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1. 

Sualler ve cevaplar 

Tahrirî sual ve cevabı 

Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, 
Sivas vilâyetinde bâzı ilkokul öğretmenle
rinin başka taraflara nakil ve tâyinlerine 
teşebbüs edildiğinin doğru olup olmadı
ğına dair sualine Maarif Vekili Celâl Yar-

406,408:411 dımcı'nın tahrirî cevabı (7/3) 
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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Ruznamede bulunan Dahilî Nizamname tadil 
teklifinin suallerden önce görüşülmesine ait tak-
rirler kabul edildi. 

Dahilî Nizamnamenin bâzı maddelerinin ta
dili hakkındaki teklifin heyeti umumiyesi mü
zakere edildi, verilen kifayet takrirleri kabul 
edildiğinden maddelerin müzakeresine geçildi, 
bir kısım maddeler kabul edildi. 

Yapılan yoklama neticesinde ekseriyetin kal
madığı anlaşıldığından 27 . XII . 1957 Cuma 

günü saat 15 de toplanılmak üzere İnikada ni
hayet verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 

Fikri Apaydın 
Kâtip 

Hakkâri Mebusu 
Übeydullah Seven 

Kâtip 
Zonguldak Mebusu 

Mustafa Saraç 

Reisvekili 
Burca Mebusu 
Agâh Erozan 

Kâtip 
Bolu Mebusu 

thsan Gi'dez 
Kâtip 

Antalya Mebusu 
AtUlâ Konuk 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyiha 
1. — Petrol Dairesi Reisliği 1957 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/114) (Büt
çe Encümenine) 

2. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 
ııei maddesinin tadili ile bu kanuna muvakkat 
bir madde ilâvesi hakkında kanun lâyihası 
(1/66) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Ankara şehri lâğımları hakkındaki 4099 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası (1/67) (Nafıa, 
Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

4. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelle Ankara Üniversitesi 1956 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/68) (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

5. —• Askeri memurların subaylığa nakille
ri hakkındaki 6801 sayılı Kanuna 3 ek ve 1 
muvakkat madde ilâvesine dair kanun lâyiha
sı (1/69) (Millî Müdafaa, Dahiliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

6. — Bankalar kanunu lâyihası (1/70) (Ti
caret, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

7. — 1818 numaralı Kanunla Devlet De
miryolları idaresinden ayrılarak Nafıa Vekâ
letine bağlanan Demiryolları ve Limanlar İn
şaat Dairesinin bu ayrılmadan doğan vaziyetini 
tesbit eden 3487 sayılı Kanuna ek kanun lâ
yihası '(1/71) (Nafıa, Münakalât ve Bütçe en
cümenlerine) 

8. — Demiryol nakliyat kanunu lâyihası 

(1/72) (Münakalât, Adliye, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

9. — Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığı Kanununun 7 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1/73) (Müna
kalât, Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

10. —• Devlet kitapları mütedavii sermayesi 
hakkındaki 2133 sayılı Kanunun, ikinci mad
desine bir fıkra ile aynı kanuna muvakkat bir 
madde eklenmesine dair kanun lâyihası (1/74) 
(Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

11. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 6330 sayılı Kanunla muaddel 
Başvekâlet kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası (1/75) (Bütçe encüme
nine) 

12. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus 
Terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştiri
len 16 ncı maddesinin birinci bendinin A, B, C, D 
fıkralarının tadiline ve bu kanuna muvakkat bir 
madde eklenmesine dair kanun lâyihası (1/76) 
(Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

13. — 4759 sayılı iller Bankası Kanununun 
12 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihası (1/77) (Dahiliye ve Bütçe encü
menlerine) 

14. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasının Fransızca metnine mütedair tas
hih Protokol» ünün tasdiki hakkında kanun lâ
yihası (1/78) (Hariciye, Gümrük ve inhisarlar 
ve Ticaret encümenlerine) 

15. — Hemşire, ebe ve hemşire yardımcıları
na fazla mesai ücreti verilmesi hakkında kanun 

312 



lâyihası (1/79) (Sıhhat ve içtimai Muavenet 
ve Bütçe encümenlerine) 

16. — Hukukta muhakeme usulü kanunu lâ
yihası (1/80) (Adliye Encümenine) 

17. —Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve ce
zalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teş
kil edilecek sağlık ve içtimai yardım sandığı ile 
Yapı sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına 
dair 4357 sayılı Kanunun 11 nei maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (İ/81) 
(Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

18,. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü binası 
için gelecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi 
hakkında kanun lâyihası (1/82) (Gümrük ve İn
hisarlar ve Bütçe encümenlerine) 

19. — işçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
5565 sayılı Kanunla muaddel 20 nei maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihası (1/83) (Çalış
ma, Ticaret, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

20. — ispençiyari ve Tıbbi müstahzarlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
lâyihası (1/84) (Sıhhat ve içtimai Muavenet, 
Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

21. — istiklâl Harbi malûllerine verilecek 
para mükâfatı hakkında kanun lâyihası (1/85) 
(Bütçe Encümenine) 

22. — Jandarma Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun lâyihası (1/86) (Dahiliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

23. — Köy eğitmenleri ve köy sağlık memur
ları sosyal yardım sandığının ilkokul öğretmen
leri sağlık ve içtimai yardım sandığı ile birleşti
rilmesi hakkında kanun lâyihası (1/87) (Maa
rif ve Bütçe encümenlerine) .. 

24. — Maarif Vekâleti merkez teşkilâtı ve 
vakfelerine dair 2287 sayılı Kanunla ilgili 4926 
ve 6389 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/88) (Maarif ve 
Bütçe encümenlerine) 

25/ — Maarif V«kâleti merkez teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki 21S7 sayılı Kanunun 3087 
sayılı Kanunla muaddel 12 nei ve bu kanuna 
ek 2773 sayılı Kanunun 5980 sayılı Kanunla 
değiştirilen 3ncü maddelerinin tadiline dair ka
nun lâyihası (1/89) (Maarif ve Bütçe encümen
lerine) 

26. — Maarif Vekâleti merkez teşkilâtında 
(öjretici filimler müdürlüğü) kurulmasına dair 

kanun lâyihası (1/90) (Maarif ve Bütçe encü
menlerine) 

27. — Memnu mıntakalar kanunu lâyihası 
(1/91) (Millî Müdafaa, Dahiliye, Hariciye, Mü
nakalât, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

28. — Millî Korunma Kanununun 4480 nu
maralı Kanunla değiştirilen 50 nei maddesinin 
II numaralı fıkrasının tadili hakkında kanun 
lâyihası (1/92) (Ziraat, Ticaret, Maliye, ve Büt
çe encümenlerine) 

29. — öğretmenlerin özel okularda ve özel 
öğrenci yurtlarında ek vazife deruhde edebilme
leri hakkında kanun lâyihası (1/93) (Maarif 
ve Bütçe encümenlerine) 

30. — Sevkiyat efrat ve küçük zâbitanına 
| verilecek yevmiyeler hakkındaki 106 sayılı Ka-
I nunun 2717 sayılı Kanunla değiştirilen bü'inci 
I maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâ-
! yihası (1/94) (Millî Müdafaa ve Bütçe encü-
j menlerine) 
j 31. — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
j hastaneleri ile R6habilitation müesseselerine ve

rilecek mütedavil sermaye hakkındaki 6561 sa
yılı Kanunun birinci maddesiyle üçüncü madde
sinin birinci frjkrasınm tadiline dair kanun lâ
yihası (1/95) (Sıhhat ve içtimai Muavenet, Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

32. — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
teşkilâtı ve memurları hakkındaki 3017 sayılı 
Kanunun 6 ncı ve bu kanunun 4258 sayılı Ka
nunla değiştirilen 49 neu maddelerinin değişti
rilmesine ve 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvelinde değişiklik yapılmasına dair 6205 sa
yılı Kanuna bağlı cetvelin tadili hakkında ka
nun lâyihası (1/96) (Sıhhat ve içtimai Muaver 
net ve Bütçe encümenlerine) 

33. — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
teşkilât ve memurin Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair 3820 sayılı Kanun ile eki 4929 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişik
lik yapılması (hakkında kanun lâyihası (1/97) 
(Sıhhat ve içtimai Muavenet ve Bütçe encü
menlerine) 

34. — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
teşkilât ve memurları Kanununa bâzı hüküm
ler eklenmesine ve 4258_sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 
olan 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka-
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nun lâyihası (1/98) (Sıhhat ve İçtimai Muave
net ve Bütçe encümenlerine) 

35. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
teşkilât ve memurları Kanununa bâzı hükümler 
eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası (1/99) 
(Sıhhat ve içtimai Muavenet ve Bütçe encü
menlerine) 

36. — Sivil savunma kanunu lâyihası (1/100) 
(Dahiliye, Millî Müdafaa, Adliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

37. — Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulma
sına dair kanun lâyihası (1/101) (Sılhhat ve 
İçtimai Muavenet ve Bütçe encümenlerine) 

38. — Su ortaklıkları kanun lâyihası (1/102) 
(Nafıa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

39. —•• Tapu ve Kadastro Umum^Müdürlüğü 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine -dair olan 4930 sa
yılı Kanunun meriyet müddetinin uzatılması 
hakkında kanun lâyihası (1/103) (Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

40. — Tavşanlı Tunçbilek demiryolu şube 
hattının Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları İşletmesine devri hakkında kanun lâyi
hası (1/104) (İktisat, Münakalât ve Bütçe en
cümenlerine) 

41. — Tebligat kanunu lâyihası (1/105) 
(Adliye Encümenine) 

42. — Tıp meslekleri ile yardımcı tıp mes
leklerinin icrasına dair kanun lâyihası (1/106) 
(Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Maarif ve Adliye 
encümenlerine) 

43. — Ticari numuneler için E. O. S. kar

nesi hakkında 1 Mart 1956 tarihinde Brük
sel'de tanzim olunan Gümrük Sözleşmesinin 
tasdikine dair kanun lâyihası (1/107) (Harici
ye, Ticaret ve Gümrük ve inhisarlar encümen
lerine) 

44. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası (1/108) (Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

45. —• Türkiye Öğretmenler Bankası Türk 
Anonim Şirketi kuruluş kânunu lâyihası 
(1/109) (Maarif, Ticaret, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

46. — Umumi ihale kanunu lâyihası (1/110) 
(Maliye, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

47. — Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle 
mülhak bütçeli idareler, vilâyetler, belediye
ler ve bunlara bağlı âmme müesseseleri hesabı
na tahsil yapanların mecburi hizmetleri hak
kında kanun lâyihası ( l ' / l l l ) (Maarif, Nafıa, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

48. — 3222 sayılı Telsiz Kanununun 6566 
sayılı Kanunla muaddel 5 nci maddesinin tadili 
hakkında kanun lâyihası (1/112) (Dahiliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

49. — Yüksek Denizcilik Okulu ve denizci
lik okul ve kursları hakkındaki 4915 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin tadiline dair ka
nun lâyihası (1/113) (Münakalât ve Bütçe en
cümenlerine) 

Teklif 
50. — Adana mebusları Saim Karaömerli-

oğlu ve Mehmet Geçioğlu'nun, Harcırah Kanu
nunun 39 neu maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi (2/64) (Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 
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BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 15,05 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Mustafa Saraç (Zonguldak), Attilâ Konuk (Antalya). 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Çankırı mebuslarina kadar yoklama ya

pıldı.) 
RElS — Celseyi açıyorum, efendim. Ruzna-

me ile alâkalı teklifler var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Teklif ve lâyihaların suallerden evvel görü

şülmesini arz ve teklif ederim. 
Sakarya Mebusu 

Baha Hun 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamede mevcut Baha Akşit ve arkadaş

larının İçtüzüğün tadiline dair olan teklifleri-

1. — Denizli Mebusu Baha Akşit ve 11 ar
kadaşının, Dahilî Nizamnameyim bâzı maddele
rinin tadili hakkındaki teklifi ve Teşkilâtı Esa
siye Encümeni ynazbatası (2/18) 

REİS — Meclis Dahilî Nizamnamesinin tadi
line dair olan teklifin müzakeresine devam edi
yoruz. Madde 67 yi okuyoruz, efendim. 

Madde 67. — Mebuslar tarafından verilen 
kanun teklifleri bir veya daha ziyade imzayı ih
tiva edebilir. 

Kanun teklifleri dahi, yukarıki maddede ta
rif edildiği vecih üzere yazılmış bir esbabı mu
cibe mazbatasiyle birlikte Riyasete gönderilir 
veya verilir. 

Şeraiti cârni olmıyan, esbabı mucibelerinde 
galiz ve müstehcen sözleri ve elfazı tahkiriyeyi 
ihtiva' eden teklifler tashih edilmek üzere Mec
lis Riyaseti tarafından sahiplerine iade edilir. 

Bu gibi teklifleri aidoldukları encümenler 
dahi sahiplerine tashih ve ikmal ettirmek hak
kını hâizdirler. 

Kanun teklifleri dahi kanun lâyihaları gibi 

nin ruznamedeki diğer maddelere takdimen gö
rüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Denizli Mebusu Diyabakır Mebusu 
Turan Bahadır Sezai Demiray 

Yüksek Riyasete 
Bugünkü gündemdeki, bir defa müzakereye 

tâbi olan maddelerin suallerden evvel konuşul
masını arz ve teklif eylerim. 

Bilecik Mebusu 
Şevki Hasırcı 

REİS — Tekliflerin üçü de aynı mealde olup 
teklif ve lâyihaların suallerden evvel görüşül
mesini nâtıktır. Kabul edenler lütfen işaret ver
sinler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Reis tarafından encümenlere re'sen havale edi
lir. 

Bu havalelere vukubulacak itirazlar da di
ğer madde ahkâmı vecih üzere dermeyan edil
mek lâzımdır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
(Yok, sesleri) 

Üçüncü fıkra hakkında bir değiştirge vardır 
onu okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Dahilî Nizamnamenin 67 nci maddesinin 3 ncü 

fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini saygiyle 
arz ederim. 

Sakarya Mebusu 
Nusret Kirişeioğlu 

Madde 67/3 - Şeraitini cami olmıyan veya 
esbabı mucibelerinde galiz, müstehcen sözleri ve
ya elfazı tahkiriyeyi ihtiva eden teklifler ikmal 
veya tashih edilmek üzere Meclis Riyaseti tara
fından sahiplerine iade edilir. 

REİS — Tadil teklifi hakkında söz,istiyen 
var mı? (Hayır, sesleri) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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î : 20 27.] 
(Komisyona hitaben) Komisyon filhal iştirak 

ediyor mu efendim? 
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ BU 

MAZBATA MUHARRİRİ A. HAMDİ SANCAR 
(Denizli) — Filhal iştirak ediyoruz efendim. 

REİS — 67 nci maddeyi encümenin filhal iş
tirak ettiği bu takrirle talebedilen üçüncü fıkra 
hakkındaki tadil teklifini reylerinize arz ediyo
rum. Dikkate alanlar... Almıyanlar... Dikkate 
alınmıştır. 

Encümen de filhal iştirak ettiğine göre, mad
deyi değişik'şekliyle okutup reylerinize arz ede
ceğim. 

Madde 67. — Mebuslar tarafından. verilen 
kanun teklifleri bir veya daha ziyade imzayı ih
tiva edebilir. 

Kanun teklifleri dahi, yukarıki maddede ta
rif edildiği vecih üzere yazılmış bir esbabı mu
cibe mazbatasiyle birlikte Riyasete gönderilir 
veya verilir. Şeraitini cami olmıyan veya esbabı 
nıucibelerinde galiz, müstehcen sözleri veya el-
fazı tahkiriyeyi ihtiva eden teklifler ikmal veya 
tashih edilmek üzere Meclis Riyaseti tarafından 
sahiplerine iad,e edilir. 

Bu gibi teklifleri aidoldukları encümenler 
dahi sahiplerine tashih ve ikmal ettirmek hak
kını haizdirler, 

Kanun teklifleri dahi kanun lâyihaları gibi 
Reis tarafından encümenlere re'sen havale edi
lir. 

Bu havalelere vukubu'lacak itirazlar da di
ğer madde ahkâmı vecih üzere dermeyan edil
mek lâzımdır. 

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

Madde 80. — Hilâfına Meclisin kararı olma
dıkça, yahut re'sen veya Hükümet canibinden 
yine Riyaset vasıtasiyle davet vukubulmadıkça 
Heyeti Umumiye, tatile müsadif olmadığı halde 
Pazartesi, Çarşamba, ve Cuma günleri inikad-
eder. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Madde hakkın
da söz istiyen de yoktur. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 81. — Reis, saatinde Meclisi açar ve 
müzakerelerin sonunda kapar. 

Mürettebolan azanın yarısından bir ziyadesi 
hazır bulunmadıkça müzakereye bağlanamaz. 

.1957 0 : 1 
Nisap hususunda Riyaset Divanınca tered

düt hâsıl olur, yahut azadan beşi şifahen veya 
tahriren nisap bulunmadığını beyan ederlerse 
yoklama yapılır. 

Müzakereye başlama nisabı yoksa Reis mü
zakereye başlanamıyacağmı söyliyerek veya bi-
lâhara nisap hâsıl olacağı muhtemel ise inikadı 
yarım saat sonraya talik ederek Meclisi kapar. 

Meclis o gün açılamadığı takdirde, ertesi ini
kat için muayyen olan günde yine o ruzname ile 
toplanır. 

REİS — Madde hakkında encümen buyurun. 
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ BU 

MAZBATA MUHARRİRİ A. HAMDİ SANCAR 
(Denizli) — Bir tabı hatası vardır, onu arz ede
ceğim. Üçüncü fıkra (müzakereye başlama ni
sabında) diye başlıyacak iken, bu tâbir; dör
düncü fıkraya alınmak suretiyle bir tabı hatası 
vukubulmuştur. Bu sehvin düzeltilmesi suretiy
le reye vaz'ını talebetmekle beraber tur noktaya 
da işaret etmek isterim : 

Mer'i seksen birinci madde esasen müzake
reye başlandıktan sonra nisap aranmıyacağmı 
ifham eden bir mânada, bir tarz-ı tahrirdedir. 

Fakat teamül şimdiye kadar müzakere sıra
sında dahi nisap aranması şeklindedir, mer'i 
metnin sarahatine rağmen bu teamül çİevam et
tiği için böyle bir tasrihi tadil teklifinde getir
miş oluyoruz. Mer'i metnin ne şekilde olduğunu 
şimdi huzurunuzda okumak suretiyle açıklıya-
cağım. 

«Madde 81. — Reis, saatinde Meclisi açar ve 
müzakerelerin sonunda kapar. 

Mürettep olan âzanm yarısından bir ziyadesi 
hazır bulunmadıkça müzakereye başlanamaz.» 

Dördüncü fıkrayı okuyorum : 
«Nisap yoksa Reis müzakereye başlanamıya

cağmı söyliyerek...» 
Binaenaleyh görülüyor ki, bu nisap münha

sıran müzakerenin başlamasına ait bir nisaptır. 
Bu da metinde sarih surette görülmektedir. Fa
kat tatbikat bunun tersine cereyan etmiştir. Bu 
bakımdan biz, (müzakere nisabı) yerine, (müza
kereye başlama nisabı) ibaresini koymak sure
tiyle mer'i metni, yanlış tatbikata mahal vermi-
yecek bir vuzuha götürüyoruz. Teklifimiz de 
encümenden böylece geçmiştir. ' 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar- * 
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kadaşlar, encümen sözcüsünün ifadesi, nisalbm 
yalnız içtimain başlangıcında aranıp devamın
da aranmamasını intaeeder. Bu, endişe verecek 
bir ifadedir. 

Malûmuâliniz muhterem arkadaşlar, nisap
tan, devamdan maksat 'karar vermektir. Karar
da ise elbette ve evleviyetle ekseriyet aranacak
tır. Bu ifadeyi kalbul ettiğiniz takdirde kararlar 
ekseriyetle çikmıyabilir, çıkmaz. Bu bir. 

Bundan fbaşka diğer maddelerde «müzakere
de ekseriyet bulunmadığı takdirde beş mebusun 
takrir vermek veya ayağa kalkmak suretiyle 
ekseriyet olmadığım ifade etmesi şeklinde Riya
seti vazifeye davet hakkında kayıtlar da mev
cuttur. Şimdi bu kayıtlar nizamnamenin diğer 
maddelerinde mevcut ve mahfuz tutulacaktır. 
Encümen sözcüsünün ifade ettiği tarzda bir 
beyanla, bir tefsirle mer'i bulunan Nizamname 
maddeleri arasında yeri olan hükümler tatbik 
mevkiini bulamıyacaktır. 

Gerek arz ettiğim tarzda kararları ekseri
yetle almak, mecburiyeti, gerekse Tüzüğün di
ğer maddeleri ekseriyetin her halü kârda aran
ması lâzım geldiğine dair olan kayıtları ihtiva 
etmektedir. Bunlar encümen sözcüsünün ifade 
ettiği maksadı tatmin ve temine kâfi ve müsait 
değildir. 

Bu itibarla Tüzüğü hiç olmazsa eskiden mer'i 
olduğu esaslarda ve mânada anlamak lâzımgel-
diği kanaatindeyim. 

REÎS — Turhan Feyzioğlu buyurun. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlarım, komisyon sözcüsünün izaha
tından anlaşıldığına göre, 81 nci maddenin 
4 ncü fıkrasında yapılan küçük değişiklik, ha
kikatte, Yüksek {Meclisin kuruluşu gününden 
bugüne kadar devam eden bir teamülü kökün
den değiştirmeye matuftur. Yüksek Meclisin 
bugüne kadarki teamülü azalardan yarıdan bir 
fazlasının, yani çoğunluğun yalnız müzakereye 
başlarken değil, fakat müzakerenin devamı bo
yunca da aranması yolundadır. Benden daha 
eski ve daha tecrübeli mebus arkadaşlarım çok 
iyi bilirler ki, yalnız müzakereye başlarken de
ğil, müzakerenin devamı boyunca da bu Mec
liste ekseriyet aramıştır. Nitekim zaman, zaman 
ekseriyet bulunmadığı için, celseye son vermek 
mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bunun en yakın 
misali, yani maddenin şimdiye kadar böyle an-
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lasılageldiğinin en yakın misali, daha iki gün 
evvel Riyasetin maddeye vermiş olduğu mâna
dır. Arkadaşlarım, sadece müzakereye başlar
ken nisap aranmak lâzımgeldiği hakkındaki 
hükmün esasen öteden beri bu Mecliste mer'i 
bulunan bir kaide olduğunu ve getirilen küçük 
değişikliğin esasen meveudolan bir kaideye 
daha açık bir ifade vermekten başka 
bir gayesi olmadığını söylediler 81 nci 
maddenin eski şekli şöyledir : Nisap yoksa 
Reis müzakerenin başlıyamıyacağını söy-
liyerek veya bilâhara nisap hâsıl olacağı muhte
mel ise inikadı bir saat sonraya talik ederek 
Meclisi kapar. 

Sözcü arkadaşımın şimdi, maddedeki «başla-
namıyaeağı» kelimesini tekrarlamasından da an
lıyoruz ki, buradaki (başlanamıyacağı) kelime
sine dayanılarak lâfzı bir tefsire gidilmek isten
mektedir. Demek istiyorlar ki, içtüzük yalnız 
iki şeye mesağ veriyor : Reis, «müzakereye bağ
lanamaz» diyebilir veya «bir saat sonraya talik 
ediyorum» diyebilir. Komisyon sözcüsü arkadaşı
mın eski maddeden çıkardığı mâna şu : (başla
maktan) bahsedildiğine göre, ekseriyet, yalnız 
müzakereye başlanırken aranacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir maddenin 
tefsirinde lâfza mı bakılır, yoksa maksada mı 
bakılır?... Evvelâ bunu araştırmamız kerekir. Ma
lûmu âlinizdir ki, hukukta makbul olan tefsir 
tarzı, lâfzî tefsir değildir, gaî tefsirdir. Gaye ve 
maksadı göz önünde tutarak yapılan tefsirdir. 
Bir hükümden maksat ne ise, ona göre mâna ve
rilmek icabeder. İçtüzüğün 81 nci maddesini ya
panların güttüğü maksat gayet açıktır : Meclisi 
Âliden sâdır olacak kararlar, Meclisi Âlinin, ka
bul edeceği kanunlar hakikaten millî iradeye ter
cüman olarak ittihaz edilmiş kararlar ve kanun
lar olsun. 610 kişilik bir Meclis en az 306 kişi ile 
toplansın ve 306 kişinin yarısından bir fazlası, 
en'az 154 kişi kabul ederse karar sâdır olabilsin. 
Güdülen maksat budur. Güdülen maksat, 610 ki
şilik bir Mecliste 5 kişi tarafından, 25 kişi tara
fından, 35 kişi tarafından müzakereler takibedil-
mek suretiyle kararlar verilmesine mâni olmak
tır. Güdülen maksat, Türk Milleti adına karar 
veren 610 kişilik bir heyetin asgari 306 azasının 
takibetmediği bir müzakere yapılmaması ve 610 
kişilik bir heyetten asgari 154 ünün kabulüne 
mazhar olmıyan bir kararın karar sayılmaması-
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dır. Halbuki, arkadaşlarımın eski metne vermek 
istedikleri yeni mâna kabul edilecek ve metin de 
bu mânaya gelecek şekilde değiştirilecek olursa, 
varılacak netice meydandadır. 

Müzakereye başlarken, riyaset 306 kişinin 
bulunup bulunmadığına bakacak, bir kere mü
zakereye başlandı mı, salonda yüz, seksen, hattâ 
8 kişi de kalsa, müzakerelere devam edilebilecek
tir. 

BU MAZBATA MUHARRİRİ A. HAMDÎ 
SANCAR (Denizli) — Evet, evet, doğru. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Yani 
arkadaşlarım.... (Gürültüler) 

REÎS — Münferit konuşmayalım, arkadaşlar. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Hem 

muhalefete mensup çok sevgili arkadaşlarımdan, 
hem de iktidar grupundaki arkadaşlarımdan is
tirham ediyorum, sükûnet içinde bu teknik me
seleyi halle çalışalım : Bence mesele üzerinde 
ittifak edemiyeeeğimiz bir mesele değildir. Aldı 
selimin bizi götüreceği neticenin bir olduğuna 
kaaniim. 

Arkadaşlarım; istenilen şey açıkça söyleni
yor, sözcü Hamdi Sancar tarafından açıkça ik
rar ediliyor ki, maksat şudur : Bu Mecliste alt
mış kişiyle müzakereye devam olunabilsin, kırk, 
hattâ yirmi kişiyle müzakereye devam olunabil
sin!.. Peki, hazır bulunanların yarıdan bir faz
lasının kabulüyle bir metin kanunlaşacağına «yö
re, kırk kişi hazır bulunuyorsa yirmi bir kişinin 
el kaldırması suretiyle kanun kabul edilecek mi ? 
(Soldan, öyle şey yok sesleri) Sözcü arkadaşımız 
karar nisabının bu tehlikeli tefsire dâhil olma
dığını ve her hangi bir gün, 30 seneden beri tat
bik edilen bu teamülün de terk edilmiyeceğini 
gelsinler, temin etsinler. Desinler k i ; karar ni
sabı bahsinde eski anlayışımıza sadık kalacağız. 
(Soldan, öyle değil sesleri) 

REÎS — Müsaade buyurun, efendim. Hati
bin sözünü kesmeyin. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — O 
ayrı madde Beyefendi. 144 ncü maddeyi oku
yun. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Süt
ten ağzı yanan yoğurdu üfliyerek yer. Mazur 
görsünler beni. Bu İçtüzük 30 seneden beri mer'-
idir. Lütfedip söylerler mi; 30 seneden beri ne 
zaman, şuradaki «başlanamıyacağı» kelimesine 
dayanılarak bu Mecliste müzakerelere başlarken 
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çoğunluk aranmış, müzakerelerin devamı sıra
sında hazır bulunan arkadaşlar 30 a da düşse, 20 
ye de düşse, 15 e de düşse yine de müzakerelere 
devam edilir mânası çıkarılmıştır T (Soldan, gü
rültüler) 

REÎS — Rica ederim, oturduğumuz yerden 
müdahale etmiyelim, devam edin, Turhan Bey. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Şim
di bahis konusu olmıyan, müzakere mevzuu ol-
mıyan karar nisabı ile ilgili kaide hakkında da, 
böyle 30 sene sonra gelen pek modern bir anla
yışla yepyeni bir tefsire gidilmesi mümkün ola
cak mıdırf (Soldan, gürültüler) Arkadaşların 
ve komisyonun aksülâmelinden anlaşılıyor ki, 
karar verilirken, eski^metinde olduğu gibi yine 
nisap aramaya devam edeceğiz. Müsterihim, bu 
anlayıştan dolayı teşekkür ederim. 

Ayrıca bunun böylece zapta geçmiş olmasın
dan da memnunum. 

REÎS — Turhan Bey, siz şahsınız adına ko
nuşuyor ve bir hukuki fikri müdafaa ediyorsu
nuz. Mevzuun dışına sıçrıyabilmeye müncer ola
bilecek şekilde ifadei kelâm etmemenizi rica edi
yorum. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Mü
zakerenin selâmeti bakımından müzakere mev-
zuunun dışına çıkmamaya ben de itina ederim, 
Reis Bey kadar. İstirhamım şudur : Teknik bir 
mevzuu konuşuyoruz. Eğer çok kıymetli fikir
leri olduğundan emin olduğum sayın arkadaşım 
itirazlarını yerinden değil de gelip kürsüden be
yan ederlerse, müzakere selâmetle cereyan eder. 
Arkadaşımın yaptığı gibi mütemadiyen yerinden 
müdahaleler vâki olursa, tabiî cevap vermek 
mecburiyeti doğar, istirhamım, kıymetli arkada
şın gelip burada fikirlerini söylemesidir. Gelsin, 
söylesin, hepimiz istifade edelim. 

REİS — Turhan Bey, sızın cevap vermenize 
lüzum yok. Ben ihtar ederim. 

Mevzu üzerinde devam edin. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım, hasbel vazife bir yabancı 
memlekette bulunuyordum. Birgün Fransız Par
lâmentosunda müzakereleri takibederken, ya
nımda oturan bir Fransız köylüsü, müzakere
lerde yalnız 40 kişinin hazır bulunduğunu gö
rünce, Meclis salonuna bakarak «vah vah, biz de 
mebuslar çalışır zannederdik. Meğer Paris'e gön
derdiğimiz mebuslar burada eğleniyoıiarmış.» 
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diye hayıflandı. Çok şükür, bizim Meclisimizde I 
böyle haller görülmemiştir. Bir arkadaş va&ıta-
siyle rey vermek usulü, tatbikatta kısmen yer
leşmiş olmasına rağmen, içtüzüğümüzde yer al
mamıştır. Çok şükür, müzakere devam ederken 
nisap aramak hususunda., bugüne kadar Reisle
rimiz titizlik göstermişlerdir. 

Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisinde Türk 
Milletinin kaderiyle alâkalı çok mühim konuş
malar yapılır. Harb ilâm veya sulh akdi burada 
konuşulur, önemli konuların 30 - 40 kişinin hu
zurunda konuşulabileceği yolunda bir tadilin ka
bul edildiğini gören vatandaşların, bu muhterem 
müesseseye karşı saygılarında bundan dolayı bir 
azalma olursa, bunun mesuliyeti bu yeni tarzı 
kabul edenlerde olur. (Sağdan, bravo sesleri, al
kışlar.) 

Arkadaşlar, istirham ediyorum, bu memleke
tin en büyük, en yüce müessesesi Büyük Millet 
Meclisidir. Bu memleketin kaderine hâkim olan 
müessesede... 

REİS — Mevzu dâhilinde görüşün. 
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Mev

zu dâhilindeyim Reis Bey... 
RElS — Müsaade buyurun, (Soldan, gürül

tüler) müsaade buyurun efendim, Halil Turgut 
Bey... Bana ait vazifeyi oturduğun yerden yap
ma rica ederim. 

Turhan Bey. Çok rica ederim, istirham ede
rim. Tenkidi mucip bir hal varmış veya bundan 
sonra olacakmış gibi konuşarak tahrik ediyor
sunuz. Sesinizin tonunu değiştirerek, sanki böy
le bir şey kabul edilmiş gibi konuşuyorsunuz. 
Halen böyle bir şey yoktur. (Sağdan: «Encümen 
açıkladı sesleri, var» sesleri) (Soldan, gürültü
ler) 

Rica ederim arkadaşlar, hepiniz birden ko
nuşmayınız, söz istiyenlere söz vereceğim. Buyu
run Turhan Bey, devam edin. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ben
deniz, konuştuğumuz mevzuun teknik bir mevzu 
olduğunu, bu itibarla kemali sükûnetle teknik 
tarafları üzerinde konuşmak suretiyle, aklı seli
min emrettiği yolda birleşebileceğimizi açıkça 
arz ettim. Mecliste bugün mcr'i olan hükmün, 
tıpkı Reis Beyin, Komisyon Sözcüsünden ayrı
larak, ikrar ve ifade buyurdukları gibi, müza
kerelerin devamı boyunca çoğunluk aranması 
yolunda olduğunu ben de soyuyorum. Reis Bey 1 
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de «sanki böyle bir karar varmış gibi», diyerek 
noktai nazarımı teyid ediyor. Reis Beyle muta
bıkım. Hakikaten Meclis müzakereleri boyunca 
çoğunluk aranması lâzımdır. (Sağdan, alkışlar) 
Reis Beye teşekkür ederim. Yalnız o zaman Ko
misyon Sözcüsünün buraya çıkıp yeni bir hü
küm getiriyoruz, demesi gerekirdi. Mevcut hük
mü tefsir ve tekrar ediyoruz, yeni bir şey ge
tirmiyoruz, dememesi lâzımdı. 

Arkadaşlarım, hakikaten Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin istikbalde de, bugün sahibol-
duğu mânevi kuvvete ve kudrete sahibolabil-
mesi için, bu salonda müzakereler devam eder
ken, daima 610 mebusun hiç değilse yarışanın 
hazır bulunmasına dikkat etmeliyiz. (Soldan, 
gürültüler, ekseriyet daima var sesleri). (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) 30 kişi ile müza
kere yapmıyalım. Bunu Meclise reva görmiye-
lim arkadaşlar. (Soldan, şiddetli gürültüler, 
30 kişi ile müzakere ne zaman cereyan etmiş 
sesleri). (Sağdan, bravo sesleri, şiddetli alkış
lar) . 

TEŞKİLÂTI ESASİYE EN. RElSİ Y. OS
MAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Söz istiyorum. 

REtS — Buyurun. 
OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) - Sevgili 

arkadaşlarım; demokraside, parlnıanter rejim
lerde parlâmentoların en büyük düşmanı de
magojidir. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Doğru
dur, doğrudur. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — Bu 
kürsüye çıkılır; vatan, millet, memleket elden 
gidiyor diye nara 'atılır.. '(Soldan, bravo ses
leri) (Sağdan, şiddetli gürültüler, demagojiyi 
yapan sizlersiniz sesleri). Bu kürsüye çıkılır, bu 
kürsüden vatan, millet, memleket elden gidi
yor, hürriyet elden gidiyor diye nara atılır, ve 
hürriyet... (Sağdan, şiddetli gürültüler, «ya
zık, yazık» sesleri) («Sözünü geri alsın. Ayıp, 
ayıp» sesleri.) 

Sevgili arkadaşlarım, bir metni müzakere 
ediyoruz, buraya saatlerce konuşan bir hatip 
çıkıyor, o hatip bir Anayasa profesörü geçiniV... 
(Sağdan, şiddetli gürültüler ve sıra kapakları
na vurmalar, «sözünü geri alsın» sesleri.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Reis Bey, 
duymuyor musunuz söylediklerini? 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — Da-
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ha çok bağırırsınız. (Sağdan, şiddetli gürül
tüler.) 

EElS — Müsaade buyurunuz, biz gürültü
den vazifemizi yapamıyoruz. 

Osman Bey, sizden de istirham edeceğim. 
Şahsa ima ile dahi olsa tarize varan ifadede bu
lunmayınız. 

OSMAN KAVRAKOÖLU (Rize) — Peki, 
kimseye tarizde bulunmıyacağım. (Sağdan; «Sö
zünü geri alsın, kime nara atıyor? Mebus na
ra atmaz.» sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Nara 
atmak sözünü geri aldıracağım. Bırakınız tav
zih ettireyim. (Sağdan, «tavzih etsin» scslesi) 

Osman Bey, rica ederim, tavzih ediniz. 
OSMAN KAVRAKOÖLU (Devamla) — 

Eğer önceden burada bir hâdise çıkarmaya ka
rarlı iseler.... (Sağdan, gürültüler, «öyle bir 
şey yok» sesleri) . 

REİS — Beyler, çok rica ederim, yerlerini
ze oturun. Osman Bey, lütfen sözünüzü tavzih 
ediniz. Umumi konuştuğunuzu ve Turhan Fey-
zioğlu'nun şalhsı için söylemediğinizi ifade edi
niz. 

OSMAN KAVRAKOÖLU (Devamla) — 
Eğer önceden, burada mutlaka, bir hâdise çıkar
mak kararında değillerse sükûnetle dinlesinler. 
(Sağdan, şiddetli gürültüler) O zaman benim 
katiyen şahısları hedef tutan bir hitapta bulun
madığımı ve bulunmıyacağım ı anlıyacaklar. 
Yalnız, nasıl bizim arkadaşlarımız onları sükû
netle ve itidalle dinledilerse onlar da lütfetsin
ler dinlesinler. Dinlemesini öğrensinler. Dinle
mek vazifeleridir. Eğer sözlerimizde şahısları 
hedef tutan ve şahısları inciten bir nokta var
sa tashih ederiz. (Sağdan, gürültüler) Evve
lâ dinlemesini öğrensinler. (Gürültüler) («Geri 
alsın» sesleri) 

RElS — Rica ederim arkadaşlar, müsaade 
buyurun. 

OSMAN KAVRAKOÖLU (Devamla) — Ala
cak, verecek bir şey yok. (Sağdan, gürültüler, 
sıra kapaklarını vurmalar) 

REÎS — (Nihat Sargmalp'a hitaben) Beye
fendi, muhatap siz olmadığınız halde mütema
diyen sıra kapağını vuruyorsunuz. Osman Kav-
rakoğlu tavzih etti, bu kelimeyi Turhan Feyzi
oğlu'nun şahsı için söylememiştir. Onun namı
na siz sıra kapağını vuruyorsunuz. îhtar edi-
yçrum. 
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Devam buyuran efendini. 
OSMAN KAVRAKOÖLU (Devamla) — Tek

rar sözüme dönüyorum, kanaatim şudur: De
mokrasilerin, yani meclisle idare edilen memle
ketlerin rejim bakımından en tehlikeli düşman
ları demagojidir. Evvelâ meclislerin selâmetle 
çalışabilmeleri, kürsüde söylenenlerin tam bir 
serinkanlılıkla dinlenebilmesi şartına bağlıdır. 
Çünkü hatiplerin ince söz söylemek sanatına 
kudretle vukufu halinde en ağır hakaretler, en 
nazik cümlelerle ifade edilebilir. Bunun için 
gürültü yapılmadan, tam bir serinkanlılıkla 
sözler dinlenmezse, mugalata her şeye hâkim 
olur, demagoji parlâmentoların verimini sıfıra 
indirebilir. 

Binaenaleyh muhaliflerimizden ricamız şu
dur: Ben saat tuttum, Faik Ahmed Barutçu iki 
saat beş dakika, Turhan Feyzioğlu bir buçuk 
saat, Behçet Kayaalp bir saat, Osman Oanatan 
bir saat konuştular. Biz onları dinledik. On
ların da vazifesi iktidar sözcülerini dinlemek
tir. Çünkü milletin mukadderatına ekseriyetin 
reyi hâkimdir. Reyi hâkim olan tarafın kana
atlerini dinlemek ve öğrenmek onların vazife
leridir. (Soldan, alkışlar) Bizim kanaatimizi iyi 
dinlemeniz lâzım. 

Arkadaşlar, Turhan Feyzioğlu arkadaşımız 
buraya geldi. Kendisi bu ilmin hocası rolünde-
dir. (Sağdan, gürültüler) Binaenaleyh bu işi 
bilen adamdır. Bildiği halde burada tersini ko
nuşabiliyor, Onun için söz aldım. Bizim kana
atimiz şudur: 

Bütün dünya parlâmentolarında usul de bu
dur; fakat şunu arz edeyim ki, emsal böyle ol
masa da, millî menfaat bu yoldadır. Arz edeyim. 
(Sağdan, gürültüler) 

REÎS — Rica ederim arkadaşlar, bugünkü 
müzakeremiz gürültülü geçiyor. 

OSMAN KAVRAKOÖLU (Devamla) — Lüt
fen sükûnetle dinleyin, söyliyelim bildiklerimizi. 

Şimdi parlâmentoların bütün azalan, muha
lefet ve muvafakat mebusları hepsi aynı haklara 
sahip insanlardır. Hiçbir hatibin burada sözünü 
kesmeye başka bir hatibin hakkı olmadığı gibi, 
konuşan hatibin bütün sözlerini dinlemeye diğer 
hatipleri yani mebusları mecbur eden bir Ana
yasa da gösterilemez. Turhan Feyzioğlu arka
daşımıza soruyorum, kendilerinin konuşmaları 
bir ziraatçi veya bir doktor için cazip gelebilir 
mi? Bir parlâmento gösterilemez ki orada konu-
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şan bir hatibi mebusların hepsi sonuna kadar 
dinlemeye mecbur olsun. Turhan Feyzioğlu'ndan 
bunu soruyorum. Kendisi konuşurken ben alâka 
ile dinlerim, bir doktor dinlemeyebilir. Binaen-
alayh parlâmentolarda mebusları hazır ol, sıra
ya gir, otur, şu saatte Meclis başladı, şu kadar 
saat oturacaksın diye cebir edecek hiçbir kuv
vet ne düşünülmüştür, ne de tahayyül edilmiş
tir. Yalnız parlâmentoların bir mekanizması var
dır, parlâmento ne yapar? Evvelâ müzakereye 
başlar, ilk anda bu parlâmentonun ilk hallede
ceği iş (müzakereye iptidar olunabilecek mi
dir?) kararını vermektir. Bu, mahkemeler için 
de böyledir. Azalardan biri eksikse muhakemeye 
başlanmaz. Meclis için de böyledir. Nizamname
nin kabul ettiği ekseriyet yok ise müzakereye 
başlanamaz. Bu ekseriyeti her an aramak mev-
ztmbahis değildir. Nereye kadar? Rey anma ka
dar. Ne zamanki Meclis karar verecektir, o anda 
reyde mutlak hazır bulunmak lâzımdır. (Soldan, 
alkışlar) 

Şimdi; Turhan Feyzioğlu buraya geliyor, sa
atlerce konuşuyor. Arkadaşlar, onun sözlerine 
(her insanın bir dinleme kabiliyeti vardır,) ta
hammül edemiyeni kendisini dinlemek için po
lisle mi hazır tutacağız ? 

Düşününüz muhterem arkadaşlar; muhalefet 
bizi, 170 mevcudu ile gecenin birine kadar bek
letmek mecburiyetinde bıraktı; bire çeyrek ha
la, salonda beş mebusunu bırakarak içtimai ter-
ketti ve ekseriyet yoktur diye İnikadı kapat
tırdı. Niçin böyle yaptı? Çünkü karar alına
caktı. 

Şimdi arkadaşlar; biz düşünüyoruz ve tatbi
katı görüyoruz. Filhal müzakere sırasında dahi 
ekseriyetin her zaman sarih olarak mevcudiye
tini kabul eder bir hüküm sevk etsek, herkesin 
kabul ettiği, kendilerinin de bildiği gibi, Demok
rat Parti mebusları bugün Mecliste üçte iki ek
seriyeti haizdir. Böyle olmıyabilir de; farz edin 
ki, ekseriyet partisi mevcudu 320 dir. Ekseriyet 
partisine mensup mebuslardan 15 veya 20 kişi 
hastadır, Meclise gelemediği için Ekseriyet par
tisi 300 kişi ile müzakereye başlıyor. Bu vaziyet
te muhalefet partisi Meclisi terk etse burada 
tek bir madde konuşulabilir mi? 

Ayrıca bir mevzuu her tarafı ile mütalâaya 
mecburuz. Her imkânı .bahis konusu ederek in
ceden İnceye hesaplamak mecburiyetindeyiz. Böy

le bir vaziyet Meclisi akim bırakır mı, bırakmaz 
mı? Bırakabilir. 

Bu arada bugünkü mevzuat muvacehesinde 
bu mesele şöyle halledilmiştir. Eğer kendileri 
zahmet buyurup okusalardı, anlarlardı, büyük 
kitaplardan vakit bulamamışlardır. Bizim Ni
zamnamemizde bir küçücük 144 ncü madde var
dır, bakın ne diyor. Bazan büyük dağların ara
sında muazzam enerji kaynaklarım besliyen kü
çük derecikler vardır, onları kimse görmez. Bu 
dereler kesildi mi, her taraf karanlıkta kalır. İşte 
bunun gibi halen yürürlükte olan ve tadilini tek
lif etmediğimiz 144 ncü madde böyledir. Bakı
nız, ne diyor : «Bütün müzakereler, üçte İM ek
seriyet meşrut olmıyan hususlarda, hazır bulu
nan âzanm mutlak ekseriyeti ile kararlaşır.» 
Üçte iki ekseriyet meşrut olmıyan, yani Anayasa 
gibi en hayati bir mevzuun dışında kalan haller
de, yahut Meclisin bir azasının Anayasada yazılı 
bir suçla ithamını gerektiren hallerde 2/3 ekse
riyet lâzımdır. Bunların dışında kalan hallerde 
ise hazır bulunan âzanm mutlak ekseriyetiyle 
karar verilir. Dikkat buyurun, mutlak ekseriyet 
yani yarıdan bir fazla âzanm reyiyle karar altı
na alınır. Fakat daha da ileri gidiyor, diyor ki; 
«Reyler müsavi olursa reisin reyi iki sayılır» 
Reyler sayıldı, yüz yüz geldi. Reis hangi tarafa 
rey verirse 101 olur ve karar alınır. 

Sonra, muktazi âzanm mevcudiyetini reis ve 
kâtipler müşahede eder. Demek ki, bu müşahede 
için Riyaset makamının böyle 2,5 metre yüksekte 
yapılmasının bir hikmeti varmış. Müşahede ede
cek. Şimdi efendim beyler diyecekler ki; Riyaset 
evvelâ kendi otoritesini kendisi kursun, öyle 
Reis olsun ki, İngiltere'deki gibi... Bir başka nok
tayı da şöyle iki satırla arzı cevabedeyim : (Sağ
dan, «Olmaz, olmaz» sesleri) 

REİS — Osman Bey, rica ederim, mevzu 
içinde kalınız. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — Peki, 
buna cevap vermiyorum. 

Şimdi 144 ncü madde devam ediyor : 
«Bir mesele reye konurken mevcut azanın 

adedini tahkik hususunda reis ve kâtipler itti-
hadedemezlerse yoklama yapılır.» 

Yani ittifak hâsıl olmazsa yoklama yaparlar. 
«Nisap bulunmadığından rey istihsali müm

kün olamazsa müzakere edilen maddenin kararı 
ertesi celseye bırakılarak ikinci defa reye müra
caat olunacağı ruznameye geçirilir.» 
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Yani ertesi celse bu mesele tekrar gelecek ve 

reye arz edilecek. 
«İkinci defa rey verenlerin adedi ne olursa 

olsun netice muteberdir.» 
Dikkat ediniz. Bunlar bizim devrimizin yeni 

hükümleri değil, mer'i nizamnamede mevcut hü
kümlerdir. Binaenaleyh burada gelip de, efen
dim, şimdi beş kişi ile karar vereceğiz, yedi kişi 
ile karar vereceğiz, diye bir endişeyi bu kürsü
den ifadeye mahal yoktur. 

Bizim katî olarak ifade ettiğimiz hususun 
neticesi şudur; Meclisi, geçen gece olduğu gibi, 
bir taraftan 200 arkadaş terk edip hiçbir şey 
konuşamazsınız diye akim bırakmaya teşebbüs 
edebilir. Binaenaleyh böyle bir müdahaleden 
Meclis müzakerelerine halel gelmemesi için; 
burada iki halde nisap aramak lâzımdır. Birisi, 
Meclis müzakereye başlarken, ikincisi Meclis 
bir karar verirken. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar) Yoksa arkadaşlar, kürsüde her hangi 
bir hatip konuşurken, Meclisin mutlak ekseri
yeti bunu dinlemeye mecburdur, diye bir ahkâm 
çıkarmaya bizim hukuk anlayışımızda yer yok
tur. (Soldan, bravvo sesleri, alkışlar) 

BEİS — Ferid Melen (Yok sesleri) Kemal 
Biber/oğlu. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) 
— Muhterem arkadaşlar, Maruzatım kısa ola
caktır. 

Osman Kavrakoğlu arkadaşımız bu madde
nin teknik taraflarını bütün vuzuhu ile ortaya 
koydu. Ben Osman Kavrakoğlu 'ndan evvel ko
nuşan muhalefet partisi hatibi arkadaşımın bu
rada yaptığı konuşmaya cevap verip Osman 
Kavrakoğlu konuşurken muhalefetin yaptığı 
tezahürat ile ilgili olmak üzere birkaç; kelime 
ile fikrimi arz edeceğim. (Sağdan, «esas üze
rinde» sesleri) 

REİS — Tezahürat halledildi, sükûnet husul 
buldu. Siz madde hakkında konuşun. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Devam
la) — Beyefendiler, bu kürsüye gelen muhale
fet hatipleri söz hürriyetinden, konuşulanın 

•dinlenmesinden.. (Sağdan, «esas üzerinde» 
sesleri) Beyefendiler, siz de konuşurken söyle
dik. Müsaade buyurun, konuşulanın dinlenme
sinden bahis açtılar. Hattâ kendi sözcüleri Faik 
Ahmed Bey demokrasiden, söz hürriyetinden 
örnek verirken ChurehüTin «ulûma» tâbirini bir 
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kısım mebuslara reva gördüğünü söylediler. 
Arkadaşım nağra attı dedi, diye niçin tezahü
rat yapıyorlar? (Sağdan, «anlamamışsın» ses
leri) 

REİS — Katiyen şahsa söylemediğini tavzih 
etti. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Devam-
~la) — Benim de söylediğim o dur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu madde üze
rinde müzakere yapılırken hatip arkadaşım, 
C. II. Partili arkadaşım dedi ki, yirmi kişi ile, 
kırk kişi ile, elli kişi ile müzakere yapmıya 
cevaz mı vereceğiz? Evet karar mevzuu halledil
di. Müzakereye gelince; ben söylediklerinin tersi 
hâdiselerin de burada vukubulabileceğinc işaret 
etmek istiyorum. Bilfarz karar nisabımız 306 dır. 
Müzakere devam ederken bir arkadaşımız lava
boya gitmiştir, içeride 305 kişi kalmıştır. 5 arka
daş ekseriyet yoktur, dedi. Yoklama yapıldı, ek
seriyet yok, Meclis müzakeratı tatil edildi. Şim
di arkadaşlar, bir kişi yok, diye 10 kişi yok diye, 
Meclis müzakeratmı tatil mi edeceğizi Bu Tüzük
te yazılı nisabı karara varacağımız zaman ararız." 

Bir de nisabı yok göstermek ve Meclis müza
keratını tatil ettirmek için Meclisteki bâzı muha
lefet gruplarının bâzı taktiklere başvurup vurmı-
yacakları da gözden kaçırılmamak lâzımdır. Ken
dileri mevcut olduğu takdirde ekseriyetin var ol
duğu bir sırada salonda 5 kişi bırakıp salonu terk 
ederek, «müzakere nisabı yoktur» demeleri acaba 
başka memleketlerde görülmüş şeyler midir? Şim
di o akşam yaptıkları kendilerince çok beğenilmiş 
olacak ki, kürsüye çıkan hatiplerin birer ikişer sa
at konuşma gayretini sarf ettiklerine şahit olu
yoruz. (Sağdan, «maddeler üzerinde konuş» ses
leri) Madde üzerinde konuşuyorum, müzakere 
şeklinden bahsediyorum, maddenin üzerindeyim. 

REİS — Çok rica ederim, karşılıklı konuşmı-
yalım. 

M. KEMAL BİBEROĞLU (Devamla) — 
Meclisteki müzakerelerin hüsnusuretle devamına 
mâni olacak tedbirleri bir marifet gibi ihdas eden 
muhalefet bugün müzakere sırasında nisap aran
ması lâzımgeleceğini söylemektedir. Bu şartlar 
altında Demokrat Partinin hüsnusuretle hazır
ladığı şu Tüzük tadilâtını efkârı umumiyenin ma
zur göreceğine kaaniim .(Soldan, alkışlar) 

FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 
Grup namına konuşmak istiyorum. Müsaade 
eder misiniz ? 
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REtS — Söz vereceğim efendim. 
Mehmet Daim Süalp, buyurun efendim. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlar, arkadaşlarımız izah etti. Bende
niz biraz daha mevzuu açayım. 

Nisap üç halde mevzuubahis oluyor: Müza
kereye başlama nisabı, müzakerenin devamı ni
sabı ve karar nisabı. 

Müzakereye başlama nisabı gerek nıer'i Ni
zamnamemizde ve gerekse getirilen tadilde şart 
olarak kabul ediliyor. Bir müzakereye başlıya-
bilmek için Nizamnamenin kabul ettiği miktar
da mebusun bulunması şarttır. Fakat müzake
re devam ederken, müzakerenin devamı sırasın
da muhtelif mevzular olabilir; karar istiyen 
mevzular olabilir, sadece bilgi edinme müessese
sine ve bilgi istemiye matuf mevzular olabilir. 
Meselâ; mebusların sual sorması. Bu hiçbir ka
rara bağlı değildir. Bununla nihayet ilgili bakan 
ve suali soran mebus alâkalıdır. Farz edelim 
ki bu, iki üç saat devam etti. Bu mevzu ile hiç 
ilgisi olmıyan arkadaşları burada mutlaka otur
tup onları sonuna kadar mevzuu takibetmeye 
mecbur tutmak lâzım mıdır? Birçok parlâmento
larda bunun lüzumlu olmadığı kanaatine varıl
mış ve bu gibi müzakerelerin çok az mebusla ta
kibini temin eden hükümler konulmuştur. 

Şimdi arkadaşlarımız düşünmüşler, diyorlar" 
ki; «Biz mebus arkadaşları kendilerini ilgilen-
dirmiyen konularda oturmak mecburiyetinde bı
rakamayız. Çünkü, bu muhaldir, temin edilemi
yor. Ancak karar almacaksa mutlak nisap lâ
zımdır. Bu nisap da nedir ? Başlama nisabı ara
nıyor. Başlama nisabı eğer mevcutsa Reis bu 
mevzuu karara bağlamak için reye vaz'eder. Ka
rara ait madde bunu tasrih etmiştir. O itibarla 
bugünkü tadilde başlama nisabı ile karar nisabı 
aranması kabul edilmiş, fakat, karara bağlı ol
mıyan mevzularda nisap aranmamıştır. Bendeniz 
bunun uygun olduğu ve teamüle de aykırı bu
lunmadığı kanaatindeyim. Bu itibarla bunun 
üzerinde fazla durmıya ve bunun Meclis müza-
keratmı inkıtaa uğratacağı yolundaki iddialara* 
yer yoktur. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Örupu adına Faik Ahmed Barutçu, buyurun. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU REÎSVEKlLÎ 
FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — Efen
dim, karşılıklı fikirlerimizi sükûnetle dinleme
yi kabul etmeliyiz. 

Aziz arkadaşlar, komisyon sözcüsünün fi
kirlerinin dayandığı aşıl maksadı Sayın Os
man Kavrakoğlu burada izah ettiler. Dün ge
ceki obstrüksiyon hâdisesinin, yeni izah tar
zına dayanan teklifi getirmelerine saik olduğu 
anlaşılıyor. Halbuki bu maddenin şimdiye ka
dar bilinen bir tatbik tarzı vardır. Teessüs et
miş, bir tatbikatı mevcuttur. Kaç senelik? 
tam 33 senelik bir tatbikat. 

Şimdi bu tatbikatın tamamen zıddı olan bir 
anlayışı getiriyorlar ve diyorlar ki : «81 nci 
maddeye göre aranacak olan nisap başlangıç
tadır. Binanealeyh 81 nci maddenin 3 neü fık
rası mucibince 5 mebusun ayağa kalkıp nisap 
kalmamıştır diyerek, yoklama isteriz diyebil
mesi ancak başlangıçta tatbik olunabilir. Mü
zakereye başladıktan sonra artık bir daha ile
riye sürülemez.» (Soldan, gürültüler) Müsaade 
edin efendim, daha konuşmanın başlangıcın
dayız. 

Niçin bu yeni izah tarzını getiriyorlar-1, 
«Evvelki akşam muhalefet bir obstrüksiyon yap
tı, ondan sonra biz bu mevzuu tetkik ettik ve 
bu yeni izah tarziyle geldik.» Böyle demek is
tedi sözcü. (Soldan gürültüler) 

Evvelâ bu obstrüksiyon noktasına temas 
edeyim. Bu demokratik bütün parlâmentolarda 
tatbik edilen yumuşak tabiyelerdir. (Soldan 
«Ooo» sesleri) Müsaade buyur; hiç «Ooo» deme. 
İngiltere Parlâmentosunda hele muhalefetin sık 
sık baş vurduğu bir taktiktir : 1952 de geçen 
bir misalini söyliyeyim. Hükümet bir kanun 
getirmiş, iki gün içinde müzakeresiınin bitiril
mesini teklif ediyor. Muhalefet ise, dört gün 
olmasını ileri sürüyor. Nihayet anlaşmışlar, 
üç gün içinde bitirelim demişler. Üç gün konu
şuluyor, fakat muhalefet asıl maksadını yü
rütmek için üçüncü günün sonunda obstrüksi
yon yapıyor. Bunlar iktidarın daima göz önün
de bulunduracağı tabiî taktikleridir, ama yumu
şak taktiklerdir. Ekseriyet partisindeki millet
vekilleri arkadaşlarımızın vazifesi, (muhalefet; 
nasıl saatlerce bekliyorsa) dikkatli olarak mü
zakereleri takiptir. Bir arkadaşımız dedi ki, 
mecbur muyum, on saat oturmaya.. Sayın İnö
nü 9,5 saat oturdu, salondan hiç ayrılmadı : 

Muhalefet dokuz buçuk saat oturdu, sen ni
çin oturmazsın? Sayın arkadaşım, sen de otur. 
(Sağdan, bravo sesleri). 

323 
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Encümenin yeni teklifi doğru değildir. Şim

diye adar bir tatbik tarzı teessüs etmiştir. 
Başlangıçta değil, 144 neü madde mucibince, 
müzakere devam etmekte olduğu sırada dahi, 
milletvekillerinden 5 kişinin ayağa kalkıp, 
Riyasete hitaben; «Ekseriyet kalmamıştır, yok
lama isteriz» demek yetkisini haizdir. Bu tat
bikatı ve anlayışı değiştirmek gayreti mesnet
sizdir. 

Kavrakoğlu arkadaşımız ve komisyon söz
cüsünün izah tarzı,, 33 seneden beri hiçbir mil
letvekilinin hatırına gelmemiştir denilebilir mi? 

ÎLHAN SİPAHİOĞLU (îzmrr) — O tarih
te soran yoktu. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Hayır öyle değil. Devamla surette vazifeye 
bağlılık cihetini tercih ettikleri için bu tatbi
kat tarzı teessüs etmiştir. (Sağdan, bravo ses
leri, alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım, Meclis müzakereleri hal
kın huzurunda aleni olarak cereyan ediyor. Mil
let burada her şeyin açıklık içinde cereyan etmekte 
olduğunu bilmelidir. Bundan kaçınılmamalıdır. 
Hiçbir sebeple! (Soldan gürültüler, kim kaçı
nıyor sesleri). Muhalefet bu yoldaki noksanını 
yakaladı mı, memnun olaeaksm, memnun!. Ve 
kendi hareketini düzelteceksin. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Madde ile alâkası yok. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Var, esbabı mucibesini anlatayım. Sen bunu ne 
şekilde örtmeliyim diye düşünmiyeceksin, Mec
lis müzakerelerine devamı düşüneceksin. Pren
sipler meselesini değil, bu meseleyi grup ka
rarma bağlıyacaksın. (Sağdan, alkışlar) Arka
daşlarına diyeceksin, muhalefet nasıl fasılasız 
9 saat devamediyorsa sen de devamedeceksin. 
Bir arkadaşı sordu: Mecbur mu insan 9 saat 
devam etmeye, yani yorulmaz mı insan? (Sol
dan, gürültüler «öyle değil» sesleri). 

REİS — Karşılamayın rica ederim, müda
hale etmeyin. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Şimdi aziz arkadaşlarım, bana müsaade buyu
run. Yerinizden benim »sözlerimi kesmek için 
yapılan müdahalenin bana tesiri olmaz, fayda
sı da yoktu:-, ben yine devam ederim. 

Bir mebusun, dokuz saat fasılasız bir mev
zuu takibetmesinin imkânı olmadığı düşünülü-
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yorsa, o zaman, vazife muhterem Riyaset Ma
kamına teveccüh eder, muhalefet olarak ben 
burada dokuz saat karşımıza ne çıkacak, ne 
gelecek diye bekliyeyim... Bu haksızlık... Riya
set Celseyi tatil eder, bir saat sonra buyurun 
der. Muhalefet mecburdur, dokuz saat, on sa
at vazifesine devam etmeye, çünkü karşıdan 
ne geleceğini bilmiyor, İktidarın ne getirece
ğini bilmiyor. Ben mecburum oturmaya., öte
kiler mecbur olmıyacak. Olur nm böyle şey^ 

Binaenaleyh aziz arkadaşlar, «33 seneden be
ri teessüs etmiş olan bir tatbikatın aslı öyle de
ğildir, şimdiye kadar başka şekilde yanlış an
laşılmıştır.» diyerek değiştirilmesi yolunda ile
riye sürülen mütaalâalarda isabet görmeyiz. 
Bir arkadaşımız da, millî menfaatten bahsetti
ler. «Bir mebusun diğer mebusları ilgilendir-
miyecek mevzudaki bir konuşmalarını, herkes 
dinlemeğe mecbur değildir dediler.» Güzel. 
Mutlaka sonuna kadar bir celsede hazır bulun
ması lâzımgelmez; dışarıya çıkabilir. Amma 
Reis görürse ki Mecliste birkaç kişi kalmıştır, 
o birkaç kişi ile müzakere cerayan eder mi? O 
zaman ne yapıyor Riyaset? Davet ediyor. 
Beş mebusun yoklama istemek salâhiyeti mühim 
bir teminattır. Büyük Millet Meclisinde müza
kereler üç beş kişinin huzuriyle devam ederse 
doğru olur mu?" Doğru olmaz. Binaenaleyh 33 
seneden beri bir tatbikat teessüs etmişse elbette ki 
millî menfaat bakımından daha uygun olduğu için 
teessüs etmiştir. Evet, millî menfaat! 

Netice olarak şunu arz edeyim arkadaşlar; 
bu 81 ne i maddedeki hükümlerin tatbik tarzı
nın değiştirilmesi için ileri sürülen mütalâalar 
isabetli değildir. Hususiyle iktidar partisi mil
letvekillerinin eksik olarak hazır 'bulunmamak 
yüzünden inkıtaa uğrıyan müzakereler neticesin
de kendi noksanlarını düşünmiyerek bütün bir 
tatbikatın değiştirilmesinin uyandıracağı inti
ba bakımından da doğru değildir. 

Burada yapılan müzakereleri •milletvekilleri
nin tam bir ekseriyetle takilbetmekte oldukla
rını milletin bilmesi demokratik murakalbenin 
icabıdır. Encümen nok'tai nazarının asla yerin
de olmadığını söylemek isterim. (Sağdan, al
kışlar) 

REİS — Encümen. 
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ REİSİ 

YERİNE OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — 
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Muhterem arkadaşlar, evvelâ Sayın Faik Ah-
med Barutçu'ya §u noktayı 'hatırlatmak iste
rim. Bizim redaksiyon hatasıdır, diye düzeltil
mesini istediğimiz «müzakereye başlama nisabı» 
ifadesindeki «başlama» kelimesinin ilâvesini bu
rada bu anda ileri sürmüş değiliz, Ta birinci 
günden heri, yani teklifin Meclise intikal et
tiği günden beri bu tâbir mevcuttu. Talbı sıra
sında sehven basılmamış olduğunu arkadaşla
rımız hatırlattılar ve encümen de bu kelimenin 
ilâvesini yerinde buldu. Binaenaleyh evvelki 
gece olan hâdiseden mülhem olarak böyle bir 
teklifin ileri sürüldüğü yolundaki kanaatleri 
ygrsizdir. Sayrn Barutçu'nun fou kanaatlerini 
düzeltmesini rica ederim. (Sağdan, gürültüler) 

Rica ederim, dinliyelim, bırakınız da şu işi 
güzel güzel bitirelim. Demokraside dinleme ter
biyesi her şeyin üstündedir. Dinlemeden nasıl 
münakaşa yapabiliriz? Sizin dediğiniz doğru 
olabilir. Mutlaka demokraside ekseriyetin dedi
ği doğrudur, diye bir kaide yoktur, !bunu bil
meniz lâzımdır. Ama biz yaptığımızın doğru ve 
iyi olduğuna vicdanen kanaat getirdiğimiz hu
suslarda ekseriyet 'bizde kaldıkça onu yapaca
ğız ve siz de peşimizden geleceksiniz. (Sağdan, 
gürültüler, «gelmiyeceğiz sesleri») Biz vicdanı
mızın emriyle en doğru yoldan kanaatleri
mizi ortaya koyacağız ve !bu suretle de ekseri
yetin dediği olacaktır. 

Şimdi Sayın Barutçu, muhterem hemşehri
min; 33 senedir tatbikat mevzuunda ileri sür
düklerini pek 'beğenmedim. Eğer 'biz Meclisi 33 
senelik tatbikat ile idare etmeye kalkarsak bu
gün beğenmedikleri istikametten çok daha baş
ka vakıalarla karşılaşırız. 

Biz genç politikacılar, Meclisi, mebus olma
dan evvel de biliriz ve tanırız. Meclise karşı 
hürmetimiz büyüktür. Ben buraya gelip de şu 
sırada uyuyan arkadaşları gördüm. Bunu yaz
dı diye gazete kapanmıştır. Bunları çok gör
müştür bu millet. 33 senenin tatbikatında çe
şitli ve hepimiz için üzücü, acıklı, iftihar edici 
safhalar olabilir. Bunları bir tarafa bırakalım. 

Metne tatbikata aykırı tek kelime sokmu
yoruz. Tatbikata aykırı, maslahata uygun ol-
mıyan tek hüküm getirmiyoruz. Tatbikat şöylece 
devam edecektir. Burada vuzuh istiyorlar. Va
zıh konuşuyorum. Meclis müzakereye başlar 
başlamaz ekseriyet mevcudolmak şarttır. Ni-
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zamnamenin istediği mutlak ekseriyetin ademi 
mevcudiyeti halinde müzakereye başlanamaz. 
Nizamnamemiz bundan sonra bir de karar ni
sabı aramıştır. Nizamnamenin tesbit etmiş ol
duğu karar nisabını da aramak lâzımdır, aksi 
takdirde hiçbir kanun çıkmaz. 144 ncü madde 
aynen tatbik edilecektir. 

Şimdi, Faik Ahmed Barutçu arkadaşımız di
yor ki; «Riyaset vazifesini yapsın, 9 saat mu
halefet oturdu, iktidar drâ otursun.» Biz otur
duk, fakat biz oturursak, onlar giderlerse ne ya
palım? 170 değil de 270 kişi olurlarsa biz sa
baha kadar 10 saat, 20 saat, 100 saat beklersek 
ve onlar Meclisi terk eder veya hiç gelmezlerse 
ne yapacağız. Meclisi tatil mi edeceğiz. 320 ile 
geldik. Farzediniz ki, bir parti iktidara 320 
mebus ile geldi. Karşısında 290 kişilik bir mu
halefet vaıv Bu iktidar partisine bir sâri has
talık gelir, bir grip gelir on beş arkadaş hajıta 
olursa bu iktidar ebediyen Meclis teşkil edemî-
yecek midir, çalışamıyacak mıdır muhalefet 
gelmezse!. (Sağdan, gürültüler, yeni seçime 
gidersiniz sesleri) Muhalefetin buraya devam 
etmesi vazifesi icabıdır, diyoruz. Diyoruz ki; 
kararda nisap aramak hakları olsun, başlama
da hakları olsun ama, biz müzakere sırasında 
dışarıya çıktık, ekseriyet zail oldu diye Meclis 
akamete uğratılmasın. (Sağdan, gürültüler) 

Barutçu Bey.. Sizin ifadenizi aynen kullanı
yorum : «Meclisin mahsulâtı teşriîyesini tezyid-
etmek için» sayın muhalefetin de bize yardım
cı olmasını ben, arkadaşlarım adına rica ediyo
rum. Bu daha iyi bir yoldur, tavsiye ederim. 
(Soldan, alkışlar) 

REÎS — Fethi Çelikbaş, usul hakkında. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, İçtüzük tadili dolayısiyle müzake
relerin aldığı istikamet şayanı eseftir. Bende
niz baktım, Sayın Kavrakoğlu ne sıfatla konu
şuyor, diye. Mazbatada Teşkilâtı Esasiye Encü
meni Reisi yerine diye imza koymuş. Zanneder-
sinz ki, samiin locasında bulunan bir vatandaş 
zanneder ki, kendisi iktidar partisinin sözcüsü
dür. Encümen Reisi değildir. Çok istirham ede
ceğim; iktidar partisinin sözcüsü, muhalefet 
partilerinin sözcüleri ve nihayet Meclise niyabe-
ten vazife gören komisyonlar sözcülerinin vazi
feleri birbirinden ayrıdır. Dikkat ettim, Reis 
Bey söz verirken dahi «encümen» diye hitabetti, 

REtS — Evet, 

— 325 — 



î : 20 27 J 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Dikkat 

buyurunuz arkadaşlar, Kavrakoğlu, biz böyle 
gideceğiz, siz peşimizden geleceksiniz, dedi. Ana
yasa Komisyonu Eeisi yerine imza koyan arka
daşımız, niçin bu tarzda konuşuyor, bu istika
mette gidiyor? Bunu içinde saklasın, partisiyle 
olan rabıtasını içinde saklasın. Teşkilâtı Esasi
ye Encümeni Reisi yerine imza koyduğu müd
detçe katiyen bu konuşma üslûbunu ihtiyar et
mesin. Vazifesinin encümen mazbatasını mü
dafaa etmek olduğunu unutmasın. Aksi takdir
de müzakerelerin selâmeti bozulmuş olur. 

REİS — Fethi Bey; usule mütaallik söz iste
diniz ve ben de bunun için size söz verdim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Reis Bey; 
zatıâlinize encümen, dediniz diye bir şey söyle
medim. Zatıâlinizin bu suretle isabetli mütalâa
da bulunduğunuzu belirttim. Madem beni usul 
üzerinde konuşmaya davet ediyorsunuz, o halde 
ben de sizin tarafınızdan bu müdahelenin yapıl
ması lâzımgeldiğini hatırlatayım. Meclis Reisi 
sıfatiyle, Grup Sözcüsü olarak konuşmayın, ben 
size encümen olarak söz verdim. Teşkilâtı Esa
siye Encümeni Sözcüsü olarak konuşun ve ifa
delerinizi ve fikirlerinizi bu sıfatla teşrih et
meye çalışın, demeniz lâzımdı (Soldan, «sadede 
gel» sesleri) Sadede gel diye hitabeden Sebati 
Bey arkadaşımıza söylüyorum; hiç mi konuşmı-
yalım? 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Sebati 
Bey kadar başına taş düşsün. Ne istiyorsun? 
Ben bir şey söylemedim. 

FETPIl ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Sebati 
Bey, benim kadar başına taş düşsün, diyor. Ha
kikaten Sebati Bey gibi birisinin bütün varlı-
ğiyle başıma düşmesini isterim. 

Şimdi, Reis Beyden rica edeyim, muhterem 
arkadaşlar, komisyonları adına konuşan arka
daşlar, huzurunuzda konuştukları müddetçe fi
kirlerini serd ederlerken, partilerine mensubi
yetlerini bir tarafa bırakarak, mazbatalarını 
müdafaa yolunu ihtiyar ederlerse müzakereler
de selâmet olur. Bu vazifeye davet ise Riyaset 
Divanının cümlei vezaifindeııdir. 

RElS — Teşekkür ederim. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Müzakere 

bugün bu şekilde cereyan etmiş olsaydı bu uzun 
konuşmalar yapılmıyacaktı, arkadaşlar. 

EEÎS — Mehmet Hazer. 
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MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, demin Fethi Çelikbaş arkadaşımızın 
temas ettiği noktayı biz türlü tatbikatla o kadar 
görmüş, encümenle grup, grupla Hükümetin 
birbirine o kadar karışmış, o kadar sarmaşdolaş 
olduğunu o derece müşahede etmişizdir ki, bu 
mevzuu pek de yeni bir mesele olarak kabul ede
meyiz. Onun için bunun üzerinde fazla dur-
rnıyacağım. 

Kavrakoğlu arkadaşmıız, hem encümen söz
cüsü, hem grup sözcüsü olarak değil, yalnız 
mebus olarak konuşurken dahi... 

REİS — Bu meseleyi tazelemeyin artık. Rica 
ediyorum. 

MEHMET HAZER (Devamla) ~~ Meclis*e hi-
tabederken bizim hiçbirimizin tasvibetmediği 
kelimeleri burada bir kere daha tekrar etme
mesini, sadece hürmet dâhilinde konuşmasını 
naçizane tavsiye ediyorum. 

Şimdi meseleye gelelim: Muhterem arkadaş
lar, bu madde Meclis müzakeratmın nizamlan-
masını sağlıyan hükümler ihtiva etmektedir. 
Bu maddeye göre içtimaı'n bidayetinde bir ek
seriyet aranacaktır. Gerek içtima nisabının, ge
rek müzakere nisabının, gerek karar nisabının 
bir mânası ve maksadı vardır. Arkadaşlar, içti
ma nisabını vaz'edenler bir maksat gütmüşler
dir. içtima nisabını temin etmiyen bir heyetin mü
zakereleri ve kararları muallel olur. Müzakereler 
hiç kimsenin bulunmadığı veya Meclis ekseriye
tinin 1/5 i, 1/10 u olmadığı zaman karar almaya 
ve millet namına bir meseleyi konuşmaya da 
imkân yoktur. v 

Bir arkadaşını bunu bir mahkeme heyetine 
teşbih ettiler. Kendilerinden sorarım : İki âzası 
bulunmıyan bir mahkeme heyeti müzakereye 
devam edebilir mi? Meclisten bir misal vereyim: 
Riyaset Divanı bir reisle iki kâtipten teşekkül 
eder. Kâtipten her hangi birisinin bulunmaması, 
bir karar mevzubahsolnııyan hallerde bile Ri
yaset Divanı tam teşekkül etmediğini ifade ve 
alman kararları muallel kılmaz mı? Binaenaleyh 
her üç halde de müzakere halinde, içtima halin-
de ve karar halinde de bir nisap aramak mec
buridir. 

Arkadaşlar, buna vatandaş da büyük ehem
miyet vermektedir. Geçenlerde bir oylama sıra
sında bizim gruptan birkaç kişi noksandı. Va
tandaş derhal telgraf çekti, matbuat bar bar 
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bağırdı, «Nerede idiniz » dij^e vatandaş alâka
landı. Millet takibediyor! 

Bir arkadaşımız, geçen günkü müzakereyi 
misal gösterdiler. Arkadaşlar, geçen gün burada 
10 saat devamlı müzakerede bulunduk. O günkü 
müzakereler hakikaten hepimizi yormuştu, bitap 
düşürmüştü, sanki ertesi gün seferberlik veya 
harb ilân edilecekmiş gibi lüzumsuz, acele karar
lar alınmak isteniyordu. Biz grup olarak bunda 
bir fayda mülâhaza-etmedik. Şimdi bu böyle ol
du, diye masum bir madde, bir. intikam maddesi 
haline getirilmektedir. Encümenin bu maddeyi 
bir intikam maddesi haline getirmeye hakkı yok
tur. Ve bunu yaparken bir tek esbabı mucibe ge
tiriyorlar : Geçen gün Meclisi terk ettiniz, gitti
niz. Olmaz böyle şey, arkadaşlar. 

Kavrakoğlu arkadaşım, biz gideceğiz siz ar
kamızdan geleceksiniz, buna mecbursunuz, diyor. 
Asla.. Biz onun peşinden gitmiyeceğiz. Biz hak
kın, adaletin ve demokrasinin peşinden gidiyoruz 
ve gideceğiz. (Sağdan, şiddetli alkışlar ve bravo 
sesleri) Nitekim millet ekseriyeti de kendi peş
lerinden gitmemektedir, bizim peşimizden git
mektedir. (Sağdan, şiddetli alkışlar) 

Arkadaşlar, Osman Kavrakoğlu belki bu Mec
liste uyuyanları, uyuklıyanları görmüş olabilir. 
Ama biz de sarhoşları görmüşüzdür. Bilvesile 

'- arkadaşıma hesaplı konuşmasını tavsiye ederim. 
RE IS — Encümen. 
TEŞKİLÂTI ESASİYE EN. B U M . M. A. 

HAMDI SANCAR (Denizli) — Aziz arkadaşlar; 
bütün samimiyetimle temin ederim ki, lüzumsuz 
yere asabileşiyoruz, boş yere vakit kaybediyoruz. 
Mesele şuradan çıkıyor : Tadil teklifimizde mev-
cudolan 81 nci madde, müzakere nisabıdır. Yine 
tadil teklifimizde mevcudolmıyan bir başka mad
de vardır ki, o da karar nisabını tanzim eden 
144 neü maddedir. 

Muhterem arkadaşlar, Turhan Feyzioğlu ar
kadaşımızın 144 ncü maddeden malûmatı olmı-
yacak ki, (olmıyabilir, ayıp değildir, tüzüğü mut
laka ezberlemesi de lâzımgelmez, yeni intisab-

- eden bir arkadaşımız sıf atiyle görmemiş de ola
bilir, sitem için söylemiyorum) başka türlü ifade 
ediyor ve bizim koyduğumuz bu nisap kararlara 
da şâmildir ve kararlarda da nisap aranmaz, 
Mecliste kaç kişi bulunursa, meselâ 30 kişi bu
lunursa karar verilebilir zehabına düşerek hassa
siyetle bu mesele üzerinde durmak istediler ve 
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bir asabiyet havası içinde bütün bunlar meyda
na geldi. Halbuki bir 144 ncü madde var ki, ka
rar nisabı oradadır. Mesele bu derece basit iken 
uzunboylu asabiyet göstermeye ne lüzum var? 
Ve bu asabiyet içinde sıçraya sıçraya, yok mu
halifi, yok muvafıkı, susu, busu... Bu kadar me
seleyi genişletmeye ne lüzum var? Bir ikincisi 
Mehmet Hazer arkadaşım içtima nisabından bah
settiler. 81 nci maddede içtima nisabı diye bir 
şey yoktur, müzakere nisabı vardır. Müzakere 
nisabı başkadır, içtima nisabı başkadır, içtüzü
ğümüz müzakere başladıktan sonra nisabın mev
cudiyetini şart kabul eden bir ruh içinde olsa idi 
hakikaten bunu, arkadaşımın dediği gibi, içtima 
nisabı olarak ifade edebilirdik. Bendeniz bunun 
içtima nisabı değil, müzakereye başlama nisabı 
olduğunu ifade ettim. Mer'i metin : «Nisap yok
sa müzakereye başlanamıyacağmı söyliyerek...» 
der. Nisap yoksa ne yapılır, bunun neticei hu-
kukiyesi ne olur? Bunun neticei hukukiyesi, mü
zakereye başlanamaz, oluşudur. Çok sarih, hal 
böyle. Zaten etraftan duyuyorum, «anlaşıldı.» 
diyorlar. Doğru, lüzumsuz yere asabiyet göster
diler. 

Yalnız zapta geçmesi için bir noktayı daha 
ifade edeyim. Aksi takdirde yarın tatbikatçıları 
tefsirde yanlış yola götürebilir. 

Barutçu arkadaşım da, bu defa karar nisabı 
ile müzakere nisabını karıştırdılar, dediler ki, 
«5 kişi kalkar, karar sırasında söylerse» 5 kişi
nin kalkıp söylemesi müzakere nısabmdadır, 
karar nisabında değildir, yani 144 ncü mad
dede değildir, öyle ifade ettiler, yanlış tefsire 
mahal vermesin, diye söylüyorum, Barutçu'ya 
sitem için değil. .(Reye reye sesleri) 

REÎS — Bir sual var, Hamdi Bey. 
Buyurun Turhan Bey. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Bir sual 

soracağım. 
A. HAMDI SANCAR (Devamla) -—istedi

ğiniz kadar sorun. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Arkada

şımız diyor ki, 81 nci maddeden çıkan mâna, 
ancak müzakere başlarken nisap aranmasıdır. 
Oradaki (başlama) kelimesi bunu ifade eder. 
Yoksa müzakereye devam için nisap gerekmez, 
diyor. Bu madde ile ilgili olarak, 144 ncü mad
denin Büyük Millet Meclisinde 1927 de müza
keresi sırasında Rasih Kaplan bir sual sormuş
tur. ikinci Devre zabıt ceridesinden okuyorum: 
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«Şu halde hazır bulunan ekseriyet demek, on 
kişi olsa dahi müzakereye devam eder mânası
na gelir mi?» 

Reis cevap veriyor Rasilî Kaplan'a: «Ha
yır! diyor, huzuru muktazi azanın ekseriye
tiyle karar verilir. Huzuru muktazi âza, baş
larken lâzım olan mürettcp azanın yarısından 
bir fazlasıdır. Evvelki maddelerde nisabı mü
zakere vardır. fc>tı halde nisabı müzakere olma
dıkça müzakere devam edemez.» Açıkça zabıt
larda, ifade edilen işte budur. 30 yıllık anlayış 
budur. 

A. HAMDİ SANCAK (Devanda) Arka
daşlar, yine aynı şey. Değişen hiçbir- şey yok
tur. (Huzuru muktazi âza) tâbiri 144 ncü mad
dededir. Biz bu maddeyi tadil etmiyoruz, '-Sİ 
nci maddeyi tadil ediyor ve diyoruz ki ; 81 nci 
maddedeki müzakere nisabı demek müzakereye 
başlama nisabı demektir. Biz 144 ncü maddeyi 
tadil etmiyoruz. 

İkincisi; (yağdan gürültüler, «tezat var» 
sesleri) Müsaade buyurun, dedim ki; 81 nci 
maddenin bu sarahatine rağmen tatbikat ter
sine olmuştur, tersine tecelli etmiştir. Biz bu 
sarahati ti ah a ileri götürerek, her hangi bir 
yanlış tatbikata bundan sonra mahal vermemek 
için, münhasıran 81 nci maddenin tadilini tek
lif ediyoruz. (Soldan, «reye, reye!» sesleri) 

REÎS — Takrirleri okutuyorum, efendim. 

Yüksek Riyasete 
81 nci madde üzerindeki müzakereler kâfi

dir. Oya vaz'ını arz ve teklif ederiz. 
Çorum Mebusu Çorum Mebusu 
Oevat Köstekçi Kemal Erdem 

Riyaset Makamına 
81 nci madde üzerinde kâfi derecede tenev

vür ettik. Müzakerenin kifayetinin reye ko
nulmasını arz ve teklif eylerim. 

Bilecik Mebusu 
Mehmet Erdem 

Yüksek Riyasete 
Madde üzerinde görüşmeler umumi tenev

vürü temin etmiştir. Müzakerenin kifayetini arz 
ve teklif ederim. 

Antalya Mebusu 
Kenan Akmanlar 

REÎS 
de. var. 

Aynı mealde daha başka takrirler 

C : 1 
Kifayet aleyhinde söz Fethi Çelikbaş'indir. 
NİHAT SARGINALP (Gümüşane) - - Reis 

Bey; cevap vermek mevkiinde olmadığın için 
cevap vermiyorsun. Çünkü haksızsın. 

REÎS — Efendim, ihtarıma rağmen bulun
duğu yerden, cevap vermek, mevkiinde olmadı
ğım halde bana «cevap vermiyorsun, çünkü hak
sızsın» demek suretiyle şahsıma lisan tecavü
zünde bulundu arkadaş: Çok istirham ediyo
rum, yanlış anladımsa izah buyursunlar, aksi 
halde ben zatıâlinizi affettim, bir daha yap
mayın. (Soldan, alkışlar) 

Kifayet aleyhinde devam buyurun efendim. 
(Sağdan gürültüler) 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Şimdi,... 
REÎS — Arkadaşların tenevvür etmesi ba

kımından Fethi Beyden özür dileyerek arz et
mek mecburiyetini hissediyorum. Mebusların ki
fayet hakkında takrir vermeleri haklarıdır. He
nüz daha maddenin müzakeresi bitmedi, sual 
sormak da, konuşmak da mümkündür. Meclisi 
Ali reyinde serbesttir. Devanı buyurun efen
dim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) -•- Muhte
rem. arkadaşlar, müzakerelerle alâkadar fevkal
âde mühim bir prensip maddesini konuşuyoruz. 
Eğer bundan 30 küsur yıl evvelki Mecliste bu 
maddenin müzakeresine ait zabıtlar ortaya atıl
mamış ol savdı, tenevvür ettik, karar verelim, diye 
bir düşüncenin mânası olabilirdi. Her mesele 
grup kararına bağlanıp gelse hakikaten tenev
vür ettik, karar verelim, diyebiliriz. Yalnız 
öyle meseleler gelebilir ki, grup kararı yoktur, 
mebus arkadaşlar müzakereyi takibetmeden 
neye göre rey verecektir arkadaşlar? 

Bu itibarla, komisyonlarda çok gördük, 7 
yıl içinde tatbikatını müşahede ettik. Sakat bil
iş yapım yalım, geçmiş yılların tatbikatım da 
göz önüne alarak komisyon, bunu bir kere daha 
tezekkür etsin, hatalı bîr iş yapmıyalım. Yok
sa yaptığımız bir hata, bugünden tahmin ede-
miyeceğimiz, neticeler doğurabilir. Acele etıniye-
Hnı, esasen 144 ncü madde obstruksiyona mâ
nidir. Nitekim mezkûr- maddede, ikinci oylama
da ne rey verilirse verilsin o muteberdir, deni
yor. 

Komisyona verilmesi yerinde olur, rica edi
yorum. 

REÎS — Kifayet haklımda, bir arkadaşımız 
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konuştu» 81 nci madde üzerindeki kifayet tek-
lifini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tashih edilen şekliyle okuyoruz. 
Daha evvel bir takrir geldi, okuyoruz. 

Reisliğe 
Maddenin komisyona havalesini arz ve tek

lif ederim. 
Burdur Me'busu 
. Fethi Çelikbaş 

REİS — Efendim, filhakika 81 nci madde
nin üzerindeki müzakerenin kifayetine Meclisi 
Âli karar verdi, fakat bu, maddenin komisyona. 
iadesine dair bir tekliftir. Onu reye koymaya 
mâni yoktur. 

Maddenin komisyona iadesine dair olan tek
lifi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi tashih şekliyle okuyaruz. 

Madde 81. —• Reis, saatinde Meclisi ağar 
ve müzakerelerin sonunda kapar. 

Mürettep olan âzanm yarısından bir ziyade
si hazır bulunmadıkça müzakereye başlanamaz. 

Müzakereye 'başlama nısa/bında Riyaset Di
vanınca tereddüt hâsıl olur, yahut azadan beşi 
şifahen veya tahriren nisap bulunmadığını be
yan ederlerse yoklama yapılır. 

Nisap yoksa Reis müzakereye başlanamıya-
cağını söyliyerek veya bilâhara nisap hâsıl ola
cağı .muhtemel ise inikadı yarım saat sonraya 
talik ederek Meclisi kapar. 

Meclis o gün açılamadığı takdirde, ertesi 
inikat için «muayyen olan günde yine o rıızna-
me ile toplanır. 

REİS — Maddeyi bu şekliyle reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 85. — Söz, talep ve kayıt sırasına | 
göre verilir. 

Heyet isterse, müzakere olunan meselelerin 
lehinde, aleyhinde ve hakkında münavebe ile 
söz söylemek takarrür eder. 

Reis söz alanların isimlerini sırası ile He
yete bildirir. 

Encümen namııı'a söz istendiğinde encümen 
reisi ve mazbata muharrirleri sıraya bağlı de
ğildir. 

Grup namına yapılacak konuşmalar da sıra-
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ya bağlı değildir. Ancak, bu hak grup reisi ve-
ya sözcüsü tarafından ve bir defaya mahsus 
olmak üzere istimal edilir. 

Son söz menuslarındır. 
REİS — Madde hakkında söz Arslan Boğa'

nındır. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem 

arkadaşlar, hu maddede; «Grup namına yapılan 
konuşmalarda parti grup reisi veya sözcüsü an
cak «bir defaya mahsus olmak üzere »söz alabi
lecektir.» denilmektedir. 

Halbuki; siyasi partiler, memlekette Devlet 
idaresiyle alâkalı fikrî prensipleri temsil eden 
içtimai müesseselerdir. Parlâmentoların teşek
kül ve terkibinde oynadığı roller her zaman 
ve her yerde şahısların oynıyabileceği roller
den pek fazladır. Binaenaleyh parti görüşleri
ni, teati olunacak 'mütalâalar çerçevesi içinde 
millet huzurunda arz ve beyan, etmek onların 
en tabiî haklarındandır. Devana mukabil cevap 
vermek şansından mahrum bırakılmak (bu hak 
ile nasıl kabili telif olabilir? 

Sevk olunan hüküm ile, partilerin mütekabil. 
görüşlerini bütün vuzuhu ile efkârı millete arz 
etmek ve içtimai hayatın akışını tanzim edecek 
olan kanunların millî ihtiyaçlara tam mânası 
ile cevap veren kaideleri ihtiva eder olmasına 
hizmet edecek müzakerelerde 'bulunmak imkân
larını partilerden esirgemektedir. Bu ise de
mokrasi 'kavramı ile 'bağdaşan bir tasarruf ad
dedilemez. 

Binaenaleyh parti grupları hakkındaki im
kânın halen mer'i olan devamlı nizamname çer
çevesi içindeki hürriyetiyle ipka edilmesini ve 
teklifin bu kısmının tayyını istilzam edecek bi-
takrir arz ediyorum. Kabulünü istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
REİS — Mehmet Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, gruplar hakkında maruzatta bulun-
mıyaeağım, faydasız olduğunu bildiğim için. 
Yalnız teknik bir mevzua temas etmek medbu-
riyetindeyim. Burada «söz, talep ve kayıt sıra
sına göre verilir.» diyor. Fakat bu talep ve kay
dın kimin tarafından teSbit edileceği burada 
tasrih edilmemiştir. (Soldan, «Eski hükümlere 
göre olacak» sesleri) 

REİS — Rica ederim, müdahale etmeyiniz, 
Cevap verecek olan encümendir, 
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MEHMET HAZER (Devamla) — Evet bu, I 

eski içtüzükteki gibi ama, tatbikatta 'birtakım 
tereddütler olmaktadır. Söz, kâh Riyaset Ma : 

kamına yazdırm'ak suretiyle almıyor ve hazan 
da Umunu Kati]) kendisine müracaat edenlerin 
sırasını tesbit ediyor. Fakat sorulduğu zaman 
«Riyaset de sırayı takibet'mektedir.» deniliyor. 
Yani iki ayrı yerden sıra verilmesi karışıklığa 
sebebiyet vermektedir. Bu mahzuru bertaraf I 
etme'k için bu hususta bir merci göstermek lâ
zımdır ve faydalıdır. Bunun izahım istirham et
mek için söz aldım. 

REİS —• Hayri Çopuroğlu. 
HAYRI ÇOPUROĞLU (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar, bu tasarının hazırlanmasında 
olsun, esbabı mucibe lâyihasında veya encümen 
tarafından takdim edilmiş bulunan mazbatada 
olsun, esas itibariyle bir hususa temas ediliyor 
ve deniyor ki; (Bunlar Mecliste Hükümetin 
programını okuduğu celsede meydana gelmiş 
birtakım hâdiselerdir.) Burada geçen 81 nci 
madde hakkındaki tefsirde de görüyoruz k i ; 
bundan evvelki celsede Meclisin terk edilmiş 
bulunması hususu öne getiriliyor, bundan do
layı maddeye yeni bir tefsir tarzı verilmek gibi 
bir yol ihtiyarına teşebbüs ediliyor. Mademki 
günlük hâdiseler hakkında konuşulmaktadır, 
günlük hâdiselerin bertaraf edilmesini derpiş 
eden teklifler ileri sürülmektedir, o halde bu gün
lük hâdiselerin bugün içinde bulunduğumuz 
hal tarzlarından birisinin de ilâvesini rica ede
ceğim. 

Madde diyor ki ; (Gruplara tercihan söz hak
kı verilir. Fakat bunlar tercih haklanın bir de
fa kullanabilirler.) 

Bugün mevcut tadil teklifi ile Mecliste an
cak bir Grup kalmaktadır. Encümen, Hükümet 
sıraya tâbi olmadan konuşaeaklaf ve ayrıca 
onların tercümanı oldukları fikirleri bir de De
mokrat Parti Grup Sözcüsü tercih hakkını kul
lanarak konuşabilecektir. Bu takdirde bire kar
şı üç konuşma olacak ve diğer parti sözcüsü 
bunlara, söz sırası gelmediğinden, cevap vere-
miyecek duruma düşecektir. Bu işe bizatihi 
adaletsizliği tevlideden bir haldir. Bunun tahas-
sulüne mâni olmanızı ve bu itibarla maddenin 
bu bendinin reddedilmesini arz ve teklif etmek- 1 
teyim. I 

REİS — Madde hakkında Arslan Bora arka- I 
•dağımızın tadil teklifi var, okuyoruz, efendim. I 
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Yüksek Riyasete 

85 nci maddenin son bendinin, şifahen arz 
ettiğim sebeplerle, tayyı hususunun reye vaz'mı 
rica ederim.. 

Tunceli Mebusu 
Arslan Bora 

REÎS — Arslan Bora arkadaşımızın bu tek
lifini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... 
Teklif nazara alınmamıştır, efendim. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 91. — Heyeti Umumiyede söz kes
mek, şahsiyatla uğraşmak veya intizamı bozacak 
hareketlerde bulunmak yasaktır. 

REİS — Söz istiyen var mı? Buyurun, En
cümen. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ BU 
MAZBATA MUHARRİRİ A. HAMDI SANCAR 
(Denizli) — Aziz arkadaşlarım, 91 nci madde
de, (Heyeti Umumiyede söz kesmek, şahsiyatla 
uğraşmak veya intizamı bozacak hareketlerde 
bulunmak yasaktır.) deniyor. Şimdi, burada bir 
yasak hüküm vaz'edildiğine göre, - zaten mer'i 
metinde de budur. - intizam kelimesini disiplin 
cezalarında görülen tâbirlerle mutabakatı te
min etmek için (sükûnet) kelimesi olarak de
ğiştirmeyi muvafık bulmaktayız. (Sağdan, gü
lüşmeler) Beyler, okuyacağım. Bu madde Da
hilî Nizamnamenin disiplin cezaları babının için
dedir. 

184 neü maddeyi okuyorum : 
«ihtar cezasını müstelzim hareketler şun

lardır ; 
1. Söz kesmek. 
2. Sükûneti bozmak.» 
Görülüyorki, burada kullanılan tâbir, «İn

tizamı bozmak» değildir. Maddeler arasındaki, 
ahengi temin etsin diye intizamı bozma yerine 
sükûneti bozma olarak tâbirin değiştirilmesini 
teklif ediyoruz. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, arkadaşım Hamdi Sancar bir haleti 
zaman gibi mütemadiyen maddelere, kaidelere 
satır atmaktadır. Bu yolda yeni yeni vesileler 
icadetmektedir. 

Arkadaşlar, intizam muhafaza edilen bir 
yerde sinek uçsa sükûnet bozulur, ama intizam 
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muhafaza edilir. Onun için bu-maddenin şim
diye kadar tatbik edildiği gibi muhafaza edil
mesini rica ediyorum. Bunun muhafazasında 
hiçbir mahzur yoktur. Allah göstermesin, bir 
öksürük umumileşirse gene sükûnet bozulmuş 
olu?. 

İntizam kelimesi yerinde ve hukuki bir te
rimdir, hiç olmazsa bu haliyle kabul edin. 

REİS — Encümen ne diyor? 
TEŞKİLÂTI ESASİYE En. Bu. M. M. A. 

HAMDİ SANCAR (Denizli) — Teklif ettiğimiz 
tashih şekliyle reye vaz'mı rica ediyoruz. 

REİS — Maddeyi Encümenin tadili şekliyle 
tekrar okutuyorum. 

Madde 91. — Heyeti Umumiyede söz kes
mek, şahsiyatla uğraşmak veya sükûneti bo
zacak hareketlerde bulunmak yasaktır. 

REİS —• Encümene sorduk, «Tadilini istedi
ğimiz şekliyle kabulünü istiyoruz.» dediler. Şim
di tashih şekliyle reylerinize arz edeceğim. 

Encümenin tashihi şekliyle maddeyi reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde tashih edilmiş şekliyle kabul edil
miştir. 

Madde 93. — Bir mebus Heyeti Umumiyede 
galiz, müstehcen sözler ve elfazı tahkiriye isti
mal edemez, ederse Reis derhal o mebusu li
san nezahetine davet eder ve Umumi Heyet 
karariyle bu sözleri zabıttan çıkartır. Devamı 
halinde Reis mebusun sözünü keser 

REİS — Aralan Bora! 
ARSLAN BORA (Tunceli) —• Muhterem 

arkadaşlar, ikinci defa Yüksek Huzurunuzu iş
gal ettiğim için özür dilerim. 

93 neü maddede bâzı sözlerin, Heyeti Umu
miye karariyle, Reis tarafından çıkarılacağı 
beyan edilmektedir. Halbuki, bu hüküm Ana
yasamızla uyuşamaz. Zira Anayasa, zaptın 
harfi, harfine olmasını emreder. Binanealeyh, 
metin üzerinde kimsenin tasarruf hakkı yok
tur. Kaldı ki, Anayasımızm bu hükmü pek cid
dî bir ihtiyacın mahsulü, olmak vasfından da 
mahrum değildir. Kanaatimce, zabıtlar biı ba
kıma teşriî müzakeratın tarihe tevdi olunan 
hakiki kopyalarıdırlar. Bunları tahrip ve tağ
yir tarih nazarında da realiteleri tahiribetmek 
sebebiyle bir suçtur. Sırf zabıtları sadece ne-. 
zahoti lisaııiye ile mııttasıf bir halde bulun
durmak gayesi, tarih ve realizm karşısında 
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fuzuli bir gayretkeşlik olur. İyi ve kötü ne gö
rüşüldü ise müstakbel devirlere teslim edile
cek ve gelecek nesiller söz sahipleri hakkında 
hükümlerini vereceklerdir. Bu, aynı zamanda 
tekâmül vetiresinin zaruri bir neticesidir. Mâ-
kulât, ancak zaruretlere uymakla mümkündür. 
Bu hususta bir takrir takdkn ediyorum, kabu
lü takdirinize bağlıdır. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Maddenin 

ihtiva ettiği yenilik; bâzı sözlerin Heyeti Umu
miye kararı ile zabıttan çıkarılması ile alâkalı 
olan kısımdır. Benden evvel konuşan arkadaşı
mın işaret ettiği gibi nizamnameye konması 
istenen bu fıkra. Anayasanın Meclis müzakera-
tmm harfi harfine neşredileceğine dair olan sa
rih hükmüne aykırıdır. Onu bir yana bırakıyo
rum. Acaba niçin Meclis müzakeratı harfi har
fine neşredilsin istenmiştir. Elbette bunun bir 
sebebi vardır. Nihayet milletler mutlak hüküm
darlara karşı kendi menfaatlerini, kendi hak
larını korumak için hattâ ihtilâller pahasına 
seçtikleri milletvekillerinin sözlerini harfi har
fine öğrenmek suretiyle, onlar üzerinde mües
sir bir murakabe vazifesi kurabilmek imkânını 
elde ederler. Milletvekili kürsüde bir lâf etmiş 
hakaret etmiş, küfretmiş, arzu etmez misiniz, 
onu buraya gönderen seçmenler böyle bir top
luluk içinde bu tarzda konuşulmaz diye mebusu 
takbih etsin, ayıplasın? Buna imkân verin arka
daşlar. Eğer Türkiye'de milletvekillerinin teş
riî çalışmalarının seçmenler tarafından müessir 
bir murakabeye tâbi olmasını arzu ediyorsak, 
eğer milletimizin bu tarzda çalışanları takbih 
edeceğine inanıyorsak Mecliste geçen sözlerin 
harfiyen zapta geçmesi şarttır. Aksi takdirde 
arkadaşlar Meclis bir terbiye müessesi haline 
gelir ki, bu terbiye müessesesi ekseriyetin tat
bik edeceği usullerle çalışan bir topluluk olur. 
Harfiyen neşir keyfiyetini, demin arz ettiğim 
gibi, milletin seçtiği kimselerin müessir surette 
murakabe edilmesini kabul ediyorsak ve aynı 
zamanda milletimiz de isabetli konuşanlarla ko-
nuşmıyanları birbirinden tefrik ve temyiz kud
retini görüyorsak ki, biz Hürriyet Partisi ola
rak bu kanaatteyiz, o zaman söylenenlerin har
fi harfine zapta geçmesi şarttır. 

Aksi takdirde arkadaşlar, Mecliste mebus
ların çalışırken, hattâ fevrî dahi olsa, söyledik
leri sözlerden kaçınması gibi, mebusun hakiki 
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hüviyetini milletten gizlemek maksadını göze
ten bir vaziyet hâsıl olur. 

Bu bakımdan bu yeni tedbir isabetsizdir. Ni
hayet asırlar boyunca tatbikat ile sabittir ki, 
millet ve milletvekilleri üzerindeki murakabe 
irtibatı bu yolla tesis edilebilir; milleti muraka
beden mahrum edebilecek böyle bir hükmü koy
mak, Anayasaya aykırılığından ayrı, kurmak 
istediğimiz millî hâkimiyet prensibi ile de ka
tiyen bağdaşamaz. Bu hususta bir takrir takdim 
ediyorum. Doğru değildir. Vatandaşlar me'busu 
bütün iyi ve kötü tarafı ile yaptıklariyle, müza-
kerelerdeki konuşmaları beyanları ile görürse 
tesirli bir murakabe konulabilir. Neşir keyfiyeti 
mebusların Büyük Millet Meclisindeki mesaisini 
yakından takibetmek imkânını seçmene verir. 

Bâzı kötü sözler umumi efkârdan şu veya bu 
maksatla saklansın denebilir. Ama bu tarzda 
konuşmayı itiyadedinen insanların kürsüden 
değil kapalı toplantılarda, Hükümetin komiser 
bulundurmadığı toplantılarda zehirlerini akıt
maları pekâlâ mümkündür. Bunu nasıl önlersi
niz? Bu itibarla bu hüküm öyle gelişi
güzel konmuş bir hüküm değildir. Tarihî 
sebepleri vardır, millî hâkimiyet müessese
siyle sıkı irtibatı vardır. Bu irtibatı kesip 
atmak mebusların bu kürsüden konuşurken mil
letin murakabesinden kaçmalarını intaeeder, 
halbuki mebuslar üzerinde en tesirli murakıp 
milletir. Bu bakımdan fevkalâde isabetsiz bir 
tekliftir. Arz etiğim gibi; millet ile milletvekili 
arasındaki irtibatı kesip atan bir tekliftir. Ve 
netice itibariyle millet, milletvekilleri vasıta-
siyle Mecliste hâkimiyetini istimal ettiğine göre 
millî hâkimiyeti, zedeliyen bir tekliftir. Takri
rimle fıkranın çıkarılmasını teklif ediyorum. Ka
bulünü rica ederim. 

REİS — Hamza Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU (Adana) — Söz sıramı 

Hasan Fehmi Evliya arkadaşıma veriyorum. 
REİS — Buyurun Hasan Fehmi Evliya. 
HASAN FEHMİ EVLİYA (Maraş) — Muh-

trem arkadaşlar; bu maddede ihtilâta meydan 
verecek, sübjektif ve şahsi takdirlere esas ola
bilecek mefhumlar kullanılmıştır, «Elfazı talı-
kiriye» gibi. Hangi söz elfazı tahkiriyedendir, 
Ibunun kıstas ve kriteryomu nedir, kim takdir 
edecektir? Bu bakımlardan kanun tekniğine uy
gun değildir. 

. 1957 O : İ 
Bu metne bir de (Umumi Heyet karariyle 

bu sözleri zabıttan çıkartır.) Cümlesi ilâve edil
miştir. 

Bu ilâve ise Teşkilâtı Esasiye Kanunumu
zun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına tama-
miyle muhaliftir. 20 nci madde aynen «Meclis 
müzakeratı alenidir ve harfiyen neşrolunur» 
demektedir. 

Biz bu tadil teklifi ile sadece esas Teşkilât 
Kanununu ihlâlle kalmıyoruz, aynı zamanda 
memlekette kanun hâkimiyetini de ihlâl etmiş 
bulunuyoruz. 

Çünkü yüksek malumları olduğu veçhile, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ve kanun 
yapıcı sıfatiyle her şeyden evvel Teşkilâtı Esa
siye Kanununa ve sonra da kendi yaptığımız ka
nunlara bağlı kalmak mecburiyetindeyiz. İşte bu 
vecibeye (Kanun Hakimiyeti Prensibi) denil
diği malûmunuzdur. 

Yine yüksek malûmlarıdır ki, kanun yapıl
dığı zaman artık yapan merciden müstakil bir 
varlık iktisabeder. Bu itibarla Büyük Millet 
Meclisi heyet halinde veya münferiden kanun
lara tâbidir, kanun üstü bir merci değildir. 

Tasarı hazırlanırken mülhem olunduğu iddia 
edilen memleketlerden, Fransa Teşkilât Kanu
nunun 10 ncu maddesi aynen «Her iki meclisin 
celseleri herkese açıktır, müzakerelerin harfi 
harfine zabtı ve meclislere ait vesikaları Resmi 
Gazetede neşredilir» demek suretiyle Meclis mü
zakerelerinin aleniyetini ve harfi harfine neşre
dilmesini kabul etmiş bulunuyor. 

Meclis müzakerelerinin aleniliği ve harfiyen 
neşri demokrasi rejimlerinin teminatıdır. Ay
nı fikir Federal Almanya Anayasasının 42 nci 
maddesi, İtalya Anayasasının 64 ncü madde
siyle de kabul edilmiştir. 

İşte bu sebeplerle tadilin aleyhin deyim, mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Encümen. 
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ REİSİ 

YERİNE OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — 
Muhterem arkadaşlar, Fethi Çelikbaş'm bu mad
deye itirazına, onun istediği gibi hüviyetini giz-
liyerek başka bir hüviyetle değil fert olarak, 
Demokrat Partinin Rize Mebusu (Sağdan, Müş
terek Haysiyet Divanı Reisi, sesleri.) arkadaşlar 
işaret ediyorlar, D. P. Müşterek Haysiyet Diva
nı Reisi ve bu encümenin Reisvekili olarak ce
vap arz edeyim. 
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Efendim, bu madde ile bir hususu menediyo-

ruz veya menetmek istiyoruz. Büyük Millet Mec
lisinde sarf olunan hakareti tazammun eden, 
haysiyet şiken, müstehcen, galiz, elfazı zabıtlar
da muhafaza edelim mi,• etmiyelim mi? Şimdi 
bir mütalâa; «Bunlar kalsın, seçmenler okusun. 
Vatandaş mebusun seviyesi, konuşma adabı ve 
üslûbu hakkında kanaat edinsin ve müteakip 
seçimde ona göre kararını versin.» Bu, objektif 
bir kanaattir, isabetli tarafları vardır. 

Fethi Çelikbaş'm hoca olarak bilmesi lâzım
dır ki, iyi tarafından almak ne kadar mümkün
se bu gibi çirkin elfazın zapta geçmesi, ensali 
âtiyeye intikal ettirilmesi bir bakıma da gayri-
ahlâki bir teşvik ve telkin vasıtası sayılabilir. 
Bugün uğraştığımız nedir? Çocuklarımızın kov
boy filimlerini taklid ettiklerini ve bunların 
memleket içindeki birçok vakalarda aynen oy
nandığını görmüyor muyuz ? 

Böyle çirkin örnekleri mutlaka iyi tarafın] 
düşüneceğiz diye tescil edip, zapta geçirip arşiv

lere doldurmakta bir içtimai fayda yoktur. 
Kaldı ki, diğer bir arkadaşım Anayasalardan 

misal aldılar, Meclis müzakerelerinin aleniyetin
den bahsettiler. Alman Anayasasının 46 ncı 
maddesinde bu gibi sözlerin bir şahsa matuf ola
rak sarfı halinde mebusun ceza göreceği hükmü 
de sarahaten zikredilmiştir. Yani kürsünün me
suliyetsizliği ifade olunurken hakaret ve sövme 
fiillerinin bundan müstesna olduğa, yani sövü
lür ve hakarette bulunulursa ceza verilebileceği 
hükmü dahi Alman Anayasasının 46 ncı mad
desinde sarahaten zikredilmiştir. Başka anaya
salarda buna benzer daha başka hükümler var
dır. Biz burada neyi temin etmek istiyoruz? Bi
zim istediğimiz, bu gibi gayriahlâki elfazı tes
cil etmekte fayda yoktur. Bunu da ne ile ifade 
ediyoruz? Hatiplerin dediği gibi, sübjektif ölçü 
ile değil, objektif bir ölçü ile! Anayasayı yapan 
Meclis, Anayasanın da üstüne çıkan bir madde
yi, tasarruf hakkını kullanarak, kendi ka-
rariyle bozabilir. Meclisi âli buna karar ve
rebilir, şu çirkin sözleri çıkaralım der, çirkin 
sözleri çıkarır ve çirkin sözleri söyliyenleri de 
çıkarır. Maruzatım bundan ibarettir. (Soldan, 
alkışlar) 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELiKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, tarihen tesebbüt etmiş olan bir 
hakikati Teşkilâtı Esasiye Encümeni de teslim 
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etmek mecburiyetinde idi, bunu teslim etti. Bu-

| radaki fayda aşikârdır, dedi. Bunları dedikten 
sonra bâtıl bir kıyas yapmak suretiyle fiknmizi 
cerhetmek istedi. Encümen Reisvekili dedi İd, 

! çocuklarımızı cowboy filimlerinden kurtarmak 
• istemiyor muyuz? Muhterem arkadaşlar; ben de 
i cevap vereyim. Sizi buraya gönderen kimseler 

çocuklar mıdır? Kavrakoğlu'nun bu telâkkisine 
j göre, Türk Milletine siyasi olgunluğuna rağmen 

cowboy filimleriden kurtarmak istediğiniz ço
cuklar gibi muamele yapacaksınız. 

Bir taraftan hakikati teslim ediyor, etmeye 
mecbur oluyorsunuz. Üç yüz küsur yıllık hâ
diselerin ortaya çıkardığı bir hakikati ilmiyeyi, 
bir gerçeği eğer millî hâkimiyeti seçmenin me-

I bus üzerinde müessir olmak şeklinde telâkki 
ediyorsak, milletvekilinin milletin amaline uy
gun olarak beyanda bulunmasını lüzumlu görü-

ı yorsak, bu fıkrayı arkadaşlarım böyle tedvin 
i etmezsiniz. 
i Yok böyle değilse cowboy filimlerinden ço-
j çukları kurtarmak nasıl bir ahlâki bir hareket 

ise, burada da biz içtimai faydayı bunda görü
yoruz, derseniz bu zihniyetin mahsulü olan eser 
nihayetülnihaye bir başka isim alır arkadaşlar. 

. Bu bakımdan mevzu öyle çocuk f ilimleri ile kıyas 
! edilecek, hükme bağlanacak cinsten değildir. 
I Vatandaşların bütün hareketlerimizi, - beyanla

rımızı, konuşmalarımızı takibetmesmdeki fay
da çok büyüktür. Ama elverir ki, bu fay
daya evvelâ . inanalım, sonra Türk Mille
tinin bu tefriki yapabileceğine samimî ola
rak kanaat getirmiş olalım. Kavrakoğlu'-

ı nun neticei beyanı, seçmen vatandaşları 
çocuklara benzetmek olur ki, çocukların temyiz 
kudreti olmadığını siz de bilirsiniz. Aksi halde 
niçin çekmiyorsunuz kelimelerin zapta geçme-

j sinden? Söyleyin, Encümen söylesin. (Soldan: 
j Korkmuyoruz, söyliyeceğiz, sesleri). 
i Geçmişte bunun bâzı tatbikatı var. Geçen 
j devrede ne çeşit sözlerin zabıtlardan çıkarılmak 

istendiği, zabıtlarda tesbit edildi. 
i Gecen devrede, kendilerini takdirle yâdede-

eeğim, Reisvekillerinden ihsan Baç nizamname
yi tatbik etmek suretiyle Yüksek Meclisin iti
barını kazanmıştı. Hürriyet Partisi bütçe umu-

! mi sözcüsü Ekrem Alican 1957 bütçe müzakere-
j leri sırasında bâzı beyanlarda bulundu. Bu 
i beyanat bidayette sükûnetle karşılandı. Fakat 

sonradan 'bâzı arkadaşlar sıra kapakları vurarak, 
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protesto ettiler. Sanki ekseriyet partisine müte
veccih imiş gibi bu beyanların zabıttan çıkarıl
ması yolunda bir harekette bulunuldu ve sonun-
da^bir takrir verildi, bu sözlerin zabıttan çıka
rılması istendi. Hiçbir partiye tevcih edilmek 
istenmiyen ve Türk Milletinin menfaatine uygun 
bir beyan olduğu anlaşılan bu beyanın zabıttan 
çıkarılması hakkındaki takririn reye konması is
tendi, o zaman Riyaset mevkiinde bulunan Sa
yın îhsan Baç bu takriri reye koyamam dedi ve 
iktidar partililerinin devamlı ısrarı üzerine de 
celseyi tatil etmek mecburiyetinde kaldı. 

Geçmiş hâdiseleri anlatmak istemem. Yarın 
aynı şeylerin tekrarlanması sizleri muazzebeder. 
Türk Milletinin umumi menfaatleri yolunda ta
mamen gayrişahsi olarak söylenmiş sözlerin dahi 
zabıttan çıkarılmasına teşebbüs olunması yarın 
tatbikatın ne hale gelebileceğine bir işarettir. 
Hattâ hiç kimseyi isnat altında tutmamak üzere 
söylenen sözler dahi zabıtlardan çıkarılırsa bu
nun azabını sizler, çekersiniz. Bu itibarla tama
men Kavrakoğlu arkadaşımızın da objektif ola
rak kabul ettiği bu esastan maksat, tarihen de 
sabit olduğu gibi, en acı hâtıraların dahi vatan
daş huzurunda bu kürsüde söylenebilmesidir. 
Aksi takdirde arkadaşlar, şu ihtimal de akla ge
lebilir : Bir parlâmentonun ekseriyeti ne isterse 
önu kabul eder, üst tarafını zabıttan çıkarır. Bu 
takdirde millet hakikatlere nasıl nüfuz eder? De
min kendileri söylediler; «ekseriyetin söylediği, 
kabul ettiği her şeyin doğru olduğunu kabul ede
meyiz» dediler. 

MUHLÎS ERDENER (istanbul) — Tatbi
katta böyle bir şey olmaz. 

REİS — Muhlis Bey, rica ederim; silsilei 
kelâmı kesmeyin. Hatip konuşsun ve sözünü bi
tirsin. 

F E T H t ÇELlKBAŞ (Devamla) — Hele 
Muhlis Erdener gibi geçen devrede bulunan ar
kadaşlarımızın itirazda bulunması insana cidden 
üzüntü veriyor. Çünkü, onlar tatbikatını gördü
ler. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaadenizle sözle
rimi hulâsa edeyim : Asırların tatbikatı neticesi 
millet menfaatleri için maddelerde yer alan pren
sipleri zedelemeyiniz. Bugün bunu zedelersek, 
bilâhara tatbikatın alacağı istikamette, hattâ söz
cülüğünü yapanlar dahi gün olur, vicdan azabı 
duyabilir. Bu itibarla teklif fevkalâde "isabetsiz-
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dir. Milletvekili en kötü lâfı söylemiş olsa, bıra
kınız bunun hesabını kendisi seçmen vatandaşın 
karşısında versin. O, onun murakabesine tâbi tu
tulsun. Yüksek Meclisin murakabesinden daha 
müessir murakabe milletin takdiri, bizleri bura
ya gönderen milletin murakabesidir. Mebusları 
milletin murakabesinden uzaklaştırmayın, arka
daşlar. Bu katiyen isabetli bir hareket değildir. 
Bu itibarla takririmin kabulünü rica ederim, 
arkadaşlar. 

RE IS — Hilmi Soydan, buyurun. 
HlLMl SOYDAN (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar, hukuk, içtimai zaruretlerin icabıdır. 
Yüksek huzurunuza getirilen 93 ncü mad

denin tadili bâzı Demokrat Partili arkadaşlar, 
«Anayasanın hangi maddesi hükmüne mugayir 
ve hangi maddesini tahribetmektedir» diye ifa
de buyurmuşlardır. Anayasanın 20 nci maddesi, 
hepimizin malûmu olduğu üzere, Meclis müza
kerelerinin harfiyen neşrini âmirdir. Bu ale
nilik yalnız buradaki 50 • 60 kişinin dinlemesi 
değildir; bu müzakerelerin Türk matbuatı va-
sttasiyle bütün millete duyurulmasıdır. 

Deniliyor ki, Mecliste sarf edilen elfazı tah-
kiriye ibareleri Meclisin kararı ile çıkarıla
caktır. Bu maddenin şevkine sebep acaba nedir? 

Arkadaşlar, biz imtihanı seçmenlerimizin 
huzurunda vereceğiz, Yoksa Nizamname kar
şısında imtihan verecek değiliz. Burada en mü
him mesele budur. 

Muhterem arkadaşlarım, (galiz, müstehcen 
sözler ve elfazı tahkiriye. Heyeti Umumiye 
karariyle zabıttan çıkarılır) deniyor. Böylece 
bunun takdiri tamamen ekseriyet partisinin 
eline verilmektedir. Bu, rejim bakımından çok 
tehlikeli olur. 

Muhterem arkadaşlarım, yine burada ifade 
buyurdular ve «Bu Anayasanın hangi maddesi
ni tahribetmektedir?» dediler. Bu Anayasanın 
70 nci maddesini tahribetmektedir. Bu madde
nin derpiş ettiği neşir meselesi tahribedilmek-
tedir. Esbabı mucibe olarak Kavrakoğlu ar
kadaşım dediler ki, Meclis, seçmen vatandaşlar 
karşısında bu türlü elf azın neşrini güya nizamname 
ile tahdidediyor. Şunu arz etmek isterim ki, 
sekmen vatandaşların bunu ters cepheden mü
talâa etmesi lâzımdır. Eğer elfazı galize kul
lanan kimse olursa bunun cezasını seçmen va
tandaş verir, bu husustaki imtihanı seçmen.va-
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tandaslarım yapar ve bana seçmen vatandaş
ların rey vermemesiyle olur. Binaenaleyh, bu 
mesele nizamname ile tahdidedilmez ve tama
men Anayasanın 20 ve 70 nei maddelerine mu
haliftir, bu bakımdan da doğru değildir. Tak
dir yüksek heyetindir. 

REÎS — Sebati Ataman! 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muhte

rem »arkadaşlarım; bu madde hakkında serd-
edilen itirazlar iki nokta üzerinde toplanmakta
dır: Birincisi, maddenin Anayasaya muhalif ol
duğu keyfiyeti. İkincisi de, bunun hakikaten 
gerek demokrasi, gerekse ahlâk, şu, bu bakı
mından bir zarurete taallûk etmediğine dair 
umumi mülâhazalardır. «Biz, Anayasaya mu
halif olmasa bile, bu maddenin böyle tedvin 
edilmesini mahzurlu görmekteyiz.» demektedir
ler. Zannederim Fethi Çelikbaş arkadaşımızın 
mütalâaları bu. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Anayasa 
ile beraber. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Şimdi; 
müsaade buyurursanız Anayasaya muhalefeti 
üzerinde şahsi kanaatlerimi arz edeceğim. Ana
yasanın 20 nci maddesini dikkatle okuyalım: 
«Meclis müzakeratı alenidir ve harfiyen neşro
lunur.» ibare bu. 

Muhterem arkadaşlar; harfiyen neşrolunur, 
ne neşrolunur? Meclis müzakeratı neşrolunur. 
Demek ki, müzakere dediğimiz nesne, müzake
re dediğimiz mefhum dışında kalan bir hususun 
neşredilmesi mecburiyetini Anayasa vaz'etmiş de
ğildir, (Sağdan, gülüşmeler) Anayasanın vaz'ettiği< 
mecburiyetler müzakere kelimesinin ifade etti
ği mefhumun şümulüne giren (hususlara mün
hasırdır; müzakere, mefhumuna dâhil olmıyan 
bir şeyin neşredilmesi mecburiyeti Anayasaca 
vaz'edilmiş değildir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi buna itiraz edi
lemez, müzakere mefhumuna dâhil olmıyan şey
lerin neşri mecburiyetini Anayasa vazetmek
tedir diye bir iddia zikredilemez. Çünkü mü-
zakerat harfiyen neşrolunur diyor. Dense den
se münakaşa şu şekle gelebilir, şu hususa mün
hasır olabilir: Müzakere mefhumuna dâhil ol
mıyan husus nedir? O husus şudur dendiği za
man o husus da müzakere mefhumuna dâhildir 
diye münakaşa edilebilir. 

Şimdi, bu maddeye muhalefet eden arkadaş-
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larımdan, müstehcen olan kelimenin de müzâ
kere mefhumuna dâhil olduğunu iddia ve ispat 
etmelerini beklerim. Müstehcen kelimenin, ga
liz kelimenin, lâfzı tahkirin müzakere mefhu
muna dâhil olduğu iddia ve ispat edilirse, haki
katen Anayasadaki (harfiyen neşredilir) emri
ne muhalif bir madde olmuş olur. Ama müsteh
cen kelimenin, galiz kelimenin lâfzı tahkirin 
müzakere mefhumu (jhşında şeyler olduğu iddia 
ve ispat edilirse bu maddenin Anayasanın 20 
nci maddesiyle zerretüma alâkalı bulunmadı
ğını, 20 nci madde emrine, aslına muhalif bu
lunmadığını da' kabul ve tasdik etmek zarureti 
vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, müzakere ne 
demektir? Müzakere mevzuunu kısa bir talhlile 
tâbi tutalım. 

Müzakere ne demektir? Büyük Millet Mec
lisinde müzakere ne demektir? 

Müzakere; her hangi bir hususta fikirlerin 
çarpışması demektir. Müfaale babından müşa
reketi ifade eder. Dikkat buyurun, müzakere 
mefhumunun içinde mutlaka, kırıntı Ihalinde 
dahi olsa, bir fikrin bulunması icabeder. Bu
rada çarpışma, fikir çarpışması değil ise bu, 
müzakere değildir. Birisi birisine bir lâfzı ga
liz sarf etse. öteki bir başkasına yine lâfzı galiz 
sarf etse bunun adına müşateme derler. Binaen
aleyh arkadaşlar, münhasıran bu nevi kelimeleri 
istihdaf- eden* bu madde ve müzakere mefhumuna 
sokulması kabil olmıyan, zira fikir kırıntısı dahi 
ihtiva etmiyen kelimeleri istihdaf eden bu mad
denin Anayasaya aykırılık mefhumiyle alâkası 
yoktur. 

Şimdi arkadaşlar; bunun, bu maddenin Fethi 
Çelikbaş arkadaşımız tarafından zikredilen, bu 
maddenin kabul edilmemesi halinde kabul edil
memesini icabettirecek fazilet nedir? Şudur; di
yor ki; milletin kendi vekillerini murakabe ede
bilmesidir. Vekil ne konuşuyor, edep dairesinde 
mi konuşuyor, ypksa uluorta mı konuşuyor? 
Müstehcen kelimeler sarf ediyor mu, etmiyor mu? 
Bunu milletin duyması lâzımdır. Ve zabıtlara 
konması ve neşredilmesi milletin murakabesini 
temin edecek bir şeydir. 

Şimdi arkadaşlarım; farz edelim ki; bir mil
letvekili bu kürsüde müstehcen bir söz sarf etti, 
bir cümle konuştu. O cümlenin içinde müstehcen 
bir kelime bulunduğunu farz edelim. 

/ 
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Şimdi, madde ne diyor? Şunu diyor : «Reis | 

o milletvekilini lisan nezahatine davet eder.» Li
san nezahatine nasıl davet eder, acaba? Yani Reis 
ile o milletvekili arasında telepatik bir mükâle-
me mi cereyan eder? Reis; milletvekiline, «sizi li
san nezahatine davet ediyorum» diye hitabodeıv 
Bu, zapta geçer. Ondan sonra, Reis; Heyeti Umu-
miyeye hitaben de, falan arkadaşımızın sarf et
miş olduğu müstehcen sözün zabıttan çıkarılma
sını, Dahilî Nizamnamenin 93 ncü maddesi mu
cibince yüksek rejderinize arz ediyorum, kabul 
edenler, etmiyenler, der. İşte bunların hepsi zap
ta geçer. Bu suretle sarf etmiş olduğu müsteh
cen sözler dolayısiyle milletvekilliğine lâyık ol-
mıyan bir kimsenin* zabıtlar arasında kaybola
cak olan bu sözlerinin, zapta geçirilmiyeeeğini 
Reisin söylemesi suretiyle o mebusun durumu 
milletin gözü önüne daha kuvvetli şekilde seril
miş olur. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Bu su
retle Fethi Çelikbaş arkadaşımızın haklı olarak 
istihdaf ettiği millel murakabesi daha isabetli 
bir şekilde yerini bulmuş olur. 

Arkadaşımızın yine bu maddenin kabul edil
memesi yolunda serd ettiği bir esbabı mucibe ka
naatimce bu maddenin bilâkis kabul edilmesini 
âmirdir. 

Arkadaşımız, geçen devrede vâki olmuş bir 
hâdiseden bahsetti ve çok muhterem olan ve bu
gün içimizde buluıımıyan bir arkadaşımızı hür
metle yâd etti. Bendeniz de bu yâda iştirak ede
rim, ihsan Baç arkadaşımızı hürnîetle yâdede-
rim. Yalnız arkadaşımız nedense bir ciheti unut
tu. Celse tatil edildikten sonra başka bir Reis 
arkadaşımızın kürsüye çıktığını ve onun da tak
riri reye koymadığını ve binaenaleyh, o Reis ar
kadaşımızın da hürmete lâyık olduğunu, söyle
meyi unuttular. (Sağdan, «onu da sen ilâve et» 
sesleri) I 

Arkadaşlar, bu maddenin kabulü sayesinde
dir ki, artık bir daha geçen seferki, hâdiseler 
vâki olmıyaeaktır. Zira bu madde sarf edilmiş 
olan ve hakaretâmiz dahi olsa, gayet ağır bir 
ittihamı da ihtiva etse, müzakere mefhumuna 
dâhil bulunduğu aşikâr bulunan bir cümlenin 
zabıtlardan çıkarılmasını gerektirmiyeeek şekil
de sarih bir hükmü ihtiva etmektedir. Burada 
kelime çıkarılacaktır. Yani müstehcen kelime, 
galiz kelime veya lâfzı tahkir çıkarılacaktır. 

Şimdi üçüncü bir nokta; Fethi Çelikbaş ar
kadaşımız çok iyi bilirler ki, geçen sene vâki I 
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olmuş olan bu zabıttan çıkarmama hâdisesinden 
önce bir fiilen zabıttan çıkarma hâdisesinin bu 
x\lecliste vâki olduğunu da derhatır etmelerini 
rica ederim. Bu gibi hâdiselerin artık vâki 
olmaması için, İçtüzükte meskût geçilen ve elâs
tiki, her tarafa çekilen bir mevzuun böyle bir 
zabıtaya bağlanmasından memnuniyet duyması 
icabederdi. Bendenizin kanaatim budur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım meselenin bir 
iki cephesi daha var; temas edildi. 

Zabıttan çıkarmak keyfiyetinin milletin, mil
letvekilini murakabe etmesine mâni teşkil 
etmeyip bilâkis murakabesini daha esaslı şekilde 
yapmasına yaradığını, bunu temin ettiğini aşi
kâr bir şekilde arz ettim. 

Acaba bu keyfiyet milletvekilinin kürsü hür
riyetine, binaenaleyh milletvekilinin murakabe 
hakkına bir tearuz ifade ve ihtiva ediyor mu?.. 
Ifa.de etmek istedikleri şey budur. 

Burada söyler, söyler, söyler. Ekseriyetin 
reyi ile zabıttan çıkarılırsa ensali âtiyeye inti
kal etmez, der. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, müstehcen 
veya galiz kelimenin veya, lâfzı tahkirin mura
kabe hakkiyle alâkalı olduğu eğer iddia dahi 
edilebilirse ben bunu ispat edilmiş farz ederim. 
İddia dahi edilemez. 

Şimdi hangi söz müstehcen, hangi söz geliz, 
hangi söz lâfzı tahkirdir meselesine gelelim : 
Takdir meselesi, çekilip uzatılacak bir mesele 
diyor. Hakikaten zabıttan çıkarılması lâzımge-
len ve milletvekili tarafından serbesçe söylene
bil en bâzı sözlerin ekseriyet partisi tarafından 
çıkarılabileceği gibi bir hâdisenin tekevvünü 
iddiası varit değildir. (Sağdan, gülüşmeler) 
Muhterem arkadaşlar, şimdi dikkat buyurun, 
hakareti tazammun eden, lıakaretâmiz kelime 
veya cümle tâbiri kullanılmamıştır. Lâfzı tah
kir tâbiri kullanılmıştır. Her dilde müstehcen 
kelime, galiz kelime nedir, lâfzı tahkir nedir? 

Her dilde o dile eklenen bu kelimeleri altı 
yaşma gelen çocuklar bilir, o yaştaki çocuklar-
ca bunlardan çoğu malûmdur. Hattâ o kadar ma
lûmdur ki, bunları matbu eserlerde, romana 
falan bile yazmak icabettiği zaman, baş harfi 
yazılır diğer kısımları için nokta nokta konur. 
Onun herkesçe müstehcen, galiz olduğu malûm
dur. Münhasıran hakaretten başka mâna ifade et-
miyen kelime lâfzı tahkirdir. Bu hakaretâmiz 

http://Ifa.de


soz, hakareti tazammuıı eden söz demek değil
dir, münhasıran hakaretten başka bir gaye ile 
söylenmesine imkân olmıyan sözdür. Binaena
leyh Meclis müzakeresi mefhumunun şümulüne 
dâhil olması imkân ve ihtimali olmıyan ve el
bette tabiatiyle murakabe mefhumuna da girmi-
yen ve Heyeti Umumiyenin takdirinde asla iki 
taraflı düşünemiyeceğî kadar sarih olan bir söz
dür. 

Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, (bir dilde, 
her 'kelime Ibir mâna ifade eder, bir medlulü 
vardır, o da bellidir. Ve o kelimeyi tefsir et
mek, o kelimenin medlulünün ne olduğunu an
lamak hususunda en nihayet bir fertten ziyade 
(bir büyük kütlenin anlayışına müracaat etmek 
yegâne ve başka türlüsü mümkün olmıyan bir 
zabıtadır. Dersek ki, reis çıkartır. Bir tek ki
şidir, hata edebilir. Fakat, Heyeti Umumiyenin 
kararı ile .çıkartır, zabıtasını vaz'etmek sure
tiyle her hangi bir lâfzın müstehcen mi, galiz 
mi, lâfzı tahkir mi olduğunun hakemliğini, her 
birinin okuma yazma bildiği anayasa ile mu-
kayyedolan, mebuslardan mürekkep şu güzide 
heyete bırakmış oluyoruz, 

Binaenaleyh arkadaşlar, mâruzâtımı Oıulâsa 
edeyim, bu hüküm Anayasaya aykırı değildir. 
Milletvekilinin murakabe hakkını talbdideder 
mahiyette de değildir. Milletin murakabe hakkını 
da daha iyi şekilde yapmasını kolaylaştıracaktır. 
Üstelik içtüzükte mevcudolması dolayısiyle ma
zide geçmiş birtakım nahoş hâdiselerin kökünü 
kesecek sarahati ihtiva etmesi bakımından fay
dalı bir hükümdür, aynen kabul edilmesi, (bil
hassa Fethi Çelikbaş arkadaşım tarafından ka
bul edilmesi lâzımdır, "kanaatindeyim. (Soldan, 
alkışlar) 

REİS — (Hamza Eroğlu'na hitaben) Bey
efendi, sıra zatıâlinizde idi, Fethi Çelikbaş ar
kadaşımız grup adına söz istediği için takad
düm ediyor, onun için kendilerine söz veriyo
rum. Bilâlhara size de söz vereceğim. 

Buyurun, efendim. 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLÎS GRUPU 

ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muh
terem arkadaşlar; huzurunuza getirilen mese
leleri, kelimeleri şu veya bu anlayış ile bir tah
lile tâbi tutmak suretiyle, kelime oyunları ile 
müna'kaşa etmemeyi şiar edinmişizdir. Teklifin 
Anayasaya aykırı olmadığını iddia eden arka-
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daş müzakerenin ne demek olduğunu tahlil et
mekle söze başladı. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Şahsını 
adına konuştum. Sözcü değilim. ®özcü dediniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sözcü 
demedim. Arkadaş. Umumi temayül, parlâmen
tolarda artık steno ile zabıt tutulmak suretiyle 
değil, harfi harfine tesbit hususuna o kadar 
ehemmiyet /veriyorlar ki, tele 'alıyorlar beyefen
di, tele. Gördünüz mü Sebati Bey? '(Sağdan. 
gülüşmeler) İşte o zaman hangi 'kelimenin müs
tehcen, hangisinin tahkiri tazammun eder ol
duğu ne bir heyetin anlayışına terk ediliyor, ne 
de kelime... 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Tele al
makla ne olacak? 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Zabıtlar
da değişiklik yapmasınlar diye tele alıyorlar. 
Bakın onu da bilmiyorsunuz, i ('Sağdan, alkış
lar) Cidden insan Sebati Atatman'ı dinledi'kçe 
eski Yunan sofistlerinin şu sözünü hatırlıyor : 
«Zamanının müdafaası gayrimülmkün olan mev
zularını müdafaa etmekle iştihar etmiş olan 
bu kimseler demişler k i ; nadir olan eşya paha
lıdır. Kör atlar nadirdir, binaenaleyh o da pa
halıdır. Kör at pahalı mıdır?» İnsan Sebati 
Ataman arkadaşımızı dinleyince, hakikaten bu 
derece gerilere gidiyor, böyle acayip şeyleri dü
şünmek ihtiyacını hissediyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, kürsüde konu
şan hatiplerin sözünü zapta almak neşretmek 
değildir, deyince, insan beyanatı tele alıp rafa 
koyup orada saklanacağına hükmeder. 

Muhterem arkadaşlar, telle zapta almanın 
mânası hatibin sözleri aynen kâğıtla tesbit edil

işin içindir. Şu halde, neşri içindir.. Şimdi har
fiyen neşri meselesine gelince, mütaakıp madde
lerde konuşacağım, şayet imkân bulursam ki, - bu
luyoruz şimdilik. - Muhterem arkadaşlar, vilâyet
lerinizde ararsanız bir zabıt ceridesini bulamaz
sınız. Arkadaşımız diyor ki, bu kelimeler haka
reti tazammun ederse, müstehcen ise çıkarılır 
veya çıkarılmaz. Bunların zapta geçmesinden ne 
sağlamak istiyoruz? Konuşulanların aynen zap
ta geçmesini istiyoruz. Mühim olan budur." Zap
ta geçirilmediği takdirde, geçen devrede Sayın 
Başvekilin ifade ettiği gibi gazeteler yazamaz. 
Zabıtlara geçirilir ama, sonra' zabıtlardan çıka
rılır, dediğimiz zaman umumi efkârın Meclisin 
mesaisini takibine imkân kalmaz. Gazeteler ya-
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zamadığı andan itibaren milletin milletvekili 
üzerindeki murakabesi felce uğrar. Siz kabul 
etseniz de etmeseniz de bu böyledir. 

Ben vaktinizi fazla almıyacağım, daha baş
ka maddeler de var. Yalnız temennim, kim ne 
derse desin yarın tatbikatta öyle hâdiseler zu
hur edebilir ki, o sözlerin zabıttan çıkarılması 
için rey vermek mecburiyeti ile karşı karşıya 
gelenlerin bundan azap duymamasıdır. İşte bu 
sebeple kem söz sahibine aittir, deyip maddeyi 
aslı hali ile yani 300 küsur yıllık tatbikatı dik
kate alarak muhafaza edelim. Memleket men
faati bundadır. Geçmişteki tatbikattan ilham 
alarak bunu beyan eden arkadaşımız «Bu tatbi
kat devam etmiyeeektir» dedi.. Bunu kim söy
ledi? Böyle zabıttan söz çıkartmak imkânı dahi 
olmadığı sırada en kötü lâfların, en galiz beyan
ların dahi zabıttan çıkarılmasına imkân veril -
miyen ahvalde bu teklifler yapılabilmiş ve za
bıttan çıkarılmasına gayret sarf edilmiştir. Ya 
şimdi? Ama hangi kelimenin galiz ve müsteh
cen olduğu geniş ölçüde takdire muallâk bir hal 
alır. Nitekim kendileri de geniş ölçüde takdire 
muallâk olduğunu kabul ettiler. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Reis 
Bey, söylemediğim bir fikri bana atfettiği için 
söz istiyorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu bakım
dan asırların tatbikatım olduğu gibi bırakalım. 
Mebusların çalışmalarını seçmenlerinin koutro-
luna tâbi tutalım. Mebusların kötü konuşma iti
yatlarından vazgeçmeleri için en müessir tedbi
ri bu suretle alalım. Aksi takdirde, zabıttan çı
karmakla kötü konuşmayı itiyadedinmiş olan 
mebusun bu itiyadını devam ettirmesine mâni 
olunmaz. Zira zabıttan çıkarma, vatandaşın mu
rakabesine tâbi tutma yanında, bu tarzda konuş
mayı itiyadedinenlerin ıslahı bakımından da ka
tiyen müessir bir yol değildir. Bilmiyorum, mad
de madde mi grup kararı vardır? Eğer öyle ise 
hakikaten konuşmak zait, ben o grupta çalıştım, 
böyle bir vaziyet yoksa, cidden arkadaşlar, ya
rın kötü hâdiselerle karşı karşıya gelmektense, 
böyle hâdiselerin meydana gelmesi imkânlarını 
açık bırakan kapıları kapamak müreccahtır, ev
lâdır. Benim maruzatım budur. 

REİS — Sebati Bey, musir misiniz? (Değil 
sesleri) 

Hamza Eroğlu! 
HAMZA EROĞLU (Adana) — Muhterem ar-

.1957 O : 1 
kadaşlar; Muhterem Sebati Bey konuşmaya baş
layınca ben Sebati Beyin bir lisan mütehassısı, 
bir gramer mütehassısı olduğunu zannettim. Söz
lerine, müzakerenin tarifi ile, müstehcen, galiz 
ve tahkir edici sözlerin tarifi ile başladılar. Fa
kat bn kelimelerin tarifini tamamladıktan son
ra hakikaten lisan işleriyle pek fazla iştigal et
mediklerine arkadaşlarımın işaretiyle vâkıf ol
dum. 

Ne diyor Anayasamız? Her şeyin üstünde, 
âmme hukukunun en üstünde birtakım norm
lar ve kaideler silsilesi olan Anayasamızın 20 nci 
maddesi ne diyor : «Meclis müzakeratı alenidir 
ve harfiyen neşrolunur.» diyor. Sebati Bey, Mec
lis müzakeratı üzerinde durarak müzakere keli
mesinin tarifini yaptı. Bu kelimelerin ele alınma
sı bir müzakere değildir, çünkü bu kelimeler bu
rada müzakere edilmez. Doğru. Hiçbir zaman 
müstehcen galiz kelimelerin tarifi üzerinde bu
rada müzakere edilmez. Ama bu kelimeler, bu 
sözler burada müzakere edilirken, söylenir ve ya
pılır. Müzakere ne demek?» dediler. Ve hemen 
arkasından «fikirlerin çarpışmasıdır» diye beyan 
buyurdular. Belki doğru söylüyorlar. Fikirlerin 
çarpışmasıdır ama Muhterem Sebati Bey, keli
me fikrin ifadesi değil mi? Bu lisanda ve gra
merde öyle değil mi? Öyle ise müstehcen bir ke
lime de bir fikrin ifadesi değil mi? (Soldan, 
«yooo», sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun, Haraza Bey mü
dahale etmiyorum, böyle kabul buyurun, Seba
ti Bey kendi şahsi fikirlerini beyan etti. 

HAMZA EROĞLU (Devamla) — Parti gru-
pu adına değil mi ? 

REİS — Hayır, şahsı adına. 
HAMZA EROĞLU (Devamla) — Güzel... Ben 

de Sebati Bey üstadımıza şahsım adına muka
belede bulundum. Yanlış yolda oldukları şeklin
de ifaclei kelâm eyledim. 

Şimdi arkadaşlar, Meclis müzakerelerinin 
aleniliği ve harfiyen neşri meselesi yalnız bizde 
olan bir şey değildir, insaf buyursunlar, yeni 
kabul edilen modern Fransız Anayasasında da 
öyledir. Oradaki onuncu maddeyi okuyorum : 

«Her iki meclisin de celseleri alenidir. Müza-
kerat zabıtları harfiyen ve teşriî vesikalar aynen 
Resmî Gazetede neşrolunur». 

Muhterem arkadaşlar; neşir aleniyeti pren
sibi bir neticedir. Aleniyet prensibi hakkında 
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biraz tetebbuda bulunmak istiyen arkadaşlar 
çok iyi bilirler, tanınmış büyük hukukçulardan 
«Esmein» ve «Duguit» in şahaserl erini görenk
lerdir. Orada aleniyet prensibi ne güzel ifade, 
müdafaa olunuyor, okurlarsa anlarlar. 

Arkadaşlar; Meclis müzakereleri elbette neş
redilecek, zabıtlara geçecektir, hem de harfiyen 
geçecektir. Çünkü bizi seçen bir seçmen kitlesi 
vardır, onlar tarafından biz kontrol ediliyoruz, 
Biz demokrasi ile idare edilen bir memleketiz. 
Seçmenlerin bizim üzerimizde kontrol hakları 
vardır. Ne söyledikse nasıl söyledikse aynen zap
ta geçmeli ve aynen neşredilmeli. Neden bundan 
korkuluyor? (Soldan, korkmuyoruz, sesleri) öyle 
zannediyorum ki; o arkadaşlar elfazı tahkiriyeyi 
fazla kullanıyorlar ki, bundan çekiniyorlar. (Sol
dan, Ooo... sesleri) Müsaade ederseniz size zabıt
tan okuyacağım. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Bırak 
böyle ucuz imaları. 

HAMZA EROĞLU (Devamla) — Hükümet 
programının müzakeresi esnasında İsmet Paşa gi
bi tarihin müstesna bir simasına... (Soldan, ooo... 
sesleri) Evet efendim; tekrar ediyorum; tarihin 
müstesna bir simasına aranızdan bir arkadaş: Ha
lil Turgut Bey «utanmaz adam» diye haykırmış
tır. Bu aynen zabıtta vardır. 

MEKKI SAÎD ESEN (Balıkesir) — îşte biz 
onları çıkaracağız. 

HAMZA EROĞLU (Devamla) — Bu arka
daşın Diyarbakır seçim bölgesinde İsmet Paşaya 
bu söylediği söz için hesap vermesi lâzımdır. 
(Sağdan, alkışlar) (Soldan, «oooo» sesleri). 

Arkadaşlar; ayrıca, yine ismet Paşanın bura
da konuşması esnasında Sayın Vekillerden birisi
nin tahkir edici sözler söylediği zabıtlarda mev
cuttur. O Vekil de seçim bölgesinde millete hesap 
verecektir, Türk efkârı umumiyesine hesap vere
cektir. 

işte bütün bunlar zabıtların harfiyen neşri 
için zaruri bir sebeptir. Mâruzâtım bu kadardır. 
(Sağdan, alkışlar) 

RElS — Kifayet takrirleri var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Madde hakkında kâfi derecede konuşulduğun

dan müzakereye son verilmesini teklif ederim. 
Zonguldak Mebusu 

Tahir öktem 
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Yüksek Reisliğe 

93 neü madde hakkındaki görüşmelerin yeter
liğini arz ve teklif ederim. 

Nevşehir Mebusu 
Necmettin önder 

HALlL TURGUT (Diyarbakır) — Sataşma 
var, söz istiyorum. 

RElS — Halil Turgut Bey, Riyaset zatâlini-
ze sataşıldığı kanaatinde değildir. 

HALlL TURGUT (Diyarbakır) — Ben kaa-
niim, fikrimi izah edeyim, bu iddiayı yapan ar
kadaşa, yahut bu şantajı yapan arkadaşa cevap 
vereyim. 

RE IS — Riyaset zatâlinize sataşıldığına kaani 
değil, zira zabıtlarda münderiç bir husus ifade 
edilmiştir. 

HALlL TURGUT (Diyarbakır) — Israr edi
yorum. 

RElS — Halil Turgut, Hamza Eroğlu arka
daşımızın zabıtlardan okuduğu bir hususun ken
disine sataşma olduğunda ısrar ediyor. Riyaset bu 
kanaatte olmadığı halde arkadaşımız kanaatinde 
musir olduğu için reyinize arz edeceğim. Halil 
Turgut'a sataşma olduğunu ve konuşmasını ka
bul edenler lütfen işaret versin... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Kifayet takrirlerini reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet takrirleri 
kabul edilmiştir, efendim. 

93 ncü madde hakkında tadil teklifleri var, 
okuyoruz efendim. 

. Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 93 ncü 

maddenin sonunda ( . . . ve Umumi Heyet ) 
diye başlıyan kısmının tayyı hususunun reye ar
zını rica ederim. 

Tunceli Mebusu 
Arslan Bora 

Sayın Reisliğe 
93 ncü maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim. 
Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş 

Madde 93. — «Bir mebus Heyeti Umumiyede 
galiz, müstehcen sözler ve elfazı tahkiriye isti
mal edemez. Ederse Reis derhal o mebusu lisan 
nezahatine davet eder, devamı halinde Reis me
busun sözünü keser.» 
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(Tunceli Mebusu Arslan Bora'mn tadil tek

lifi tekrar- okundu.) 
REİS — Arslan Bora arkadaşımız maddede 

( . . . ve Umumi Heyet ) diye başlıyarı kıs
mın maddeden çıkarılmasını istiyor. 

Teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

REİS — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın 
teklifini tekrar okuyoruz. 

(Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın tadil tek
lifi tekrar okundu.) 

REİS — Fethi Çelikbaş'ın tadil teklifini re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
versin. Kabul etmiyenler işaret versin... Kabul 
edilmemiştir. 

BU MAZBATA MUHARRİKİ A. HAMDİ 
ŞANO AR (Denizli) — Efendim, maddede «el-
fazı talıkiriye istimal edemez» cümlesinden son
ra (ederse) kelimesi var. O kelime (aksi tak
dirde) olacak. Bu şekilde maddenin tashihini ri
ca edeıim. 

REİS — Maddeyi tashih şekliyle okuyup re
yinize arz edeceğini: 

Madde 93. — Bir mebus Heyeti Umumiyede 
galiz, müstehcen sözler ve elfazı talıkiriye isti
mal edemez, aksi takdirde Reis derhal o mebusu 
lisan nekahetine davet eder ve Umumi Heyet 
karariyle bu sözleri zabıttan çıkartır. Devamı 
halinde Reis mebusun sözünü keser. 

REİS — Bu şekliyle maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 147. — Mecliste iki zabıt tutulur: 
1. Harfiyen zabıt : 
Bu zabıt, zabıt eeridesiyle ve icabında Resmî 

Gazete ile ilân olunur. 
Bu zaptın, itiraz vukuunda, muterizin ilk 

celsede söz alması veya Riyasete göndereceği 
bir varakanın gelecek zabıt ceridesinin sonuna 
aynen derci suretiyle tashihi lâzımdır. 

2. Zabıt hulâsası : 
Bu hulâsa, gelecek inikat günü zabıt ceride

sine derç ve levhaya talik olunur. 
Bu zabıt hulâsasına itiraz vâki olursa harfi

yen zapta müracaatle tashih ve o suretle bir daha 
neşir ve talik olunur. 

Zabıt hulâsasını Reis ve inikatta, bulunmuş 
olan iki kâtip imzalar, 
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Bu maddedeki ilân mecburiyeti mücerret 

mahiyeti itibariyle suç teşkil eden sözlerle, adlî 
mercilerce neşri menolunan hususatııı sair ne
şir vasıtalariyle yayınlanmasına mesağı tazam-
mun etmez. 

REİS — Fazıl Yalçın, Cumhuriyetçi Millet 
Partisi Meclis Grupu adına. 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ MEC
LİS GRUPU ADINA FAZIL YALÇIN (Kırşe
hir) — Muhterem arkadaşlarım, bu tadilât es
babı mucibesiyle hüsnüniyete nıakrun ve masum 
bulunabilir. Fakat mücerret olarak bu hüsnüni
yet ve masumiyet bir teklifin Anayasaya uygun
luğunu temin etmez. Mâruzâtımızın bu çerçeve 
içinde mütalâa ve telâkki edilmesini muhterem 
arkadaşlarımdan rica ederim. 147 nci madde 
üzerinde, tekliflerin heyeti umumiyesi görüşü
lürken birçok arkadaşlarımız tarafından heyeti 
unıumiyesiniıı ve bu arada 147 nci maddeye ilâve 
edilecek son fıkranın Anayasaya aykırılığı hu
susunda mütalâalar dermeyan edildi. Buna rağ
men biz de grupuınuzuıı son defa görüşünü tes-
bit etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyoruz. 

147 nci maddenin sonuna; (Bu maddedeki 
ilân mecburiyeti mücerret mahiyeti itibariyle 
suç teşkil eden sözlerle, adlî mercilerce neşri 
men olunan hususatm sair neşir vasıtalariyle 
yayınlanmasına mesağı tazammun etmez) fıkrası 
ilâve edilmiş bulunmaktadır. Arkadaşlar, bu fık
rayı biz, basın hürriyetinin tahdidi mahiyetinde 
telâkki etmekteyiz. Bugüne kadar Meclis müza
kerelerinde milletvekillerinin mücerret mahiyeti 
itibariyle suç teşkil eden sözlerinin basın vasıta-
siyle yayınlanmasında her hangi bir kanuni en
gel yoktu. Bu madde ile milletvekillerinin Mec
lis müzakereleri esnasında mücerret mahiyeti iti
bariyle suç teşkil eden sözlerinin neşredilmemesi 
hususunda bir yasak vaz'edilmiş bulunmaktadır 
ki, bu basm hürriyetinin yeni bir tahdidi mahi
yetindedir. 

Bu hükmün Anayasa çerçevesindeki değer ve 
mevkiini belirtmeden Teşkilâtı Esasiye Encü
meni mazbatasında derpiş edilen mucip sebeple
riyle tadilâtın irtibatını tâyinde fayda olacağı 
kanaatindeyiz. 

Anayasa Encümeni mazbatasında tadilât lü
zum ve zaruretini Meclis müzakerelerinin neza-
het ve selâmet içinde cereyanının temini ve Yük
sek Meclis müzakerelerinin seviyesini düşürücü, 
Yüksek Meclisin itibarına halel iras edici birta-
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kını hâdiselerin tekevvün etmesini önlemek, mu
cip sebeplerine istinadettirmig bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, basın hürriyetinin, bu suretle 
tahdidi hususunda bir neşir yasağı yaz'edilmesi 
için Meclis müzakeratmm matbuat vasıtasiyle 
yayınlanmasının Meclis müzakeratmm nezaheti-
ııi ilılâl etmesi ve aynı zamanda Meclis müzake-
ratmırı seviyesini düşürmesi ve Meclisin itibarına 
halel iras edecek birtakım hâdiselere sebebiyet 
vermesi lâzımdır. Fakat Meclis müzakerelerinin 
nezahet içerisinde cereyanına ne suretle engel 
teşkil edeceği ve Meclisin itibarına ne suretle ha
lel iras edeceği ve Meclis müzakeratımn seviye
sini nasıl düşürecek bir tesir icra edeceğinin tâ
yini mümkün değildir. Aksine olarak Meclis mü
zakeratımn basın vasıtasiyle neşredilin esi, Mecli
sin itibarını düşürmez, bilâkis yükseltil'. Bu tak
dirde burada söz almış olan milletvekili arkadaş
larımız daha teenni içinde ve dalı a etraflı ko
nuşmak zaruretini hissederler. Bu hal de Meclis 
müzakeratımn seviyesini yükseltir, itibarını ar
tırır. Aynı zamanda milletvekilleri âmme vic 
damımı takibin edeceği sözler sarfından da çe
kinirler. Bu itibarla biz mücerret mahiyeti iti
bariyle suç teşkil eden sözlerin ve beyanların/ 
gazetelerle neşrinin Teşkilâtı Esasiye Etıeümc-
ııi mazbatasında derpiş edilmiş olan esbabı 
mucibe ile tevafuk edeceği kanaatine sahip de
ğiliz. Ayrıca 93 ncü madde ile elfazı tahkirlye-
nin zabıttan çıkarılması 'kabul edildiğine göre 
böyle bir endişenin de 'katiyen mevzuubahsol-
maması icabeder. Teşkilâtı Esasiye1 Encümeni 
mazbatasmdaki esbabı mucibe ile tadilât ara
sında irtibat teminine imkân 'olmadığını bu su
retle belirttikten sonra şimdi de tadilâtın Ana
yasa muvacehesindeki 'mevkii ve değeri hak
kında mütalâatımı arz etmek isterini. İlâve 
edilen fıkra Anayasanın yirminci maddesine 
aykırı bulunmaktadır. 20 nci maddeye göre 
Meclis müzakeratı alenidir, harfiyen neşredilir. 
Aleniyet Meclis müzakeratımn bütün neşir va-
sıtalariyle neşrini tazaıımıun eder ve bu ba
kımdan müzakeratm bir kısmının neşredilmeme 
si bakımından konulan bu fıkra Meclis müza
keratmm alenilik kaidesine aykırı bulunmakta
dır. Diğer (taraftarı yine aynı fıkra Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzun 21 nci .maddesine ve 
Dahilî Nizamnamenin tedvin esaslarına aykırı 
bulunmaktadır. Dahilî Nizamname Meclis mü
zakeratımn tâbi olduğu kaideleri ihtiva eder. 

Bu iç kaidelerden ibarettir. Dahilî Nizamname 
Meclis fonksiyonlarını, teşriî fonksiyon ve mu
rakabe fonksiyonunu ve bu fonksiyonlar mu
vacehesinde Yüksek Meclisin icraya üstünlüğü 
prensibini tam bir kemâl içinde tahakkuk: et
tirmek maksadiyle vaz'edilmiş birtakım hüküm
ler mecmuasından ibarettir. 

Meclis müzakeratmm aleniliğini ihlâl eden 
bir hüküm evvel emirde Dahilî Nizamnamenin 
tedvin gayesine aykırıdır. Zira Dahilî Nizam
name Meclis .müzakeratımn aleniliğini de temin 
edecektir. Dahilî Nizamname, Meclis .müzakera
tımn tâbi 'olduğu iç kaideler mecmuası olduğu
na göre, böyle bir nizamname hükmünün bası
na teşmili, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 2! 
nel maddesine aykırı bulunmaktadır. Yine bu 
ilâve edilen fıkra Teşkilâtı Esasiye Kanunumu
zun 68 nci maddesine de aykırıdır. Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzun 68 nci maddesine göre 
hürriyetlerin hududu kanunla çizilir. Biz ise bu 
Dahilî Nizamname ile basın hürriyetine bir tah-
dit vaz'ediyoruz. Dahilî Nizamname bir kanun 
olmadığına göre, Dahilî Nizamname ile basın 
hürriyetinin tahdit ve takyidi de evvel emirde 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 68 nci'maddesine 
mugayir bulunmaktadır. Filvaki Dahilî Nizam
name Teşkilâtı Esasiye Kanununun 21 nci mad
desine göre kanun değildir. Çünkü Dahilî Ni
zamname, Meclis müzakeratımn tâbi olacağı 
iç kaidelerin mecmuudur. 

Dâhili Nizamname kanun değildir; zira bu
nun ilân ve tasdik mecburiyeti yoktur. 

Dahilî Nizamname kanun değildir; Meclis 
İçtüzüğünün 232 nci maddesi, bu Nizamname
nin kanunların tâbi olduğu müzakereye tâbi 
olduğunu beyan etmek suretiyle kanun olma
dığım ima etmiş bulunmaktadır. 

Dahilî Nizamname kanun değildir; isminden 
bellidir batta bir nizamname de değildir. Bu 
itibarla kanun olmıyan bir Dahilî Nizamname 
ile .matbuat hürriyetini tahdideden bir hüküm 
vaz'ı Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 68 nci 
maddesine aykırı bulunmaktadır. 

Seba'ti Ataman Bey arkadaşımız dün burada 
grupları adına konuşmalarını yaparken, mah
kemelerin, aleniliği müessesesi ile Meclisin ale
niliğini mukayese etmek suretiyle böyle bir 
tahdidin vaz'edilebileceğini müdafaa ettiler. De
diler ki. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza göre 
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Meclis müzakeratı alenidir; yine Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuza göre mühakema't da alenidir. 
Her iki müessese de Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
vaz'etmiş olduğu iki müessesedir. Teşkilât, Esa
siye Kanunu mahkemelerin aleniliğini kabul et
tiğine göre, o halde basın hürriyetini tahdid-
eden, mücerret suç teşkil eden sözlerin gazete
lerde neşredilmemesi Anasayanm ihlâli mahiye
tinde olduğu iddia ediliyorsa, mahkemelerde 
taraflardan birisinin haysiyetşiken, hakareti ta-
zammun eden elfazm gazetelerde neşrinin de 
suç olmaması ieabederdi. Halbuki mahkemelerde 
taraflardan birinin karşı tarafa hakaretini ga
zeteler yazar ise mesul olur. 

O halde Meclis müzakeratmda sarf edilmiş 
olan mücerret mahiyeti itibariyle suç olan söz
lerin gazetelerde neşrinin de gazeteci için me
suliyeti mucibolması lâzımdır. Fakat kanuni 
durum bu olmadığı gibi, esasen müessesenin ma
hiyeti itibariyle böyle bir müdafaayı haklı görmeye 
imkân yoktur. Filhakika Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 377 nci maddesinde, ancak 
mahkemelerin gizli duruşmalarında cereyan eden 
muhakematm neşri yasaktır. 

Aleni mahkemelerde hakareti tazammun edefN» 
sözlerin neşredilmemesine karar verilmemiş ve 
alenen tefhim edilmedikçe, mahiyeti itibariyle 
suç olan muhakematm neşri gazeteler için hiç
bir suretle mesuliyeti mucibolmıyacaktır. Aley
he bir kabulle mahkemede cereyan eden haka
reti tazammun eden birtakım sözlerin gazete
lerde neşrinin gazeteciler için mesuliyeti mucib-
olduğunu kabul etsek dahi bunu Meclis müza-
keratma tatbik etmeye imkân yoktur. Nihayet 
mahkemelerde cereyan eden hâdise iki şahıs ara
sındaki münasebete taallûk eder. Halbuki Mec
listeki müzakere mevzuu bütün Türk Milleti ile 
ilgilidir. 

Diğer taraftan, temsil edilenlerin, kendilerini 
temsil edenlerin fiil ve hareketlerini kötü ve 
iyi taraflariyle öğrenmeleri lâzımdır. Bunda içti
mai fayda vardır. 

Mahkeme zabıtları, nihayet taraflarca tet
kike açıktır. Mecliste yapılan müzakereler ve 
bunların harfiyen neşri Anayasanın icabı oldu
ğundan, Türk Milletinin her zaman bu zabıtla
rı tetkike ve Öğrenmeye hakkı ve imkânı olmak 
lâzımdır. 

Bu bakımdan iki aleniyet müessesesini mu
kayese etmek suretij'-le böyle bir hükme var-
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mak, Anayasamızın vaz'etmiş olduğu müessese
ler ve prensipler muvacehesinde katî surette 
haklı bir müdafaa tarzı olamaz. 

Muhterem arkadaşlar; getirilen fıkra; Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuzun 20, 21 ve 68 nci 
maddelerine mugayir olduğuna göre, yine Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuzun 103 ncu maddesi
ne nazaran hükümsüzlüğü iddia edilebilir. Biz 
bu mütalâadayız. Teşkilâtı Esasiye Kanunumu
zun 103 ncü maddesine göre hükümsüz olan bu 
fıkranın kabulü suretiyle böyle bir fıkraya meş
ruiyet vermeyiniz. Bunun reddi Yüksek Meclise 
şeref verecektir, ayrıca matbuata ve Türk Mil
letine huzur ve sükûn getirecektir. İcranın 
huzur ve sükûnu için Türk Milletinin huzur ve 
sükûnunda gedikler açmayınız. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Aralan Bora. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Söz sıramı 

Turhan Feyzioğlu'na veriyorum. 
REİS — Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Çok muh

terem arkadaşlarım; Anayasamızın bütün va
tandaşlara tanıdığı âmme haklarından en önem
lisi olan, basın hürriyeti ile ilgili bir maddeyi 
müzakere ediyoruz. 

Bu maddenin basın hürriyetini daralttığı ve 
Anayasamızın gerek 17 nci maddesine, gerek 
basın hürriyeti ile ilgili maddesine aykırı oldu
ğu hususundaki kanaatimin delillerini arz ede
ceğim. 

Arkadaşlarım; Anayasamızın 17 nci madde
si ; gerek ilmî, gerek kazai tefsir ve içtihatlara 
konu teşkil etmiştir. Büyük Mecliste söylenen 
sözleri neşreden basın mensuplarının bundan 
dolayı takibedilip edilmiyeceği konusunda, şim
diye kadar Türkiye'de yerleşmiş bir tefsir ve 
içtihat mevcuttur. 

İçtüzüğün bu maddesinin sonuna eklenen 
fıkra ile, bugüne 'kadar yerleşmiş olan anlayı
şın dışında, daraltıcı bir yola gidilmesi Anaya
sanın ihlâli mahiyetindedir. Bu suretle, Ana
yasaya bugüne kadar verilen mâna bertaraf 
edilmektedir. 

Dün bu kürsüden, gerek benim, gerek Sayın 
Hilmi Dura arkadaşımın ismini hürmetle yâdet-
tiğimiz Ali Fuat Başgil hocamızın, müzakerelerin 
neşri konusundaki kanaatini arz edeyim. Teşriî 
masuniyet hakkındaki kanaatlerini dün dinledik, 
noksan kalanım fırsat bulursam arz edeceğim, Ba« 
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kmız 17 nei madde hakkında Profesör Başgil ne 
diyor: «Mebus, Meclis kürsüsünde söylediği söz
lerden, serdettiği mütalâalardan dolayı mesul de
ğildir. F.akat acaba bu mütalâayı neşreden gaze
te sahibi de mesul değil midir? Gazetecinin mak
sadına bakarız.» diyor Başgil. «Eğer maksadı sırf 
Mecliste geçen sözleri ve münakaşaları neşret
mekten ibaret ise, gazeteci mesul olmaz. Yok eğer 
gazetecinin maksadı kendi şahsi fikir ve kanaati
ni mebusun Meclisteki beyaniyle maskelemek ve 
bu suretle millet kürsüsünün masuniyetine sığın-
maksa, mesuldür. Gazetecinin maksat ve niyetini 
de mebusun sözlerini naklediş tarzından anlamak 
mümkündür.» 

Büyük bir memnuniyetle görüyorum ki, Ata
man ve Kirişçioğlu arkadaşlarım da bu fikirlerle 
mutabıktırlar, tasdik ediyorlar. Şu halde elbirli
ğiyle bu maksadı sağlıyalım. 

EEÎS — Turhan Bey, sual tevcih ediyorsu
nuz, cevap bekliyorsunuz, karşılıklı konuşma olu
yor. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Sayın 
Profesör, yazının gerisini de oku. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Ma
demki istiyorsunuz okuyayım. 

REÎS — Olmuyor efendim, karşılıklı konuşup 
müzakereyi ve mevzuu uzatıyorsunuz. Olmaz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Peki 
efendim, arkadaşınım arzusu ile değil, kendi ar
zuma tâbi olarak okuyorum, içimden okumak ge
liyor. (Gülüşmeler) Başgil ilâve ediyor: «Gazete
cinin neşirden dolayı olan mesuliyetsizliği mak
satla mukayyet olduğu gibi zamanla da mukay
yettir... Aradan 5 - 10 gün geçtikten sonra, vak
tiyle Mecliste müzakere esnasında cereyan etmiş 
olan bir münakaşayı yeni bir hâdise imiş gibi neş
re kalkışan gazetecinin bu hareketi suiniyetine de
lil alınarak mesuliyetine (gidilir, değil) gidilebi
lir.» (Soldan, «mutabıkız» sesleri) 

REÎ& — Rica ederim, sıradan konuşmıyahm. 
• SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Profesör şa

şırır. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Me

rak etme, Orta Reis. 
Muhterem arkadaşlarım, maddeyi bu şekilde 

teklif etmiş olan arkadaşlarımızın geçen İnikatta 
bu kürsüden beyan ve Anayasa Encümeninde de 
ifade ettikleri gibi, Fransız Basın Kanununda 
mevcudolan hüküm mehaz olarak alınmıştır. Böy-
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le olunca, hepimizin, Ali Fuad Başgü'm yukarda-
ki fikri ile hemfikir olmamamız mümkün değil
dir. Çünkü Fransız Basın Kanununun mevzuu-
bahsedilen hükmü, doğrudan doğruya Fuad Baş-
gil'in bu mütalâalarına esas teşkil etmiştir. Zan
nederim ki, Başgil'in bu mütalâası da Fransız 
ilim eserlerine geçmiş olan görüşlerin inikası Ma
hiyetindedir. Evvelâ şunu tesbit edelim ki, Fran
sız İçtüzüğünde, Sayın' Behzat Bilgin arkadaşı
mızın söyledikleri gibi, müzakerelerin neşriyle il
gili bir madde yoktur. Böyle bir hüküm yoktur. 
Çünkü Fransız İçtüzüğü basının hak ve hürriyet
lerini ilgilendiren bir hükmün basın hürriyetini 
sınırlayan bir hükmü bünyesi içine almamıştır. 
Yeri İçtüzük olmadığı için, Basın Kanununa koy
muşlardır, İçtüzüğe değil. Fransız Basın Kanu
nunda mevcudolan kaide şu: «Meclis müzakerele
rinin iyi niyetle neşri halinde, bu müzakerelerde 
sarf edilmiş sözler mücerret mahiyeti itibariyle 
suç teşkil etse bile gazeteci mesul olmaz.» Fran
sız Basın Kanunu böyle söylüyor. Mecliste sarf 
edilen söz, mücerret mahiyeti itibariyle suç teş
kil etse bile, bunun gazeteci tarafından iyi niyet
le neşri gazeteci için suç teşkil etmez. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Mefhu
mu, muhalifi.... 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Mef
humu muhalifi, arkadaşımın söylemek istedikle
ri gibi, suiniyetle neşri halinde suç teşkil eder. 

Şimdi Fransa'da bu hüküm nasıl anlaşılıyor, 
arz edeyim. Bizde Ali Fuat Başgil nasıl otorite 
ise, Fransa'da da otoriteler arasında Barthelemy 
ve Pol Düez vardır. İkisinin müştereken yaz
mış oldukları büyük, hakikaten âbidevi eserde, 
Meclis müzakerelerinin basında neşri dolayısiy-
le mesuliyet hangi hallerde mevzuubahsolur, 
şöyle izah ediliyor.: 

Meclis müzakerelerinde sarf edilmiş olan suç 
mahiyetindeki sözleri nakleden bir gazeteci an
cak bunu suiniyetle yaptığı zaman mesul olur. 
Eğer parlâmetoda konuşan hatibin düşüncesini 
kendisine mal etmeksizin ve kendi kanaati ola
rak ifade etmeksizin naklederse, mesul değildir. 
Barthelemy misal veriyor : «Mebus falan mös
yö X in namussuz bir adam olduğunu beyan etti» 
diyen gazeteci mesul değildir. Ancak eğer; 
«mösyö X namussuz bir adamdır, mebus falan, bu
nu geçen gün Meclis kürsüsünde ispat etti» di
ye yazarsa, işte o zaman mesuldür. 

— 34a 
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Arkadaşlarım, işte Fransız Basın Kanunu

nun hükmü bu. Hüsnüniyet ve suiniyet ile ne
şirden maksat bu. Tıpkı Ali Fuat Başgil'in söy
lediği gibi, mebusun masuniyetinin arkasında 
saklanarak gazeteci kendi şahsi kanaatini ifade 
ederse, o takdirde mesul olsun. Eğer kürsü ma
suniyetinin maskesi altında, gazeteci, açıkça suç 
işlemek kasdiyle, bir kimseyi tahkir, kasdiyle 
hareket etmişse mesul olsun. Ama gazeteci arka
daşımız, burada söylenen sözü efkârı umumiye-
ye duyurmak, milletvekillerinin sözlerini hâki
miyetin asıl sahibi olan millete nakletmek vazi
fesini ifa etmişse asla mesul olmasın. Maksat bu
dur. Başgil'in beyanlariyle mutabakat halinde 
olan muhterem sözcü arkadaşlarım, elbette, aynı 
fikri misallerle ifade etmiş olan Bartelemy'nin 
şu misali ile de mutabakat halinde olacaklardır. 
İddiaya göre bizim önümüzdeki tadil teklifinin 
gayesi de aynıdır. Yalnız eldeki metnin istihdaf 
ettiği gayenin ötesinde bir ifade taşıyor. Niçin 
böyle düşündüğümü müsaadenizle arz edeyim. 
(Bu maddedeki ilân mecburiyeti mücerret ma
hiyeti itibariyle suç teşkil eden sözlerin - arada
ki kısmı atlıyorum - neşir vasıtaları ile yayınlan
masına mesağı tazammun etmez. Mücerret ma
hiyeti itibariyle suç teşkil eden sözlerin basın va-
sıtasiyle neşri caiz değildir) deniyor. Bir adama 
namussuzsun demek suçtur. Namussuz sözü, mü
cerret mahiyeti itibariyle suç teşkil eder. 

Hattâ geçen inikatta arz ettim. Bir vekile sen 
beceriksizsin, ehliyetsizsin demek bile suç diye 
gösterilebilir. Bir kimseye senin diploman sah
tedir demek, suçtur. Bir kimse hakkında, «falan 
Nafıa müdürünün diploması sahte olduğu hal
de, üç seneden beri Nafıa Müdürlüğü yapmak
tadır» demek, maddeyi mahsusa isnadetmek su
retiyle o şahsı tahkirdir. 

Şimdi arkadaşlar, bir mebus geliyor, bu kür
süde Bayındırlık Bakanına diyor ki, «Nafıa Mü
dürlüğünde istihdam ettiğiniz falan şahıs sah
te diplomalıdır.» Bu söz burada söylenmiştir; 
efkârı umumiyeye bunu mutlaka nakletmek lâ
zımdır. Gazeteci huzuru kalb içinde mebusun bu 
kürsüde söylediği sözü aynen nakledebilir. Mü
cerret mahiyeti itibariyle suç teşkil ettiği için, 
bunu yazmamdan dolayı başıma bir iş gelir mi i 
endişesine asla kapılmamalıdır. Bu kürsüde söy
lenmiş olan söz ne kadar ağır olursa olsun, ga
zeteci, bunu efkârı umumiyeye aynen ve sada
katle bildirebilmelidir. Yalnız Bartele'mi ve Ali 
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Fuat Başgil ve sözcü arkadaşlarımla mutabakat 
halinde, şunu kabule mecburuz ki, gazeteci : 
«Falan mebus, falan Nafıa müdürünün sahte 
diplomalı olduğunu inkâr kabul etmez bir şekil
de ispat etti» diye yazamamalıdır. Eğer burada 
bu iddia vekil tarafından reddedilmiş ve o şah
sın diplomasının sahte olmadığı söylenmiş ise, 
gazeteci mebusun beyanını kendi kanaati gibi 
yazamamalıdır. Yazarsa, o takdirde, mahkeme-

. de diplomanın sahte olduğunu ispat edebilmeli 
ve ispat ettiği takdirde de beraet etmelidir. Fa
kat, mebusun sözlerini naklederek, kürsü masu
niyetinin arkasına gizlenmemelidir. 

Arkadaşlar, Anayasamızın 17 nci maddesinin 
matbuat mensuplarına burada söylenmiş olan 
sözleri nakletmek hakkını verdiği, yalnız Ana
yasa mütehassıslarının eserleriyle değil, kazai 
içtihatlarla da tesbit edilmiştir. Geçen inikatta 
da arz ettiğim, 1 nci Ceza Dairesinin 31 . XII . 
1948 tarihli, 407/2583 sayılı Kararı vardır. Bu 
kürsüden Adnan Menderes tarafından sarf edil
miş olan sözün, mahiyeti itib.ariyle suç teşkil 
eden sözün, gazetelerde neşrinin suç teşkil et-
miyeceğine Temyiz Mahkememiz karar vermiş
tir. Ve bu kararını, bugün bir İçtüzükle değiş
tirmeye çalıştığımız ve bu usulle değiştirmeye 
asla mezun bulunmadığımız, Anayasamızın 17 
nci maddesine istinadettirmiştir. 

Arkadaşlarım, Temyiz Mahkememiz diyor 
ki, mebusun Meclis kürsüsünde söylediği sözler
den dolayı nasıl mutlak masuniyeti varsa, bu 
sözleri efkârı umumiyeye arz etmek için nakle
den gazeteci de, Anayasanın 17 nci maddesinde
ki mesuliyetsizlikten faydalanır. 

Böylece 8 gazetecinin beraetine karar veri
yor. Geçen celsede de arz ettiğim gibi, eğer Tem
yiz Mahkememiz bu içtihatta bulunmamış, 1948 
senesinde 17 nci maddeye bu mâna verilmemiş 
olsaydı, Samet Ağaoğlu arkadaşımız da dâhil 
olmak üzere, bu sekiz gazeteci arkadaş siyasi 
haklarını kullanmaktan ilelebet menedilmiş ola
caklardı. Bu kadar büyük bir talihsizlikten De
mokrat Parti Meclis Grupunu korumuş olan bir 
tefsir tarzına arkadaşlarımız iltifat buyurmazlar 
mı? 

Mazallah, şu tadil teklifine hâkim olan görüş 
1948 senesinde makbul tutulmuş bulunsaj'dı, yal
nız Samet Ağaoğlu değil, Adnan Menderes da
hi siyasi haklarını kullanmaktan menedilirdi. 

_ 344 — 
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(Soldan, kaç dgfa söylediniz sesleri) 17 nci mad
deye 1948 senesinde Temyiz Mahkememiz tara
fından, 1941 senesinden beri ilmî içtihatlar tara
fından verilmiş olan mânanın İçtüzükle değişti
rilmesine mezun değiliz. İçtüzüğe bu hükümleri 
koyarsak, 17 nei madde yine mer'idir ve 17 
nci madde meriyette kaldığı müddetçe Temyiz 
Mahkemesi İçtüzükle değil, 17 nci madde ile 
amel edecektir. (O halde, endişeniz neden ses
leri) Mahkeme 17 nci maddeyi tanımaktadır, 
İçtüzüğü değil. (Neden endişe ediyorsunuz ses
leri) Endişemizin sebeplerini çok açık olarak 
arz edeceğim. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Suini
yet varsa Temyiz ısrar etmez tabiî. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Hâ
kim teminatının, 1948 senesine nazaran, bugün 
bir hayli farklı bir mahiyet almış olması karşı
sında, İçtüzüğe girmesi istenen şu fıkradan son
ra, artık Meclis müzakeratı istenilen serbestlikle 
umumi efkâra nakledilemiyecektir. Biz bundan 
endişe ediyoruz. Ayrıca şundan da endişe ediyo
ruz. Fransa'da bir memura veya bir bakana ha
karetten, gazeteci hapse gitmez. Para cezasına 
mahkûm edilir, küçük bir para cezasına. Hapse 
gitse bile, bu, birkaç haftayı geçmiyen bir hapis 
cezasından ibaret kalır. Orada birkaç hafta hap
si müstelzim olan fiil, bizde insanı siyasi haktan 
mahrum edecek kadar ağır cezalı bir cürüm te
lâkki edilmiştir. Üstelik,! suç unsurlarının «su
iniyeti davet» gibi son derece elâstiki ve müp
hem, her tarafa çekilir şekilde tâyin ve tarif edil
miş olmasından dolayı, bu madde endişeyi mu-
eibolacaktır. 

Mademki Fransa'yı örnek, alıyoruz, komis
yon sözcüsü ve teklif sahibi arkadaşlarımızdan 
rica ederim, Fransa'daki gibi, bu mevzuu Basın 
Kanunu ile halledelim. Çünkü Anayasamızın 
sarih hükmü mucibince, basın hürriyeti ancak 
kanunla tahdidedilir. Kanunun dışında hiçbir 
metin basın hürriyetini daraltamaz. Basın hür
riyetini bir içtüzük ile tahdit mümkün değildir. 
Geçen inikatta da arz ettim. Demokrat Partiye 
mensup hukuk otoritelerinin fikirlerine de da
yanarak arz ettiğim gibi, içtüzük bir kanun de
ğildir, sadece bu çatı altındaki mesaiyi tanzim 
eden bir metindir, dışarıda tesiri olmaz. Şu hal
de, hukuk bakımından değersiz olacak bir mad
deyi sevk etmekten ne elde edilecektir ? Sadece 
bâzı basın mensupları endişeye sevk edilmiş 
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olacaktır. Eğer elde edilmek istenen netice bu 
ise; hukuk dışı, anayasa dışı bir fıkra ilâve 
etmek suretiyle, bâzı çekingen basın mensupla
rında endişe tevlit etmekse, bu asla doğru ola
maz. Hakikaten, Başgilin ifade ettiği sınırlar 
içinde, Meclis müzakeratının iyi niyetle neşrini 
temin etmek için, Fransız Basın Kanununun 
hükmüne benzer bir kanuni hükme ihtiyaç var
dır. Kaldı ki, esasen Yüksek Meclisçe kabul 
buyrulmuş kanunlarda Meclis müzakerelerinin 
tek taraflı olarak neşredilmesini menedici ma
hiyette bâzı hükümler vardır. Yeni hükme ha
cet yoktur. 

Komisyondan bir ricam var; gelip bu kür
süde şunu ifade etmelerini istiyorum; bunu 
söylemeseler de hukuki durum farklı olmıyaeak-
tır, fakat ifade ederlerse müsterih olurum. Ge
lip burada desinler ki, biz, Anayasanın 17 nei 
maddesine göre, gazetecilerin Meclis kürsüsün
den söylenmiş sözleri neşretmek hakkını da
raltmak teşebbüsünde değiliz. Biz 17 nci mad
deye dayanarak Temyiz Mahkemesinin gazete
cilere verdiği bu hakkı kısmak istemiyoruz. 
Bunu kürsüden söylesinler, daha müsterih ola
lım. söylemeseler de mevcut içtihatlar muvacehe
sinde, basın hürriyetini gene de daraltmış ola
mazlar. 

İki takrir vereceğim; birincisi, bu son fıkra
nın tayyına dairdir. 

Diğerine gelince, her ne kadar böyle bir hük
mün yeri İçtüzük değil ise de ve bunu içten, 
gelerek yapmıyorsam da, hiç değilse mümkün 
olanı kurtarmak arzusiyle. vereceğim ikinci tak
rir şudur; maddeyi tayyedelim ve yerine Fran
sız Basın Kanununun hükmünü aynen alalım. 

Diyelim ki ; Meclis müzakerelerinin iyi ni
yetle neşri halinde, gazeteci ceza görmez. Bunu 
söylersek o zaman arkadaşlarımızın güttükleri
ni ifade eyledikleri maksada daha kolaylıkla 
vâsıl oluruz. Aksi halde güdülen hakikî mak
sadın, esasen çok daralmış olan basın hürriye
tini bir az daha daraltmak olduğuna hükmet
mekten kendimi alamıyacağım. Umumi efkârın 
hükmü de bu olacaktır, arkadaşlar. (Sağdan, 
alkışlar) 

REİS — Encümen. 
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ REİSİ 

YERİNE OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — 
Muhterem arkadaşlarım, 147 nci maddenin son 
fıkrası üzerindeki müzakereler, tasarının heyeti 
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umumiyesi müzakere edilirken en çok üzerinde I 
durulan bir mevzu halini almıştı. Ben o gün bu 
mevzuda komisyon adına konuşamadım, onun 

.için bugün huzurunuzu biraz işgal edeceğim, 
peşinen özür dilerim. 

Efendim, evvelâ bu madde hükmü üzerinde 
vazıh bir cevap verebilmek için itirazları tasnif 
etmek mecburiyetini hissediyorum. 

Birinci nokta olarak diyorlar ki, «İçtüzük 
bir kanun değildir, binaenaleyh bunun bir ka
nun gibi Meclis dışına sâri hükümler sevk et
mesi doğru olmaz. Bunu kabul etseniz bile bu 
hükümler yürümez.» 

ikinci nokta; yine diyorlar ki, «Bu fıkra 
Anayasanın 17 nci maddesine aykırıdır.» 

Yine diyorlar ki, «Bu fıkra Meclis müzake
relerinin aleniyetine ve serbestçe neşrine mâni 
bir hükümdür.» 

Şimdi bu üç nokta üzerinde toplanan itiraz
lara birer birer arzı cevap edeyim. I 

Evvelâ birinci itirazı ele alalım. Dahilî Ni
zamname bir kanun mudur, bir nizamname mi
dir? 

Malûmu âlinizdir ki, nizamnameler bâzı ka
nunların ne suretle tatbik olunacağını göster
mek veya bu kanunların emrettiği hususatm 
şümul derecesini tesbit etmek üzere icra Ve
killeri Heyeti tarafından imal olunurlar. Ni
zamnamenin bu vasıfta olması lâzımdır. 

Demek oluyor ki, nizamname bir yeni hük
mü ihtiva edemez. Nizamnamenin icra Vekille
ri Heyeti tarafından yapılmış olması lâzımdır. 
Ayrıca yine Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 52 
nci maddesi, nizamnamelerin mutlaka Devlet 
Şûrası tarafından tetkiki lüzumunu vaz'etmiştir. 

Şimdi, acaba bizim içtüzüğümüz bu kıstas
larımız muvacehesinde bir nizamname olabilir 
mi? Hayır arkadaşlar, bu, şekil noktasından 
katiyen bir nizamname değildir. Ayrıca içtüzü
ğün, muhteviyatı itibariyle de nizamnameye 
benzemediğini kolayca ispat edebiliriz. Şimdi, 
bizim Dahilî Nizamnamemizin 112, 130, 173, 
174, 209 ncu maddelerine dikkat edilirse bu 
maddelerde muhterem muarızlarımızın mütalâ
aları hilâfına Meclis dışında hattâ mebusların 
salâhiyetlerine hudut çizen ve istikamet veren 
hükümler vardır. Keza Meclis dışında kanunla
rımızın bahşetmiş olduğu haklardan faydala
nan bütün vatandaşlarımızın uymak mecburi-
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yetinde olduğu âmir hükümler vardır. Demek 
oluyor ki, muhtevası itibariyle içtüzük bir ni
zamname olarak kabul edilemez. İçtüzük yal
nız Meclis içinde değil, dışarda da tatbik edi
lecek, mahkemelerce tatbik edilecek hükümler 
sevk ediyor. Dahilî Nizamname Meclisten meb
usları gönderir, İstanbul'da tahkikat yaptırır, 
usulüne göre muayyen cezalar tatbik eder, 
şahit dinler, davet ettiği şahitlerden gelmiyeni 
zabıta vasıtasiyle ve zorla getirtir. Demek ki 
Dahilî Nizamname yalnız Meclisin iç bünyesin
de tatbik edilecek hükümleri vaz'etmekle kal
mıyor, ayrıca bütün vatandaşlara şâmil bulunu
yor. İddiaları; «Bu sakafm dışına çıkamayız.» 
diyorlar. Meclis dışına sâri hükümleri de ihti
va ediyor. Dahilî Nizamname bu bakımdan da 
nizamname sayılamaz. Bunda kanun kokusu 
vardır. 

Ayrıca, 233 neü madde diyor k i ; «Bunun 
her hangi bir maddesinde tefsir iktiza ederse 
kanun gibi tefsir edilir.» Tefsir yaparken nizam
name gibi değil, kanun gibi tefsir yapılacak. 

Bütün bunlardan başka nizamnameyi kim 
yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi teşriî 
bir faaliyetle bunu yapıyor. Binaenaleyh bü
tün bu hususiyetler Dahilî Nizamnamenin, is
minin hilâfına, yalnız bir nizamname olmayıp 
kanun hükmünde bir mevzua olduğu hakika
tini ortaya koymaktadır. (Soldan, alkışlar) 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım, bu nokta üze
rindeki itirazlara bu şekilde arzı cevap ettikten 
sonra meselenin ikinci kısmına geliyorum. Aca
ba bu tadilâtla hakikaten Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzun 17 nci maddesindeki sevdiğimiz, 
beğendiğimiz ve taraftarı olduğumuz hükmü 
zedeliyor muyuz? Bu noktaya cevap vereceğim. 

Şimdi, 17 nci madde doğrudan doğruya Mec
lis müzakereleri sırasında mebusların konuş
ma serbestisini temin eden bir hükmü sevk et
miştir. Meclisteki konuşmalar şekilleri, hudut
ları ve bütün genişliğine rağmen yine de tah-
didedilmiştir. 17 nci maddenin mebuslara ver
diği söz serbestisi, arkadaşlarımızın hudutsuz
dur, iddialarına rağmen yine de bir tahdide tâ
bi tutulmuştur. Şimdi, beraber, serinkanlılıkla 
metni okuyalım. Dikkat buyurunuz, 17 nci mad
de şöyle diyor : 

«Hiçbir mebus Meclis dahilindeki rey ve 
mütalâasından ve beyanatından ve Meclisteki 
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rey ve mütalâasının ve beyanatının Meclis ha
ricinde irat ve izharından dolayı mesul değil
dir.» Zaten bu maddenin mevzu ile alâkalı olan 
tarafı okuduğum cümleler içindedir. Şu hale gö
re bu metnin mutlak olarak ifade ettiği hakikat 
şudur : 

Oradaki söz serbestliği, ademimesuliyet, 
mutlak olarak rey, beyan, mütalâa ve bu reyin, 
bu beyan ve mütalâanın hariçte tekrarına mün
hasırdır. Fakat arkadaşlar, burada bunun dışın
da kalau bir saha vardır. Acaba mebus bu kür
süde rey, mütalâa ve beyanı dışına çıkar mı? 
Bunun dışında sözler sarf eder mi ? 

Hakareti tazammun eden, suç teşkil eden 
sözler rey, mütalâa ve beyan mefhumuna girer 
mi? Bunların takdiri teşkilâtı esasiye hukuku
nun bugün dahi çözemediği ve asırlar boyunca 
da çözemiyeceği düğümlerdir. Ali Fuat Başgil 
böyle dedi diye iş bitmemiştir. İnsanlık ve hu
kuk mefhumu ortada kaldıkça insan zekâsı, in
san aklı veya hukuk anlayışı bu noktalar üze
rinde çalışmakta devam edecektir. Bu işlenecek
tir. Meclisi Âlinin yaptığı bu ameliyeden sonra 
da bu ameliye devam edecektir, işliyecektir. 
Anayasa hukukumuz dünya için örnek olmaya 
değer bir kıymet taşımaktadır. (Sağdan, alkış
lar) Teşekkür ederim, beni zevk içinde alkışlı-
yan muhalif arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
Birbirimizi alkışlamaya alıştığımız gün daha iyi 
çalışırız, memlekete daha iyi hizmet ederiz. 
(Sağdan, alkışlar), (Hani o günler? sesleri) 

17 nci maddenin bu mesuliyetsizlik müesse
sesi içinde acaba arz ettiğim şekilde bu halleri 
zikretmeye imkân var mı? Bir kere vâzıı kanu
numuz tahdidi olarak üç hal zikretmiştir : Rey, 
beyan ve mütalâa! Bu mebusun şahsına kabul 
edilmiştir. Farz edin ki, mebusun şahsına kabul 
edilen bu rey serbestisi, mütalâa ve beyan ser
bestisi ve mesuliyeti mefhumları içine hakareti 
ithal ediniz. İkinci fıkra yine mutlak hüküm 
sevk ediyor, diyor ki, (Meclis haricinde irat ve 
izhardan dolayı mesul değildir.) Kimdir mesul 
olmıyan? Cümlenin başına atıf yapıyor, (bu me
bustur) diyor. Burada hata ederek terbiye dı
şında bir söz sarf ederek mebus bir arkadaşın 
şerefine nakisa getirecek bir cümle kullanıyor. 
Bu sözü mebustan başka hiçbir şahsın tekrarla
masına ve bütün millete ilân etmesine, ederse 
mesul olmamasına vâzıı kanun müsaade etme
miştir. Bu hüküm gayet sarih ve mutlaktır. 

Şimdi Turhan Feyzioğlu Bey ile bu noktada 
birleşeceğiz. O da bunu kabul ediyor. Aramızda 
ufak bir nokta var. Gazete hüsnüniyetle tekrar 
etmişse mesul olmaz, diyor. Fransa'dan misal 
verdi. Suiniyetle intikal etirirse mesul olur. Bu 
görüşte ben de kendisiyle beraberim. Yalnız be
nim beyendiğim hareket tarzı şimdi hazırlanan 
bu tadilin İçtüzüğe vuzuh vermiş olmasıdır. Onu 
izah edeceğim. 

Aziz arkadaşlar, bir hakikati ortaya koyduk. 
Yani bir gazete Mecliste konuşulanları suiniyet
le naklettirirse mesuldür. Hat tâ Ali Fuat BaşgiP-
in notunda ifade ettiği gibi, zaman mefhumu da 
mühimdir. Bugün burada konuştu. Altı ay son
ra Rize'de «Osman Bey, falan zamanda Mecliste 
falanca adama şunları söyledi, şayanı itimat bir 
adam değildir» diye tekrarlarsa mesuldür, ama 
hüsnüniyetle olursa bu suç değildir. Böyle bir tat
bikat bizi sübjektiviteye götüren yani, şahsi görü
şe götüren ve mahkemelerden ayrı ayrı kararların 
çıkmasına vesile verecek bir tefsir olur."Bu hâ
dise bir mahkemeye intikal ederse hâkim, «Siz 
onu hüsnüniyetle neşretmişsiniz, beraet ettiri
yorum» diyebileceği gibi aynı hâdiseden başka 
bir hâkim de, suiniyet vardır diyerek mahkûm 
eder. Böyle çeşitli tatbikata imkân vermemek ve 
vazıh olmak lâzımdır. 

Kanaatlerimizi Meclis huzurunda, millet hu
zurunda her zaman söyliyeceğiz. Ve bu kanat-
lerimizi alnımızda şerefle taşıyacağız. Çekindi
ğimiz yok.. Ne istiyoruz arkadaşlar?. Neşrini 
menetmek istediğimiz bir şey yoktur. Gazete is
tediğini yazabilir. Biz «Kanun böyle bir neşri
yatı tecviz, etmez» diyoruz. Lütfen metne dik
kat ediniz, «Mücerret mahiyeti itibariyle suç 
teşkil eden sözlerle adlî mercilerce neşri mene-
dilen hükümleri tadat...» Bu hüküm mutlaka ah
lâkidir. Kim ne derse desin ahlâkidir. 

Arkadaşlar, biz İngilizler gibi soğukkanlı 
insanlar değiliz. Faik Ahmed Bey İngiliz Parlâ
mentosundan bir misal verdi. Teeddübederim, 
aynı şeyi burada ben söylesem kim bilir neler 
olur. Başvekil mebuslara söylemiş, kimse bir şey 
dememiş. Faik Ahmed Bey anlatıyor, otoriteden 
bahsediyor, müdür olan Tevfik Fikret yatakha
neye girmiş, yatak, yorgan fırlatılıp atılıyor. Ço
cuklar derhal susuyorlar, diyor. Yatak, yorgan 
şöyle dursun, burada zaman zaman haysiyetler 
yıkılıyor, içi tabancalı çantalar fırlatılıyor. Acı 
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ve fena olan tarafı bu. Biz, sıcak kanlı insanla
rız, haysiyet ve şerefine düşkün insanlarız, ha
karete tahammülü az olan insanlarız, millet ola
rak bununla da iftihar ediyoruz. (Soldan, alkış
lar) Binaenaleyh; aziz arkadaşlarım, bu hükmün 
ahlâküiği, telâkkilerimize uygundur. 

Bir nokta üzerinde daha durmak lâzımgelir, 
arkadaşlarım, bu fıkrayı sevk ederken aynı za
manda Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun bâzı 
maddeleri hükmünü de muhafaza etmeye çalışı
yoruz. Bakınız arkadaşlarım, Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun 58 nei maddesinde bir hüküm 
var, ikinci fıkra diyor ki : (Meclis gizli celse ya
pabilir.) Yine biliyoruz ki, mahkemeler gizli ce
reyan eden veya aleni cereyan eden mahkeme 
mukarreratmm neşrini menedebilirler. Dikkat 
buyurulursa Anayasanın hükmü, mahkemelerin 
gizli olabileceğini ve bir başka maddede, 54 ncü 
madde de mahkeme mukarreratmm değiştiril e-
miyeceğini âmirdir. Bu hükümlerin her ikisi de 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda- mevcuttur. 

Şimdi fıkramızla mahkemelerce neşri men-
olunan hususat, diye bir atıf yaptık. Ne demek 
istiyoruz bununla; gayemiz nedir? Gayemiz şu
dur : Bir hâdise şahıslar arasında olabilir, siyasi 
partiler arasında olabilir, hattâ; bir başka memle
ket vatandaşları ile bizim vatandaşlarımız arasın
da olabilir. Mahkeme bu celseyi gizli olarak yap
maya karar vermekte serbesttir. Burada tered
düt yok. Bir mahkeme tasavvur ediniz, onun. 
gizli olan mukarreratı ve duruşmaları safahati 
bu kürsüye getiriliyor ve burada bunları mebus 
kürsü mesuliyetsizliğinden ve salâhiyetlerinin 
hudutsuzluğundan istifade ederek konuşuyor. 
Karşısına vekili de celbedip konuşuyor. Ondan 
sonra Meclis müzakeratı alenidir, diye gazeteler 
bunları yazıyor ve efkârı umumiyeye duyuru
yor. 

Şimdi, mahkemenin kararı ne oldu beyler? 
Anayasanın 54 ncü maddesinin bununla ilgili 
ikinci fıkrasını okuyorum : (Mahkemelerin mn-
karreratını Türkiye Büyük Millet Meclisi ve icra 
Vekilleri Heyeti hiçbir veçhile tebdil ve tağyir 
ve tehir ve infazı ahkâmına mümanaat edemez.) 

Şimdi, mahkeme gizli dedi, buraya getirdik 
alenen neşrettik. Bu mukarrerata mümanaat ol
du mu, olmadı mı? (Soldan, «oldu» sesleri) Bu, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun sarih hükmünü 
hükümsüz bırakmaktır. Bu şekilde tatbikata me
tin mesağ vermez, diyoruz. 

.Î957 C :.İ 
, Şimdi bunun tatbikatı var, ışık verecek 

biraz bize. Benim seçim bölgemden bir mebus, 
o zaman C. H. P. li idi, burada bir gazete 
aleninde birtakım iddialarda bulundu. Bu hâdi
se üzerine gazete bu mebus hakkında ağza alın
mayacak şekilde hücumlarda bulundu, «îddiala-
ram ispat etmezse, namussuz oğlu namussuz, 
alçak oğlu alçak, bayağı oğlu bayağıdır.» ve 
saire dedi. Bunun üzerine hâdise mahkemeye 
intikâl etti. isimlerini kapalı geçiyorum. 

Mebus mahkemede, ben hakarete uğradam, 
benim kürsü masuniyetim vardır, mesuliyet-
sizim dedi. Gazete sahibi ise ben, mağdurum, 
ben gadre uğradım, şerefimi, hasiyetimi müda
faa için mukabele ettim, dedi. Hâkim işi teraziye 
koydu, tarttı ve neticede hâdise bizim iddialaramızı 
tamamen takviye eder şekilde oldu. Yani mahkeme 
«Mebus burada vazife görürken bu şekilde şe
ref ve hasiyetlere tecavüz teşkil eder mahiyet
teki sözleri şiddetli bir tahriktir;» dedi. Ve bu 
yüzden ağır hakaretlerin cezasını tenzile uğ
rattı, takas yaptı. 

Şimdi Turhan Bey diyorki; gazetecileri 
izmir Mahkemesi beraat ettirdi. Bir kere o 
hâdisenin, içine girmek için gazetecilerin tevki
fine vesile olan hâdiseyi bilmek lâzımdır. Aca
ba burada mevzua esas olan öteki gibi haysi
yet ve şereflere saldırma mıdır? Hayır arka
daşlar! Adnan Menderes 1946 ve bütün Türk 
Milletinin hattâ bütün dünyanın bildiği seçim 
hailesinden şikâyet etti. (Sağdan «1957, 1957» 
sesleri) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yirmi yedi 
Ekim. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — Ar-
kadaşlarım eğer zıyaı hafızaya uğrıyan var 
ise şifalar temenni ederim,- bu vaka 1946 nm 
21 Temmuzunda olmuştur. 

Adnan Menderes 1946 seçimlerinden şikâ
yet ediyor. Onun bu şikâyeti haklı veya haksız, 
onun münakaşasını yapacak değiliz, bu hususta 
millet kararını vermiştir. O zaman Menderes'in 
şikâyet teşkil eden bu sözlerini bâzı gazeteler 
iktibas ediyorlar. Burada hakarete uğrıyan 
her hangi bir şahas yoktur. Adnan Menderes'in 
o sözlerinde güya Meclisin meşruiyeti hakkın
da suizannı davet eden bir mâna çıkabilirmig. 
Aziz arkadaşlaram; burada Meclise alenen kü
für edenleri müdafaa eden insanlarla, burada 

^ 8 4 8 — 



t : 20 27.12 
günlerce mücadele mecburiyetinde kaldık. Hangi 
suizan? Ben kendilerini insafa davet ediyorum. 
(Soldan, alkışlar) 

KASIM GÜLEK (Adana) — Biz de hapis
lere gittik Beyefendi, siz ne konuşuyorsunuz? 

OSMAN KAVEAKOĞLU (Devamla) — 
Şimdi bir bahiste Turhan Fevzioğlu'na cevap 
vermek istiyorum. Fikri hoşuma gitti, diyor ki, 
kanun tekniği bakımından, basın için düşünü
len tahdidin yeri bu fıkra değildir, Basın Ka
nunudur, oraya bir teklif sevk edelim. Eğer Tur
han Bey bu arzusunda samimî ise kendisinin 
bu teklifini samimiyetle karşılarım. 

Şimdi metnin bu şekilde oluşunun bir fay
dası daha vardır. Demin iyice arz edemeden bir 
başka noktaya geçtim, şimdi arz edeyim. 
«Mücerret mahiyeti itibariyle suç teşkil eden 
hususatm» tâbiri vardır. 

Bu tâbir hem mahkemeyi bağlar, hem işleri 
efkârı umumiyeye intikal ettirmekle vazifeli 
gazeteciyi bağlar. Bunda kapalı bir taraf yok
tur. Diyor ki, «Vekile becereksiz demek suç
tur.» Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. 

«Beceriksizsin» tâbiri hiçbir zaman bir suçu 
tazammun etmez. Şimdi biz böyle garimuayyen 
kıstasları bir tarafa bırakıyoruz. Sarahaten 
maddeye, efkârı umumiyeye intikalinde esasen 
bir fayda mülâhaza etmediğimiz, bilâkis zarar 
mülâhaza ettiğimiz hususlar gazetelerde neşre
dilmez diyoruz. Esasen vâzıı kanun, harfiyen 
neşrolunur, demekle günlük gazeteleri haftalık 
aylık dergileri mi kasdetmiştir? Yani bunlar har
fiyen neşirle mükellef ve mecbur mudurlar? Bu 
mecburiyete, vazife ile,vazifeli olan makamat 
hedef tutulmuştur. Onlar bunu yapacaktır. 
Neşir mecburiyetine onların riayet etmesi lâ
zımdır. Gazeteci için bu şekilde bir mecburi
yet yoktur. Gazeteci için burada her konuşu
lanı neşretmek serbestisi vardır. Yalnız şu çer
çeve içine alman hususlarda bir mesuliyet ara
nabileceğini, sarahaten, vâzıı kanun olarak 
Meclisi Âli, İçtüzükte ifade etmektedir. 

önceden sarih olarak'vaz ve ifade etmek, 
kanunların kıymetlerini temin etmek bakımın
dan zaruridir. Sarih olarak ifade ediyoruz: Bu 
Mecliste muvafakat olsun, muhalefet olsun, mil
letlerin en şereflisi olan Türk Milleti adına ko
nuşan, hakkı vekâletini istimal eden hatip; mu
hataplarının da aynı şerefli vekâleti haiz oldu-
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ğunu düşünmelidirler ve küfürleşme, elfazl 
galize ve tahkiriyeden uzak bulunmalıdırlar. 
(Soldan alkışlar) Bunun için çırpmıyoruz. Me
tinler üzerinde yaptığımız değişiklikler, bunu te
mine medar olacak değişikliklerdir. Bunlar eğer 
hukuk anlayışıyla ileri bir adım olarak kabul 
edilmezse bunun vebali bütün Demokrat Partinin 
boynunadır. îleri bir adım olarak telâkki edi
lirse şerefi bütün Türk Milletine "aidolacaktır. 
(Soldan alkışlar) 

REÎS — Fethi Çelikbaş. 
F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sayın ar

kadaşlar, bu maddenin sonuna ilâve edilen fıkra, 
umumi sözcümüz Behçet Kayaalp'm konuşmasın
da ifade ettiği veçhile, bir neşir yasağı vazet
mektedir. Meclis şu veya bu noktaların neşrini 
menetmektedir. Bu husus evvelâ şekil bakımın
dan, taknin tekniği bakımından mütalâa edilmek 
lâzımgelir. Bu zarureti duymuş olacak ki, Teş
kilâtı Esasiye Encümeni Reisvekili evvelâ nizam
namelerle kanunların bir mukayesesini yapma
ya lüzum hissetti. Dahilî Nizamnamenin uzak
tan, yakından nizamname ile alâkası yoktur. Bu 
sebeple adını karıştırmamak için Dahilî Nizam
name demişlerdir. îera Vekilleri Heyetinin Ana
yasa hükümlerine göre çıkardığı Nizamname, ni
zamnamedir. Dikkat buyurun Dahilî Nizamna
me değildir. Halbuki bunun başında «dahilî» 
kelimesi vardır. Dikkat ettim encümen reisve
kili tüzük derken içtüzük diyor. Dili alışmış. 

«Kanun kokusu vardır» dedi Reisvekili ve 
bunu hükümlerinin tadili veya tefsirinin ka
nunlarda tatbik edilen usullere tâbi olması ha
sebiyle izaha kalkıştı. Halbuki; arkadaşlar, bu 
Anayasanın tadili usulüne tâbi kılmamak için
dir. Yoksa kanun kokusu vermek için değildir. 
Çünkü bizim Anayasamız sert anayasalar için
dedir. Bu tadil için üçte birin teklif, üçte iki
nin kabul etmesi lâzımdır. Usulden kurtarmak 
içindir ki, Dahilî Nizamnamenin tadili kanun
ların merasimine tâbi tutuluyor. Yoksa kanun 
kokusu vermek için bu yapılmıyor. Çünkü İç
tüzük Resmî Gazete ile ilân dahi edilmemekte, 
bunu Cumlhurreisi "imzalamamaktadır. Teşkilâ
tı Esasiye Encümeni Reisi Beyefendiye bu mak
sadın, sırf Anayasanın prosedüründen kurtul
mak için olduğunu hatırlattığımdan dolayı af
fını rica ederim. Şayet bu hüküm olmasaydı, 
İçtüzük Anayasanın cüzü mütemmimi telâkki 
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edileeeğ için üçte birin teklifi ve üçte ikinin ka
bulü ile tadil edilebileceği mânası çıkardı. Bun
dan ayrılmak içindir ki, o hükmü koymuştur, se
bebi budur, yoksa bir kanun kokusu olduğu için 
değil. 

Şimdi ben merak ediyorum, bilhassa müddei
umumilikten gelen arkadaşlardan öğrenmek is
tiyorum, neşreden gazeteler acaba hangi madde
ye göre takibe tâbi tutulacaktır?. Bu nizamna
meye göre mi? Bundan ayırdetmek içindir ki, 
Feyzioğlu arkadaşım «başka bir kanuna ihtiyaç 
vardır» diyor. Ama kanunda açık bir kapı var 
da o kapıdan işlemek için nizamnameye bir hü
küm konuyorsa bunu açıklasınlar. Aksi takdir
de konulan hüküm keenlemyekûndür, hiçbir 
hukuki kıymeti yoktur. Fakat memleketimizin 
hukuk düzeni içinde fiilî vaziyeti demin Feyzi
oğlu arkadaşımızın izah ettiği gibi bâzı endişe
leri harekete getirebilir ki, daha çok istihsali ar
zu edilen maksat bu olsa gerektir. 

Şimdi biz gördük ki, iktidara yakın çevreler
de her hangi bir gazete yazı yazar hiçbir şey ol
maz, diğer bir gazete bu yazıyı yazdı mı 
derhal takibata başlanır. Memleketin bu umumi 
ahvali içindedir ki, yeniden bir imkân vermiye-
lim diye bunu ileri sürüyoruz. Yoksa Meclis mü-
zakeratmın neşrine taallûk eden ahkâm demin 
Kavrakoğlu arkadaşımın söylediği gibi yalnız 17 
nci madde değildir, 20 nei madde ile de ilgisi 
vardır. Biz başka günde Komisyon Sözcüsü Hain
di Sancar'm ifade ettiği gibi müzakerelerin Mec
lis zabıtlarından ayrı olarak sair neşir vasıtasiyie 
yayınlanması, hatipleri müşkül duruma sokuyor-
muş. Bir de bu fikir var. işte arkadaşlar, bir kısım 
milletvekili arkadaşlarımızın endişesi, bilhassa va
tandaşın itibar etmediği konuşmaları konuşmak 
mecburiyeti altında kalarak, bu konuşmalar ken
dileri için kötü not teşkil ettiğidir. Bunu göze al
mak lâzımdır. Hakem ve hâkim millettir. Bizle
rin aleyhinde yazılmıyor mu? Sözlerimizden iş
lerine gelenleri yazıyorlar, gelmiyenleri yazmı
yorlar. Demokrasi ile idare edilen, seçmenler va
sıtasiyie mebuslarını seçen diyarlarda, muay
yen fikirleri temsil eden, muayyen temayülleri 
ifade eden gazeteler birbirinden tamamiyle ay
rılmışlardır. Bizim konuşmamızı sıhhatle öğren
mek istiyen bir kimse elbette Zafer gazetesini 
okumaz arkadaşlar. Bu gayet basittir. Biz bu
rada gazetelerin fonksiyonunu maalesef kâfi de
recede bilerek konuşmuyoruz. Bir Demokrat 
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parti hatibinin sözü elbette ki, Hürriyet Parti 
sinin neşriyat organı olan bir gazetede. takip 
edilmez, dünyanın her yerinde bu böyledir, ar
kadaşlar. 

işittiğim zaman biraz rahatladım, Kavrakoğlu 
arkadaşımız itiraf etti, biz öyle bir usul koyuyo
ruz ki, dünyaya örnek oluyoruz dedi. Biz yeni bir 
usul vaz'edeceksek mesele yok. Kavrakoğlu belki 
örnek olurlar ama, müsterih olsunlar, o devirler 
geçti. Bu denemeler 1939 dan ikinci Dünya Har
binden evvel tecrübe edildi. O zaman bu tarz ko
nuşan insanlar hukukçular arasında çok görüldü. 
Çünkü o devirlerde demokratik idareler ricat ha
linde döğüşüyordu. Tek parti ile idare edilen 
memleketler ise taarruz halinde döğüşüyordu. O 
devirler geçti. Bu bakımdan müsterih olsunlar. 
örnek olmıyacağız. Kimse bu tadillerden örnek 
almıyaeak. Eğer örnek olmak fikrinde samimî ise
ler kendilerinden rica edecektik; Anglo - Sakson, 
Almanya, italya, Fransa mevzuatına baktık diye 
birtakım memleketler söylemek suretiyle yarın on
ların alâkalıları tarafından bizzarure okunacak bu 
maddeler karşısında, onları, Türk milletine karşı 
haksız bir tebessüme sevketmiyelim. Bunları oku
dukları zaman tebessüm ederler arkadaşlar. Vak
tiyle bunun acı bir misaline şahidoldum. Burada 
bir kanun çıktı. Esbabı mucibede bir memleketten 
bahsediliyordu. Birgün o memleketin büyük el
çisi bana: «Şu kanunun esbabı mucibesini oku
duk. Memleketimizden bahsediyor. Bizim memle
ketimizde öyle şeyler yoktur.» Dedi. 

Fakat, (her kes bizim peşimizden gidecek) es
babı mucibesini serd ettikleri için huzura kavuş
tuk. Bu güzel, hakikaten kendilerine böylece mal 
etmiş olsunlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bütün ana dâva 
şuradan ileri geliyor; ya inanıyoruz, bütün efal 
ve harekâtımızı, seyyiat ve hasenatımızı olduğu 
gibi Türk milletinin huzuruna sereceğiz, burada
ki konuşmalarımızda da seyyiatımız ve hasenatı
mız olduğu gibi görünsün. Ya bunu kabullenip, 
bu takdirde demokratik bir nizamın yolcuları ara
sında olacağız, yahut da vesayet tesisi gibi, me
busun konuşmasının şu kısmını çıkaralım, bu kı
sım gayriahlâkidir, müstehcendir diye mebus üze
rinde tesis ettiğimiz vesayetle millî murakabeyi 
felce uğratıyoruz, ki işte dâva buradadır. Biz ku
rulduğumuz günden beri Hürriyet Partisi olarak 
Meclis içinde, Meclis dışında kanunlara riayetkar 
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olarak Türkiye'de ileri bir demokrasinin kurula
bileceğine kaaniiz ve bütün hareketlerimizin Türk 
Milletinin murakabesine tâbi tutulmasında fayda 
görüyoruz. Hattâ fevren huzurunuzda kötü bir 
lâf etmiş olsak dahi itiraf etmek lâzımdır ki, bun
da da demokrasiye uygunluğu noktasından fayda 
görüyoruz, diyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar 
bakımından bâzı basın mahfillerinde endişe tev-
lidedebileceği bakımından üzülüyoruz. Yoksa bu 
tadilin gazeteler için hukuki bir değer taşıdığına 
kaani değiliz. Bu sebeple de tayyını istiyoruz. 

Biz bunu Anayasamızın 17. nci maddesi için 
değil, Meclis müzakeratınm tam olarak neşrini 
âmir olan 20 nci maddesi hükmüne aykırı olmak 
bakımından istiyoruz. Yoksa demin Kavrakoğlu 
arkadaşımızın söylediği gibi gayrimesul olan 
gazeteci değil, beyanat sahibi diye bunu 17 
nci madde ile ilgili görmüyoruz. Çünkü 17 nci 
madde öyle ama müzakeratın neşredilebileceği
ne dair 20 nci maddemiz var. Niçin bölük 
pürçük maddeleri alıyoruz da mevzuatımızı 
sistem olarak mütalâa eden görüşlerimizi ifade 
etmiyoruz. Bu bakımdan bu fıkra keenlem-
yekûndur. Meclis Dahilî Nizamnamesi ile bâzı 
vatandaşlara suç tahmil edebilecek veya va
tandaşlar için suç ihdas edebilecek hükümler 
koymaya katiyen yetkili değiliz arkadaşlar. 

Arkadaşımız ilâve etti, dedi ki ; «Meclis 
bünyesi ile alâkalı çalışmalar». Arkadaşlar, 
bir memlekette her noktada ve herşeye vâziül 
yed olan bir topluluk sadece kendi bünyesi 
içindeki çalışmaları mı ifa eder? Meclis tah
kikatı açtığımız zaman elbette dışardan adam 
çağıracağız gelmediği zaman ihzaren getirtece
ğiz. Bunlar buraya yazılmıyaeak. (Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin hakiki 
mümessildir) dediğimiz andan itibaren Kavrakoğ
lu arkadaşım teslim eder ki, her meselede cüm-
lei vazaifini ifa ederek demektir. Nereden ne
reye getiriyorlar? Hakikaten insan şaşırıyor 
arkadaşlar. Bu bakımdan salâhiyetlerimiz namü

tenahi, gayet vâsi ama vâsi salâhiyetlerimizin isti
mal tarzını gösterecek olan şu Dahilî Nizamname 
vatandaşlar için suç ihdas edebilecek hüküm
leri içine koymağa maalesef bizi salahiyetli kıl
mıyor. 

Eğer isteniyorsa bunu kanunla getirmek 
lâzımdır. O zaman kasda makrün olması şar
tı ile her aklıselim sahibi insan buna işti-
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rak eder. Gazeteleri kasden tahrif ederek bîr 
mebusun masuniyetine, Anayasanın siperine 
sığınmak suretiyle her hangi bir kimseyi müş
kül duruma duçar etmek isterse bunu kimse 
tasvibetmez. Bu hal usulü dairesinde, kanun
larda tadil yapmak suretiyle, Meclise sevk edil
melidir. Ve bilhassa kanun yapmak tekniği 
bakımından, Anayasa Komisyonu başta olmak 
üzere, Yüksek Meclisin böyle sakat bir yoldan 
gitmemesi bundan korunması lâzımdır. 

Kanun yapmanın da teknik bir usulü var
dır. Her istediğimizi konuşulan kanuna koya
bilir miyiz? Alâkalı bir kanun varsa onda 
tadil yapmak üzere onu bulup getiriyoruz, 
tadili orada yapıyoruz. Şimdi bütün bunları 
da bir tarafa bırakıyoruz, içtüzük tadili ba
his mevzuu iken bâzı sözlerin neşrine mesağ 
vermiyecek hüküm koyalım diyoruz. Olmaz bu 
arkadaşlar! Sakat oluyor. Üstelik fiilî netice 
dışında bir netice de istihsal edemeyiz. Fiilî ne
ticelerle bâzı şeyler hâsıl olabilir. Ama 3 - 4 ay 
sonra bu neticeler de zail olur. Bugüne kadar 
bunları çok gördük arkadaşlar. 

REİS — Encümen. 
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ REİSİ 

YERİNE OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — 
Efendim; sizleri fazla işgal ettim; özür dilerim. 
Fakat serd edilen fikirlere cevap vermek mec
buriyetindeyim. 

Şimdi, bendeniz Dahilî Nizamnamenin kanun 
hükmünde bir vesika olduğunu söylemiştim. Bâ
zı arkadaşlar benden, kanunun tarifini istediler. 
Kanunun çeşitli tarifleri vardır. Ben bunları 
profesörlere izah edecek değilim. Kanunun en 
amiyane tarifi.. (Sağdan, gürültüler) 

Muhalefetteki arkadaşlar bu tâbire itiraz 
ediyorlar. Bu tâbiri derhal geri alıyorum. Te
menni ederim inşallah bundan sonraki konuşma
larımız bu derece kelimelerin nezahetine hür
metkar bir hava içinde olsun. 

Şimdi kanunu tarif ediyorum. Kanun, en ge
niş mânasiyle millet iradesinin bu Meclisin ağzı 
ile metin halinde ifadesidir; içtüzük de, Meclisi 
Alinin ağzı ile, lisanı ile ifadesini bulmuş ve mev
cudiyet iktisabetmiş bir vesikadır, bal gibi ka
nun hükmündedir ve onunla kanun gibi amel et
mek lâzımdır. 

Şimdi bunun dışında arkadaşım, «Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin hukuk sahasında ileri 
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bir "görüş ifade edebilecek şekilde metinlere vu
zuh vermesini ve çıkarmasını tebessümle karşı
lar dünya» diyor. Ben Çelikbaş'm bu fikrinde de
ğilim. Dünya bu mevzuda bizden çok şey öğ
renmek mevkiindedir. (Sağdan, oo sesleri, alkış
lar) Elbette, elbette, ne zannettiniz ya... Arka
daşlar, 3 - 5 müellifin adım okuyarak, birkaç 
ecnebi metin vermek suretiyle (arkadaşlarım 
kendi üzerlerine almasınlar, katiyen onların ko
nuşmalarını kasdetmiyorum) âlimlik taslamak 
ve ilim satmak bu memleketle bir moda haline 
gelmiştir. Bu modanın artık zamanı geçmiştir. 
Fakat şimdi ben söylüyorum, İkinci Dünya Har
binden sonra hukuk sahasında yepyeni bir anla
yış ve tatbikat belirdi. Hukukçulara soruyorum, 
cevap versinler. Cezada mutlak bir usul vardır. 
Ne suç olacaksa, hangi fiil suç- sayılacaksa bu
nun mutlaka önceden tesbiti ve anasırı cürmiye-
siyle beraber belirtilmesi lâzımdır, aynı zaman
da bu fiilin alınarak mucibolacağı cezanın da 
tesbiti şarttır. Cezanın değişmez şartı budur. 
(Sağdan, gürültüler) ( «Eskimiş şeyler» sesleri) 
Şimdi kanunla bu şekilde suç olarak tesbit edil
memiş fiiller dolayısiyle ceza vermek hukuk an
layışının reddettiği bir fiildir. Ama İkinci Dün
ya Harbinin sonlarında harb suçluları için yep
yeni mahkemeler kurulmuş ve bunlar mahkûm 
edilmişlerdir. Hangi kanunla mahkûm edilmiş
lerdir? Onlar da kendi kanaatlerince kendi va
tanlarının selâmetleri için savaşan ve kendi gö
rüşlerine göre memleketlerinin istikbalini tahtı 
temine almak için can vermeye koşan insanlar 
idiler. Ama insanlık âlemi hukuk anlayışının üs
tüne çıktı ve haklı olarak dedi ki, «Bu milletler
arası bir şekavettir; nasıl şekavet milletlerin 
kendi bünyelerinde memnu ise beynelmilel sa
hada da memnudur.» 

Harb suçluları böylece mahkûm olmuş ve hü
kümler de infaz edilmiştir. Biz böyle bir şey yap
mıyoruz. Bahsedilen fiiller esasen mevzuatımız
da suç olarak ifade edilmiştir. Biz yeni bir şey 
getirmiyoruz. Her hangi bir fiili yeniden suç ka
tegorisine ilâve etmiyoruz. Katiyen yeni bir suç 
vaz'etmiyoruz, ihdas etmiyoruz. Ceza Kanunun
da suçlulukları esasen tesbit edilmiş bulunan 
fiillerin bâzı ahvalde cezadan kurtulacakları ze
habını ifade eden birtakım metinlere vuzuh ve
riyoruz. (Sağdan, gürültüler) 

REÎS — Osman Bey ve bilhassa Heyeti Umu-
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miyeye hitabediyorum, hatibin noktai nazarları 
sırada oturan arkadaşların hukuk anlayışlarına 
uymıyabilir. Lütfen karşılamayın. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — Ya
ni demek istiyorum ki, bir fiilin veya bir hare
ketin suç olduğunda kanunlarımız ve hukukçu
larımız müttefik oldukları halde bu fiillerden 
dolayı ceza verilemiyecek haller vardır. Teşkilâ
tı Esasiye Kanunumuzun bu hükmü vaz'edilir
ken, düşünülen hiçbir zaman Meclise mebus gel
sin konuşsun, sövsün, hakaret etsin ve mesul ol
masın değil idi. 

Böyle bir gaye, böyle bir maksat vâzıı kanun 
tarafından teemmül edilmemiştir. Ademimesu-
liyet müessesesini bu mânada anlamak ve bu şe
kilde Meclis kürsüsünden suç işlemek için isti
fade etmek doğru değildir. Böyle bir fiil kasdin 
dışında hataen de işlenmiş olabilir ve geri almak 
mümkündür. Fakat buna rağmen neşredilmesi 
halinde ise muhatablarmın zarar da görmesi 
muhakkaktır, işte bunun da önlenmesi lâ
zımdır. Binaenaleyh ' bu noktayı bu şekilde 
mütalâa etmek yerinde olur. Biz bütün dünyayı 
güldürecek yapyeni bir hüküm mü sevk ediyo
ruz? Katiyen!. Esasen Ceza Kanununda bu fiil
lerin işlenmesi menedilmiştir. Bu sarihtir bun
ların neşrine mesağ vermiyoruz. Bu memnu-
iyetin müeyyidelerini soruyorlar. Cevap vere
yim : 

Neşri adlî mercilerce menolunan •hususatm 
neşri, Basın Kanununun 30 ncu maddesinin 4 
ncü fıkrası ile tecrim edilmiştir, ceza altına 
alınmıştır. 

Şimdi diğerine gelince, yâni mücerret, ma
hiyeti itibariyle suç teşkil eden sözlerin müey
yidesi ise, neşir yoliyle veya radyo vasıtasiyle 
işlenecek suçlar, kanuna göre takibedileeektir. 

Demek oluyor ki, bunlar müeyyide altına 
alınmış ve cezaları konmuştur. Biz yalnız, kür
sünün, muhterem tutmak istediğimiz hak ve 
salâhiyetlerini bu gibi fiillerin işlenmesi için va
sıta etmiyelinı, burada böyle fiiller işlenebilir, 
fakat konuşulur, geri alınırsa kapatılır. Fakat 
kasıtla yapılan konuşmalar suç olabilir, bun
lardan mahakim ceza verebilir, (17 nci madde
nin vâzıı) suç işliyenin cezadan masun kalma
sını düşünmemiştir. Çünkü Anayasanın 69 ncu 
maddesi mutlak bir hükümle vatandaşı müsavi 
kılarak prensibleri bu şekilde koymuştur. Bu 
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mutlaktır, teklif olunan metin yerinde ve isa
betlidir. Mâruztım bundan ibarettir. (Soldan, 
alkışlar) 

REİS — Mehmet Kâmil Boran! 
M. KÂMÎL BORAN (Mardin) — Muhterem 

arkadaşlarım, söylemiye lüzum yok, 147 nei 
maddeye ilâve edilen son fıkra açıkça bir neşir 
yasağı koymaktadır. Bu, Anayasanın 20 nci 
maddesine külliyen aykırıdır. Bu maddede şöy
le yazılıdır: «Meclis müzakeratı alenidir, har
fiyen neşredilir.» 

Arkadaşlar, anayasalar kitap raflarında toz
lanmak için kabul edilmez. Harfiyen tatbik edil
mesi için, baştacı edilmek için, milletin en mu
kaddes varlığı muamelesi görmesi için kabul 
edilir. Gerçek bizim yakın tarihimizde müste
bit, muhteriz ve hodbin bir hükümdarın rafa 
koyduğu bir Kanunu Esasi vardır. Bu Kanunu 
Esasi her yıl Devlet salnamelerinin başında, şe
ref köşesinde neşredilir. Fakat tek hükmü da
hi tatbik sahası bulmazdı. Hiç değilse o hü
kümdar hiçbir tevile sapmamış ve açıkça Ana
yasayı tatbik etmiyeceğim, demişti. Sonra ne 
oldu? Hepiniz bilirsiniz. Biz şimdi ne yapıyo
ruz? Ancak üçte iki ekseriyetle tadil edilmesi 
caiz ve mümkün olan Anayasaya güya el sür
müyoruz. Fakat âdi ekseriyetle temini mümkün 
olan içtüzük tadilâtiyle aynı işi fazlasiyle gör
mekteyiz. 

Arkadaşlar, bunun vebali çok büyüktür. Bu 
itibarla fıkranın maddeden çıkarılmasını arz ve 
teklif ediyorum. 

Sırası gelmiş iken bu mevzua ait bir husu
sa daha temas edeceğim : 

Kürsüde hazırlıksız konuşan arkadaşlarımı
zın; muhterem vekillerimiz de dâhil, konuşmala
rını ilk zabıt müsveddelerini okuyarak hususi 
surette tashih etmeleri ve resmî zapta o suretle 
geçirtmeleri hemen hemen bir itiyat halini almış 
bulunmaktadır. Bu hareket serbestisi birçok 
zevatın Büyük Millet Meclisi kürsüsünden ha
zırlıksız ve gelişigüzel konuşmalarını teşvik ey
lemektedir. 

REİS — Efendim, maddeyle alâkalı mıdır 
bu? 

M. KÂMÎL BORAN (Devamla) — Evet efen
dim, bu maddeye ilâve bir fıkra teklif edece
ğim. 

REİS — Peki efendim, devam buyurun. 
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M. KÂMİL BORAN (Devamla) — Halbuki 

arkadaşlarım, bu kürsüden konuşanların sözle
rinin tek harfinin bile değiştirilemiyeceğini bil
meleri ve ona göre temkinle konuşmaları şart
tır. Bu itibarla 147 nci maddenin 1 nci bendi
nin son fıkrasına, (Zapta geçen sözler hiçbir 
zaman, hiçbir kimse tarafından, hiçbir şekilde 
düzeltilemez.) hükmünün ilâvesini arz ve teklif 
ediyorum. Bu hususta 2 de önerge takdim edi
yorum. 

REİS — Arslan Bora. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Yerimi Tur

han Feyzioğluna veriyorum. 
DURSUN AKÇAOGLU (Çankırı) — Söz is

tiyorum. 
REİS — Arslan Bora, söz almaktan sarfına

zar mı ediyorsunuz? 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Evet, 
REİS — Dursun Akçaoğlu, siz söz almamış

sınız. (ı«Kifayet takriri var, okunsun» sesleri) 
Kifayet takriri vermek de bir haktır, müsaade
nizle kifayet takrirlerini okutuyorum. 

Riyasete 
Maddenin müzakeresi kâfidir. Kifayeti mü

zakereyi arz ediyorum. 
Sakarya Mebusu 

Tacettin Barış 

Yüksek Riyasete 
Maddenin müzakeresi kâfidir. Kifayeti mü

zakere takririmizin oya arzını rica ederiz. 
Denizli Mebusu Denizli Mebusu 
Turan Bahadır Ali Rıza Karaca 

Denizli Mebusu 
Osman Ongan 

Riyasete 
Maddenin görüşülmesi kâfidir. Kifayetin 

reye konulmasını arz ve teklif ederim. 
Kayseri Mebusu 
Ömer Başeğmez 

Riyasete 
Müzakerenin kifayetinin reye vazını teklif 

ederim. 
Nevşehir Mebusu 
Necmettin önder 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Kifayetin 
aleyhinde söz istiyorum. 
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REİS — Buyurun, kifayet aleyhinde Hamza 

Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU (Adana) — Çok ehemmi

yetli bir madde hakkında verilen kifayet tak
ririni yerinde bulmuyorum. Encümen adına ko
nuşan Sayın Osman Kavrakoğlu çok ehemmi
yetli hukuki mevzulara temas ettiler, müsaade 
buyurursanız cevap verelim. Milletler arasın
daki hukuktan bahsettiler, Nürenberg mahke
melerinden bahsettiler, harb suçlularından bah
settiler. Bu işlerle uğraşan bir arkadaşınız ola
rak rica ederim, söz verin sizi ikna edeceğim. Bun
dan başka daha birçok mevzular var, aydmlanma-
mıştır. Söz istemiş, sıra bekliyen arkadaşlarımız 
da var. Meselemin tam bir vuzuhla aydınlan
ması lâzımdır. Bu itibarla kifayet takririnin 
kabul edilmemesini Heyeti Umumiyeden rica 
ederim. 

REÎS — Kifayet aleyhinde bir arkadaşımız 
konuştu. Maddenin kifayetine dair takrirleri 
reylerinize arz ediyorum. Kifayeti kabul eden
ler... Etmiyenler... Kifayet takrirleri kabul edil
miştir. 

Maddenin tadili hakkında teklifler var, oku
yoruz efendim : 

Yüksek Reisliğe 
Taknin tekniği bakımından yersiz olan 147 

nci maddenin son fıkrasının tayymı arz ve teklif 
ederiz. 

Burdur Mebusu Burdur Mebusu 
Osman Eroğlu Behçet Kayaalp 

Burdur Mebusu 
Âlim Sipahi 

Yüksek Reisliğe 
Tasarının 147 nci maddesinin son fıkrası ile 

neşri takyideden hükmün reddedilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Kırşehir Mebusu 
Hayri Çopuroğlu ' 

Yüksek Başkanlığa 
içtüzük tadil teklifinin 147 nci maddesinin 

son fıkrasının tayymı arz ve teklif ederiz. 
Sivas Mebusu Kars Mebusu 

Turhan Feyzioğlu Mehmet Hazer 

Yüksek Reisliğe 
Demokratik rejimin temel prensipleriyle bağ

daşmasına imkân bulunmıyan 147 nci maddenin 
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son paragrafının teklif metninden çıkarılmasını 
rica ederim. 

Adana Mebusu 
Suphi Baykam 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle 147 

nci maddenin 1 numaralı bendinin son fıkrasına, 
aşağıda yazılı hükmün ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

«Bu zaptın, itiraz vukuunda muterizin ilk 
celsede söz alması veya Riyasete göndereceği bir 
varakanın gelecek zabıt ceridesinin sonuna aynen 
derci suretiyle tashihi lâzımdır. 

Bunun dışında zapta geçen sözler hiçbir za
man, hiçbir kimse tarafından, hiçbir şekilde dü
zeltilemez» 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

T. B. M. M. Y. Reisliğine 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle 147 

nci maddenin son fıkrasının maddeden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

REİS — Efendim, en son okuduğumuz Kâ
mil Boran arkadaşımızın takriri müstesna, Bur
dur Mebusu Behçet Kayaalp arkadaşımızın, Kır
şehir Mebusu Hayri Çopuroğlu ve Kars Mebusu 
Mehmet Hazer ve Adanan Mebusu Suphi Bay
kam arkadaşlarımızın tadil teklifleri aynı ma
hiyette olup hepsi de 147 nci maddenin son fık
rasının madde metninden çıkarılmasına müteda
irdir. Bu itibarla, yani 147 nci maddenin son 
fıkrasının madde metninden tayyma mütedair 
olan bu teklifleri reylerinize arz ediyorum. Tak
rirleri kabul edenler, lütfen işaret versinler 
Aksini reye koyuyorum, kabul etmiyenler.... Tak
rirler reddedilmiştir, efendim. 

Kâmil Boran arkadaşımızın maddeye bir fık
ra ilâvesine dair takririni okuyup reylerinize arz 
edeceğim. 

(Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'm, madde
nin birinci fıkrasına ait takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Encümen?.... 
T. E. EN. BU MAZBATA MUHARRİRİ A. 

HAMDI SANCAR (Denizli) — İştirak etmiyo
ruz. 

RE IS — Arkadaşımızın maddeye ilâvesini 
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istedikleri tadil teklifini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir, efendim. 

Madde 149. — Her mebus Başvekile veyahut 
Vekillerden birine şifahi veya tahrirî sual sora
bilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 150. — Sual, sarih ve muayyen bir 
husus hakkında sadece malûmat istemekten iba
rettir. 

Sual takriri esbabı mucibe, mütalâa veya 
üçüncü şahıslar hakkında isim tasrihi suretiyle 
hiçbir isnadı ihtiva edemez. 

REİS — Arslan Bora. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Bu maddenin 

ikinci bendi de kabul edilmemesi icabeden bir 
hükmü taşımaktadır. 

Zira; birinci bentte, sualin sarih olması ica-
bedeceği beyan olunmaktadır. 

Sualin sarih olabilmesi bâzı ahvalde birtakım 
esbap ve mütalâata istinadettirilmekle mümkün 
olabilir. Sual sahibini, sualini istediği gibi vaz'-
etmekten mahrum bırakmak açık ifadesiyle ona 
sual sordurmamaktır. 

Saniyen idari tasarruflar bâzan doğrudan 
doğruya bir üçüncü şahsı istihdaf etmiş olabilir 
ve bu tasarruflarda izaha muhtaç cepheler mev
cut ise mebus sualinde bu şahsın ismini neden 
zikredenlesin? 

Bu hükümle idari tasarrufların faillerini do-
layısiyle icrayı murakabe noktasından Meclisi en
gellemek gayesi takibolunmaktadır. Binaenaleyh 
aklı selim bu bapta verdiğim takririn kabulünü 
istilzam etmektedir. Takdir sizindir. Hürmetle
rimle. 

REİS — Kâmil Boran. 
M. KÂMİL BORAN (Mardin) — Muhterem 

arkadaşlar, 150 nci madde ile başlıyan tadilât su
al müessesesini ancak İçtüzük sayfalarında kal
maya mahkûm edecektir. Evvelki gün iktidar 
partisi mensupları tadil teklifinin hep lehinde 
konuştular, şaştım. Bu mesele iktidar veya mu
halefet meselesi değildir. Bu tadil teklifi millî 
hâkimiyetin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Mil-
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let Meclisinde, bu hâkimiyete binniyabe vâzıul-
yed olan mületvekillerimn kanuni ve tabiî hakla
rını ıskat eden bir vesikadır. Bu vesika bütün Ana
yasa sistemimizi altüst eden teşriî kuvveti icrai 
kuvvetin dununda ve hattâ üzülerek söylüyorum, 
emrinde yer almaya mecbur edecek bir vesika
dır. Bu tadili, hiç muhalefete geçmiyecekmişsi-
niz gibi yapıyorsunuz. Arkadaşlar, demokrasi
lerde iktidar ebedî değildir, önümüzde bir se
çim daha yok mu arkadaşlar? (Var, var sesleri) 
O zaman ne olacak? Bugün bize ise yarın sizedir. 

REİS — Rica ederim, Meclise hitabediniz. 
M. KÂMİL BORAN (Devamla) — O halde 

bu mevzuda konuşmıyayım. 150 nci maddenin 
reddine mütedair bir önerge hazırladım, kabu
lünü rica ederim. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Madde 
hakkında verilmiş takrirler vardır, okuyoruz. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 150 nci mad

dede derpiş edilen tadilin reddini ve maddenin 
eski halinde bırakılmasını arz ve teklif ederim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

Yüksek Reisliğe 
150 nci maddenin ikinci fıkrasının aşağıda 

yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve rica 
ederim. 

«Sual takriri esbabı mucibe, mütalâa ve ismi 
geçen 3 neü şahısların âmme işleri ile ilgili bu-
lunmıyan hususi hayatına dair isnatları ihtiva 
edemez.» 

Burdur Mebusu 
Behçet Kayaalp 

Riyaset Yüksek Makamına 
Şifahen vâki mâruzâtıma binaen 150 nci mad

denin 2 nci bendinin tayyı hususunun reye arzı
nı rica ederim. 

Tunceli Mebusu 
Arslan Bora 

REİS — En aykırı teklif Kâmil Boran'mdır, 
maddenin reddini talebetmektedir. Tekrar okuyup 
reylerinize arz edeceğim. 

(Mardin Mebusu Kâmil Boran'in takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Efendim, 150 nci maddenin tadili 
hakkındaki metnin reddini tazammun eden ve ha
len yürürlükte bulunan 150 nci maddenin ipka-
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sim derpiş eden teklifi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.., Tadil teklifi nazara 
alınmamıştır. 

(Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm takriri tek
rar okundu.) 

RElS — Arslan Bora, halen tadil edilen met
nin ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını iste
mektedir. Teklifini reyinize arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Tadil teklifi nazarı dikka
te alınmamıştır. 

Behçet Kayaalp arkadaşımızın maddeye ilâve 
istiyen teklifini tekrar okuyoruz. 

(Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'm takriri 
tekrar okundu.) 

REÎS — Encümen bu teklife ne buyuruyor 
efendim? 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ BU 
M. M. HAMDÎ SANCAR (Denizli) — iştirak et
miyoruz. 

RE IS — Encümen iştirak etmiyor. 
Behçet Kayaap'm tadil teklifini reyinize arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Teklif 
nazara alınmamıştır. 

Maddeyi okuyup reye arz edeceğim. 

(150 nci madde tekrar okundu.) 
RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 151. — Cevabı gerek tahriren, gerek 
şifahen istenilsin sual mutlaka tahriren vukubu-
lur ve birden fazla mebus tarafından imza edi
lemez. 

Sual takrirleri Riyasete verilir. 

150 nci maddedeki şartlara uygun olmıyan 
sual takrirleri Riyasetçe tashih edilmek üzere 
sahiplerine iade olunur. 

Reis, usulüne uygun olarak yazılmış bulunan 
sual takrirlerini tevdiini mütaakıp zabıt ceride
sine geçirtir ve bir tezkere ile aidolduğu vekile 
tebliğ eder. 

REİS — Söz istiyen yok. Tadil teklifleri var, 
okuyoruz efendim. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
150 nci maddenin müzakeresi sırasında arz et

tiğim sebeplere binaen 151 nci maddenin tadilini 
derpiş eden* metilin reddini ve maddenin eski ha-
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liyle bırakılmasını arz ve teklif ederini. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Dahilî Nizamname teklifinin 151 nci maddesi

nin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

. Sakarya Mebusu 
Nusret Kirişcioğiu 

Madde 151/3 - 150 nei maddedeki şartlara uy
gun olmıyan veya galiz, müstehcen sözleri veya 
elfazı tahkiriyeyi ihtiva eden sual takrirleri tas
hih edilmek üzere Riyasetçe sahiplerine iade olu
nur. 

RE IS — Aykırı teklif Kâmil Boran arkadaşı
mızın teklifidir. Tekrar okuyup reyinize arz ede
ceğim. 

(Mardin Mebusu Kâmil Boranın takriri tek
rar okundu.) 

RElS — 151 nci maddenin tadilini derpiş 
eden, teklifin reddini, maddenin ipkasını istiyen 
Kâmil Boran arkadaşımızın teklifini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Teklif 
nazara alınmamıştır. 

(Sakarya Mebusu Nüsret Kirişcioğiu'nıın tak
riri tekrar okundu). 

RElS — Encümen filhal iştirak ediyor mu? 
(Ediyor sesleri). 

T. ESASİYE ENCÜMENİ BU MAZBATA 
MU. A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — İştirak 
ediyoruz. 

RE IS — Encümen metne filhal iştirak edi
yor. Teklifin dikkate alınmasını reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Teklif 
dikkate alınmıştır. 

Encümen filhal iştirak, ettiğine göre maddeyi 
bu sekiliyle okuyoruz efendim. 

Madde 151. — Cevabı gerek tahriren, gerek 
şifahen istenilsin sual mutlaka tahriren vuku-
bulur ve birden fazla mebus tarafından imza 
edilemez. 

Sual takrirleri Riyasete verilir. 
150 nci maddedeki şartlara uygun olmıyan 

veya galiz, müstehcen sözleri veya elfazı tahkiri
yeyi ihtiva eden sual takrirleri tashih edilmek 
üzere Riyasetçe sahiplerine iade olunur. 

Reis, usulüne uygun olarak yazılmış bulunan 
sual takrirlerini tevdiini müteakip zabıt ceride-
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sine geçirtir ve bir tezkere ile ait olduğu vekile 
tebliğ eder. 

REÎS — Maddeyi bu şekliyle reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(Riyaset makamına Reisvekili ibrahim Kiraz-
oğlu geçti). 

REÎS — 152 nci maddeyi okuyoruz. 

Madde 152. — Suale tahrirî cevap istenmiş-
se gelecek cevap sualle birlikte aynen zabıt ce
ridesinin sonuna dercedilir. 

Tahrirî cevap bir ay içinde verilmek iktiza 
eder. 

Suale şifahi cevap istenmişse vekil sırası 
geldiğinde Meclis kürsüsünden cevap verir. 

Vekil sorulan suallere umumi menfaat 
mülâhazasına mebni cevap vermekten imtina 
edebileceği gibi isterse gizli celsede de cevap 
verebilire J 

Muktazi malûmatın elde edilmesi zamana 
mütavakkıf ise vekil muayyen bir mehil taleb-
eder. Riyasetin bir aydan fazla mehil verebil
mesi Umumi Heyetin kararma bağlıdır. 

Vekil, suale gününden evvel de cevap ver
mek hakkını haizdir. 

5 ve 6 ncı fıkralardaki ahvalde; sual tah
rirî ise tahriren, şifahi ise kürsüden keyfiyet 
beyan olunur. 

RElS — Ferda Güley buyurunuz. 
% FERDA GÜLEY (Ordu) — Çok muhterem 

arkadaşlar, teklifin umumi müzakeresi sarasın
da muhalefet gruplarına mensup arkadaşlarımı
zın ifade ettikleri veçhile bendeniz de ki şah
sım adına konuşuyorum, sual müessesesinin 
zamanla dejenere edildiği fikrine mutabıkım 
âdeta, bilmem tâbiri mazur görecek misiniz, teş
riî soru piyasasında bir enflâsyon hali vücut 
bulmuştur. Siz enflâsyonu beğenmezsiniz, be
ğendiğiniz tâbir ile söyliyeyim... (Soldan, gü
rültüler, ne münasebeti var, sesleri). Ekspan-
siyon ..vukubulmuştur. (Soldan, gürültüler) 
(Sağdan, gülüşmeler). 

REÎS — Muhlis Bey rica ederim hatibin-sö
zünü kesmeyin... 

FERDA GÜLEY (Devamda) — Grup kararı 
alınmış bir meselede bu maddeler üzerinde konuşu
lurken jnüsaade edin-de hürriyetlerin mersiyesini 
olsun yapalım. Bize bunu çok görmeyin, müsaade 
edin de söyliyelim. Bu münasebetle şunu da arz 
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edeyim ki, cevabımızın bu sual müessesesine ait 
bir mevzuun bundan evvel ve sonraki maddeleri
ne genişliğine ve derinliğine şâmil olması tabiî
dir, hem ileriye hem geriye doğru. Bu arada 
ufak tefek espriye rıza göstermek de muktedirli-
ğinizin şanından olmalıdır. Bir daha tekrarlıyo
rum, teşrii soru piyasasında bir enfilâsyon hali 
vüout bulmuştur. (Soldan, gürültüler) Siz bunu 
sevmezsiniz, ekspansiyon vücut bulmuştur. (Sol
dan, gürültüler) 

REİS — Ferda Bey, konuşmanıza devam bu
yurunuz. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, ortada bir hastalık, bir yara 
var. (Soldan, «var, var» sesleri, gülüşmeler.) 
Çok şükür ki, bunun mevcudiyetini birlikte müşa
hede ediyoruz. Var... Var... Siz ve biz hiç. olmaz
sa bu yara vardır, diyoruz. 

Şimdi ayrıldığımız nokta, bu yaranın illetinin 
teşhisinde ve tedavisinde, sizler yarayı bir lokal 
enfeksiyon olarak görüyor ve sebebini bırakıp, 
kendisini tedavi etmek istiyorsunuz. Biz de bu 
yaranın bir sebebi, âmili olduğunu kabul ederek 
neticesini bırakıp sebebini tedavi etmek istiyoruz. 
(Soldan, gülüşmeler) Buhterem arkadaşlar, biz 
sebebini tedavi etmedikçe neticenin tedavisinin 
müspet bir faydaya müncer olmıyacağmı ifade 
ediyoruz. 

Anayasa Komisyonundaki müzakere sırasında 
sözcülerimiz ve arkadaşlarımız anlatmak için çır
pınmışlardır ki, soru müessesesinin bu şekilde de
jenere edilmesinin âmili, teşriî murakabe fonksi
yonunda mühim bir kademeyi teşkil eden genso
ru cihazının battal hale getirilmiş olmasıdır. Bu 
cihaz işletilmez haliyle İçtüzükte ipka edilirse so
ru müessesesinin açtığı yaranın üzerine bu teklif
te olduğu gibi hem de insani olmıyan^ şekilde, 
streptomisin tozu değil, iptidai bir şekilde kızdı
rıp yağ dökmek asla iyi bir netice vermiyecektir. 

Şimdi ne demek istediğimi izah edeceğim: 
REÎS — Ferda Bey, görüşmelerimizin madde 

üzerinde olduğunu lütfen hatırlayınız. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Peki efendim. 

Suat Bey de hatırlasın. 
Şimdi, maddeyi yüksek ıttılaınıza bir de ben 

arz edeyim: Tahrirî suallere cevap bir ay içinde 
verilmek iktiza eder. 

Çok muhterem arkadaşlarım, mer'i Nizamna
mede tahrirî suale verilecek cevap zamanla mu
kayyet değildir. Bir bakıma teklif sahibi arkadaş-
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larımız, bu defa zaman ünitesini vaz'etmekle boş
luğu doldurmuş, daha demokratik bir davranışa 
sahibolmuş addedilebilirler. Bunu kabul ediyo
rum. Ancak, niçin bir ay? Sözlü soru için Baka
nın zaman ünitesi evvelce iki inikaddan sonra idi. 
Şimdi oraya da geleceğim, o da başka şekle sokul
muş. Hiç olmazsa vaz'edilmek istenen bu hadler-
den geçirilerek, hem de yazılı bir şekilde bir Ba
kana bir milletvekilinin sormuş olduğu sual ne
den dolayı bir ay teehhürle cevaplandırılsın. Tek
lif sahibi arkadaşlar her halde yazılı bir sual da
ha efradını cami olur, Bakanın daha geniş bir 
tetkikini gerektirir. Bundan dolayı da daha ge
niş bir zamana ihtiyaç vardır, şeklinde bir teem
mül sahibidirler. Ama bendeniz maddenin daha 
mühim olan mütaakıp fıkrasına geçmeden evvel 
burada teklif sahiplerine Meclisçi değil, hükü-
metçi bir anlayışın hâkim olduğunun bu fıkra
dan da anlaşılabileceğini ifade ediyorum, («ona 
ne şüphe» sesleri) Meclisçi bir teklif heyeti bura
da yalnız Hükümeti değil, soru soran mebusu da 
düşünürdü, Meclisi de düşünül' ve bu zamanı bir 
aya çıkaracağına daha mâkul, daha makbul bir 
zaman teklif edebilirdi. Mamafih iyi ki, bir ay 
demişler, sağ olsuıüar, hiç cevap verilmez, deme
mişler. 

Şimdi, maddenin mütaakıp fıkrasına geçiyo
rum; mebus şifahi cevap istemişse Vekil sırası 
geldiğinde Meclis kürsüsünde cevap verir. " 

Muhterem arkadaşlar; sırası geldiğinde ibare
sinin lâfzının altını çizelim. İyi niyetle bu ne ola
bilir? O Bakana başka milletvekilleri tarafından 
daha evvel bir sual tevcih edilmiş ise, Vekil sıra
sına göre yani ruznamenin daha evvelki soruları 
cevaplandırıldıktan sonra, kendi sırası geldiğinde 
cevap verecektir. En mâkul ve iyi niyetli tefsir 
bu olabilir. 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Sakarya) — Ruz-
ııamedeki sırasına göre. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Eğer böyle 
ise kemali hulûs ile teklifi bu şekilde hazırlamış 
olan arkadaşlarımıza bu kürsüden teşekkürü şe
refli bir borç bilirim. Yok, sırası geldiğinde sözü, 
Vekil lüzum gördüğü zaman... (Soldan, yok ses
leri) 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA
Dİ HÜSMAN (İstanbul) — Hayır! 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Hadi Bey 
Hükümet namına hayır, dediklerine göre bunun 
üzerinde durmıyacağım. (Kendi adına, sesleri) 

— öö< 
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EMİN SOYSAL (Maraş) — İçtüzüğe Hükü

met karışamaz. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Fakat tatbi

katta iltibası önlemiş olmak için, benden sonra ce
vap lütfetmek cömertliğini gösterecek olan, arka
daşın tahsisen komisyon başkanının bu mevzuu 
resmen beyan etmelerini ve zapta bu şekilde ge
çirilmesini hassaten istirham ediyorum. 

Şimdi arkadaşlar, bu maddenin her halde, 
siz de kabul buyurursunuz ki, bam noktası, teli 
olan dördüncü fıkrasına geliyoruz. «Vekil soru
lan suallere, umumi menfaat mülâhazasına meb-
ni cevap vermekten imtina edebileceği gibi, 
isterse gizli celsede de cevap verebilir» 

Mer' i metinde bu, âmme menfaatini gerek 
tirecek hal varsa gizli celse mecburiyeti... (Sol
dan, «eski metinde var sesleri» oku sesleri). 

Bakanın sorulan suale umumi menfaat mü-
lâhazasiyle cevap vermekten imtina edebileceği 
gibi (Soldan, «eski metni okuyun, orada da var» 
sesi) 

Bu orada yoktur. Orada sadece gizli celse 
istiyebilir, kaydı vardır. İsterse imtina edebi
leceği demek cevap vermekten kendini vareste 
addedebilir, demektir. Bunun tahtında müstetir 
hüve budur. Sarih olarak âmme menfaatine 
mugayir addettiği hallerde hükümet âzası mil
letvekilinin sormuş olduğu suale üstelik sizin 
tesis ettiğiniz bu statütünün hadlerinden geçe
rek yani dil, gramer, ahlâkiyat fikriyat bakımın
dan bir ınüsg - u musaf aa hale getirilerek sorul
duğu halde bile sayın vekillerden her hangi biri 
cevap vermekten imtina edebilecektir. 

Çok muhterem arkadaşlar; Anayasanın he
pinizce malûm, kısa kısa olduğu için çabucak 
okunacak birkaç maddesini müsaadenizle okuya
cağım. 

«Hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir.» Bunu 
hepiniz biliyorsunuz tabiî. Yeminini yaptınız. 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin ye
gâne ve hakiki mümessili olup millet namına 
hakkı hâkimiyeti istimal eder. 

Beşinci madde; teşriî salâhiyeti ve icra kud
reti Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temer
küz eder. 

Altıncı madde; Meclis teşriî salâhiyetini biz
zat istimal eder. 

Yedinci madde; Meclis icra salâhiyetini ken-. 
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di tarafından müntahap Reisicumhur ve onun 
tâyin edeceği bir icra Vekilleri Heyeti marife
tiyle istimal eder. Meclis Hükümeti her vakit 
murakabe ve ıskat edebilir.) (Soldan, tamam 
sesleri) Biliyorsunuz. 

Şimdi bu okuduğum maddeler, Anayasamı
zın diğer hukuki tesislerinin mübesşiri ve 
temeli vaziyet ve kıymetinde olan bu ilk mad
deler açıkça ve sarih olarak göstermekte
dir ki, bizim parlmanter sistemimiz, söz
cümüz çok muhterem Faik Ahmed Barutçu 
arkadaşımızın da beliğ şekilde ifade buyurduk
ları gibi, Meclisin İcraya tefevvukunu ifade 
eder. Meclis İcranın üzerindedir. 

Bu okuduğumuz maddeler Anayasanın ikin
ci mühim bir prensibini de ifade eder. icrayı 
daimî şekilde kontrol ve murababe altında tut
mak yetkisi Türk Milletinin sinesinden tereşşüh 
ederek buraya toplanmış olan, bu mukaddes pe
teği doldurmuş olan Büyük Millet Meclisinin 
kollektif heyetine aidolan bir (haktır. Eğer 
böyle ulvi ve vazgeçilmez bir hakkın sahipleri 
olarak buraya gelmiş, bu mukades çatının al
tında toplanmış o.lan Yüksek Heyetiniz her hangi 
bir mesele üzeride, hem de bu statükodan geç
mek şartiyle bir vekile veya Hükümet Başka
nına bir sual tevcih edeceksiniz; bizim bu hâ
kimiyetimizi tatbik etsinler, icra etsinler diye 
vücuda getirdiğimiz Hükümetten birisi veya 
başı, hayır cevap vermem, diyebilecek. Biz on
lara bu hakkı nasıl vereceğiz? Yüksek Mecli
sin kendi içinden çıkardığı Hükümetten birisi 
veya başı, kendisine tevcih edilen, usulüne, 
âdabına ve içtüzük usullerine uygun bir soru
ya umumi menfaat paravanası arkasına çekile
rek cevap vermekten imtina edebilecektir. Yük
sek Heyetiniz, millet iradesinin temsilcileri ola
rak bu büyük ve mukaddes hakkımızı, dünya
nın her yerinde olduğu gibi, eline tesUm edilen 
emaneti kötüye de kullanmak imkânını, istina
sını ve ihtiyacını bâzı hallerde duyması muhte
mel bir heyete tevdi buyurursanız, ilerde bu
nun acısını sızım sızım biz muhalifler kadar 
sizler de çekersiniz. Bunu da size kemali hulûs 
ile arzı bir vazife biliyoruz. 

Nihayet, bu, çok muhterem heyet, biraz ev
vel ifade etmiye çalıştığım gibi, bizim çıkart
tığımız, hükümranlık hakkımızı icra etsin için 
bir muhterem vasıtadır. Muhterem, fakat niha-
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yet bir vasıtadır. Bu tıflı ekber, heyet olarak 
bizdendir; biz vücuda getirmişiz bunlan; bizim 
çocuğumuz olduğu için tıfıl; fakat salâhiyet ve 
mesuliyet cihazlariyle mücehhez olduğu için de 
ekber. 

Bakınız, teklifin esbabı mucibesinde muhte
rem arkadaşlarımız diyorlar ki; - hazırlanan 
tadilât teklifinde hâkim fikir - «Meclis müzake
relerinin tam bir nizam ve intizam içinde ce
reyanının temini, Meclis murakabe hakkının 
gerektiği şekilde istimalinin ve Meclisin bütün 
vazifelerinin arızasız ifası imkânlarının sağlan
ması ve bilhassa millî iradeyi temsil eden Bü
yük Millet Meclisi müessesesinin vakar ve hay
siyetine gölge iras edecek üzücü ahval ve hâ-
disatm tekevvününün önlenmesi olmuştur.» is
tirham ediyorum arkadaşlar, millî irade veya 
Meclisin kontrol ve murakabe hakları sayın 
teklif sahiplerinin büyük bir belagat ve selâ-
set ile buraya geçirmiş oldukları bu satırlarda-
ki hüküm kabul edilirse, bir edebiyat olarak 
kalır. Mahzun bir edebiyat alarak kalır. Eğer 
bizim seçtiğimiz icra heyetine bu hakkı tanır
sak şahsan ben o kanaatteyimdir ki, bütün iyi 
niyetlerine ve hakkını kötüye kullanmamak ba
kımından Hükümet olarak veya ferden ferda 
iyi niyetine rağmen şartların itip kakmasının 
bir neticesi olarak ilerde bu çok muhterem hey
et bu hakkı kötüye kullanmak ve tarih kar
şısında milletimizin maşerî vicdanı karşısın
da suçlu duruma düşmek tehlikesi ile karşıla
şabilir. Onlar bilhassa bu teklifi istememelidir. 
Bilhassa bu teklif kendi mevcudiyetlerinin, ken
di fonksiyonlarının ve kendi kuruluşlarının ve 
hepsinden sonra heyetlerinin en üstünde bulu
nan icra organı olmak hak ve hudutlarını mü
tecaviz bir cömertlik telâkki etmeli ve Hükü
met, (Ben bu kadarını istemiyorum.) diye ken
disi bir teklif getirmelidir. (Sağdan, bravo ses
leri) Hükümet, kendisi bu hakkı kendine çok 
görüp teklif getirsin, diyorum. Fakat çok muh
terem icra Vekilleri Heyeti, bir muhaliften ge
len böyle bir temenniye ne dereceye kadar ilti
fat eder, bunu bilmem. Yalnız bildiğim şudur 
ki; Muhterem Hükümet, ne başı ile, ne göv
desi ile muhalefeti sevmiyor. (Soldan, «siz çok 
seviyorsunuz sanki» sesi) Bizi sevmediklerini 
her halü kârlarından anlıyoruz. Sayın Başba
kan Meclisin açılmasından bu yana geçen za
man zarfında program okumak ve bir celse ha-
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riç Meclise teşrif etmek zahmetini dahi göster- I 
memişlerdir. (Soldan, gürültüler) 

Fakat arkadaşlarım, siz Demokrat Parti 
olarak bakınız bu konuşmamı bile gürültü ile 
karşılamak istiyorsunuz. (Gülüşmeler) 

REİS —• Ferda Bey; gayet sükûnetle Meclis 
devam ediyor, lütfen konuşmanıza devam bu
yurun. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Peki efen
dim, sevmiyorsunuz dedim. (Gürültüler) 

REİS — Çok rica ederim Beyefendi, keli
meler üzerinde konuşmak suretiyle her hangi 
bir şekilde bir davete sebebiyet vermeyin. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, biz tasarıda getirilen tekliflerin 
büyük bir kısmına, bu arada 152 nci madde
nin bu fıkrasına Anayasa ve demokrasi dışı bir 
karekterde olduğu teşhisini koymuşuzdur. Bu 
teşhise sizlerin de iştirakinizi temin için gün
lerden beri çırpınıp duruyoruz. Bu teklif di
ğer maddeler gibi Anayasanın sarih prensip- | 
lerine mugayirdir ve antidemokratiktir. Siz 
adınız üzerinizde, demokratsınız. Niçin ile
ride birgün sizinde acısını çekeceğiniz böyle 
Anayasa dışı ve antidemokratik bir tesisi o kar 
dar tehalükle, o kadar iştaha ile tesis etmeğe 
çalışıyorsunuz? Birgün ergeç siz de düşecek
siniz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tesisiniz, bu 
teklifleriniz bizi muhalefet olarak önümüzden, 
fakat sizi arkanızdan') sırtınızdan vuruyor. 

REİS — Ferda Bey, madde üzerinde devam 
etmenizi rica ediyorum, 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Müsaade bu- | 
yurursanız Reis Bey, bu Anayasaya mugayirdir, 
demokrasiye mugayirdir, de diyemezsem bu mad
denin hendesesi içinde ne söylenebilir? Başka 
bir şekilde hareket etmeye imkân yoktur. Şimdi 
biz, bu madde bu haliyle antidemokratiktir, diyo- I 
ruz, gerçekten de antidemokratik olduğuna ka-
aniiz. Arkadaşlar, gene hepiniz bilirsiniz ki, de
mokrasinin birtakım mütearifeleri, el sürülme
mesi lâzımgelen birtakım prensipleri vardır. 
Bakınız ben hemen şurada kısaca bunlardan bir- ı 
kaçını söyliyeyim : 

Bir demokraside iktidarlar ve onun mahdut 
bir heyet halinde temsilcisi olan hükümetler, 
evet bilhassa hükümetler icra vazifesini görmek I 
için bizzat kendileri ayaklarını m dört prensip 

1957 O : 1 
zinciri ile sıkı sıkı bağlamak mecburiyetindedir
ler : 

Birisi; teşriî faaliyet olarak Anayasa ve in* 
san haklarına bağlı kalmak. 

REİS — Ferda Bey çok rica ederim. Ana
yasa meselelerini müzakere etmiyoruz. Metin 
içinde kalmanızı rica ederim. Aksi halde, bu şe
kilde devam ederseniz, ihtara mecbur olacağım. 

(Soldan, «vazifeli gelmiş» sesleri) 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Sizi temin 

ederim ki, bugün konuşacağımı Başkanım ve di
ğer arkadaşlarım bile bilmiyorlardı. 

Evet Anayasa ile ve insan hakları ile bağlı 
kalması lâzımdır. 

2 ncisi, kazai faaliyet olarak müstakil mah
keme ve teminatlı hâkim bağı ile bağlanmış ol
mak lâzımdır. 

8 ııcüsü icra olarak bütün vatandaşlara eşit 
muamele yapmak bağiyle bağlı olmak lâzımdır. 

4 ııcüsü, matbuat olarak düşündüğünü ser
bestçe ifade edebilen, iddia edebilen, yazabilen, 
iddiasını ispat edemediği zaman mahkûm olan 
fakat iddiasını ispat edebildiği takdirde hiçbir 
ceza görmiyeceğini bilen hür bir matbuat ile 
bağlı olmak lâzımdır. 

Eğer bir hükümet, bir parti muhalefetteyken 
bu dört zinciri ayağına bağlar veya bağlar gö
rünür, kavlen bu durumu takınır, fakat iktidara 
geçince fiilen bu zincirleri birer, ikişer çıkarıp 
halka halka kendini seçenlerin üzerine atar du
ruma girerse, o zaman çocuklarımızın hak ve 
haysiyetlerini dahi kaybetmiş bulunuruz. (Sol
dan, «Allah, Allah» sesleri) Evet Burhan Bey. 
Eğer bu tasarı, diğer maddelerin şümuliyle be
raber bu madde bu hüviyeti ile kabul edilecek 
olursa (Soldan, «edilecek» sesleri) ki, kabul ede
ceksiniz, şuradaki levhayı, hâkimiyet milletindir, 
diyen ve her halde (bilâkaydüşart) uzun gel
diği için olacak, konmamış, hâkimiyet milletin
dir, diyen şu son derecede derinliği ve genişliği 
olan mânevi mahkûkü değiştirmek ve yerine ha
kimiyet hükümetindir, demek lâzımgelecektir. 
(Soldan, sizde hâkimiyet şefin, sesleri) (Gürül
tüler) 

Muhterem arkadaşlar; 1954 ten 1957 ye kadar 
gecen yıllarda Anayasa ve antidemokratik bir kı
sım tasarruflarda bulunmuş olduğunu ifade et
mek mecburiyetindeyim. Bulunmuşsunuzdur ve 
bunlardan biri olarak da sokağı, Meclis dışını 
hürriyetlerden mahrum ederek çeşitli yasaklara 
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tâbi tutnıuşsunuzdur. Türk milletinin iradesiyle 
bu seçimlerde yani bir an eVvel huzura kavuşa
lım. 

BEİS — Efendim lütfen madde ve metin 
üzerinde sözünüze devam ediniz, aksi takdirde 
sözünüze nihayet vereceğim, (Soldan, seni din
lemeye mecbur değiliz.) 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Benim sözü
mü siz kesemezsiniz. Ben on saat de konuşsam 
dinlemeye mecbursunuz, benim sözümü ancak 
Riyaset kesebilir. 

Muhterem arkadaşlar; kısaca arz edeyim, çe
şitli yasaklara boğulmuş bir sokak. Şimdi Mec
liste de çeşitli yasaklarla son ilticagâhımız olan, 
millî iradenin en az sizin kadar muteber bir par
çası olan muhalefetin son ilticagâhı olan bu 
muhterem ve mukaddes çatının altındaki yeri
mizi de bize çok görüyorsunuz. Biz nereye gide
lim? Bakana sual soramazsam, benim sualime 
bakan cevap vermemek hürriyetine sahibolnrsa 
buradaki son yerimden de edilmiş olmuyor mu
yum! (Soldan, yok sesleri) Evet bizi ağır ceza
lara kollarımız bağlı olarak gönderecek ve Mec
listen atacaksınız. Sizi temin ederim ki, sokakta.. 
(Soldan, gürültüler) Siz milletin sevgili Demok
rat Partisisiniz, sevgili Demokrat Partiden çok 
rica ederim.... 

REİS — Ferda Bey rica ederim madde üze
rinde konuşunuz.. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Arkadaşlar, j 
nasıl olsa grup kararı aldınız, umumi heyetinin j 
değiştirilmeden kabul edileceğini muhalefet ola- I 
rak biliyoruz. Bu, Büyük Millet Meclisindeki | 
muhalefet haklarının, sizi temin ederim ki, siz- j 
lere de şâmil olan milletvekilleri haklarının el- j 
den gitmesi hailesi karşısında sadece bir ağıttır, j 
mersiyedir. 

Maddenin geri kalan kısımları üzerinde dur-
mıyacağım, yalnız şunu biliniz ki bu tasarı ile 
bu madde ve diğer maddeleri ile tesis ettiğiniz j 
Anayasa dışı ve demokratik rejim dışı tasarruf
larınızla 27 Ekim seçimlerinden sonra körlerin 
bile bedahetle göreceği kadar açık bir realiteyi' 
D. P. iktidarının halâ görmediği, göremediği ı 
anlaşılıyor. Allah bizden fazla sizin yardımcınız j 
olsun arkadaşlar (Sağdan, alkışlar) , 

REİS — Turhan Fevzioğlu. (Yok sesleri) 
Hasan Fehmi Evliya. 
HASAN FEHMİ EVLİYA (Maraş) — Muh- | 

terem arkadaşlarım; tadili istenilen 152 nci 
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maddenin 4 ncü fıkrasında vekilin sorulan sua
le umumi menfaat mülâhazasiyle cevap vermek
ten imtina etmesi hususuna temas edeceğim. 

Arkadaşlarım; bir defa umumi menfaat mü
lâhazası neyi ieabottirmektedir? Acaba vekil so
rulan suali umumi menfaat mülâhazasiyle cevab-
landırmaktan imtina ediyor da, onu soran mil
letvekili onu umumi menfaat mülâhazasiyle sor
mamış mıdır? Binaenaleyh meseleyi bir millet
vekilinin icrayı kontrol edebilmesi bakımından 
mütalâa edersek burada büyük bir nakîsaya 
raslamış oluruz. 

Arkadaşlarım; bu hüküm benim naçiz tetki-
katıma göre Fransız Dahilî Nizamnamesinin 97 
nci maddesinin tercümesinden ileri gelmiştir. 
Demin burada Teşkilâtı Esasiye Encümenini tem-
silen beyanda bulunan arkadaşımız buyurdular 
ki ; siz bunları Avrupadan, şuradan, buradan 
alıyorsunuz, halbuki bizim bünyemiz başkadır 
dediler. Diğer taraftan arkadaşlar biz, işimize 
gelen kısımları istediğimiz gayeleri tahakkuk 
ettirmek için istediğimiz şekildeki hükümleri 
almış, getirmişiz. Fakat ana prensipleri orada bı
rakmış, kendimize göre, nev'i şahsına münha
sır bir sistem getirmişiz ve bunu yürütmek is
tiyoruz. 

Arkadaşlar, bu hükmü kabul etmekle bu 
memlekette artık Meclis üstünlüğü prens.ibini 
yokediyoruz demektir. Bir Vekil nasıl olur da, 
asıl olan bir mebusun sualine; ben sana cevap 
vermiyorum, umumi menfaat mülâhazasiyle ce
vap vermiyorum diyebilir? Bu takdir hakkı Ve
kile verilmiştir. Umumi menfaat mülâhazası 
takdirini hiç olmazsa Heyeti Umumiyeye ver
seydik. Vekil; umumi menfaat mülâhzasiyle ce
vap vermekten imtina edecek. Bu vaziyette 
arkadaşlarım bizim teşriî kuvvetimiz nerede 
kalıyor; millî hâkimiyet prensibi nerede kalıyor? 
Burada ettiğimiz yemin nerede kalıyor? Cum
huriyet esaslarına sadakattan ayrılmıyacağımı-
za burada yemin etmemişmiydik arkadaşlar? 
(Sağdan, bravo sesleri) 

Buraya çıkan muhterem Demokrat Partili 
arkadaşlar diyorlar ki, bütün bu hükümler hüs
nüniyetle getirilmiştir. 

REİS — Hasan Feöımi Bey, bütün maddeler 
üzerinde değil, bu madde üzerinde görüşüyoruz. 

HASAN FEHMİ EVLİYA (Devamla) — 
Evet efendim, arkadaşlarım, hüsnüniyet batı-
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ilidir. Kimin hüsnüniyetli, kimin suiniyetli ol
duğunu nereden anlıyacağız? însaîîTar da, vic
dan amelleriyle ölçülür. Bunun haricindeki te
zahürleri işte görülüyor, bu tasarı nasıl olup 
da bu şekilde getirtilcbilir? Arkadaşlar, İçtü
züğün 37 nci maddesi Anayasaya mugayir ka
nun ve nizamnamelerin Büyük Millet Meclisine 
sevk edilemiyeceğini ilham ettiği halde bu hü
kümler buraya getirtilmiştir. Arkadaşlar, bu 
memlekette eğer sistem değiştirilmek isteniyor
sa bu doğrudan doğruya Anayasayı değiştir
mekle yapılsın. Yoksa Nizamname veya gizli 
yollar tercih edilerek sistemi değiştirmeye kal
kışmayalım. Arz etmek istediklerim, bu kadardır. 

REİS — Bahadır Dülger, buyrunuz. 
BAHADIR DÜLGER (Gazianteb) — Muh

terem arkadaşlar, sual müessesesine yeni bir 
anlayış getiren tadilleri ihtiva eden 152 nci mad
denin bir fıkrası bilhassa muhalif arkadaşları
mız tarafından şedit tenkidlere uğramaktadır. 

Meseleyi soğuk kanlılıkla mütalâa etmek, sü
kûnetle ele almak iktiza eder. Burada 152 nci 
madde hakkında konuşan bütün arkadaşlarımız, 
bu madde bu haliyle tatbik mevkiine girdiği 
takdirde, hâkimiyeti milliye prensibi kökünden" j 
haleldar olacak; bir mebus vazifesini yapmak 
imkânını bul anı lacak, icranın teşriî kuvvet 
üzerinde mutlak bir hâkimiyeti teessüs edecek, 
Meclis anlayışı tamamen yıkılacak gibi birta
kım fikirler ileri sürdüler. j 

•Simdi burada uzun zamandan beri bu ırıev- ı 
v 

zular üzerinde bir noktaya işaret etmek iktiza ! 
. ı 

eder. O da bizim memleketimizde, bizim Ana- j 
yasamıza göfe «icra» ile «teşri» in, birbirleriy
le muvazeneti meselesidir.- Şimdiye kadar bü
tün konuşan arkadaşlarımız «teşri» in «icra» 
üzerinde mutlak bir murakabe ve hâkimiyeti ol
duğu esasını Garptan alınmış ve bizim örneği
miz olmıyan edebiyattan aldığımız illîıamlarla 
ileri sürüyorlar. Mesele öyle değildir. 

Bizim Büyük Millet Meclisimiz «tevhidi ka
va» esasına dayanan bir Meclistir. Bu Mecli
sin tarihini bilenler, hattâ kaza kuvvetinin bi
le bir zaman bu Mecliste tecelli etmiş olduğunu 
ve Meclisin içinden çıkan mahkemelerin mem
lekette icrayı kaza etmiş olduğunu hatırlarlar. 
Şimdi kaza kuvveti Meclisin içinden tamamiy-
le ayrılmıştır. Fakat «icra» ile «teşri» kuvveti 
bu Meclisin içinde mündemiçtir. Birbirinden 
ayrı ayrı, birbirine düşman, birbiriyle çekişen 
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kuvvetler değil; fakat bu çatının altında bir
birleriyle mütevazin bir halde bulunması lâzım-
gelen kuvvetlerdir. Bu hususa dikkat etmek ik
tiza eder. Şimdi Büyük Millet Meclisi... (Sağdan, 
mütevazin değilse, sesleri) Müsaade edin efen
dini, mütevazin değilse, diyorsunuz. Bendenizin 
noktai nazarı bu, affedin. 

Mademki, Büyük Millet Meclisi hem teşriî ve 
hem de icra kuvvetine sahip bulunuyor, icra 
kuvvetiyle teşriî kuvveti mütevazin halde bulun
durmaya 'mecburdur. Birisinin lehine, diğerinin 
aleyhine yapılmış olan imtiyazlar bu kuvvetleri 
zedeler ve Meclisin bu ulvi kaidesini bozar. O 
halde Fransa'yı misal alarak o yola gitmek doğ
ru olmaz. Bizim Anayasamız Fransız Anayasası 
değil, bizim Anayasamız Amerikan Anayasası de
ğil, bizim Anayasamız Alman Anayasası değil
dir. Bizim Anayasamız kendine mahsus bir hü
viyet ve karaktere sahibolan bir anayasadır. O 
halde teşriî ve icra kuvvetlerinin muvazenesi me
selesini bu anayasanın kendi ruhunda ve anla
yışı içinde mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. O 
halde burada bir muvazene tesis edilmesi - bütün 
kuvvetler burada mevcudolduğıma göre - yegâne 
ve hakiki mümessil, Büyük Millet Meclisi oldu
ğuna göre, icra bu Büyük Meclise vekâleten tâ
yin edilmiş bir heyet tarafından icra edildiğine 
göre, icranın veya, teşriîn karşılıklı muvazene
sinden hâsıl olan bir durum, hâkimiyeti millîye 
fikrini asla rencide etmez. Hâkimiyeti millîye 
fikri bu Meclisin dışında, bu Meclisin murakabe 
edemiyeceği bir makama ve organa veriliyor, de
ğildir. Bütün olan biten şeyler, bu Meclisin ça
tısı içinde, bu Meclisin mânevi varlığı ve vah
deti içinde mütalâa edilmektedir. Buradan dışa
rıya bir kuvvet kayması yoktur. Kuvvet kayması 
olmayınca hâkimiyeti millîye fikrinin zedelen
mesi, diye bir şey olamaz. Bu gayrimantıki olur. 
Anlayışlara, mantıka, şuura aykırı olur. Muha
lif arkadaşlarımız ufak hâdiseleri büyütmek su
retiyle elde edilmiş olan, tecrübesizliklerimizden 
faydalanılarak elde edilmiş olan birtakım aşırı 
halleri idame ettirmek fikrinden hareket ediyor
lar. Yoksa hakikaten sükûnet içinde düşünülecek 
olursa bu söylenen şeyler gibi aykırı fikirlere 
kapılmak imkânı yoktur. 

REİS — Bahadır Bey, lütfen madde üzerin
de konuşmanızı rica ederim. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Reis 
Beyefendi bu kadar.., 
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REÎS — Aynı ricayı yaptım efendim, dovam 

buyurun. 
BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Şimdi 

benden evvel konuşan ismini bilmediğim yeni ar
kadaşım... (Ferda Güley, sesleri) Evet, Ferda 
Güley arkadaşımız ve diğer bâzı arkadaşlar sual 
müessesesinin dejenere edilmiş olduğu hususu 
üzerinde mutabakatta bulunduğumuzu söyledi
ler. Hakikaten 1950 den 1954 e kadar ve bilhassa 
1954 ten 1957 ye kadar geçen devre içinde sual 
müessesesi... 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — 1946 dan 
sonrayı da söyleyin. Biraz insaflı olun. 

BAHADİR DÜLGER (Devamla) — İnsafı 
elden bırakmıyorum. Müsaade edin de onu da 
söyliyeyim. 1954 - 1957 devresinde Büyük Millet 
Meclisinin çalışmasına mâni olacak... 

MEHMET HAZER (Kars) — 1946 dan son
rasını söyleyiniz. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Beye
fendi zatâliniz o devrelerde yok idiniz... 

MEHMET HAZER (Kars) — Birkaç devre... 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Af buyu
run. Ayrıca (Sağdan, 69 sual, sesleri) şimdi sual 

müessesesi Büyük Millet Meclisinin normal çalışma
sına mâni bir hale getirildi. O derece mâni bir 
müessese hâline getirildi ki, Büyük Millet Mec
lisinin her celsesinde kanunların suallerden ev
vel konuşulması için takrir verilmiştir. O ka
dar ki, ruznameye alınmış olan ve ekserisi bir 
şey öğrenmek için değil, mahza burada birtakım 
zemin hazırladıktan sonra dışarda muhalefet 
manevralarına mesnet ittihaz edecek birtakım 
istinat noktaları hazırlamak için sorulan sualler 
hakikaten teşriî faaliyeti önliyecek bir hale gel
miştir. O halde sual müessesesi bu suretle deje
nere olmuştur. Bunu normal, bir parlâmento fa
aliyetinin ic ab ettirdiği normal bir murakabe me
kanizması haline getirmek gerekiyordu, ve bu 
bize düşmekte idi. Bu, diğer memleketlerde de 
böyledir. 

Şimdi bundan evvelki zamanlarda, bâzı mem
leketlerde görüldüğü üzere normal bir ölçüye, 
yani bir mebusun icradan bir şey öğrenmek ar
zusunu tatmine matuf bir ölçüye getiriliyor. 

Şimdi başka bir mesele üzerinde durmak isti
yorum; o da şudur : Diyorlar ki, eğer vekile, 
menfaati umumiye mülâhazasiyle bir suale ce-
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vap verme mecburiyetinden imtina hakkı veri
lirse, biz artık hiçbir vekile sual soramayız. Yok 
arkadaşlar. 

Elbette Büyük Millet Meclisini şu dört du
varla mukayyet kabul etmemek iktiza eder. Bü
yük Millet Meclisinde cereyan eden bütün hâdi
seler âmme vicdanında derin akisler bırakmakta 
olan hâdiselerdir. Bir Vekil bir sual karşısında 
menfaati âmme mülâhazası ile ben buna cevap 
vermiyorum demesi hali, böyle bir sualin, böyle 
bir cevabın haklılığı ve haksızlığı münakaşasının 
efkârı umumiyede bertaraf edilmesine mâni ola
cak kuvvette değildir. Burada bir vekil haksız 
olarak menfaati âmme mülâhazasiyle bu suale 
cevap vermiyorum derse, o vekil şahsan mensub-
olduğu Hükümeti, mensubolduğu partiyi böyle 
bir haksız cevabın cezasını efkârı umumiyede 
çekerler. Binaenaleyh bir vekil ben bu suale 
menfaati âmme mülâhazasiyle cevap vermiyo
rum derken, ceffelkalem fantazi bir düşünce ile 
bunu diyemez. Biz burada icrayı hükümet et
mekteyiz. Bizi bütün vatandaşlar dinlemektedir, 
görmektedir. Bizim vereceğimiz cevapların veya 
soracağımız suallerin bizi mahkûm eden veya 
bizi takdirlerle, taltiflere garkeden tarafları 
vardır. Hükümet icra ederken bunların hepsini 
hesaba katmak iktiza eder. Bir suale cevap ve
rilirken bütün bunların mülâhaza edilmesi ikti
za eder. Hükümet etmek, ciddî şekilde meselele
ri ele almak demektir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Mebuslar için 
efkârı umumiye mevcut değil midir1? 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Binaen
aleyh bir vekil menfaati âmme mülâhazasiyle 
bir suale cevap vermiyorum demiş olmasında her 
zaman kullanabileceği ve bilhassa muhalefetten 
gelen suallere karşı bir kalkan, bir obstrüksiyon 
cihazı halinde her zaman kullanılacak bir tedbir 
mahiyeti görmek ve bu surette ortaya getirmek 
hüsnüniyetle kabili telif olmamak lâzımdır. 

Madde hakkında bunları söyledikten sonra 
bir hususa daha temas edeceğim. Ferda Bey ar
kadaşım dediler ki, bu bir Anayasa dışı hal te
sis etmektedir. Böyle bir şey sizi arkadan vurur. 
Kazan patlar.. 

Bunlar güzel şeyler değil, arkadaşlar. Bir
takım iphamlı, korkutucu lâflarla, tehditli söz
lerle burada memleket meseleleri tartışılamaz. 
Arkadan vurmak ne demektir arkadaşlar... 
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Affedersiniz ben buraya bir nokta koyuyo

rum. Gittik seçime, alan geldi, alamıyan gel
medi. Tamam. Şimdi böyle arkadan vurmak, ka
zan patlatmak, bilmem ne..? Biz bu çatı altında 
dört sene karşı karşıyayız, ne yaparsak yapaca
ğız, bu heyetle, bu halile çekişe çekişe memleket 
işlerini idame ettirmek mecburiyetindeyiz. 

REİS — Efendim, iki takrir var. Bu takrir
lerin birisi müzakerenin talikini istihdaf et
mektedir. Müzakerenin mebdei bellidir fakat 
müntehası muayyen değildir. Bu itibarla mü
zakereye devam ediyoruz ve bu takriri reyleri
nize arz etmiyorum. 

İkincisi; müzakerede konuşmaların tahdidi
ni tazammun etmektedir. Bu, tamamen Yüksek 
Heyetin reyi âlisine menuttur. Bu itibarla tak
riri okuyoruz, efendim. 

Yüksek Riyasete 
Maddeler üzerindeki görüşmelerin 10 daki

ka olmasını arz ve teklif ederim. 
Bingöl Mebusu 
Ekrem Yıldız 

REİS — Efendim, takrir, konuşmaların on 
dakika ile tahdidini tazammun etmektedir. Tak
riri reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Söz, Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Gru-
pu adına Hayri Çopuroğlu'nun. 

HAYRI ÇOPUROĞLU (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar, bu tasarı ile Grup olarak her 
zaman fikirlerimizi şurada arz edebilmek im
kânının elimizden alınması, istizah müessesesi
nin Yüksek Meclis içerisinde işleyiş tarzı da 
nazarı itibara alınırsa, sual müessesesi hakkın
da olsun bizim konuşma hakkımızın zaruretini 
meydana çıkarır. 

Arkadaşlarım; Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun metin ve ruhuna göre 5 nci maddedeki 
tevhidi kuva esası mutlaktır. Teşkilâtı Esasi
ye Kanunumuz bu esas üzerine bina edilmiştir. 

Benden evvel konuşan arkadaşım Bahadır 
Beyefendi, «Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
ruhu bu şekildedir, icranın veya teşriî kuvve
tin birbirine üstünlüğü iddia edilemez, bunları 
muvazene halinde ileri götürmemiz ve yürütme
miz lâzımdır.» buyurdular. 

Bendeniz, bu tevhidi kuya meselesini kabul 
etmiş olan Anayasayı, kendilerinin anlatmak 
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istediği gibi anlamadığımı ifade etmek mecbu
riyetindeyim. 

Biz, Anayasanın altıncı maddesine göre teş
riî faaliyeti bizzat kendimiz ifa edeceğiz. Nasıl, 
demokratik rejimde vatandaşlar Devlet idare
sine bizzat iştirak ediyor, fakat bunu mümes
silleri vasıtasiyle yapıyorsa, icrai vazifeyi de 
kendi aramızdan seçtiğimiz Reisicumhur ve 
Onun seçtiği Başvekil ve vekiller yerine ge
tirecektir. 

Nasıl ki, biz, kendilerini temsil ettiğimiz 
millete karşı hesaplar vermek mecburiyetinde 
ve mükellefiyetinde isek, bizim aramızdan çı
kan İcra Vekilleri de Yüksek Meclise karşı, 
millet adına hesap vermek vazifesi ile mükel
leftir. 

İnkârı kabil olmıyan bu hakikati böylece 
ifadeden sonra şunu arz etmek isterim ki ; ge
tirilmiş olan bu tadil teklifi Anayasanın ruhu
na aykırıdır ve iddia ediyoruz ki; murakabe hak
larını esaslı surette inkıtaa uğratmakta. ve hattâ 
yok mesabesine indirmektedir. 

Şimdi bu tasarının ısdarını zaruri gören esba
bı mucibe, (Meclis murakabe hakkının istediği şe
kilde istimali) yolunda bir hükmü ihtiva 
ediyor. Yani bu tasariyle Meclisin mura
kabe hakkını istediği şekilde istimalini temin et
mek gayesini güdüyor ve bir faide bekleniyor 
bundan. Öte taraftan Meclisin icra organiyle mü-
tevazin bulunması fikri müdafaa edilerek mura
kabenin mânası ortadan kaldırılıyor. Murakabe 
ne şekilde olacaktır! Bu, umumi müzakereler açıl
makla, istizah ile ve sual sormakla olacaktır. Ve 
yapılacak murakabe esas itibariyle bilhassa mu
halefet tarafından yapılacak olursa bu, saydığı
mız birkaç yolla olacaktır. 

İstizah müessesesi malûmdur ki; ekseriyet is
tediği zaman işlemekte, istemediği zaman işleme
mektedir. 

Geriye kalan müessese soru müessesesidir. Bu 
soru müessesesi ile; milletvekili tereddüde düştü
ğü hususlarda Vekilden istediği malûmatı alma 
imkânına sahibolacak, Vekilden alacağı malûma
tı Türk Milletine, seçmenlerine vermek mevkiin
de bulunacaktır. 

Bu vaziyette hiçbir kıstas düşünülmeden, bi
zim namımıza icrayı Hükümet eyliyen vekillere 
bu tasarı ile asillik sıfatı veriliyor. Tasarıda de
niyor ki; «Vekil sorulan suallere umumi menfa
at mülâhazasına mebni cevap vermekten imtina 

364 



İ : 20 27.12 
edebilir.» Ama milletvekili gününde bulunmazsa 
sual takriri düşmekte ancak Vekil bulunmadığı 
takdirde sual istizaha kalbolunmaktadır. Bu vazi
yette bizim kendilerini muayyen bir vazife ile tav
zif ettiğimiz tcra Vekilleri Heyeti bizden daha 
büyük haklara sahip bulunmuş oluyor. 

Şimdi, (Vekile sorulan suale Vekil âmme men
faati muvacehesinde cevap vermiyebilir.) diyo
ruz. Aeaba bu hükmün ısdarına neden lüzum hâ
sıl olmuştur? Hakikaten memlekette bâzı mesele
ler olabilir ki, bunları bütün vatandaşların aynı 
şekilde, aynı vuzuhla bilmesi memleket işlerinin 
yürütülmesi bakımından zararlı olabilir. Hemen 
burada şuna temas etmek isterim. Bizler esbabı 
mucibeye inanarak bu memlekette millî hâkimi
yet rejiminin tam mânası ile yerleşebilmesi için 
Tüzükte bâzı tadiller yapmanın lüzumuna aynen 
sizler gibi kaani bulunan insanlarız. Ancak bu 
tadilleri yaparken hakikaten değişmesini istediği
miz birçok hükmün eski hükümler meyanmda 
kaldığını ve değişen hükümlerde ise eskiye doğ
ru gidildiğini, murakabe» imkânlarının tamamen 
daraltıldığını görüyoruz. Bu değişen maddeler 
tamamen eskiye doğru bizi götüren maddelerdir. 

Eski Tüzük diyor ki, 153 ncü madde diyor 
k i : «Vekil, umumi menfaat mülâhazasına mebni 
isterse, suale gizli celsede cevap verebilir» Mec
lisin karar vermesi halinde suale gizli celsede 
cevap verilecektir. Hakikaten herkes tarafından 
duyulmasında mahzur olan şeylere gizli celsede 
cevap verilmesinde memleketin de faydası var
dır. O halde umumi menfaatler icabı cevap 
verilmiyecekse, gizli celse akdi mümkündür. 
Bu takdirde eski fıkrayı buraya aynen almak, 
eskiden olduğu gibi cevabı gizli celseye talik 
etmek mümkündür. Bu fıkra buradan alınmakla 
cevap vermekten kaçınmak ve saire gibi aleyhi
nizde ileri sürülecek seklere ve şüphelere fırsat 
ve imkân vermemiş olursunuz. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim 
gibi, bu madde tümü itibariyle - arkadaşımız 
Bahadır Bey ne kadar iddia ederlerse etsinler -
millî murakabe ve millî hâkimiyet rejimiyle 
kabili telif değildir ve bakanlara lâyüsel ola
cakları bir mevki vermektedir. Onları istediği 
gibi hareket etmek mevkiine getirmek suretiyle 
bu esaslar rencide edilmektedir. { 

Çünkü arkadaşlarım, bakanlara cumhuriyet 
müddeiumumilerini çıkarılan kanunlarla avu-

- kat yaptık. Onların hakları, bir mebusun hak-
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larından daha fazla korunuyor. Onlara telmih 
yoliyle dahi söylenen sözlerin hakarettir diye 
kolayca anlaşılacağı kanun metinleri vardır. O 
halde Yüksek Meclisin ve muhterem mebusların 
kendilerinin vekili olan bakanlara sual tevcihi 
gibi bir mukaddes hakları niçin ellerinden alın
mak yoluna gidiliyor? 

Sonra bu umumi menfaat nasıl takdir edile
cektir? Takdir nedir, ölçü nedir? Bu ne burada 
zikrediliyor, ne esbabı mucibede ne de encüme
nin bizlere takdim ettiği lâyihada zikrediliyor. 
Bu olmadığı takdirde bu keyfiyet tamamen Ve
kil beylerin keyif -ve arzusuna terk edilmiş bir 
husus olacaktır. Bu hallerde Vekile sual sorul
duğu zaman Mecliste bulunmamak suretiyle cevap 
vermiyecektir. istizah da mebusun elinde değil
dir. Bu vaziyette çok tehlikeli bir yola gitmiş 
oluruz. Bugün bundan ne zarar görüyorsak.. 

REÎS — Hayri Bey, 1,5 dakikanız kaldı, ha
tırlatırım. 

HAYEÎ ÇOPUROĞLU (Devamla) — Peki 
efendim, zaten az kaldı. 

Şimdi böyle bir takdir hakkını Vekil beylere 
verdiğimiz takdirde nihayet bunun zararını bugün 
biz görürsek yarın sizler göreceksiniz. Bugün öyle 
bir zihniyet içerisinde bulunuyoruz ki, arkadaş
lar, zamanında Demokrat Partinin ufak grupu 
antidemokratik kanunların kaldırılmasını iste
diği ve bugün de iktidara geldiği halde bunları 
kaldırmamış ve bunları bugün biz muhalefet 
grupu olarak istemek durumuna biz düşmüşüz-
dür. Bunların bu şekilde tadiline müsaade etmek 
mületin bize verdiği emanete, en hafif tabiriyle, 
ihanet etmek olur. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Rükneddin Nasuhioğlu, buyurun. 
RÜKNEDDlN NASUHİOĞLU (Edirne) — 

Muhterem arkadaşlar; hiçbir parti mülâhazası 
ile konuşmuyorum. Yalnız bu memleketin saa
det ve selâmeti namına konuşuyorum. 

Mevzu bir tek mevzudur. O da : Sual mües
sesesinde eğer memleketin selâmeti umumiyesini 
muhil bir vaziyet görülürse bu mevzuda konuş-
mıyacağım demekten ibarettir. Yoksa bunun 
haricinde başka bir şey yoktur. 

Bütün bu mevzular doğrudan doğruya gerek 
sual sahibinin, gerekse cevap veren vekilin ol
gunluğu cinde halledilecektir. Olabilir ki, bir ve
kil şahsı itibariyle, hâdiselere vukufu itibariyle 
günün birinde sual sahibinden daha bilgili bir 
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vaziyette olabilir. Eğer memleketin selâmeti 
ıımumiyesini muhil br vaziyet olursa (hâdise şu
dur efendim ama bu işin daha ziyade teşrihine 
müsaade edin de, cevap vermiyeyim» der. 

Bir misal arz edeyim : Günün birinde bir ar
kadaş burada bir sual sorar. Filân yerdeki istih
kâmın kuvveti nedir? der.. Buna cevap verecek 
vekil.... (Sağdan; «böyle sual sorulmaz» sesleri) 
(Soldan; «dinlemesini öğrenin» sesleri) Buna ce
vap verecek vekilin, «emin olunuz, müsterih olu
nuz bütün müdafaa hatlarımız kuvvetlidir, bu
rada bu kadar söylememi kâfi görün, daha faz
lasını şimdilik söyliyemem» diyebilmelidir. Bu 
itibarla bu bir emniyet supapıdır. Hiçbir mebus 
böyle sual sormaz, zaten hiçbir vekil de buna 
cevap vermiyorum, demez.. Bu işler tamamiyle 
memleketin ve milletin olgunluğu içinde konu
şulacak, halledilecek mevzulardandır. Arkadaş
larımız işi çok büyüttüler, Anayasaya aykırıdır, 
dediler. Ben tahmin ediyorum ki, bu işte memle
ketin selâmetinden, umumi faydasından başka 
bir dâva yoktur. Arkadaşlar müsterih olsunlar. 

Bu, bugüne kadar devam eden bir emrivakiin 
tescilinden başka bir şey değildir. Hangi mebus 
gelir de Çanakkale 'de kaç topumuz vardır, diye 
sual sorar ve hangi vekil de buna cevap verir. 
Bunun için endişeye mahal yoktur. Ben şahsan 
bu Mecliste millî selâmete mugayir hareket 
edecek insanlar olacağına kaani değilim. Biraz 
evvel Ferda Güley arkadaşımız konuşurken 
«Hepimiz yeminliyiz» dediler. Müsterih olsun
lar, Demokrat Partinin 425 âzası da aynı yemi
ni yapmış insanlardır. Birbirimizden hiç şüphe 
etmiyelim. Bu memleketin selâmeti için bu çatı 
altında birikmiş insanlarız, işi lüzumundan faz
la büyütüyorlar. Buna ihtiyaç yoktur. Bütün 
dâvamız bu memleketin selâmeti uğrunadır. Bu 
maddede endişe edilecek hususat bulunduğuna 
kaani değilim. Burada hâkimiyeti milliyeyi 
muhil hiçbir şey mevzubahsolamaz. Burada yal
nız memleketin selâmeti mevzuubahistir. (Sol
dan, alkışlar) 

REİS — Emin Soysal. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Bendenizce şu 
geçen 150 nci maddedeki «sual bir husus hak
kında sadece malûmat istemekten ibarettir» 
hükmü eski tüzüğe göre bir gerileme ifade et
mektedir. «Üçüncü şahıslar hakkında isim tas
rihi suretiyle hiçbir isnadı ihtiva edemez.» sö-
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zü de... (Soldan: «152 nci maddeyi görüşüyo
ruz» sesleri) 

REİS — Emin Bey, galiba bir yanlışlık var, 
görüşülen 152 nci maddedir. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Evet, şimdi 
oraya geliyorum. 

Bu tahditlerden sonra bir de altında; «Tah
rirî cevap bir ay içinde verilmek iktiza eder.» 
denilmektedir. Eski tüzüğe göre, âzami iki ini
kat sonra cevap verilirdi. Gerçi 1950 den bu 
tarafa - şu inikat sözü de tuhafıma gidiyor, bir
leşim diyeyim - iki birleşimlik zaman içinde ve
rildiği vâki değil, hattâ bunların üç ay, yedi ay 
gibi uzun zaman sonra verilmekte idi. Şimdi 
ise bir de, burada kayıt konuyor ve (bir ay 
içinde verilmesi iktiza eder) deniyor. Aktüel, 
mühim ve müstacel bir meseleye dair mebus bir 
sual soruyor, vekilin gönlü istiyor, bir ay cevap 
vermiyor. Meselenin müstaceliyeti, milletçe 
alâkası şu veya bu mahiyeti değişiyor. 

Ondan sonra geliyor, suale cevap vermek is
temiyor. Bu bîr ay meselesi uzundur. Eski tü
zükteki iki birleşim meselesi burada kabul edil
miş olsaydı hiç olmazsa biraz demokratik inki
şaflarda gerileme olmazdı. Demokratik inki
şaflarda, geçen inikatta da arz ettiğim gibi, o 
kadar gerileme oluyor ki, Halk Partisi devrinin 
tüzüğünden de bir hayli geriliyor. 

Şimdi vekil sorulan suale umumi menfaat 
ınülâhazasiyle cevap vermekten imtina ederse, 
bu umumi menfaat meselesinin terazisi ve öl
çüsü nedir, bunu kim tâyin edecektir? Hangi 
sual ve mesele umumi menfaatti alâkadar etmez 
ki, vekil işine gelmezse, sual keskinse, vekil 
müşkül vaziyette ise ve hattâ suçlu ise; «Efen
dim umumi menfaati alâkadar ettiğinden ben
deniz bu cevabı veremiyeeeğim.» diyecek. 

Efendim, Rükneddin Nasulhioğlu arkadaşı
mız hâkimiyeti milliye meselesine temas ettiler. 
«Hâkimiyeti milliyeye bir şey olmuyor.» filân 
dediler. Mebusların sorduğu sauller böylece 
tahdidedilir ve mebusların sorduğu suallere 
cevap vermek işi vekillerin arzu ve hattâ key
fine bırakılırsa murakabe nasıl olur"? Muraka
be olmayınca hâkimiyeti milliye zedelenir. Bir 
de îcra ile Meclisin muvazenesini temin edelim, 
millî hâkimiyet devam etsin, deniyor. Millî hâ
kimiyet bu suretle devam etmez. İcra esaslı 
şekilde murakabe edilir ve icraya salahiyetli 
olanlar vazifelerini iyi yaparlarsa Meclis de 
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murakabesini esaslı ve devamlı yaparsa bu su
retle memlekete inkişaf temin eden muvazene 
de olur. Yoksa vekil suallere cevap vermiyc-
cek, mebuslar da burada oturacak. Bir kapı
dan girecek, bir kapıdan çıkacak ve bunun adı
na murakabe denecek. Bunun adına murakabe 
demezler; bunun adına Meclisin vazifesini, mil
letin verdiği vazifeyi savsaklamak derler. (Sol
dan; «ya!» sesleri) Ya! En hafif tâbir yani. Ri
yasetin bir aydan fazla mehil vermesi Heyeti 
Umumiyenin kararma bağlıdır. Yani, muhale
fet bir sual soracak, bu sualin efkârı umumiye 
üzerindeki tesiri ve icra üzerindeki murakabe 
tesiri iktidarın işine gelmedimi Reis bir aydan 
fazla mehil vermek için Heyeti Umumiyeye arz 
edecek ^ kaldır parmaklan, kalsın sual bir ay 
daha, iktidarın da istediği bu. O zaman mîllî 
murakabe, millî hâkimiyet nerede kalır? Mese
lenin iç yüzü bu. 

Şimdi arkadaşlar, şudur budur, açıkça söy-
liyeyim ki, muhalefetin adedinin bu Devrede 
çokluğu, icranın, icradaki sorumlu durumunu 
müşkül vaziyete sokaeağı düşünülerek bu mad
deler buraya konmuştur. Başka bir şey tanımı
yorum. (Sağdan, alkışlar), (Soldan, «o senin 
kuruntun» sesleri) 

REÎS — Kifayet hakkında bir takrir var, 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Madde üzerinde kâfi derecede tenevvür 

edilmiştir. Müzakere kifayetinin reye arzını 
teklif ederim. 

Kocaeli Mebusu 
Sadettin Yalım 

SIRRI ATALAY (Kars) — Takririn aley
hinde söz istiyorum. 

RElS — Buyurun, efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım ; bir tarafta verilmiş ve yapılacak, ni
hayet tescilden ibaret bir Grup kararı var, öbür 
tarafta konuşmalar onar dakikaya indirildi. 
Konuşmaların başka bir güne bırakılmasını is-
tiyen teklif ise oya dahi konmadı, şimdi de ki
fayet takrirleri. Ne ölüyor, bu acele nedir? 
(Soldan, «vakit geçti» sesleri) Vakit geçti, di
yor arkadaşlar. Memleket meselelerinde zanne
dersem vaktin geçmesinin bir ehemmiyeti yok
tur. (Soldan, gürültüler) Müsaade buyurun, 
biz burada bir merasimin seyrine şahit değiliz, 

ziyaretçi de değiliz. Zannedersem muhalefet bu
rada verilecek, tescil edilecek Grup kararma 
seyirci değildir. Muhalefet bu vazife ile bura
da bulunmuyor. Muiıalefet millete karşı vazi
felerini yapmak için buradadır. 

Muhterem arkadaşlar, diyorsunuz ki, vakit 
geeikmiştir. Tarih 1912... (Soldan, mevzua gel 
sesleri) Niçin kifayet veriliyor, biz niçin gö
rüşülmesini istiyoruz, sebebini söyliyeyim. Lüt
fedin, dinleyin. 

Tarih 1912... Sadrazam Mehmet Sait Paşa.. 
(Soldan, şiddetli gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar) 

REİS — Sırrı Bey, rica ederim, zatıâlinize 
kifayet hakkında söz verdim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — 1912 Meşru
tiyet Meclisinde millet meseleleri icabında 10 
gün görüşülmüştür, ikinci Meşrutiyette Ana
yasanın 35 nci maddesi 10 gün geceli gündüzlü 
görüşülmüştür. 

Şimdi, Anayasanın mütaaddit maddelerini 
ihlâl eden Dahilî Nizamnamenin en az 25 mad
desi değiştiriliyor. 

Anayasanın maddelerini ihlâl eden Anayasa 
değişikliğinin konuşulması bir tarafa, on daki
ka ile zaman tahdidi, bir taraftan gurup karar
ları bir taraftan kifayet. Ne oluyor? Acele
miz nedir? Bir gün evlâtlarınız yakanıza ya-
yapışacaktır, bunu unutmayın! (Sağdan, alkış
lar, soldan gürültüler). 

REİS — Kifayet takririni reylerinize ara 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kifayet kabul edilmiştir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sual soraca
ğım. 

RElS — Tecrübeli bir aradaşımızsınız, ki
fayetin suallere de şâmil olduğunu bilirsiniz. 

Takrirler var, okuyoruz efendim. 

T. B. M. M. Y. Reisliğine 
1!50 nci maddenin müzakeresi sırasında arz 

ettiğim sebepler dolayısiyle 152 nci maddenin 
tâdilini derpiş eden metnin reddini ve maddenin 
eski haliyle bırakılmasını arz ve teklif ederim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

Yüksek Reisliğe 
Teklifin 152 ̂ nci maddesinin 4 neü fıkrasın

dan (Vekil sorulan suallere umumi menfaat 
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mülâhazasına mebni cevap vermekten imtina 
edebileceği gibi) kısmının çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Adana Mebusu 
Saim Karaömerlioğlu 

* 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Dahilî Nizamname teklifinin 152 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının aşağıda yazılı olduğu 
şekilde tâdilini az ve teklif ederim. 

Sakarya Mebusu 
Nusret Kirişçioğlu 

Madde 152/3 — Suale şifahi cevap isten-
mişse; Riyaset tezkeresinin vusulünden bir haf
ta sonra ve ruznamede sırası geldiğinde Vekil 
Meclis kürsüsünden cevap verir. 

Yüksek Reisliğe 
152 nci maddenin 4 ncü fıkrasındaki «soru

lan suallere umumi menfaat mülâhazasına mebni 
cevap vermekten imtina edebileceği gibi» ibare
sinin Anayasamızın icraya üstünlüğü ve mebu
sun icrayı murakabe hakkı prensipleri muvace
hesinde metinden çıkarılmasını saygı ile arz ve 
teklif eylerim. 

Ordu Mebusu 
Ferda Grüley 

Yüksek Reisliğe 
152 nci maddenin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki 

. şekilde değiştirilmesini arz ve teklif eylerim. 
Burdur Mebusu 
Behçet' Kayaalp 

«Vekil sorulan suallere umumi menfaat mü
lâhazasına mebni gizli celsede cevap vermeyi is-
tiyebilir.» 

T. B. M. M. Başkanlığına 
152 nci maddede (Vekil sorulan suallere 

- umumi menfaat - mülâhazası ile cevap vermek
ten imtina edebileceği gibi) cümlesinin, 

Vekil, sorulan suallere memleketin • emniyet 
ve selâmeti mülâhazasiyle cevap vermekten im
tina edebileceği gibi, 

Şeklinde ircaı suretiyle tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Samsun Mebusu 
Naci Berkman 

Yüksek Reisliğe 
152 nci maddenin 4 ncü fıkrasının şu §e-
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kilde değiştirilmesini teklif ederini. 

Zonguldak Mebusu 
Sebati Ataman 

Vekil, istenilen malûmatın açıklanmasında 
umumi menfaat bakımından mazhar olduğunu 
beyan ile suale cevap vermekten imtina edebile
ceği gibi isterse gizli celsede de cevap verebilir. 

REÎS — Takrirleri aykırılık derecesine göre 
tekrar okutup reylerinize arz edeceğim. 

(Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'm takriri 
tekrar okundu.) . 

REİS — Kâmil Boran arkadaşımızın bu mad
denin reddini ve eski halinde bırakılmasını ta-
zammun eden takririni reyi âlinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Adana Mebusu Saim Karaömerlioğlu'nun 
takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Saim Karaömerlioğlu Jnun madde
den muayyen bir kısmın çıkarılma hakkındaki 
takririni reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

(Ordu Mebusu Ferda Güley'in takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Aynı mahiyette olan ve şimdi oku
nan Ordu Mebusu Ferda Güley'in takririni re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Takrir reddedilmiştir. 

(Sakarya Mebusu Nusret Kirişcioğlu'nun tak
riri tekrar okundu.) 

REİS — Encümenin bir mütalâası var mı 
efendim? 

TEŞKİLATI ESASİYE ENCÜMENİ BU 
M. M. A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — Ar
kadaşlar, peşinen şunu arz edeyim; Emin Soy
sal arkadaşımız tarafından söylenmiş ve tama
men yanlış anlatılmış olan bir husus hakkında 
konuşuyorum. Dediler ki; «Burada getirilen ye
nilik odur ki, eskiden iki inikat sonra olduğu 
halde bu defa bir aya çıkarmak suretiyle uzatıl
mıştır. Halbuki arkadaşımız, bırakın eski, metni 
yenisini dahi okumamış. Tahrirî cevabın bir ay 
içinde verilmesi iktiza eder. Halbuki tahrirî ce
vap için asgari müddet eski metinde hiç yoktu. 
Biz bunu maddeye leyhte olarak yeni koyduk. 

Takrire gelince; (Riyaset makamına vusulün
den bir hafta sonra ve ruznamede sırası gelince) 
denildiğine göre buna iştirak ediyoruz. Kendisi-
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nin de dediği gibi (iki inikat) ifadesinden daha 
sarihtir. 

REİS — Okunan takrire encümen iştirak et
tiğini beyan etti. Takriri dikkate alanlar lütfen 
işaret versinler... Dikkate almıyanlar... Takrir 
dikkate alınmıştır. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu efendim? 
T. E. ENCÜMENİ REİSİ YERİNE OSMAN 

KAVRAKOĞLU (Rize) — Encümen filhal işti
rak etmektedir. 

REİS — Maddede nazarı itibara alınacaktır. 
Diğer takrire geçiyoruz. 

(Burdur Mebusu Mehçet Kayaalp'm takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Takriri dikkate alanlar lütfen işaret 
buyursunlar... Dikkate almıyanlar... Takrir dikka
te alınmamıştır. 

(Samsun Mebusu Naci Berkman'm takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Takriri dikkate alanlar... Almıyan
lar... Dikkate alınmıştır. Encümen filhal iştirak 
ediyor mu? 

T. E. ENCÜMENİ REÎSÎ YERİNE OSMAN 
KAVRAKOĞLU (Rize) — Encümen filhal işti
rak etmektedir. 

(Zonguldak Mebusu Sebati Ataman'm takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Encümen iştirak ediyor mu? 
T. E. ENCÜMENİ REİSİ YERİNE OSMAN 

KAVRAKOĞLU (Rize) — İştirak etmiyoruz. 
REİS — Encümen iştirak etmemektedir. Tak

riri reyinize arz ediyorum. Dikkate alanlar... Al
mıyanlar... Dikkate alınmamıştır. 

Takrirlerde kabul buyurulan ve encümenin fil
hal iştirak ettiği şekliyle maddeyi okuyoruz. 

Madde 152. — Suale tahrirî cevap istenmiş-
se gelecek cevap sualle birlikte aynen zabıt ceri
desinin sonuna dercedilir. 

Tahrirî cevap bir ay içinde verilmek iktiza 
eder. 

Suale şifahi cevap istenmişse; Riyaset tezkere
sinin vusulünden bir hafta sonra ve ruznamede 
sırası geldiğinde Vekil Meclis kürsüsünden cevap 
verir. 

Vekil sorulan suallere memleketin emniyet ve 
selâmeti mülâhazasiyle cevap vermekten imtina 
edebileceği gibi, isterse gizli celsede de cevap ve
rebilir. 

Muktazi malûmatın elde edilmesi zamana 
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mütevakkıf ise vekil muayyen bir mehil taletj* 
eder. Riyasetin bir aydan fazla mehil verebil
mesi Umumi Heyetin kararma bağlıdır. 

Vekil, suale gününden evvel de cevap vermek 
hakkını haizdir. 

5 ve 6 ncı fıkralardaki ahvalde; sual tahrirî 
ise tahriren, şifahi ile kürsüden keyfiyet beyan 
olunur. 

REİS — Rükneddin Bey, söz istediniz ama, 
kifayeti müzakere dolayısiyle söz almanıza im
kân yoktur. 

Maddeyi bu tadilleriyle reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 153. — Reis şifahi suali aynen okuta
bileceği gibi ruznamedeki yerine işaretle de ikti
fa edebilir. 

Hilâfına karar verilmedikçe şifahi sualler 
Cuma günü âzami bir saat müzakere olunur. Ay
nı celsede bir mebusun ikiden fazla suali konu
şulamaz. 

REİS — Arslan Bora. 
ARSLAN BORA (Tuncali) — Efendim, bu 

maddenin ikinci bendi parlmanter faaliyetlerin 
selâmeti noktasından pek büyük mahzurlar do
ğurmaktadır. (Şifahi suallerin Cuma günü âza
mi bir saat müzakere olunacağı) ifade edilmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, sual müessesesi, par
lâmento çalışmalarında murakabe fonksiyonunu 
hazırlıyan bir müessese olarak itibar olunduğu 
takdirde, suallere haftada ancak bir gün ve bir 
saat tahsis olunması düşünülecek olursa Meclis 
murakabesinin ne dereceye kadar daraltılmış ol
duğu münakaşa götürmez şekilde anlaşılır. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde sa
lahiyetli arkadaşlarımızın belirtikleri veçhile 
Garptaki emsallere uyularak sualler için hiç ol
mazsa bütün bir Cuma gününün tahsisi mebusun 
murakabe vazifesini yapmasına imkân bahşet
miş olur ve teklif sahiplerinin arzuladığı ve ikti
dar mensubu arkadaşların da tasvipkâr bulun
duğu bu tahdit teşebbüsüne nispî bir insaf unsu
ra karıştırmış olacaklardır. Bu bapta da bir 
takrir takdim ediyorum, kabulünü takdirinize 
terk ediyorum. 

REİS — Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlanm, Biraz önce Nıısret Kirişci-
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oğlu arkadaşımızın verdiği önerge ile karara ; 
bağlanmış olan husus ileriye doğru bir adım 
teşkil edebilir ve sevindirebilirdi. Fakat 157 
nci maddeyi görünce bu sevinç kısa sürmeğe 
mahkûmdur. Bunun sebebini arz etmek üzere 
söz aldım, 

SADETTİN YALİM (Kocaeli) — Yani bu
nu da küçülteceksin. 

TURHAN PEYZlOĞLU (Devamla) — Ufak 
bir hesap. 

Biraz önce kabul buyurulau takrir ile bü
yük bir şey kazanmış olmadık arkadaşlar. Haf
tada bir saat şifahi sualleri müzakere edersek 
ve bakanla mebus birer defa söz alıp ve be
şer dakika konuşurlarsa, bunun bir iki daki
kası kürsüye çıkmak ve inmekle ve gürültü 
ile geçeceğine nazaran, haftada ancak 5 sual 
konuşulabilecek demektir. Haftada 5 sual ko
nuşulması demek, ayda 20 ve Büyük Millet 
Meclisi 6 - 8 ay toplandığına göre de, en ge
niş hesapla senede 120 - 160 sual konuşulacak 
demektir. (Soldan kâfi sesleri) 610 mebus var
dır. Bir senede mebusların ancak dörtte biri 
veya beşte biri şifahi sual sorabilir ve sorduğu 
sual konuşulabilir. Yirmi bakanlık vardır, ba
kanlık başına senede 8 sözlü soru düşer... 

ŞEVKİ HASIRCI (Bilecik) — Yazılı sor
sun. 

TURHAN PEYZlOĞLU (Devamla) — Tek
lifim şudur; bilmiyorum, kabule şayan görür 
veya görmezsiniz. Anayasa ve temel hüküm
leri ilgilendiren bir mevzuda, Grup kararma 
bağlanması asla doğru olmıyan bir mevzuda, 
Grup kararı alınmıştır. Ben sadece vicdanımı 
tatmin için söyliyeyim ki, biz, az çalışan bir 
parlâmentoyuz. Bâzı memleketlerin İçtüzükle
rinden cımbızla seçerek şu fıkrayı, bu hükmü 
alıyoruz. Üstündeki maddeyi, altındaki fık
rayı bir tarafa bırakarak içtüzüğümüzü tan
zim etmeye çalışıyoruz. Bunları yaparken, ne
den başka parlâmentoların haftada kaç gün ça
lıştığını düşünmüyoruz. 

İstirhamım şudur: Şifahi sualleri konuş
mak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi dün
yanın birçok parlâmentolarında* olduğu gibi, 
haftada bir defa daha toplansın, meselâ Salı 
günleri de toplansın ve milletin bize tevdi et
tiği, icrayı murakabe vazifesini hakkiyle ya
pabilelim. Bunun için bir de takrir takdim edi
yorum. 
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Aksi takdirde şifahi sual müessesesine ait 

maddeler kısmen ölü bir halde kalmağa mah
kûm olacaktır. Çünkü sorular Ruznamede sı
raya girecektir. Ne zaman sıra geleceği bel
li değildir. Kimbilir, bundan beş ay sonra 
verilecek bir şifahi sual takririne belki de beş 
sene sonra sıra gelebilecektir. 

Arkadaşlar, eğer hakikaten sual müessesesi
ni fiiliyatta işlemez bir halde bırakmak istemi
yorsak, bu murakabe usulüne ameli bir kıymet 
izafe ediyorsak, Büyük Millet Meclisinin Salı 
günleri de sualler için ayrıca toplantı yapması
nı kabul etmemiz icabeder kanaatindeyim. 

işlerimiz çok artmıştır. 1927 senesinde bu tü
zük yapılırken şimdikinin yarısı kadar bakan
lık vardı, şimdikinin beşte biri, belki on da biri 
kadar memur yoktu, murakabe edilecek cihaz
lar azdı. Şimdi bir senede çıkan kanunlarla 1927 
senesinde çıkan kanunların sayısına bakınız. O 
zaman işlerimizin ne kadar arttığını görürüz, iş
lerimiz bu kadar arttığı halde neden haftada 
yalnız üç gün toplanıyoruz ? Sualler vakit alıyor, 
kanun yapamıyoruz diye şikâyet ediyoruz. O 
halde teklif ediyorum, Cuma günleri suallere ay
rılmak istenen bir saati de kanun yapmıya, sair 
teşriî vazifelere verelim. Fakat milletin uhde
mize verdiği ağır vazifeyi bihakkin ifa edebil
mek için, sualleri konuşmak üzere, Salı günleri 
hem öğleden evvel, hem öğleden sonra toplana
lım. Hele 30 - 40 kişi ile toplanmak usulü de ka
bul edildiğine göre bu büyük bir külfet olmıya-
c aktır, arkadaşlar. 

EMlN SOYSAL (Maraş) — Efendim, bu su
al müessesesinin niçin bu kadar daraltıldığının se
beplerinden birisi her halde vekillerin işlerinin 
başında daha çok çalışmasını istemek niyeti ol
duğu kanaatindesiniz, değil mi? 

Eğer vekillerin işlerinin başında çalışması lâ
zım ise vekillerin meselâ şu içtüzük tadilâtı mü
nasebetiyle burada bulunmasına lüzum yoktu. 
Sabahtan akşama kadar vazifelerinin başında 
bulunmaları lâzımdı. (Sağdan, bravo sesleri) 
Vekillerin işlerini görmesi lâzım ise p'arti kong
relerinde dolaşmayıp kendi vazifelerinin başında 
bulunmaları lâzımgelir. (Sağdan, alkışlar) (Sol
dan, «sadede gel» sesleri) Tam sadedin içinde
yim. 

Şimdi, hem sözcü, hem komisyon âzası han
gisi olduğunu daha bilemediğimiz sayın arkada-
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şımız Hanıdi Sancar bazan benim okuduğumu 
dinlemediği veya dinlemek lûtfunda bulunmadı
ğına muttali olduğum için burada bir metin oku
yacağım. (Soldan, «Hasan Âli "Yücel» sesi) Aça
rım ha.. Bırak o bahisleri sen. Akim ermez on
lara senin. Bırak, otur yerinde... 

(Reis, şifahi suali aynen okutabileceği gibi 
ruznamedeki yerine işaretle de iktifa edebilir.) 
Bu ne demek arkadaşlar? Reis, muhalefetten ge
len mühim bir suali gazetecilerin ve samimin 
duymasına mâni olmak için, ruznamedeki filân 
maddeye geldik, buyurun vekil bey diyecek. 
Mebus bir dakikada kürsüye gelecek; bir daki
ka kâğıtlarını karıştıracak, bir dakika da su içe
cek; müddet beş dakika, tamam!.. 

Şimdi mesele şu, sualin mahiyetini, sualin 
ne olduğunu Reis okutmıyacak, o madde de, o 
mesele de bu suretle pas geçilecektir. Mesele bu. 
Bu ne demektir? Sual müessesesini bir noktadan 
daha meskût geçmek, bir noktadan daha mura
kabeyi bertaraf etmek demektir. Neden korku
yorsunuz? Okunsun, suali gazeteciler duysun, j 
gazetelerinde yazmak suretiyle millete bildirsin, i 
samiin de dinlesin. Burada ruznameyi görmeyen, t 
seyahatte olan mebuslar olabilir, o gün gelmiş ] 
olabilir, onlarda dinlesinler öğrensinler. j 

Cuma günü meselesine arkadaşlarım temas j 
ettiler. On mebus sual sordular, hepsinin bir saa
tin içinde konuşmaları bitecek, ondan sonra gi
decekler. Sorulan suallerin bir kısmı menafii 
umumiye diye bırakılacak. Bir saatin içinde mu
rakabe, gözetleme vazifesini yapan milletvekil
leri hangi meseleye dair malûmat alabilecek? 
Adnan Menderes hükümetlerinin icraatı ve so
rumlulukları hakkında değil bir saat, haftanın 
iki günü mebuslar baştan aşağı sual sorsalar yi
ne sorular bitirilemez. Böyle bir zamanda bunu 
nasıl tahdidedersiniz ? (Soldan, gürültüler.) 

RElS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAlM SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlar, iki gündür yapılan müzake
relerde aşağı - yukarı kürsüye gelen her arka
daşın nasıl bir maksatla konuşma yaptığını he
piniz pekâlâ gördünüz. Bâzı arkadaşlar... 

REİS — Lütfen madde üzerinde konuşunuz." ! 
MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Şim- ) 

di söylenen sözler madde üzerinde söylendi. î 
Bâzı arkadaşlar bilerek tâbiri değiştiriyor ve | 
başka türlü mâna vermek suretiyle muhterem ! 
samiini yanlış kanaatlere sevk etmeye çalışı- • 
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yorlar. Meselâ, bir arkadaşımız, (umumi men
faatle kabili telif olmıyan) şeklindeki ibareyi 
değiştirip diyor k i ; (Umumi menfaatle alâkalı 
olan) ve arkasından ilâve ediyor; «Hangi sual 
umumi menfaatle alâkalı değilki?» Umumi men
faatle alâkalı olmak başka şeydir, umumi men
faatle kabili telif olmamak başka şeydir. 

REİS — Daim Bey, teker, teker cevap ver
memenizi, madde üzerinde konuşmanızı rica 
ederim. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Bir 
muhterem arkadaşım suallere ayrılan zamanla
rı hesab etmek suretiyle senede ancak 160 sualin 
sorutabileceğim izah ettiler. Beıt bu muhterem 
arkadaşımıza şunu hatırlatayım, sual, sadece 
sözlü suallerden ibaret değildir, bir de tahrirî su
aller vardır. Bu tahrirî sualler ise saat ile tah-
didedilmiş değildir. Arkadaşlarımız eğer bil
gi edinmek istiyorlarsa, tahrirî sual yolu ile 
de bilgi edinebilirler ve bu takdirde istedikleri 
kadar sual sorabilirler. 

O 'halde hesap tek taraflı oluyor, istenilen 
maksada varmak için yanlış yoldan, gidilmeme
lidir. 

Senede sorulacak sualler 160 değil, bunun 
hudutsuz olduğunu ifade ediyorum. Çünkü tah
rirî sualler için bir kayıt mevcut değildir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kaı-s) — Muhterem ar

kadaşlarım; soru, malûm, bir murakabe vası
tasıdır. Biraz evvel görüşülen 151, 152 nci mad
delerden sonra 153 ncü madde ile Meclisin bu 
murakabe hak ve vazifesi biraz daha daraltıl
maktadır. 153 ncü maddede üç hususta bariz 
olarak kendini bu veçhede göstermektedir. Ruz
namedeki yerine işaretle yetinecek, sual okun-
mıyacak. Komisyon lütfetsin, sualin okunma
ması sebebini gelsinler burada izah etsinler. 
Sorular Cuma günü bir saat görüşülecekmiş, 
hilâfına karar olmadıkça. Çok şahidolduk; Mec
lisin çalışmaya başladığı devrenin biraz geçi
minden sonra yani Şubattan sonra otomatikman 
sual görüşülmesi imkânsız şekle gelmekte idi. 
Derhal iktidara mensup milletvekili arkadaşla
rımız, birer takrir verirler, bu suretle sualler
den önce diğer nıevad görüşülür, suallere sıra 
gelmez. Cuma günü bir saat sualler görüşüle
cekmiş, o da hilâfına karar olmadıkça. Karar 
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olunca, ne olacak o zaman? Demek ki, suallerin 
müzakeresi haftada bir saate indiriliyor, iste
nirse o da olmıyaeak. 

Sonra; bir mebusun iki suali görüşülmiye-
cek. Bunun sebebini de anlamıyorum. Gerek
çede izah edildiği gibi; soru müessesesi suiis
timal edilmekte imiş. Muhterem arkadaşlar; 
1954 senesi ile 1957 yılları arasında 10 ncu Bü
yük Millet Meclisinin bir içtima devresi zarfın
da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünde görüşülen su
alleri bin değil, beş yüz değil, yüz değil, ancak 
69 adeddir arkadaşlar. Dört sene içerisinde gö
rüşülen suallerin adedi sadece 69 adeddir. Gö
rüşülen sualler diyorum, sorulan sualler değil, 
dikkat ibuyurun. Görüşülen sualler 69 adettir 
ve saati .50 yi bulmamaktadır. Bir teşrii devre 
içerisinde, X. dönemin 4. senesi içinde C. H. P. 
muhalif milletvekillerinin sorduğu suallerden 
ancak 69 u müzakere mevzuu olmuştur, olabil
miştir. Bu kayıtlar olmadığı halde, bu ağlar 
ve barajlar gerilmediği halde müzakere mev
zuu olan sualler 69 dur ve müddeti 50 saatten 
fazla değildir, nasıl endişe etmiyelim! Bir ta
rafta parlamentolarında umumi müzakereler, 
meclis tahkikatları, gen sorular olan memle
ketlerde sualler bin "saate baliğ olmaktadır lir 
senede.. Bizde 50 saat. Bunu da çok görüyor, 
yeni hükümlerle kısmak istiyorsunuz. Meclis 
murakabeyi nasıl yapacaktır, murakabeyi nasıl 
yapacağız ? Büyük Millet Meclisi icra organı 
üzerinde murakabe vazife ve salâhiyetini nasıl 
kullanacak'? Gensoru açamazsınız, murakabe va
zifesini nasıl yapacaksınız? Millet muhalefeti 
size (Evet!) demek için göndermemiştir. 

Murakabe vazifesini yapacak, size soracak
tır. îşte Hikmet Beyefendinin babası Sadra
zam Kâmil Paşa.. îki tane nazırı değiştiriyor: 
Biri Harbiye diğeri Bahriye nazırı, değiştiril
me sebebini Meclis öğrenmek istiyor. Bizde olsa 
.kıyamet kopar. «Kâmil Paşa gel, hesap verecek
sin!» diyorlar. ,11 Şubat 1909 da meclisan me
busu şaha kalkar ve hafta içinde gelmediğin
den; gelmediği için Meclis ademiitimat reyi 
verir ve Kâmil Paşayı düşürür. Murakabe böy
le yapılmıştır. Sadrazam mücerret çağırılıp da 
gelemiyeceğinin sebep ve mazeretini bildirdiği 
halde, Mebusan Meclisi sadrazamı düşürdü. 

BURHAN BELGE (Muğla) — Evet, ondan 
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sonra Balkan Harbi; ondan sonra da koca Ru
meli elden çıktı. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Rumeli bu 
yüzden gitmemiştir. Sizin gibi her devrin ada
mı olanlar yüzünden gitti. Her dev fin adamı! 
Bütün marifetleriyle kudretlilerin, iktidarda 
olanların etrafında toplanan köle zihniyetleri 
yüzünden gitti. Sizin gibi! 

RElS — Sırrı Bey, Sırrı Bey; rica ederim; 
Heyeti Umumiyeye hitabediniz; muayyen zata 
hitabediyorsunuz. (Sağdan, «tahrik ediyor» ses
leri) (Gürültüler) 

REİS — Sizin bu harekeliniz onun hareke
tinin fevkinde bir harekettir. Reis icabını tak
dir eder. 

Devam edin, efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, infial ediliyor. Hep Fransa'dan 
ve ingiltere'den misaller verdiler. Ben size 
ikinci Meşrutiyet devrinden misal vereceğim. 
Niçin kızıyorsunuz? Arkadaşlar, Rumeli gitti, 
diyorlar. Rumeli gitti ise o zamanlar, bugünkü 
gibi Büyük Millet Meclisinin vazifelerine sınır 
çizmek ve tahakküm etmek istiyen insanların 
yüzünden gitti. 

RElS — Sırrı Bey, lütfen madde üzerinde 
konuşmanıza devam edin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hiçbir Mec
liste . murakabenin iyi işlemesi zarar vermemiş
tir. Birinci Devre Büyük Millet Meclisi istik
lâl Harbini icranın dışında kalarak bizzat ba
şarmıştır. En hayati kararı burada vermiş, harb 
ilân etmiş ve hattâ harbi idare etmiştir. Meclis 
milletin haklarını müdafaa eder. Biz diyoruz ki; 
bundan zarar değil, emniyet, huzur ve itimat 
gelir. 

İBRAHİM GÜRGEN (içel) — Reis Bey, 
Sırrı Atalay Heyeti Umumiyeye hitabedeeeğine 
bir mebusa hitabediyor. Susturun, susmıyacaksa 
bizim, Sırrı Atalay'a söyliyeceklerimiz var. Mer
sin Cumhuriyet Halk Partisi ilce Kongresinde 
Demokrat Parti iktidarı zamanında Türkiye'ye 
bir buçuk milyar dolar yardım yapılmıştı. Bu
nun beş yüz milyon doları yatırımlara verilmiş
tir. Bir milyarı ocak başkanından Genel Baş
kanına kadar yenmiştir, dediniz. Bu hilafı ha
kikat beyanı yapan kimsenin kürsüde konuşma
ması lâzımdır. 

REÎS — İbrahim Bey, rica ederim, söz alır, 
gelirsiniz. 
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âırr ı Bey, madde üzerinde görüşmeye devam 

etmezseniz sözünüzü kesmeye mecbur olacağım. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Diyorum ki, 

tenkid ve murakabe yalnız meclislerin teşriî 
kudretlerinden gelmez, bizzat insanın insan ol
mak vasfından gelen > bu kudret insana şeref ve
ren beğenmemektir, kusur bulmaktır. Eğer in
sandaki bu vasıf bir de vazifeli bir teşekkül ta
rafından, bir milletin mukadderatını idare eden 
Parlâmento tarafından lâyıkiyle yapılmazsa, 
daraltılırsa memlekete ve millete karşı vazifemi
zi yapmamış oluruz. Bu suretle tarihin karşısın
da daima mesul olacak ve mesul bulunacağız, 
(Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Encümen. 
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ BU 

MAZBATA MUHARRİRİ A. HAMDİ SANCAR 
(Denizli) — Muhterem arkadaşlarını, Sırrı 
Atalay arkadaşımız mutadı veçhile, muhterem 
heyetinizi mevzu.... (Sağdan, bağrışmalar) (Sol
dan, gürültüler) 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Encü
men cevap veriyor, konuşmasın mı? 

RElS — Rica ederim, sıralar arasında ko
nuşmayın, hatibin sözünü kesmeyin. 

Buyurun siz devam edin efendim. 
A. HAMDI SANCAR (Devamla) — Aziü 

arkadaşlarım, encümen adına bu konuşmayı 
yapmıyacaktım. Fakat hakikatlerin nasıl tağ
yir edildiğini ve geçmiş günlerin Meclis çalış
malarından henüz gayet tabiî, malûmatı bulun-
mıyan, muhterem heyetin içinde, gerek o sı
ralarda, gerek bu sıralarda oturan yeni arka
daşlarınızın nasıl bu muharref hakikatlerin 
arkasından nerelere kadar sürüklenmek iste
diğini açıklamak lüzum ve zaruretini duydum 
ve onun için yüksek huzurunuza çıktım. (Sol
dan, bravo sesleri). Hâtıralarınızı beş dakika 
evveline irca etmenizi rica edeceğim. 

Sırrı Atalay arkadaşımız dedi k i ; «Geçen 
devre bizim sorduğumuz suallerin yalnız 69 
tanesine cevap verilmiştir.» (Sağdan, «görüşü
lenler 69» tane sesleri). 

REtS — Lütfen karşılıklı konuşmıyalım. 
Buyurun efendim. 

A. HAMDİ SANCAR (Devamla) — Şimdi 
sizlere Kâtibi Umumilikten aldığım resmî ka
yıtlara müstenit yalnız bu devre değil 8, 9 ve 
10 ncu devrelere ait suallerin muhasebesini 
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yüksek huzurunuzda, sizin huzurunuzda ve 
Türk Milleti huzurunda açıklıyacağım. 

8 nci Devrede 420 sual sorulmuş ve bundan 
393 tanesi cevaplandırılmış, 10 tanesi geri alın
mış, 13 tanesi mebus celselere gelmediği için 
düşmüş, 4 tanesi cevapsız kalmıştır. (Sağdan, 
«Bu kaçıncı devre?» sesleri) 8 nci devre. (Sağ
dan, «O Halk Partisinin iktidar devresi» ses
leri, gülüşmeler). 

Lütfedin, kerem buyurun, bu suretle devre
ler arası mukayese imkânını vereceğim size. 

9 ncu Devre biz iktidara geldik. Bu devrede 
717 sual sorulmuş, 535 tanesi cevaplandırılmış, 
39 tanesi geri alınmış, 70 tanesi sual sahibi 
bulunmadığı için düşmüş, 73 tanesi cevapsız 
kalmıştır. (Sağdan, «nispetler nedir?» sesleri) 
Dikkat ettiniz mi? 69 rakamını unutmayın. 
Çünki şimdi 69 rakamının taalluk ettiği şu geç
tiğimiz 10 ncu Devreye geliyoruz. Bu devrede 
403 tane sual soınılmus... Onuncu Devre derken 
elbette ki bu Onuncu Devrenin kısa olduğunu da 
hatırlatmaya lüzum yok. 403 sual sorulmuş - şim
di 69 rakamının cevabını vereceğim - 241 tane
sine cevap verilmiş, 13 geri alınmıştır. (Soldan, 
«aldın mı cevabı ?» sesleri) Dikkat buyurunuz, 
gelmedikleri için 107 tanesi düşmüş. 42 tanesi
ne de cevap verilmemiştir. (Soldan, alkışlar) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kaç tanesi Halk 
Partisinindir? 

A. HAMDI SANCAR (Devamla) — Şimdi 
aziz arkadaşlarım, müsaade buyurun, cevap ve
reyim. Tesamühün şekli ve hududunu göstermek 
için cevap vereyim. Sual sormak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde Halk Partisinin inhisarı altın
da mıdır? Ve yine suali partiler mi sorar? (Sol
dan, asla sesleri) 

işte cevabı Sırrı Bey!... 
Şimdi aziz arkadaşlarım, maddede şifahi su

allerin aynen okııtulabileceği gibi ruznamedeki 
yerine de işaretle iktifa edebilir kaydını niçin 
koyduk? Hani üzerinde fırtınalar yaratılmak 
istenilen şu damlaya müsaadenizle kısaca işaret 
edeyim : Kendilerinin arzularına uyarak şu kür
süde mümkün olduğu kadar çok suale cevap al
mak gayretlerimizi dahi bize karşı silâh olarak 
kullanmak suretiyle hiçbir gûna bizim faaliye
timizin hattâ şakul kamer dahi yapsak makbul
lerinde olm.ıyacağının en katî delilini vermiş 
oluyorlar. Böyle bir zihniyet içinde bu parlâ-
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mentonun, Barutçu arkadaşımızın dediği gibi, . 
teşriî hasılanın ne olabileceğini Yüksek Heyeti- j 
nize ve bizi burada takibeden büyük milletimize 
bir defa daha açıklamak yerinde olur. Mâruza- j 
tim bundan ibarettir. (Soldan, şiddetli alkışlar. 
bravo sesleri). j 

REÎS — Şahap Kitapçı. | 
ŞEHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem i 

arkadaşlar; içtüzük tadilâtını getiren teklif sa- | 
hipleri; bu tadilâtın çok partili bir rejime geç- | 
miş olmamız dolayısiyle bu rejimin icaplarına in- | 
tıbak etmek için getirildiğini söylediler. Masum j 
ve yeknazarda muvafık muhalif bütün arkadaş- ş 
lamı üzerinde ittifak ettikleri esbabı mucibeye J 
rağmen, bu teklifi tetkik eden encümenin maz- i 
batasmdan aldığımız şu fıkra, sevk edilen ve bil- j 
hassa müzakere mevzuu edilen madde dolayısiy- j 
le encümenin daha ileri gittiğini göstermektedir, i 
Şifahi sual takrirlerinde beyhude zaman israfına j 
sebebiyet verildiği gibi bir esbabı mucibeye da- j 
yanılmak suretiyle o bendin içine aldıkları mü- I 
taaddit maddeler arasındaki 153 ncü maddenin | 
de bu suretle birtakım kayıtlara tâbi tutulma
sının sebebini bir çeşit izah etmiş bulunuyorlar. 
Deminden beri konuşan arkadaşlarım ve bu hu
sustaki diğer maddelere vaz'edilen takyit sual 
müessesesinin, şifahi sual müessesesinin birtakım 
takyitlere tâbi tutulması suretiyle Mecliste ve 
bilhassa bizim Meclisimizde yıllardan beri işle-
miyen istizah müessesesi karşısında mebusun ye
gâne müracaat yeri olan ve yegâne murakabe { 
şekli olarak tezahür eden sual müessesesinin da- j 
ha ziyade takyidedici hükümler ihtiva ettiği 
kanaatindeyim. Maddeyi bu yönden tetkik eder- | 
sek (hilâfına karar verilmedikçe şifahi sualler 
cuma günleri âzami bir saat müzakere olunur) j 
deniyor. Hilâfına karar vermek yetkisi elbette 
Yüksek Heyetinizindir. Fakat birçok misallerini 
gördüğümüz gibi, ekseriyet partisi birçok ahval
de hilâfına karar vermek suretiyle bu madde yo-
liyle mebus olarak bizleri zaman zaman geniş- ! 
letmek veya daraltmak gibi birtakım hususiyet
lerle karşı karşıya bırakacaktır. Bu madde hilâ
fına Yüksek Heyet karar verirse bir başka gün J 
daha fazla konuşma imkânı olacağı gibi bir ne- 1 
tice çıkmakla beraber, yine hilâfına karar ver
mek suretiyle bir saatlik müddeti daha çok azal- J 
tacağı gibi bir netice de çıkabilir. Birçok ah- j 
valde Yüksek Heyetten ekseriyeti teşkil eden 
muhterem azanın ikinci kısmına fazla iltifat gös- i 
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tereeeğini emsali ile bildiğimizi burada ifade 
ederek, sual sormak suretiyle yapmak istediği
miz murakabeyi bu halin çok daraltacağını ifa
de etmek isterim. Eğer bugün bir saatlik bir 
müzakere müddeti bırakılmak isteniyor ve buna 
sebebolarak da çok sual sorulduğu iddia edili
yorsa bunda kabahat bizim mi? Muhalefete «ni
çin çok sual soruyorsunuz?» diyorsunuz. (Hilâ
fına karar verilmedikçe) tâbiri karşısında bu
nun bu suretle veya öbür türlü tefsir edileceği 
şöyle veya böyle bir karara varılacağı hususunu 
kısa olan tecrübelerimize rağmen, katî surette 
ifade edebilecek duruma gelmiş bulunuyoruz, ar
kadaşlar. 

Eğer bununla beraber siz muhalefetin olur 
olmaz sual sorduklarını ve bunların kayıtlarla 
tahdidini yapmak istiyorsanız bunu sizin eliniz
den kim alıyor? Sizi takyideden mi var, böyle 
bir tedbir almaya ne lüzum var? (Soldan; «so
racaklar, merak etme» sesleri) 

Bana ne söylüyorsunuz, benimle konuşma
yın. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar, soruların muayyen saate sıkış
tırılmak arzusu bâzı ahvalde istenilen neticeyi 
vermez. Sonra bunu takyide ne lüzum var? Za
ten Riyaset sual takririni gündeme koymuşsa, 
belli bir saatlik müddeti sual adedine tevzi eder
ken ona da tasarruf ediyor demektir. (Soldan, 
«oooo» sesleri) 

Riyasetin bu takyit salâhiyetini bilmenize 
rağmen bu fıkrayı getirmekle demin ifade etti
ğim gibi, hilâfına karar almak suı*etiyle bir saat
lik müddeti daraltmak ve daha az konuşma im
kânlarını sağlamak yoluna gidilecektir. 

Bu maddenin metninden çıkardığım bir ne
ticeyi de ilâve edeyim : «Şifahi sualler Cuma 
günü âzami bir saat içinde müzakere edilir.» de
niyor. Yani bu heyet hilâfına karar verirse baş
ka gün de konuşulacak mı demektir? Ve başka 
gün de âzami bir saat konuşulur demek midir? 
Bu ikisini lütfen tasrih etsinler. Bu murakabe 
vazifesini ifa etmek ve bugünkü ihtiyaçların za
ruri kıldığı birtakım sualleri burada sormak için 
bir günü daha tahsisi yolunda bir karar alın
ması hususundaki Turhan Feyzioğlu'nun fikrine 
iştirak etmekle beraber, ekseriyet partisi tarafın
dan iltifat görmemesi ihtimalini düşünerek hiç 
olmazsa bu saat kaydının kaldırılmasını istiyor 
ve bunun için de bir takrir veriyorum. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 
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VACÎD ASENA (Balıkesir) — 1954 te siz 

hangi yoklamadan geldiniz? 
ŞAHAP • KİTAPÇI (Tokad) — Ben hiçbir 

yoklamaya girmedim. 
REİS — Şahap Bey yerinize oturun. Size bi

rinci ihtarı veriyorum. 
(Sağdan, «Vacid Asena'ya da ihtar etsenize» 

sesleri) 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Benim çekin

diğim hiçbir şey yok. 
VACİÜ ASENA (Balıkesir) — Ha, ha, ha.. 
REİS — Vacid Bey, size de birinci ihtarı ve

riyorum. (Gürültüler) 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Sen kime gü

lüyorsun? 
REİS — Şahap Bey; yerinize oturun. Size 

ikinci ihtarı veriyorum. (Gürültüler) 
TURGUT GÖLE (Kars) — Reis Bey; burası 

sarhoş yatağı mı? 
REİS — Kifayet hakkında takrirler vardır, 

okuyoruz efendim. (Sağdan, gürültüler.) 

Yüksek Riyasete 
153 neü madde üzerindeki müzakereler kâfi

dir. Reye arzını teklif ederim. 
Aydın Mebusu 
Necati Celim 

REİS — Bir arkadaşın hareketine diğer ar
kadaşların grup halinde iştirakini görmekle Ri
yaset cidden müteessirdir. (Sağdan, gürültüler) 

TURGUT GÖLE (Kars) — Burası sarhoş 
yatağı değil, Reis Bey. 

REİS — Riyaset hâdiseyi yakînen müşahede 
etmektedir ve hareketlerin icabına göre tarafsız 
olarak hareket etmektedir, müdahale etmek doğ
ru değildir. (Sağdan, gürültüler.) Kifayeti rey
lerinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istemiştim 
Reis Bey, vermediniz. 

REİS — Hâdiselerden dolayı göremedim, 
özür dilerim, reye iktiran etmiş bulunuyor. 

Takrirler var, okuyoruz, efendim. 

T. B. M. M. Y. Reisliğine 
150 nci maddenin müzakeresi sırasında arz 

ettiğim esbaba binaen 153 ncü maddenin tadilini 
derpiş eden metnin reddini ve maddenin eski ha
liyle bırakılmasını arz ve teklif ederim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 
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Yüksek Reisliğe 

153 ncü maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde tadilini teklif ederim. 

«Şifahi sualler Sah günleri yapılacak ayrı 
bir inikatta görüşülür.» 

Sivas Mebusu 
Turhan Feyzioğlu 

Yüksek Reisliğe 
Teklifin 153 ncü maddesindeki âzami bir sa

atlik görüşme müddeti izah ettiğim sebeplerle 
uygun görmediğimden ve esasen gündeme alın
mış olan sözlü soruların bitmesi ile bu müddetin 
kendiliğinden taayyün etmiş olacağı cihetle saat 
kaydının kaldırılmasını arz ederim. 

Tokad Mebusu 
Şahap Kitapçı 

Yüksek Riyasete 
Şifahi mâruzâtıma mebni olarak 153 ncü mad

denin 2 nci bendinin; «Cuma gününe müsadif 
inikatların tamamı şifahi suallerin müzakeresine 
tahsis olunur» şeklinde değiştirilmesi hususunun 
reye arzını rica ederim. 

Tunceli Mebusu 
Arslan Bora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

Dalhilî Nizamname teklifinin 153 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde tadili
ni arz ve teklif ederim. 

Sakarya Mebusu 
Nusret Kirişciloğlu 

Madde 153/2 — Hilâfına karar verilmedik
çe şifahi suallerin cevaplandırılması için her 
Cuma günü âzami bir saatlik müddet ayrılır. 
Aynı inikatta bir mebusun ikiden fazla suali 
cevaplandırılamaz. 

NUSRET KİRİŞCİOGLU (Sakarya) — Yal
nız ibare değişikliğinden îbare'ttir. 

REİS — Takrirleri aykırılık derecelerine 
göre birer Ibirer okutup reylerinize arz edece
ğim. 

(Mardin Mebusu Kâmil Boran'm takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Kâmil Boran arkadaşımızın met
nin reddi ile eski metnin haliyle bırakılmasını 
tazammun eden takririni reylerinize arz ediyo
rum. Kalbul edenler.. Etmiyenler.. Takrir red-
dolunmuştur. 
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(Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu'nun takri

ri tekrar okundu.) 
REİS — Turhan Feyzioğlu'nun, şifahi su

aller için salı günleri inikat akdedilmesin! ta-
zammun eden takririni reye arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Takrir reddedilmiş
tir. 

(Tokad Mebusu Şahap 'Kitapçı'nm takriri 
tekrar okundu.) 

REÎS — Diğer /bir takrir var, aynı mahi- j 
yettedir, onu da okuyoruz. i 

(Tunceli Mebusu Arşları Bora'nm takriri f 
tekrar okundu.) 

REİS — Aynı mahiyette olan heı' iki takrir 
de Cuma .günleri saat tahditlerinin kaldırılma- i i sim istemektedir. Kabul edenler.. Etmiyenler.. i 
î'ki takrir de reddedilmiştir. i 

j 
(Sakarya Mebusu Nusret Kirişoioğhı'nun 

takriri tekrar <okundu.) 
REİS —Komisyonun mütalâası var mı? 
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ BU 

MAZBATA MUHARRİRİ A. HAMDİ SANCAR j 
(Denizli) — İştirak ediyoruz, efendim. 

REİS — Komisyon filhal iştirak etmekte- ! 
dir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Reis Bey, 
bir sual soracağım. 

REİS — 'Maalesef, kifayeti müzakere kabul 
edildikten sonra sual sormanız imkânsız. 

Efendim, komisyon filhal iştirak ettiğine 
göre takriri reylerinize arz ediyorum. Nazarı ' 
dikkate alanlar lütfen işaret versinler,. Nazarı 
dikkate almıyanlar.. Takrir nazarı dikkate alın
mıştır. Bu maddeyi yeni şekliyle aynen 'okuyo-» 
raz. 

Madde 153. — Reis şifahi suali aynen oku
tabileceği gibi ruznamedeki yerine işaretle de 
iktifa edebilir. 

Hilâfına karar verilmedikçe şifahi suallerin 
cevaplandırılması için her Cuma günü âzami 
bir saatlik müddet ayrılır. Aynı inikatta bir 
mebusun ikiden fazla suali cevaplandırılamaz. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Bu tadil ile kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 154. — Vekilin eevabmı mütaakıp 
yalnız suali soran mebus, sualin metnine bağlı 
kalmak şartiyle mütalâa beyan etmek hakkını 
haizdir. 
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Cevap ve mütalâa beşer dakikadan fazla «sü

remez. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen var 

mı? Yok. Takrir var, okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

150 nei maddenin müzakeresi sırasında 'arz 
ettiğim sebeplerle 154 neü maddenin tadilini 
derpiş eden metnin reddini ve maddenin eski 
haliyle bırakılmasını arz ve teklif ederim, 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

REİS — 154 neü maddenin reddedilerek, 
eski maddenin haliyle •kalmasını istiyen" Kâmil 
Boran arkadaşımızın takririni dikkate alanlar.. 
Almıyanlar.. Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 155. — Suali soran mebus, cevap 
gününde hazır 'bulunmazsa şifahi cevap hakkı
nı kaybeder ve sual tahrirî cevap talebiyle ve
rilmiş sayılır. 

Suale muhatap olan vekil gününde hazır bu
lunmazsa cevap haftaya talik iolunur. 

Ertesi hafta vekil yine suale cevap vermez 
ve şifahi veya tahrirî olarak mehil talebinde de 
bulunmazsa sual sahibi sualini istizaha çevire
ceğini beyan edebilir. Bu talep bir hafta sonra 
müzakeresiz reye konur. Ancak reye ımüracaat-
ten evvel vekil suali cevaplandırmak hakkını 
haizdir. 

REİS — Turhan Feyzioğlu, buyurun. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Vazgeç

tim. 
REİS — Fethi Belikbaş, buyurun. (Sen de 

vazgeç, sesleri.) 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — «Sen de 

vazgeç» diyen arkadaşların bir dereceye kadar 
hakkı var. Saat üçten beri inkıtasız çalışmanın 
müşkil âtını takdir etmemek mümkün değildir. 
Ne yapalım kader bu. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Bu sözlerin madde ile ne alâkası var? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Murad 
Âli Bey rahatsız mı oldu acaba... Madde ile alâ
kasını hamdolsun zatâliniz değil, Türk efkârı 
umumiyesi tâyin edecektir. 
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Bu madde; T. B. M. Meclisinin, 1920 yılında, 

İstanbul'da Meelisi Mebusanın dağıtılması üze
rine Büyük Atatürk'ün fevkalâde salâhiyeti ha
iz bir Meclis olarak toplamasiyle gözettiği 
maksada taban tabana zıt bir zihniyeti ifade et
mektedir. Bu zihniyet nedir? Yalnız teşriî salâ
hiyeti değil, arkadaşlar aynı zamanda icra salâ
hiyetini de nefsinde toplıyan Meclisimiz, bu 
madde ile icra üzerindeki milletvekillerinin mu
rakabe salâhiyetini terk ediyor durumdadır. Yıl
larca mücadele edilmiş, milletin vekilleri bir ta
kım salâhiyetler almak için gayret sarf etmiş
ler, muvaffak olunmuş. Aradan zaman geçmiş, 
bu bakımdan hazin bir yıl dönümü arkadaşlar, 
Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı günün 38 
nci yıl dönümünü kutluyoruz ve şimdi onun ese
rine gölge düşürüyoruz. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Alâkası ne bu madde ile 1 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Murad 
Âli Bey, oradan konuşmayın, çıkıp buradan ko
nuşun da sözleriniz zapta geçsin. 

REİS — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Elbette 

alâkasını göreceksiniz. Bu madde sadece T. B. 
Millet Meclisinin değil, Devlet sistemimizin te
melini teşkil eder. Bu temel nedir? Meclis icra 
kuvvetine faiktir, o kadar ki, icra kuvvetine de 
bizzat Meclis sahiptir, İcra Vekilleri Heyeti, an
cak Meclise vekâleten vazife görür. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Tekrar etmenize lüzum yok, biliyoruz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bilmiyor
sunuz Murad Âli Bey. Bilmemek kabahat değil, 
bilmediği halde diretmek kabahattir. 

REİS — Rica ederim, karşılıklı konuşmayın. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — İcra Ve

killeri Heyetinin salâhiyet ve vazifelerine ait, 
1921 yılında bizzat Atatürk tarafından verilen 
takririn müzakere zabıtlarını okumanızı rica 
ederim. Dikkat buyurulursa icra kudretini elin
de tutan heyete İcra Vekilleri Heyeti denmiş
tir. Vekil demişler, nazır dememişlerdir, buna 
bilhassa dikkatinizi çekmek isterim. Bakan tâ
biri kullanıldığı tarihte benim de - yazı yazanlar 
içerisinde - bunun tarihî gerçeklerimize uymadı
ğına dair yazılarım vardır. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Türk 
ferdi bunları anladı, daha da iyi anladı. 
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i . FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sebati 

Ataman Bey; çıkar sözcü olarak konuşur. Bü-
| tün mebuslar sözcülük yapan insanlar gibi me

seleleri tetkik edemezler. İnşallah, maddeler geç
tikten sonra, heyeti umumiyesi dolayısiyle Ata
türk'ün verdiği takrir münasebetiyle yapılan 
müzakerelerde geçen kendi beyanatını okuyaca
ğım. Belki o zaman intibaha geleceksiniz. (Sağ
dan, gülmezler, sesleri) Orada vazıı kanundan 
bahsediliyor. Büyük Atatürk'ün kasdettiği ne
dir? Onları bert söyliyemem. Söylesem de bir 
kıymeti yok. Ama Atatürk söylediği için hepi
niz dinliyeceksiniz. 

Bu Meclisin bir tarihi vardır. Bu Meclis, bu 
Anayasa baki kaldığı müddetçe buna uygun bir 
şekilde çalışmaya mecburdur. Meclisi Mebusan, 
indelhace Hükümetin teklifi ile Padişahın fes-

i hedebileceği Meclisi Mebusan dağılmış. O za
man fevkalâde salâhiyeti haiz bir Meclisin An
kara'da toplanması için Atatürk Erzurum'dan 
sonra Sivas'ta teşebbüse geçmiş ve Meclis An
kara'da toplanmış. (Soldan, bunun madde ile 
alâkası nedir, sesleri) Madde ile alâkası şu : 
Sual soruyorsunuz. 

SEZAİ AKDAĞ (Manisa) — Meclisi cehalet
le itham ediyorsun. 

I FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) —Vallahi 
) Beyefendi isminizi bilmiyorum. 
| SEZAİ AKDAĞ (Manisa) — öğreneceksi

niz öğreneceksiniz. Meclisi cehaletle itham etti
niz. 

I FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Ben Mec-
j lisi cehaletle itham etmedim. Ama, eğer demok

rasiyi benimsemişseniz ferden ferda mesuliyeti 
| kabul edeceksiniz. Meclisin kolektif mesuliyetini 
| kabul ettiğiniz andan itibaren demokratik tema

yüle sahip değilsiniz. Her koyun kendi bacağm-
I dan asılır, bu, demokrasinin felsefesidir. Sen 

anlamamışsın. Sebati Ataman Bey anlıyor. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Vallahi 

ben de anlamadım. (Gülüşmeler) 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Vacid 

-Asena Bey de belki anlamıyor, bilmiyor. 
Şimdi arkadaşlar, bu teklif yeni olarak şu

nu ortaya koyuyor. Bugüne kadar bir soru so
rulduğunda vekiller . iki İnikat sonunda buna 
cevap vermeye mecburdular. Bakın bu vaziyet 
ne hale gelmiştir, dikkat buyurmanızı rica ede-

] rim. Vekil gelmez, sual talik edilir, vekil gelmez 
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sual talik edilir. O zaman bunların mesuliyeti I 
de... 

SELAMİ DİNÇER (Sakarya) — Siz de bu
lunmadınız Fethi Bey. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bir tane 
cevapsız sual bulamazsınız, yalan.. 

SELAMİ DİNÇER (Sakarya) — Zabıtlarda 
vardır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bulun, 
yalandır diyorum. İspat edin, mebusluktan isti
fa ederim. j 

Arkadaşlar, o zaman biz bu mevzu üzerinde j 
titizlik gösterdik, Riyaset Divanı dedi ki; ne 
yapalım vekil gelmiyor. Biz de dedik7 ki; vekil 
gelmiyor demekle yetinemezsiniz, Riyaset Diva
nının vazifesi şudur : Suali şu İnikatta cevaplan
dırmanız lâzımdır, diye tezkere yazmaktır. Bu ! 
tezkereyi yazdınız mı? Bu meseleyi o zaman mü
nakaşa ettik, onun için huzurunuzu işgal ediyo
rum. Yoksa sonunda heyeti umumiyesi üzerin- j 
de esasen söyliyeceklerim vardır. O zaman Ri- | 
yaset Divanı, ne yapalım vekil gelmiyor, diye
ceğine, vekil beylere vazifelerini yapmaları için j 
filân tarihte tezkere yazıp hatırlattık, fakat ve- { 
kil gelmedi, deseydi Heyeti Umumiyeniz sonun- j 
da hakem olurdu. j 

REİS — Bir dakikanız kaldığını hatırlat a- j 
yi m. | 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu hü- ! 
küm Büyük Millet Meclisinin, yani teşriî kuv- j 
vetin icra kuvvetine üstünlüğünü bal tali yan bir \ 
hükümdür. Bu itibarla, Nizamname tadili yo- \ 
liyle sadece Anayasanın değil Türk Devletinin j 
de temelini sarsmış oluyoruz arkadaşlar. (Sol- ! 
dan, o.... sesleri) «O...» demenin de hakikaten j 
tarihî bir mesuliyeti vardır. Bunu da burada : 

tesbit etmek bizim için bir vazife oluyor arka
daşlar. (Sağdan, şiddetli alkışlar, bravo sesleri) 

REİS — Takrirler var, okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe î 
155 ne' maddenin aşağıda tahrir olunduğu j 

üzere değiştirilmesini arz ve teklif ederim. \ 
Burdur Mebusu ' 
Behçet Kayaalp i 

«Reis suali okutmadan evvel vekilin celsede 
hazır bulunup bulunmadığını tesbit eder. Ve
kil hazır olup, suali soran mebus hazır bulun
muyorsa mütaakıp Cumaya bırakılır. Mütaakıp 
Cuma da bulunmazsa sual düşer. Suale rnuha-
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tabolan vekil gününde hazır bulunmazsa cevap 
haftaya talik olunur. 

Vekil şifahi veya tahrirî olarak mehil tale
binde bulunmaz ve ertesi hafta yine suale cevap 
vermezse sual sahibi sualini istizaha çevirebilir. 
Bu istizah talebi bir hafta sonra bilmüzakere ka
bul veya reddolunur.» 

Yüksek Riyasete 
155 nci maddede vekil ile soru sahibi me

bus biribirinden farklı duruludadır. Nitekim, 
vekil bulunmazsa; soru sahibi mebus şifahi 
soru hakkını kaybediyorsa, vekil bulunmazsa, 
cevaplama bir hafta sonraya talik ediliyor 

Soru ve cevap sahiplerini aynı mesele kar
sısında eşit haklarla bulun durmak esas oldu
ğuna göre, maddenin birinci fıkrasının şu şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara Mebusu 
Selim Soley 

Madde — 155 «Suali soran mebus, cevap 
gününde hazır bulunmazsa cevap haftaya talik 
olunur. Yine bulunmazsa şifahi cevap hakkını 
kaybeder ve sual takriri cevap talebiyle veril
miş sayılır.» 

T. B. M. M. Y. Reisliğine 
150 nci maddenin müzakeresi sırasında arz 

ettiğim esbaba binaen 155 nci maddenin tadi
lini derpiş eden metnin reddini ve maddenin 
eski haliyle bırakılmasını arz ve teklif ederim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

Yüksek Reisliğe 
Şifahi sual müessesesini atalete uğratmak 

gibi bir mâna ve mahiyet taşıyan 155 nci mad
denin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Ankara Mebusu 
İsmail İnan 

Suali soran mebus veya suale muhatabolan 
vekil gününde hazır bulunmazsa cevap hafta
ya talik olunur. Ertesi hafta vekil yine suale 
cevap vermez ve şifahi veya tahriri olarak me
hil talebinde de bulunmazsa sual sahibi sualini 
istihaza çevireceğini beyan edebilir. Bu ta
lep bir hafta sonra müzakeresini mütaakıp re
ye konur 
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BEÎS — Takrirleri, aykırılık derecelerine , 

göre tekrar ayrı ayrı okutup reyi âlinize arz ede
ceğim. 

(Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'm takriri 
tekrar okundu.) 

RE IS — Tadil edilen metnin reddi hakkın
daki Kâmil Boran arkadaşımızın takririni reyi
nize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Takrir reddedilmiştir. 

(Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'm takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Behçet Kayaalp'm 155 nci madde
nin tadilini tazammun eden takriri hakkında 
komisyonun bir mütalâası var mı? 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ BU 
M. M. A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — İşti
rak etmiyoruz. 

REİS — Komisyon iştirak etmiyor. Takriri 
reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Takrir reddedilmiştir. 

(Ankara Mebusu Selim Soley'in takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Selim Soley'in, 155 nci maddenin 
tadilini tazammun eden takririni reylerinize arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
reddedilmiştir. 

(Ankara Mebusu İsmail İnan'm takriri tek
rar okundu.) 

REİS — İsmail İnan'in, 155 nci maddenin 
tadilini tazammun eden takririni reyi âlinize arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
reddedilmiştir. 

Maddeyi reyi âlinize arz ediyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 156. — Yukarıki maddelere tevfikan 
sorulan sualler bütçe müzakerelerinin Umumi 
Heyette cereyanı sırasında ayrıca cevaplandırıl
maz. 

Şu kadar ki, bütçe heyeti umumiyesinin mü
zakeresi sırasında yahut bir vekâletin bütçesi 
müzakere olunurken bir mebus sualler hakkın
daki usule tâbi olmaksızın ona dair istediği su
alleri vekilden sorabilir ve lüzum gördüğü iza
hatı talebedebilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var m i l 
Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 180. — İhzari Encümen, yapacağı tet-
kikat neticesinde mebusa isnadolunan cürmün 
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takibi lüzumuna kanaat getirirse teşriî masuni
yetin kaldırılmasına, aksi halde takibat ve mu
hakemenin devre sonuna talikine dair bir maz
bata tanzim ve Muhtelit Encümene takdim eder. 

Muhtelit Encümen bu bapta ikinci bir karar 
ittihaz eyler. 

O mebus isterse İhzari Encümende, Muhtelit 
Encümende ve Heyeti Umumiyede kendini mü
dafaa eder veyahut bir arkadaşına ettirir. 

Heyeti Umumiye bu hususta kararını verir. 
. REİS — Sırrı Atalay!. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, İçtüzüğün 180 ve 188 nci maddele
riyle Anayasanın 17 nci maddesinin birinci fık
rasındaki mesuliyetsizlik, ikinci fıkrasındaki teş
riî masuniyet müesseseleri maalesef tahribedil-
mektedir. Teşriî masuniyet parlâmento faaliyet
lerini himaye eden bir hukuk kaidesidir. Ko-
misj^on müzakereleri sırasında komisyon sözcüsü 
Hamdi Sancar teşriî masuniyetin bir imtiyaz 
şekline geldiğini, bu sebeple teşriî masuniyetin 
hudutlandırılması ve Yüksek Heyetin takdirine 
bırakılması yolunda müdafaa etmişti. Teşriî 
masuniyet parlâmento faaliyetini himaye eden 
objektif bir hukuk kaidesi olarak bir imtiyaz 
değil; bir, vazifedir. Ama komisyon sözcüsü bir 
hakikati ifade etmiş oluyor. İktidara mensup 
bir milletvekili için hakikaten teşriî masuniyet 
bir imtiyaz şekline getirilmiştir, öyle bir imtiyaz 
ki, ağır ceza suçlarını işliyen, trafik suçlarını 
işliyen Demokrat partili milletvekilleri teşriî 
masuniyet zırhı arkasına saklanmıştır, saklan
maktadır. O bir tarafta muhalefete mensup mil
letvekillerinin teşriî vazifelerini yaptıkları sıra
da, haklarında tanzim edilen mesnetsiz zabıtlar
la diyar diyar mahkemelere sevk edilip izac-
edilmesi bir hakikattir. Bütün bunlar ortada 
iken ve vicdanlarımızı yakarken teşriî masuni
yet meselesini kökünden bu şekilde tahribeyle-
mekte bir zihniyetin vehametini gösterir. 

SELİM RAGIP EMEÇ (İzmir) — Kasım Gü-
lek gibi. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Resmî ilân
lar gibi!.. 

SELİM RAGIP EMEÇ (İzmir) — Her za
man hesabını verebilirim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; Anayasanın 17 nci maddesinin 
ikinci fıkrası, muayyen, tesbit edilmiş suç isnat-
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îan karşısında ancak milletvekillerinin teşriî 
masuniyetlerinin ref edilebileceği yolunda İçtü
züğün 180 hci maddesiyle mânalandırılmış ve 
böylece Büyük Millet Meclisine bir kıstas veril
miş bulunuyor. Sebati Ataman arkadaşımız, Bil
gin ve Kavrakoğlu arkadaşlarımız her ne kadar 
bunun doğru olmadığını, dünyada demokratik 
bir gidişle teşriî masuniyetin daraltıldığını ifa
de ettilerse de hakikat böyle değildir. Teşriî ma
suniyet, teşriî faaliyetin himayesi kaidesi ola
rak, bilâkis 1946 anayasalarında, Fransa'da, İtal
ya'da ve Batı - Almanya'da daha genişletilmiş
tir. Ama iktidar milletvekillerine bir zırh değil, 
teşriî faaliyetin himaye kaidesi olarak genişlet
miştir. 

Şimdi İçtüzük iki kıstas veriyor; Dura arka
daşımız «mugayirdir, 12 ve 27 nci maddeleriyle 
tahdidi doğru değil» diyordu. Peki arkadaşlar, 
teşriî masuniyetin kaldırılması hususunda hangi 
ölçüyü kullanacaksınız? 

Takdir salâhiyetine gelince; demokratik dün
yanın her yerinde objektif ölçülerin dışında 
umumi heyetlere geniş takdir yetkisi verilmiş 
iddiası asla doğru değildir. Böyle ölçü olamaz. 

Açın dahilî nizamnamelerini, göreceksiniz ki, 
orada objektif kaidelere dayanılmaktadır. Şim
di kıstas ne olacak? Sempati, antipati ölçüleri 
hâkim olacak. Kimisininkj, kalkacak, kimisinin-
ki kalkmıyacak. Bu hususta şimdi size misaller 
vereceğim : 

25 maddeden, zimmet, ihtilas suçlarından 
hakkında takibat yapılmak istenilen Maraş Mil
letvekili Ahmet Bozbağ için dokuzuncu B. M. 
Meclisinin dört yıllık teşriî devresinde görüşül
mesi gerekli teşriî masuniyet meselesi görüşül
memiştir. Teşriî masuniyeti hakkında dört yıl 
içinde hiçbir şey denilmemiştir. Kendisine isnad-
olunan suçlar, zimmet, ihtilas gibi suçlardır. O 
zat teşriî masuniyetin zırhları arkasında sakla
nabiliyordu. 

Diğer misal; Bedük arkadaşımıza isnadolu-
nan suç ağır cezayı müstelzim bir suçtur, o da 
teşriî masuniyet zırhının arkasına gizlenmiştir, 
onun hakkında da hiçbir takibat yapılmamıştır. 
öbür tarafta Sırrı Atalay'm; Ödemiş'te tanzim 
edilen zabıtlar üzerine teşriî masuniyeti kaldırı
lıyor, izaç suretiyle mahkemeden mahkemeye 
gönderiliyor, ölçü; birisi muhalefete mensup, 
birisi iktidara mensup! Başka hangi ölçü var? 
Şimdi izah edeceğim. 
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Sırrı Atalay 15 Temmuz 1955 te Tuzluca'da, 

j 16 da İğdır'da konuşmuş ve Ağustosta İzmir'de 
i konuşuyor. Teşriî masuniyet hakkında hiçbir 

şey yok. Müddeiumumilere ihbar edilir, hazır-
j lık yapılır, tahkikat yapılır, 10 gün zarfında 
i Adliye Vekâletine gelir, fakat hiçbir muame-
| le yoktur. Ne vakit? Şimdi burada yok. Demin 
] İbrahim Beyin dediği gibi, Mersin'de, Tarsus'ta 
I konuştuktan sonra 4 dosya bir arada birleşti-
İ rilir. Aradan bir sene geçtiği halde bunların 
| âkibetleri meçhuldü fakat hepsi bir araya ge

liyor. Ama ne zaman? Sayın Başvekil Adnan 
Menderes'in Adana'da «Bunları kulaklarından 

) tutup şuraya atacağız» demesi üzerine 4 dosya 
birden Büyük Millet Meclisine gelir. Büyük 

{ Millet Meclisine geldikten sonra Demokrat 
J Parti Genel merkezi bir broşür yayınlar. Hepi-
j nizin Meclisteki gardrop gözlerinize bunlardan 
i konulmuştur. Mahkemelerim bittikten sonra 

milletin gözü önüne sereceğim, ve bu olanlan 
siyasi tarihe tevdi edeceğim. Bu broşür tahrif 
edilmiş hâdiselerle dopdoludur. Niçin? Büyük 
Millet Meclisinin takdir hakkına müdahale için. 
Tahrif edilmiş hâdiseler, suç isnatları.. Büyük 
Millet Meclisi kararını verecek, şurada şöyle 
konuşulmuş, burada böyle diye önceden bro
şürleri neden Hükümet ve çoğunluk partisi ya-
ymlıyor? İşte bal gibi siyasi maksat. O zaman
ki mebus arkadaşlarımız bilirler, ben Avru
pa'dayım, Büyük Millet Meclisine bana bir cel
se mehil vermesini rica ediyorum. Müdafaa 
için çelik silolar Meclis tahkikat talebi grup
tan geçmiş, Meclis gündeminde yer almaz, 
aylar geçer. Bir taraftan Ahmet Bozbağ 25 
maddeden talebedildiği halde teşriî masuniyeti 
4 sene kalır. Bizim müdafaa hakkımız bile ve
rilmez. 

Sonra Kars Mebusu Turgut Göle'nin Antal
ya'daki konuşması dolayısiyle o zamanın Adli
ye Vekili bir emir yazısı gönderir, zamanı ge
lince arz edeceğim, «Turgut Göle hakkında za
bıt varsa derhal, değilse tanzim ederek gönde
rin» diye mahallî Cumhuriyet Müddeiumumi
sine bildirir. Zabıt varsa: onun, değilse tanzim 
edilerek gönderilmesi için emir veren böyle bir 
Adliye Vekili için başka memleketlerde kıya
metler kopar, hükümetler çekilirdi. 

İşte beyefendiler; şimdi böyle bir Adliye Ve
kili, böyle bir adliye cihazı yani bu şekilde te-

I minatsız kılman adalet cihazı karşısında geniş 
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takdir hakkı nasıl doğru olur? (Soldan, kalktı 
sesleri) 

Kalktı, kalkmadı, beni alâkadar etmez. Ben 
neyi anlatmak istiyorum; siz ne diyorsunuz? 
Ben şunu arılatmak istiyorum: 

Düşünelim; bir taraftan bir Adliye Vekili
nin zihniyeti; öbür taraftan Maraş mebusunun 
gösterdiğim misalleri; bir taraftan iktidara men
sup milletvekilleri hakkında hakikaten hususi 
hukuka muhalif bir imtiyaz; öbür taraftan mu
halefete mensup milletvekilinin başında bir tok
mak gibi işliyen bir vaziyet. 

Arkadaşlar, bir kişiye yapılan haksızlık 
umuma yapılan bir tehdittir. Bana yapılan bir 
haksızlığın bütün Büyük Millet Meclisinin şah
sına olmuş gibi telâkki edilmesi lâzımdır. Ama 
biz henüz o günlere gelmedik. Nerede o günler! 

Adaleti nasıl yerine getirmek mümkündür? 
Solon, şöyle cevap verir: Bir kişiye yapılan 
haksızlıktan umum kendisini muğber hisse
derse.» Hepimiz işte o zaman bu çatı altında 
demokratik bir nizam kurabiliriz. Bu anlayışa 
gelmek lâzımdır. Gelecek miyiz, gelmiyecek mi
yiz? Bütün mesele burada. 

Muhterem arkadaşlar, bir taraftan da temi
natsız bir adliye mevzubahsolursa teşriî masu
niyeti Büyük Millet Meclisi hiçbir objektif ölçü 
ile vaz'etmezse... 

REÎS — Sırrı Bey, bir dakikanız kaldı. 
SIRRI AT ALAY (Devamla) — Teşriî masu

niyete verilmek istenilen şekil, mebusu ıskata 
kadar götürebilir. Ağır cezalı bir suç her hangi 
bir zabıtla - Adliye Vekilinin emriyle 1 sene 2 
ay önceki bir hâdise için tanzimi hakkında müd
deiumumiye emir verdiği zabıt gibi - mümkün 
taktiklerle teşriî masuniyetler kalkabilecek bel
ki mahkûm edilecektir. Ne- oldu? Hükümetin 
beğenmediği yahutta gazabını üzerinden eksik 
etmediği bir milletvekili suçluluktan kurtula
mayacak - mahkûm olunca mebusluğu düşecek 
işte iskat... Bunda objektif ölçü ne olacak? ik
tidarın yahutta çoğunluğun takdiri mi? Böyle 
olmaz, bir objektif ölçü bulmamız lâzımdır. 
Vicdanlarınız hakikaten buna razı olmıyacak 
mıdır? Ümidetmiyoruz. Biz bugün istirap çeke
biliriz, ama Cenabı Haktan dilerim, bir gün siz 
pişiman olmıyasmız. (Sağdan, alkışlar). 

REÎS — Fazıl Yalçın, buyurun. 
FAZIL YALÇIN (Kırşethir) — Vazgeçtim. 
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REİS — Turhan Feyzioğlu, buyurun. (Yok 

sesleri) Adnan Selekler, buyurun. 
ADNAN SELEKLER (Antalya) — Muhte

rem arkadaşlar, muhalefetin bir ana fikir na-
linde daima tekrar eylediği (Antidemocrati-
que ve anticonstitutionnelle hükümler çıkar
maktan hazer edelim) sözleri eğer samimî 
ise İçtüzüğün 180 nci maddesinin tadiline biz
den daha ziyade onların tehalük göstermeleri 
lâzımdır. 

Arkadaşlar, benden evvel konuşan 'hatip ar-
kadaşumm ifade ettiği .gibi, teşriî masuniyet 
müessesesi Teşkilâtı Esasiye Kanununun on ye
dinci maddesinde mevzuubahsedilmiştir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu Heyeti Umumiye-
yi bir mebusun teşriî masuniyetini ref'etmek 
imtiyazı ile teçhiz ederken her (hangi bir şart 
ve ölçü vaz'etmemiştir. Buna rağmen şimdiye 
•kadar mer'i olan İçtüzüğün 180 nei maddesi 
bâzı gûna şeraiti haiz olarak ancak bir mebu
sun Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı suçlardan- birini işlediği 
takdirde dokunulmazlığının kaldırılabileceğini, 
aksi balde ref'in bahis mevzuu olmıyacağını ifa
de etmektedir. 

Arkadaşlar, görüyorsunuz ki, Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fık
rası ile Tüzüğün 180 nci maddesini bağdaştır
maya imkân yoktur. Yeni getirilen 180 nci 
madde ile teşriî masuniyetin ref'i Heyeti Umu
miye kararma menut kılınmakta ve Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 17 nci maddesine muvazi 
bir "hüküm vaz'edilmektedir. 

Arkadaşlar, Heyeti Umumiyenin vereceği bir 
karar dolayısiyle veya bir karara dair bâzı şüp-
Iheler ve endişelerin peşinen ifadesi Büyük Mil
let Meclisine karşı duyulması, beslenmesi icab-
eden hürmet fikirleriyle gayrikabili teliftir. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Ankara) — Tatbi
katla sabittir. 

ADNAN SELEKLER (Devamla) — İki ay
dan beri muhalefet 'hatiplerinin daima tekrar
ladıkları... 

REŞİT ÖNDER (Tokad) — İki ayda kaç 
toplantı yapıldı? 

ADNAN SELEKLER (Devamla) — Âli 
Meclis, Meclisi Muallâ; millî hâkimiyetin yegâ
ne temerküz ettiği müessese, millî hâkimiyeti 
'bilfiil kullanan mahal diye söylenen fikirler 
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nerede? Bu düşünceler mi? Parlmanter sorum
suzluk ve dokunulmazlığın millî hâkimiyet re- j 
jimlerinin temel taşını teşkil ettiğini biz de 
kalbul ediyoruz, fakat Teşkilâtı Esasiye Kanu- i 
nuna muvazi olarak sevk edilmiş bulunan yeni j 
metin ile bu esasların zedelenmediğini kabul et- ! 
mek insafında 'bulunsunlar. Arkadaşlar, teşriî 
masuniyet ıbir mebusun siyasi vazifesini engel
sizce, pervasızca ifa edebilmesi için tesis edil
miş bir zırhtır, ve meJbus siyasi vazifesinin ifa
sı dolayısiyle uğrıyabileceği her hangi ''bîr teh
dit ve telhli'kede <bu kaleye iltica etmek suretiy
le masun kalır. 

itimat 'buyurun arkadaşlar, 180 nci madde
nin bu metni muvacehesinde mevzuubahis zırh 
ne delinmek istemekte, ne de iltica edilecek ka
lede bir gedik açılmaktadır. Arkadaşlar, Tür
kiye Büyük Millet 'Meclisinin Dahilî Nizam
namesinin tadili dolayısiyle Teşkilâtı Esasiye 
Encümeninin mazbatasına, muhalefet milletve
killerinin yazdığı şerh nazarı itibara alınırsa, 
Teşkilâtı Esasiyenin 103 ncü maddesi muvace-
Ihesinde, şimdiye kadar meriyette olan 180 nci 
maddenin evleviyetle keenlemyekûn addedil
mesi iktiza ederdi. O itibarla objektif bir ölçü 
tesis edelim derken Iher şeyden evvel şunu ka
bul etmeleri iktiza eder ki, Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 17 nci maddesini değiştirmeden İçtü
züğe objektif bir hüküm konulamaz, ıböyle (bir 
hüküm serti edilemez. Teşkilâtı Esasiyenin 17 
nci maddesinin ikinci fıkrası muvacehesinde 
yapılabilecek İçtüzük tadilâtı bundan ibarettir. 

Arkadaşlar, bundan sonraki tatbikata- ibiı* 
vesile olur, 'bir örnek olur diye hangi ahvalde 
dokunulmazlığın kaldırılabileceği yolunda mü
talâalarımızı arz edeceğim. Arkadaşlar, siyasi 
bir (maksat ve ihtirasa hizmet etmek düşünce
siyle getirilmiş her hangi bir masuniyeti teşriî-
yenin ref'i talebinin Büyük Millet Meclisi He
yeti Umumiyesince reddedileceğinden emin bu
lunabilirsiniz. Her hangi Ibir siyasi mülâhazanın 
mahsulü olmamakla beraber ıbir mebusa isnad-
edilen suçun vahameti 'bakımından suç mevzuu
nu teşkil eden vakanın adlî 'bir tahkika tâbi 
tutulması ve adlî /bir vuzuha kavuşması parlâ
mentonun itibarı (bakımından lüzumlu ise teşrîî 
masuniyeti ref'edebilecektir. O itibarla, yanlış 
tatbikata yol açılmaması için 'bundan evvelki 
İnikatta Sayın Feyzioğlu ve Sayın Barutçu'nun 
verdiği iki misalin bu düşünce ve ölçü mııva-
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cehesinde teşriî masuniyet müessesesini yanlış 
bir istikamete sevk edilebileceğinden endişe 
ettiğimizi ifade etmek mecburiyetindeyim. 

REİS — Adnan Bey, bir dakikanız kaldığım 
hatırlatırım. 

ADNAN SELEKLER (Devamla) — Bir 
mebus bir trafik memurunu tokatlarsa bu onun 
şahsi terbiyesiyle ve mebusluk vazifesini telâk
ki ediş tarzı ile alâkalı bir meseledir. Ancak, 
dönem sonunda bu şekilde hareket eden bir meb
usu seçmemek suretiyle seçmenleri ona hakiki 
cezayı verir. Yoksa trafik memurunu, her han
gi bir büyüklük hissine kapılarak tokatlıyan 
mebusun haysiyet endişesi Büyük Millet Meclisi
ne mal edilemez. 

Bundan başka, Sayın Barutçu'nun söylediği 
gibi, bir belediye reisinin, mebus seçildikten son
ra belediye reisliği vazifesini ifa ederken yaptı
ğı memuriyet vazifesini suiistimal suçlarından 
dolayı teşriî masuniyetinin ref'i düşünülebilir. 
Arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki, belediye reis
liği siyasi bir vazifedir. Bu itibarla bir belediye 
reisi mebus seçilip Parlâmentoya dâhil olduk
tan sonra pekâlâ onun arkasında kalanlar onun 
itibarını siyasi maksatlarla rencide etmek için 
bir suiistimal suçunu tasni edebilirler. Bütün 
bu ihtimaller ve verilen misaller dışında daha 
roüınsik davranarak teşriî masuniyeti garplı 
memleketlerde anlaşılan mânası ile kabul ede
ceğiz. Ve 180 nci maddenin tadili bunun temi
natıdır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, 
alkışlar) 

REİS --; Kâmil Boran. 
M. KÂMİL BORAN (Mardin) — Muhterem 

arkadaşlarım, 180 nci maddede derpiş edilen 
tadil» Anayasanın 17 ve 27 nci maddelerine açık
ça aykırı olup teşriî masuniyet müessesesini or
tadan kaldırmaktadır. Evvelki gün bir arkadaş 
teşriî masuniyetin aleyhinde olarak tedarik ede
bilmiş olduğu birkaç makaleyi okudu. Teşriî 
masuniyetin lüzumuna kaani değilseniz, kaldırın 
arkadaşlarım.. Ama teşriî masuniyeti kaldırmak 
veya tahdit veya takyidetmek ancak Anayasanın 
tadiliyle mümkün Are caiz olabilir. İçtüzüğün ta
dili ile bu neticeyi elde etmeye asla mesağ yok
tur arkadaşlarım. Üzülerek arz ediyorum, ikti
dar partisinin son yedi yıllık efal ve icraatının 
bilançosunda, hukuk kaidelerine ve kanunlara 
riayet hanesi daima açık kalmıştır. Bu, üzüle
cek bir haldir. Ancak, şu anda esefle ve ibretle 

382 — 



1:20 27 J 
görülüyor ki, şimdiye kadar yapılanlar, elimiz
deki tadil metni yanında hiç mesabesinde kal
maya, hattâ unutulmaya mahkûm olacaktır. Cum
huriyet tarihi, Anayasaya şu vesika kadar aykırı 
bulunan bir başka tasarrufu zannederim ki kay-
dedemiyecektir. Mamafih büyük söylemiş olmı-
yayım, belki bunu da ararız. 

Arkadaşlar, bu tadil teklifinin reddinde za
ruret vardır. Çünkü elimizdeki vesika o haliyle 
rejimin adını resmen ve hukukan koyacaktır. 
Belki Parti Grupunuzda tadil teklifinin her 
maddesini destekleme kararını aldınız ama siz
ler o kararı verirken sadece Demokrat Parti 
azaları idiniz. Şu anda burada Türk Milletinin 
saygı değer milletvekilleri sıfatiyle bulunuyor
sunuz. Anayasaya ve Cumhuriyete ettiğiniz sa
dakat yemini yankılarının hâlâ bu mübarek kub
benin altında dolaşmakta olduğunu unutmayınız 
arkadaşlar. Tadil teklifinin reddi için önerge 
veriyorum, kabulünü bilhassa istirham ederim. 

REÎS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, benden sonra konuşan Antalya Me
busu arkadaşımın, siyasi maksatlarla gelen suç 
isnatlarının elbetteki hüsnükabul görmiyeceğini, 
reddedileceğini söylemesini senet telâkki ederim. 
Gönül isterdi ki, bu teminatı komisyon sözcüsün
den de diniiyelim. 

Teşriî masuniyet zaruridir, içtimai faydaları 
vardır, fakat üzerinde durmıyacağım, çünkü 10 
dakikalık bir zamanım var. 

Arkadaşım diyor ki, «Bilâkis memnun olsun
lar, daha iyi bir hüküm getirdik.» Biz dedik ki, 
«Hiç olmazsa eski 180 nci maddede iki kıstas 
mevcuttu. Şimdi geniş bir takdir 'hakkı bahis 
mevzuudur.» Geniş takdir haklarının bütün mem
leketlerde sonsuz olmadığını, şümulünün tahdide-
dildiğini söylediler. Osman Bölükbaşrnm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması bahis mevzuu olduğu 
zaman 24 . VI . 1957 tarihli Oturumda teşriî 
masuniyet müessesesinin vikayesi için geçen 
Meclisin huzurunu uzun boylu işgal etmiş ve mü
dafaasını yapmıştık. Garp memleketlerinde teşriî 
masuniyetin iki veçhesi vardır : Birisi, Hükü
metten gelen siyasi talep ve heveslere itibar edil
memesi, Hükümet gazaplarının üzerine tevcih 
edildiği milletvekilinin teşriî vazifesini himaye, 
o biri de dışardan gelecek çeşitli iftira, isnat 
ve tertiplere karşı teşriî hizmetin himayesi... Ya
ni, milletvekilinin himayesi değil. Eğer millet-
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, vekili mebus olmadan evvel bir suç işlemiş ise, 
j eğer milletvekili Hükümetin siyasi bir maksadı 

arkasında gizli olmıyan suç ile itham ediliyorsa 
I ve bu ciddî ise ve tahkikat kâfi bir teminata bağ-
! lanmışsa hususi hukuka mugayir olan teşriî ma-
! suniyetin kaldırılması icabeder. Ama, maksat 
I siyasi ise, izaç etmekse parlâmentoda, Büyük Mil-
! let Meclisinde vazife gören muhalefete mensup 

bir milletvekilini sindirmek ise ve tahkikat kâfi 
i bir teminat ile başlamamışsa, talepler ne olursa 

olsun kabul edilmez. 

Sizlere misal getireyim, kâfi delilleri mevcut, 
D. Parti Milletvekillerinin teşriî masuniyetleri
nin kaldırılması talepleri... 526 ncı madde suç
luları olsa dahi teşriî masuniyet zırhına bürü
nüyor, yani, iktidara mensubolan hiçbir tehlike 
bahis mevzuu değildir ve olamaz, öbür tarafta 
muhalif milletvekillerinin arzu edildiği zaman 
teşriî masuniyetleri kaldırılmıştır. Şimdi okuya-

j cağım; milletler bunu objektif kaidelere bağla
mışlardır. Fransa'da tanınmış hukukçu Marot 
kendisi mebus olduğu zaman parlâmentoya şu 
raporu veriyordu : «Encümenimiz bugüne kadar 
Mecliste takibolunan esasa göre işin esasını tet
kik etmenin salâhiyetimiz dışında olduğunu» be
yan eyler. Adliyenin talebi bizde ancak 16 Tem
muz 1875. Teşkilât Kanununun hükümlerine uy
gun olarak tatbik edilebilir. Yani tetkikimiz 
müddeiumuminin talebi kanuni mi; ciddî mi?, 
bu hususlara inhisar edecektir. Kanuni ise, yani 

i Hükümetin siyasi kastı mahsusunu gizlemiyorsa 
ref'edilecektir. 

j O tarihte Hükümetin siyasi Mfcdini gizledi-
j ğini size açıkça ifade ettim. O zaman âzalarının 
j gözlerine broşürler konmuştu. Müdafaa imkân-
j lan verilmedi, teşriî masuniyetler kaldırıldı. Ik-
J tidara mensup milletvekillerinin teşriî masuni-
| yetleri kaldırılmadı ölçüler objektif olmalıdır. 

Olmayınca işaret ettiğim tehlikeler varittir.» 

I Ümidederiz ki, yeni Yüksek Heyet mutlaka 
i objektif bir ölçü kullanacaktır. Bu ölçüleri mu-
| halefetin aleyhinde, iktidarın lehinde kullana-
| çaktır diye bir şey düşünmüyorum; Yüksek He-
I yeti bundan tenzih ederim. Fakat beşer bütün 
I hayatında bâzı takdirleri suiistimal etmiştir, 
I kötüye kullanılmıştır. Bu endişeler insanda mev-
I cut oldukça, kötüye kullanılma ihtimali insanın 
I ¥ içinde daimî olarak bulundukça, insan lâyikı 
: veçhile vazifesini yapamaz, endişe içinde kıvra-
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nır. Bu getirilen hükümler ne kadar ağır olur- , 
sa olsun, mâruz bulunduğumuz karanlık ne ka- j 
dar koyu, gece ne kadar uzun olursa olsun nur- j 
lu bir ışığın bu memlekette doğacağına inanıyor j 
ve onu ümitle bekliyoruz. Zannedilmesin ki, biz ; 
muhalefet olarak bu hükümlerden endişe duyu- j 
yoruz ve vazifemizi yapaınıyaeağız, böyle bir | 
düşünce asla hatırınızdan geçmesin. Daha ağır- j 
lan bile gelse milletin bize verdiği murakabe 
vazifesini, vatan ve millet vazifesini eskisinden 
daha şiddetle ve gururla yapacağız. (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar.) 

REÎS — Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) —Muhte

rem arkadaşlar, eğer bu sabah Osman Kavrak-
oğlu arkadaşımız 17 nci madde ile ilgili olarak 
son derece tehlikeli ve Anayasaya aykırı bâzı 
mütalâalar serd etmemiş olsalardı, huzurunuzda 
geçen inikatta arz ettiğim teşriî masuniyet me
selesine bir defa daha temas etmek lüzumunu 
hissetmiyecektim. 

Keza Hilmi Dura arkadaşımız bir hocamın 
teşriî masuniyet hakkındaki düşünceleri üzerin
de mütalâalar serd etmemiş ve onun kanaatleri
ni tek taraflı aksettirmemiş olsalardı, belki hu
zurunuzu bu mesele dolayısiyle tekrar işgal et-
miyecektim. 

Arkadaşlarım, deniyor ki, bu kürsüde me
busun söylediği sözler beyan kabilinden olursa, 
mütalâa kabilinden olursa o zaman Anayasanın 
teminatı altında olurmuş; aksi halde bu kürsüde 
söylenen sözlerden dolayı bile mebus takibedile-
bilir; hattâ teşriî masuniyeti kâldırılabilirmiş!... 
Yani Osman Bölükbaşı hâdisesinde, seçimden 
önceki Adliye Vekilinin hazırlamış olduğu müta
lâa, o mütalâaya müsteniden verilmiş olan kara
rın gerek iktidar partisine, gerek bu memlekete 
ne kadar çok ıstıraba mal olduğu düşünülmeksi
zin, yeniden tekrar edilmiştir. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Ne ıstırabı? 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Onu 
vicdanında hissedenler var içinizde. (Sağdan, 
bravo, sesleri) Var Murad Âli Bey. Belki siz his
setmezsiniz. Fakat hissedenler var. 

Hele bu maksatla Ali Fuat Başgil'in müta
lâalarını mesnet yapmayı, hakikaten cesaretin 
âzami haddine varmak telâkki ediyorum. Ali Fu
at Başgil'in mutlak ve nispî masuniyet mevzula* 
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rmdaki görüşü, aradan seçilerek okunan birkaç 
cümlede değildir. 

Bakınız Ali Fuat Başgil ne diyor: «Mebus 
düşünecek, görecek ve söyliyecektir.» Fütur
suz ve endişesiz söyliyecektir. Mesuliyet kay-
gusuna takip ve tevkif edilme korkusuna ka
pılmadan söyliyecektir. En namuslu ve en şe
refli bir vatandaş sıfatiyle, feragatli ve yüksek 
bir ahlâki ve medeni cesaretle söyliyecektir. 
Gerçi memleketin iyiliği hakkındaki düşünce
lerini ve kanaatlerini söylemek ve bu uğurda 
mücadele etmek her vatandaş için bir haktır. 
Fakat mebus için en yüksek ve kudsi bir va
tani ve insani vazifedir. Çünkü mebus Mec
lise görmek ve söylemek için gelmiştir. Söz 
ve yazı hürriyeti her vatandaş için bir hakkın 
istimalidir. Fakat mebus için millî ve vata
ni bir vazifenin ifasıdır... îşte mebusun Mec
listeki söz hürriyeti, mebusluk vazife ve salâhi
yetinin mantıki bir neticesi olduğu, bu hürriyet sa 
dece bir hakkın istimali mahiyetinde olmayıp, bir 
millî ve vatani vazifenin ifası için yegâne şart 
ve imkân teşkil ettiği içindir ki mutlak ve şâ
mil bir masuniyet, - tekrar ediyorum - mut
lak ve şâmil bir masuniyet şeklini almakta 
ve müşterek hukuk fevkinde bir himayeye 
mazhar olmaktadır. 

Yine Başgil diyor ki: «Teşriî masuniyet, ga
yesine tahsis edildiği takdirde milletvekilliği 
vazife ve salâhiyetinin zaruri bir lâzimesi hali 
ni alır. Hattâ millî hâkimiyet rejimlerinin te
mel taşını teşkil eder. Bundan dolayıdır ki, mil
lî hâkimiyet rejimine düşman olan diktatörler> 
aynı zamanda söz ve yazı hürriyetlerine de düş
mandır. Çünkü bu hürriyetler - ki teşriî ma
suniyet bunların en yüksek ve en mutlak bir 
ifadesidir. Diktatöryal rejimlerin amansız has
mıdır.» 

Hilmi Dura Bey, bu satırları da sizin oku
duğunuz makaleden okuyorum. 

«Bu rejimler, kuvvetlerini ve devam imkân
larını demagojilerden, yani sistemleri irilmiş ve
li ükümet dam gaşiyle resmileştirilmiş yalanlar
dan millet ve memleket selâmeti perdesi arka
sından şahıs ve klik menfaatleri takibeden pro
pagandalardan alır. Söz ve yazı hürriyeti ise 
demagoji bulutları arkasından hakikat güneşini 
parlatan kuvvettir.» Bu sözler de aynı Ali Fuat 
Başğil'indir... 
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MURAD ÂLÎ ÜLĞEN (Afyon Karahisar) -

Ali Fuat Başğil hakaret için ne diyor? 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — 

Şimdi hakaret bunun şümulüne girer mi, gir
mez mi? Ali Fuat Başğil ne söylüyor diyorlar. 
(Murad Âli Ülgen'e hitaben) Dinle Murad Âli 
Bey; okumaya vaktin olmuyor, bari dinle. 

Başğil'e göre mebusun Meclis kürsüsünden 
heyecanlı bir beyanat sırasında ağzından dö
külen bir hakaret ve küfür bile, yalnız kürsüde 
söylenmiş bir söz olması itibariyle istisnaen me
suliyetten masun tutulmuştur. 

Meclis kürsüsünde söylediği sözden dolayı 
mebus hakkında «meselâ hakaret ve sövme suç
larından dolayı ceza dâvası ikame olunamıya-
cağı gibi, tazminat talebinde de bulunulamaz. 
Böyle bir dâva ve taleple karşılaşan mahkeme, 
re'sen salâhiyetsizlik kararı vermeye mecbur
dur. Demek ki, mebus millet kürsüsünde lâyüs-
eldir; düşünür ve dilediği gibi söyler. Mebusun 
millet kürsüsünde freni, evvelâ şahsi terbiyesi 
ve memleket sevgisi, saniyen de Meclis Dahilî 
Nizamnamesinin bu husustaki inzibati hüküm
leridir.» (Soldan, gürültüler) (Sağdan, bravo 
sesleri) Tekrar ediyorum, bâz1- arkadaşlarım iyi
ce duysunlar diye: «Saniyen, Meclis Dahilî Ni
zamnamesinin bu husustaki inzibati hükümleri
dir.» (Soldan, inzibati hükümden bahsediyor 
sesleri, gülüşmeler) Evet, iyice anlaşalım. Ben 
inzibati ceza verilmez, demiyorum ki... Îşte bunu 
söylüyoruz biz de. Elbette inzibati ceza verilir. 
İnzibati ceza verilmekle beraber hakkında ayrıca 
ceza takibatı yapılır diyen zihniyet, kürsü hür
riyetini temelinden yıkan bir zihniyettir. 

REİS — Bir dakikanız kaldı, Turhan Bey. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Bana 

«Adam sen de» şeklinde elini sallıyan arkadaşlar 
da, gün gelecek, bunun lüzumunu anlıyacaklardır. 
Arkadaşlar, geçen înikatta birçok memleketle
rin anayasa hükümlerinden misaller getirdim. 
187-8 Kahunu Esasisi ile ilgili olarak Abdülha-
mit Devri müderisleri tarafından yazılmış ki
taplara bakınız. 81 seneden beri, bu memlekette 
Hüseyin Avni Göktürk'ün Adliye Vekilliğine 
kadar, bir tek mebus Mecliste söylediği sözler
den dolayı mesul olmuş mudur? Kavrakoğlu ve 
Hüseyin Avni Göktürk'ün mütalâası ile, 81 se
nelik bir hukuk anlayışını kaldırıp, mebusun 
kürsüde düini bağlamak mı istiyorsunuz? Yap-
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I mayın bunu, yapmayın bunu. (Sağdan, şiddetli 

alkışlar, bravo sesleri) 
Nispî masuniyet bahsinde... 
REİS — Turhan Bey, saatiniz dolmuştur. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlar, tesadüf müdür nedir, hep muh
terem Feyzioğlu'ndan sonra kürsüye gelmek 
bana nasiboluyor. 

Muhterem arkadaşlar, bir kere daha müşa
hede etmiş oldunuz ki, muhterem Profesör tek
rar maddeyle hiç alâkası olmıyan ve ademimes-
uliyete dayanan bir mütalâa ve beyanda bulun
dular. Konuşulan madde 180 nci madde. Muhte
rem profesör (Kürsüdeki rey, mütalâa ve beya
nından bir mebus mesul tutulamaz) esasından 
yürüdü ve ademimesuliyetin bu maddeyle kal
dırılmak istendiğini ifade etti. Halbuki bu 
maddenin ademimesuliyetle söz hürriyetiyle 
zerre kadar bir münasebeti yoktur. Madde di
yor ki, «Bir mebusa isnadolunan cürüm». Halbu
ki Anayasanın 20 nci maddesi... 

TURHAN FEYZÎOLĞU (Sivas) — 17 nci 
I maddesi. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Devamla) — 17 
I nci maddesi, bir mebusun kürsüdeki beyanatın

dan mesul olmamasını kabul ediyor ve açıkça 
ifade ediyor ki, mebusun kürsüdeki beyanatı hiç
bir zaman cürüm olmaz ve bu 180 nci maddenin 
esasını teşkü eden cürümler araşma girmez. Kaldı 
ki, bir arkadaşımız ifade etti, mevcut 180 nci 
madde Anayasanın 17 nci maddesi muvacehesin
de Teşkilâtı Esasiye Kanununun ruhuna ve lâf
zına tamamen aykırıdır. Çünkü, mevcut 180 nci 
maddeye göre sadece Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 12 nci ve 27 nci maddelerinde yazılı suç
lardan birini bir mebus işlerse ancak o takdirde 
teşriî masuniyeti kaldırılır. Halbuki Anayasanın 
17 nci maddesinde mutlak cürüm tâbiri vardır 
ve bu cürümler içinde öyle suçlar vardır ki, bu 
suçlar Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 nci mad
desinde ve 27 nci maddesinde yer almamışlardır. 
(Bu suçlardan birisini bir mebus işlerse Heyeti 
Umumiye bu mebusun teşriî masuniyetini kaldı
rabilir) hükmünü taşımaktadır. Anayasanın 17 
nci maddesine, yani ihmal edilmiş bir maddesine 
ve Anayasanın ruh ve metnine uydurmak için
dir ki, madde tadil edilmiştir. Madde, tadil edil
miş mutlak cürüm tâbiri maddeye ithal edilmiş
tir. Bunun kürsüde sarf edilen beyanatla zerre 

I kadar bir alâkası mevcut değildir. 
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ğım. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) 

yanlış naklettiler, söz istiyorum. 
Fikrimi 

REİS — Efendim, kifayet takrirleri var, 
okutmaya mecburum. 

Yüksek Riyasete 
Madde hakkında müzakere kâfidir. Oya vaz'-

ım arz ve teklif ederim. 
Kocaeli Mebusu 
Sadettin Yalını 

Yüksek Reisliğe 
180 nci madde üzerindeki müzakereler kâfi

dir. Reye arzını teklif ederim. 

Aydın Mebusu 
Necati Celim 
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Bir hususa daha temas edeyim, Ali Fuat Bas-

gil'in kitabını bizim arkadaşlar olsun, muhale- I 
fete mensubolan arkadaşlar olsun, buraya geti
riyorlar ve arzularına, noktainazarlarına uygun 
gördükleri kısımları okuyorlar, fakat diğer kı
sımları okumuyorlar. Bu Heyeti Umumiyeyi yan
lış yola sevk etmekten başka bir şeye yaramaz. 
Bakınız, şimdi arkadaşımızın okuduğu bir cüm
lenin mânasını onlar istedikleri gibi tefsir edi
yorlar, biz de istediğimiz gibi tefsir edebiliriz. 
Diyor ki; «en namuslu, en şerefli insan sıfatiyle 
bir mebus istediğini söyliyecektir.» Kabul ede
lim. Bir mebus en namuslu, en şerefli insan sı
fatını taşıyacak, fakat namuslu bir insanın, na
muslu olabilmesinin ilk şartı başkalarının namu
suna hürmet etmesiyle mümkündür. (Soldan, 
bravo sesleri) Şerefli insan sıfatını taşıyorsa 
başkalarının şerefine taarruz etmiyecektir. Na
muslara, şereflere taarruz etmek hakkını Ali 
Fuat Başgil hiçbir zaman mebuslara vermemiş
tir. 

Görülüyor ki, her hangi bir cümle dahi iste
nildiği şekilde tefsir edilebiliyor. 

Muhterem arkadaşlar, daima gayeye vâsıl ol
mak için muhtelif ve asla kabule şayan olmıyan 
yollar takibedilmiştir. 180 nci maddenin ademi-
mesuliyetle alâkası olmadığı halde sadece ademi-
mesuliyet olarak ele alınması doğru bir yol de
ğildir. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Soldan, alkış
lar) 

REÎS — Mütaaddit takrirler var, okutaca-
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Yüksek Reisliğe 

Müzakereler kâfidir. Maddenin reye vaz'mı 
arz ve teklif ederim. 

Bilecik Mebusu 
Ertuğrul Çolak 

REİS — Kifayet aleyhinde söz Fethi Çelik-
baş 'mdır, buyurun. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım; hakikaten takibediyorum, ya bi
zim basiretimiz bağlandı, yahut bâzı arkadaşlar 
çok süratle anlıyorlar, meseleleri. 

İki şey huzurunuzda görüşülüyor. Arkadaş
ların ifade ettiklerine göre, konuşulan mevzu
lardan biri kürsüde yapılan konuşmalar, diğeri 
ise mebusların Meclis dışındaki faaliyetleri. 

Bir kısmı arkadaşlar, kürsü konuşmaları ile 
alâkalı mutlak mesuliyetsizlikten bahsediyorlar, 
diğer bir kısım arkadaşlar da Meclis dışındaki 
faaliyetler dolayısiyle mebuslara isnadolunabile-
cek suçlardan bahsettiler. Bunun hangisi ile ilgi
li olduğunu sarahaten belirtilmeden nasıl tenev
vür ettik ki, kifayeti müzakere diyebiliyorsu-
nuz. Cidden hazin arkadaşlar. Lütfediniz şunu 
reddediniz. Hakikaten acayip bir vaziyet. Dün
ya parlâmentolarında mebusların bir kader bir
liği vardır arkadaşlar. Biz bunu unuttuk. Sanki 
minel kadim, ilelebet iktidarda kalacakmışsmız 
gibi bir haleti ruhiye içinde konuşuyorsunuz. 
Bu derece bindiği dalı kesen insanlar bir arada 
nasıl olmuşuz cidden şaşıyorum. İtiraf edeyim. 
Milletvekillerinin Meclis dışındaki faaliyetleriy
le alâkalı bir keyfiyet ise bugün bana gelecek 
bir felâket yarın Demokrat Partili bir arkada
şın da başına gelebilir. Bu ne zihniyettir, arka
daşlar. Bunu anlamaya imkân yok. Şu müzake
relerin kâfiliğinden vaz geçiniz, vuzuha varalım. 

SELİM AKİS (Manisa) — Biz vuzuha var
dık. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Selim 
Bey, siz vuzuha varmış olabilirsiniz. Fakat bü
tün arkadaşlar zannediyorum ki, bu vuzuha 
varmamışlardır. (Soldan, vardık, vardık, sesle
ri) Eğer hepiniz bu vuzuha -varmışsanız mesele 
yok. Bu vaziyette benim konuşmam beyhude gi
bi geliyorsa, bu vuzuhu sözcü arkadaşımız ifade 
etsin, biz de konuşmıyalım. 

Hayır arkadaşlar; siz vardınız ama.... 
VACÎD ASENA (Balıkesir) — Biz anladık. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Vâcid Bey, 
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siz Reis Beyle konuşun, benimle değil, bana hi-
tabetmeyin. 

REÎS — Vâcid Bey, hatibin sözünü kesmeyin 
Siz devam buyurun, Fethi Bey. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar; bakıyorum, bir kısım Demokrat Par
tili arkadaşlar benim konuşmamı tasvibeder şe
kilde hareket ediyorlar. Ama onu bir yana bıra
kıyorsunuz. Sekiz, on arkadaş «biz vuzuha var
dık, biz anladık.» diyorlar. 

REÎS — Efendim, işaret ettim, bu, reylerle 
belli olacaktır. Siz konuşmanıza devam, edin. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Reylerle 
belli olacağını biliyorum, ama «anladık» diyen 
arkadaşların reyleriyle belli olmıyacağmı da 
Riyasete ben söyliyeyim. Böyle iltizamkârane 
konuşulmasın rica ederim. Fevkalâde mühim bir 
nokta üzerindeyiz. Bunu reddetmeye imkân yok. 
Mebusun kürsüde konuşmasını ayrı bir maddede 
görüştük. Meclis dışı konuşmalar mevzuunda 
mebusların bir kader birliği vardır, isteseniz de 
istemeseniz de vardır. Bu nokta tespit edilsin. 
Bugün bize, yarın size karşı birtakım şeyler tan
zim edilebilir, teşriî masuniyetiniz kalkabilir. 
(Soldan, «kifayet hakkında bu kadar konuşu
lur mu?» sesleri) Kifayeti söylüyorum arkadaş
lar, bu mevzuda bütün mebusların Meclis dışın
daki çalışmalarını konuşmıyacağız da neyi konu
şacağız beyefendi 1 Bu kürsüde konuşmanın tan
zimini dahi zatı devletleriniz idare edecekseniz 
onu söyleyin, beyefendi. Meclisi siz idare edecek
seniz arkadaşlarınıza yalvarır oraya geçebilirsi
niz. 

REÎS — Fethi Bey, arkadaşlarınıza yalvarın, 
oraya geçin, ne demek? Hiçbir seçim tasavvur 
ettiğiniz gibi olmaz. Meclisin iradesiyle tezahür 
eden bir seçim neticesine bu derece hürmetsiz
lik göstermeye hakkınız yoktur. Sözünüzü lüt
fen tavzih ediniz. (Sağdan, gürültüler) (Sağdan, 
Reis siz müdahale ediyorsunuz, sesleri) Riyase
te taallûk eden bir mevzuda siz çok defa daha 
çok kişi ile hareket etmek suretiyle mukabele et
mektesiniz. Çok rica ederim, Riyasetin takdiri
ne aidolan bu hususlarda müdahale etmeyiniz. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Yalvar
mak demek rica etmek demektir. Kirazoğlu Bey 
rica etmeden, doğrudan doğruya gizli reyle se
çilmiş ise hakikaten yedi buçuk senelik zaman 
içinde yeni bir şey öğrenmiş olacağım, 
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REÎS — Bunu size tebşir edebilirim. Bütün 

arkadaşlar bu yolda seçilmiştir. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Bu sözler 

zapta geçebilir. Onun da kıymeti vardır. 
Parlâmento çalışmalariyle bu derece ehem

miyetli, cidden milletvekili salâhiyetleriyle alâ
kalı bir mesele üzerinde konuşulurken müzake
re kâfidir diye takrirler vermek kendi kollarını 
muvafık, muhalif farkı gözetmeden arz edeyim, 
milletvekili olarak bağlamak demek olur, arka
daşlar. 

REÎS — Fethi Bey, sözleriniz on dakikayı 
geçti. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Yarın, 
arkadaşlar, hiçbir partinin ekseriyet teşkil ede-
miyeceği bir vaziyet hâsıl olursa, - (bu Nizam
name maddeleri yürürlüktedir - bu takdirde 
'her hangi lıir arkadaşımız Meclis dışı faaliyet
leri dolayısiyle teşriî masuniyetinin kalkması 
için bir suçla huzurunuza gelebilir. Ve bu mil
letvekilinin teşriî masuniyeti kalkarsa millet
vekilliği vazifesi dumura uğramış 'olacaktır. Va
ziyet tavazzu'h etmemiştir. Bu 'bakımdan vuzu
ha varalım arkadaşlar. Tehlikeli foir yola gidi
yoruz. 300 yıllık 'bir mücadele neticesinde el
de ettiğimiz muhalefet ve muvafakat olarak 
haklarımız, aslında millet namına bir imtiyaz
dır, 'kendi imtiyazımız değil. Kendi haklarımızı 
terk ederek tehlikeli bir yola gitmiyelim. Vu
zuh bulsun ve ondan sonra reye konsun. Bu hu
susta anlaşalım arkadaşlar. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

REÎS — Kifayet aleyhindeki konuşmayı din
lediniz. Kifayet takrirlerini reyinize arz ediyo
ruz. Kabul edenler lütfen işaret etsinler. (Neyi 
sesleri) Kifayeti müzakereyi kabul edenler lüt
fen işaret etsinler.. Kaıbul etmiyenler.. Kabul 
edildi efendim. (Sağdan, «saymadınız Reis Bey» 
sesleri) Çok rica ederim, Riyaset daima Mecli
sin sayısını göz önünde tutmaktadır. 

Takrirleri okuyoruz, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

Şifafhen arz ettiğim sebepler dolayısiyle 180 
nci maddede derpiş edilen tadilin reddini ve 
maiddenin eski haliyle Ibıra'kılmasmı arz ve tek
lif ederim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 
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Yüksek Reisliğe 

180 nci maddenin aşağıda tahrir olunduğu 
üzere değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Burdur Mebusu 
Behçet Kayaalp 

«îhzari Encümen yapacağı tetkikat netice
sinde mebusa vâki cürüm isnadının ciddî oldu
ğuna ve siyasi maksat güdülmediğine kanaat 
getirirse teşriî masuniyetinin * kaldırılmasına 
karar verir. Aksi 'halde takibat talebini redde
debilir. Muhtelit Encümen (bu hapta ikinci bir 
karar verir. O mebus isterse îhzari Encümende, 
Muhtelit Encümende ve Heyeti Umumiyede 
kendini müdafaa eder veya bir arkadaşına et
tirir. 

Heyeti Umumiye <bu (hususta kararını verir.» 
REİS — Aykırılı'k derecesine göre tekrar 

okuyup birer îbirer reyiâlinize arz edeceğim. 
(Mardin Mebusu Kâmil Boran'm takriri 

tekrar okundu.) 
REİS —- Mardin Meibusu Kâmil Boran'm, ta

dil edilen maddenin reddiyle eski madde metni
nin ipkasını talebeden takririni reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Reddedil
miştir. 

(Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'ın takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'ın, 
180 nci maddenin tadilini tazammum eden tak
ririni reyiâlinize arz ediyorum. Ka'bul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir, efendim. 

REİS — Maddeyi aynen reye arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 185. — İhtar ezasını takdir ve infaz 
etmek hakkı Riyasetindir. 

Bir mebus kürsüde iken ihtara uğradıktan 
sonra mutavaat gösterip kendini tebriye etmek 
isterse ona ruhsat verilir. 

Bunun dışında ihtara uğrıyan mebus inika
dın veyahut celsenin sonunda söz alabilir. 

Bununla beraber bu ruhsatın, inikadın veya
hut celsenin sonundan evvel verilmesini Reis tak
dir edebilir. 

Reis, mebusun izahatını kâfi görmezse ihtarı 
ipka eder. 

Divan kâtipleri ihtarı kaydederler. 
Bir mebus aynı inikatta iki defa ihtar ceza- I 
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sına uğrarsa keyfiyet zabıt hulâsasına dercolu-
nur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? (Yok 
sesleri) 

Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 187. — Takbih cezasını müstelzim olan 
hareketler şunlardır : 

1. Aynı inikatta iki kere ihtar cezası gör
düğü halde ihtarı müstelzim hareketlerden vaz
geçmemek; 

2. Bir ay içinde üç kere ihtar cezasına uğ
ramak; 

3. Mecliste bir gürültüye sebebiyet vermek 
veyahut Meclisin çalışmalarına iştirakten imtina 
için birleşmeye Heyeti Umumiyede açıkça ön-
ayak olmak; 

4. Meclis âzasından bir veyahut birkaçını 
tahkir etmek veya sövmek veyahut tehdidetmek. 

Takbih cezası alan mebusun bir aylık tahsisa
tının beşte biri kesilir. 

Yüksek Reisliğe 
187 nci maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadil ve tashihini arz ve teklif ederim. 
Rize Mebusu 
Mehmet Mete 

3. Mecliste bir gürültüye sebebiyet vermek 
veyahut Meclisin çalışmalarına iştirak etme
meleri için alenen ve gürültülü bir şekilde me
buslara telkin ve teşvikte bulunmak, 

REİS — Encümen. 
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ RE

İSİ YERİNE OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) 
— Efendim, bu fıkra metinde gayrivazıhtır. Sırf 
redaksiyonu ve vuzuhu temin için bu takrir ve
rilmiştir. Encümen de iştirak etmektedir. 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 
dikkate alanlar... Almıyanlar... Takrir nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Filhal encümen de iştirak etmekte midir? 
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ RE-

ISI YERİNE OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) 
— Evet. 

RE IS — Encümen de filhal iştirak ettiğine 
göre, maddeyi bu şekilde okuyacağız. 

Madde 187. — Takbih cezasını müstelzim olan 
hareketler şunlardır : 

1. Aynı inikatta iki kere ihtar cezası gör-
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düğü halde ihtarı müstelzim hareketlerden vaz
geçmemek; 

2. Bir ay içinde üç kere ihtar cezasına uğ
ramak; 

3. Mecliste bir gürültüye sebebiyet vermek 
veyahut Meclisin çalışmalarına iştirak etmeme
leri için alenen ve gürültülü bir şekilde mebus
lara telkin ve teşvikte bulunmak; 

4. Meclis âzasından bir veyahut birkaçını 
tahkir etmek veya sövmek veyahut tehdidetmek. 

Takbih cezası alan mebusun bir aylık tahsisa
tının beşte biri kesilir. 

REÎS — Maddeyi bu şekilde reye arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 188. — Meelisten muvakkaten çıkarıl
ma cezasını müstelzim hareketler şunlardır : 

1. Takbih cezasına uğradığı halde bunu 
müstelzim hareketlerden vazgeçmemek; 

2. Aynı inikatta iki kere takbih cezasına 
uğramak, Büyük Millet Meclisini, Reisicumhuru. 
Meclis Reisini veya Reisvekillerini, Hükümeti, 
Hükümet âzasından bir veya bir kaçını tahkir 
veya tehdit etmek; 

3. Heyeti Umumiye müzakerelerinde halkı 
cebrî muamelelere, dahilî kıyam ve isyanlara 
veyahut Teşkilâtı Esasiye Kanunu ahkâmına 
tecavüze teşvik etmek; 

4. Meclis binaİârı ve müştemilâtı dâhilinde 
memnu bir fiili irtikâp etmek. 

Bu inzibati cezaların tatbiki, mesuliyeti mu
cip fiillerden dolayı takibat icrasına mâni değil
dir. 

REÎS — Fazıl Yalçın. 
FAZIL YALÇIN (Kırşehir) — Vazgeçtim. 
REÎS — Turhan Feyzioğlu. (Soldan, vaz

geçti sesleri) 
TURHAN FEYZlOĞLU (Sivas) — Efen

dim, vicdani vazifemi yapmak için konuşuyo
rum. Vazgeçti, diyen arkadaşa hitabediyorum; 
biz de yerimizde oturup elimizi kaldırmasını 
biliriz. (İnhisar, sesleri) inhisar değil, vicdanı
mızın emrettiği şeyi yapıyoruz. (Sağdan, zabıt
lara geçer sesleri) Vereceğiniz reylere, Grup ka
rarınız sebebiyle tesir edemesek bile, bir gün bu 
zabıtlar elbette konuşacaktır. 

Efendim, bu maddenin son fıkrası diyor ki; 
mebusa verilecek inzibati cezalardan başka, fiil 
cezayı müstelzim ise, ayrıca cezai takibat yapı-
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lir. Şimdi, Anayasamızın 17 nci maddesinin 
kılma bile dokunulmuyor diye teminat verildi
ğine göre, biz şunu anlıyoruz : 188 nci madde
nin 1* 2 ve 3 ncü bentlerinde zikredilen fiiller
den dolayı cezai takibat yapılmasına imkân yok
tur. Ancak, bir bentte... 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Birin
cide değil, dikkat et. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mes
uliyet olabilir. «Meclis binaları ve müştemilâtı 
dâhilinde memnu bir fiili irtikâbetmek» diye 
bir 4 ncü bent var. 

Bir mebus koridorda tabancasını çekmiş, bir 
arkadaşını yaralamış, yahut yumruk atmış. Bu 
takdirde muhakkak ki inzibati cezadan başka 
cezai takibat da yapılacaktır. (Soldan, iyi ya, 
madde de bunu söylüyor sesleri) Bu noktada be
raberiz. Ben de aksini iddia etmiyorum. İçtü
züğümüzün esasen bunu belirten bir maddesi 
var. Şimdi Reis Agâh Bey burada olsalardı 
maddeyi hemen söylerlerdi. Ama Sebati Bey de 
söyliyebilirler. 217 nci maddedir, değil mi'? 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Evet. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu 

217 nci maddeye göre, koridor v.s. de bu gibi 
cinai cebrü şiddet fiillerini işliyen kimsenin hat
tâ derhal savcıya teslim edilebileceğine dair 
hüküm var. Bu hüküm muvacehesinde komis
yon bu son fıkradan ne anlıyor? Teklif sahip
leri neden bu fıkraya ihtiyaç görmüşlerdir? 
Bunu encümende sordum, söylemediler. Maz
bata tanzim edilmiş. Orada da 188 nci madde
ye inzibat bakımından lüzum görülmüş ve bu
nun için aynen kabul edilmiştir, deniyor. Efen
dim; Anayasaya aykırılığı bahis mevzuu edil
miş bir madde için iki kelimeden ibaret bir maz
bata yazılır mı? «Yerinde görülmüş.» deniyor, 
o kadar, ihtiyaca tekabül ettiği görülmüş... 
Nedir bu ihtiyaç?. Bu ihtiyacın mânası nedir? 
Kavrakoğlu'na hususi ısrarla sordum, yeni sor
duğum için hatırlamamasına imkân yoktur. Bu 
fıkra 4 ncü bende mi taallûk ediyor dedim, yani 
münhasıran bu maddenin 4 ncü bendindeki 
«Meclis binaları ve müştemilâtı dâhilinde mem
nu bir fiilî irtikâbetmek» fiillerine, yani yum
rukla, tokatla işlenen fiillere mi inhisar ediyor, 
dedim. Bir kısım cinai cebrüşiddet hareketlerine 
mi taallûk ediyor, diye sordum. «Evet, anladı
ğınız gibi, münhasıran buna taallûk ediyor» de
di. Yüksek Meclis dâhilinde söylenen sözlerden, 
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1, 2, 3 ncü bentlerde zikredilen mahiyetteki söz
lerden dolayı ise, bir inzibati cezayı müstelzim 
bulunsa bile, ayrıca cezai takibat yapılamaya
cağı açıktır. Anayasanın 17 nci maddesi bu yolu 
kati olarak kapamıştır. Bunu, âza olarak bana 
söylemelerini bendeniz kafi görmüyorum. Lüt
fetsinler, aradan geçen kısa zaman zarfında 
eğer kanaatleri değişmedi ise, bir de Büyük Mil
let Meclisi huzurunda ve tarih huzurunda aynı 
şeyi söylesinler. Buradan hiç değilse kısmen 
müsterih gidelim. 

Bir başka nokta : Encümen âzası bir hukuk
çu arkadaşımdan sordum. Nedir bundan mak
sat? Dedi ki «hakikaten biraz mucibi tereddüt 
ifade tarzı vardır. Bir tadil önergesi vereceğim.» 
Nasıl bir tadil düşünüyorsunuz, dedim. Ama bu 
konuşma D. P. Grup kararından önce idi. Yani 
encümende kanaatlerimize iştirak edip bâzı nok
talarda bizimle birlikte tadil yoluna gidilebile
ceği zamanlar. «Bu fıkranın tayyınt teklif ede
ceğim ; yerine İçtüzüğün 217 nci maddesi mah
fuzdur diye, aynı maksadı karşılıyan bir teklif 
yapacağım.» dedi. Hedef öldürme, yaralama gi
bi, cebrişiddet hareketleri ise, yeri vardır İçtü
zükte. Görüyorsunuz ki, mesele encümende de 
tam aydınlatılmamıştır. Burada ise gayrivâzıh 
birtakım sözler söylenmiştir. Benim kanaatim 
odur ki, Anayasanın 17 nci maddesi orada dur
duğu müddetçe, Anayasa tadili merasimine uy
gun surette değiştirilmediği müddetçe, İçtüzüğe 
koyacağımız her hangi bir hüküm, mahkemeleri 
bağlamıyaeak, her hangi bir tesiri olmayacaktır. 
Faik Alımed Barutçu'mm dediği gibi, belki bu
na rağmen, bir mebusu Meclis dâhilinde söyle
diği sözden dolayı mahkûm edecek bir hâkim 
bulabilirsiniz, ama böyle bir mahkûmiyet kara
rını verecek olan hâkimi de ilelebet tarih ve mil
let mahkûm eder. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Hilmi Dura. 
HİLMİ DURA (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlarım; Turhan Feyzioğlu arkadaşımız, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi 
mer'i ve ayakta oldukça İçtüzüğe konulan bir 
madde ile onun hükümlerinin tebdil edilemiyeee-
ğini söylediler. Gayet doğru, bizim de iddiamız 
bu. Fakat niçin 180 nci maddenin münakaşasın
da kendilerine bunu itiraf ettiremedik. 180 nci 
madde, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci 
maddesinin ikinci fıkrasına aykırı ve muhalif bu
lunduğu halde bunu niçin kabul etmiyor? 180 
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nci maddede muayyen suçlar yazılıdır. Bu suç
ların dışında teşriî masuniyet kaldırılamaz. Ken
dileri bir ölçü, objektif bir ölçü bulmak lâzım di
yor. Bizim Anayasamız objektif bir ölçü veriyor 
mu? Bizim Anayasamız, (Gerek intihabından ev
vel ve gerekse intihaptan sonra aleyhine bir cü
rüm isnadedümiş bir mebus hakkında takibat ic
rası Heyeti. Umumiyen in kararına men uttur.) di
yor. Cürüm isnadolunan... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — 180 nci 
maddeyi konuşmuyoruz. 

HİLMİ DURA (Devamla) — Fakat demin 
kendileri 17 nci maddenin 2 nci fıkrasını konuş
tu, konuştu, «ikisini birbirinden ayıramayız, be
raber» dedi. 

Şimdi, ben kendisinin Anayasanın 17 nci mad
desinin birinci fıkrası ve dolayısiyle İçtüzüğün 
180 nci maddesinin sonuncu fıkrası hakkındaki 
mütalâalarına bir başka yoldan cevap verirken 
buna itiraz ediyorlar. 180 nci maddeyi geçtiniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Geçme
dim, kifayeti müzakere takriri verildi. 

HİLMİ DURA (Devamla) — Burada Ali Fu
at Başgil'in eserini geçen gün okudunuz. Şimdi 
de bir parça okudunuz, daha ne okuyacak diye 
sonuna kadar bekledim. Ben dedim mi ki, Ali Fu
at Başgil teşriî masuniyet düşmanıdır? Ali Fuat 
Başgil teşriî masuniyeti bir hukuki zaruret ola
rak kabul ediyor. Ama bizim Dahilî Nizamname
mizin 180 nci maddesinin genişletilmesi dolayı
siyle bugün vardığımız tatbikatı tenkid ediyor. 
Niçin onları okumuyorsunuz. Ben Ali Fuat Baş
gil'in eserinin neticesini okumamıştım, sizin muh
temel itirazınıza saklamıştım. Şimdi Ali Fuat 
Başgil şöyle demiş, böyle demiş. Netice nereye ge
liyor? 

Ali Fuat Başgil bütün bunları söyledikten 
sonra «nasıl olmalıdır?» diyor. Ben şimdi nasıl 
olmalıdır, diyen teklif ve temennilerini okuyaca
ğını, sizinki mi, benimki mi doğru, meydana çı
kacaktı!', 

Ali Fuat Başgil teşriî masuniyet müessesesi
ni etüd ettikten sonra sayfanın sonunda diyor ki; 
«Kanaatimizce 17 nci maddenin 2, 3 ve 4 ncü fık
raları esaslı bir surette tadil edilmeli ve tadilde 
şu noktalar göz önünde tutulmalıdır: 

1. Mebusun Meclis dışındaki masuniyeti sırf 
Meclisin müçtemi bulunduğu zamana inhisar et
melidir. 
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TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Anayasa 

değişmeli, diyor. 
RE IS — Çok rica ederim. 
fîlLMl DURA (Devamla) — Binaenaleyh 

Ali Fuat Başgil diyor ki; «Aleyhine suç isnad-
olunan mebus hakkında Meclisin müçtemi bulun
madığı zamanlarda serbestçe takibat icra edilebil
melidir.» Çünkü hali faaliyette bulunmadığı bir 
zamanda takibatın tehirinin mânası ve hukuk 
mantığında yeri yoktur. 

b) Mecliste teşriî masuniyetinin kaldırılma
sına karar verilen bir mebus hakkında Meclis 
içtimaına nihayet verip de tatile girince, derhal 
takibat başlamalıdır. Başka bir ifade ile, Mecli
sin takibata ademimüsaadesi, yalnız hali içtima-
da bulunduğu zamana şâmil olmalıdır. Bunun 
için de 17 nci maddenin 2 nei fıkrasına (Meclis 
müçtemi bulunduğu müddetçe) kaydının ilâvesi 
kâfidir.» 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Anaya-
sâyınıı değiştiriyorsunuz ? 

HÎLMt DURA (Devamla) — Siz Ali Fuat 
Başgil'in- fikirlerinin benim izah ettiğim fikirler
den başka olduğunu ve benim onun fikirlerini 
gizlediğimi ifade ettiniz. Ben size kitaptan ne
ticeyi okuyorum: 

2. «Takibattan masuniyetin kendiliğinden 
kalkması hali yalnız cinai mahiyetteki meşhut 
cürümlere inhisar ettirilmemelidir. Bütün meş
hut cürümlere inhisar ettirilmelidir. Bunun 
için de üçüncü fıkradaki (cinai) kaydının kal
dırılması kâfidir. 

3. Maddenin ceza hükmünün infazını te
cile mütedair olan 4 ncü fıkrası tayyoluııma-
lıdır.» 

Bakınız, başka neler diyor: «İtiraf etmek 
lâzımdır ki, bizde teşriî masuniyet, Teşkilât 
Kanununun 17 nci maddesinin bu müesseseye 
verdiği hususi bir şekil ve genişlik sebebile, 
mebusluk vazifesinin bir lâzimesi olmaktan 
çıkmış, maksat ve gayesinden uzaklaşmıştır. 
Bugün artık anlaşılmıştır ki, bu sistem vatan
daşlardan bit* kısmını işledikleri suçlardan 
dolayı takipsiz ve cezasız bırakmaktadır.» 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa ne diyor? 
(Gerek intihabından evvel ve gerek sonra aley
hine cürüm isnadolunan bir mebusun maznu-
nen isticvabı veya tevkifi veyahut muhakemesinin 
icrası Heyeti Umumiyenin kararına menuttur.) di-
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yor. Falan, falan suçu işliyenler hakkında der
hal tatbikat yapılır, diğerleri hakkında yapıl
maz demiyor. Siz Anayasanın bu sarahatine 
rağmen ve dâva olarak bütün kanunların Teş
kilâtı Esasiyeye muhalif olarak çıkarıldığı gibi 
bâtıl bir tezi bayrak olarak kabul edip bugün 
teklifin en kuvvetli maddelerine itiraz ediyor
sunuz. Teklifin en kuvvetli maddeleridir bun
lar. Çünkü Anayasaya muhalif hükümleri kaldı
rıyoruz. Diğer maddeler ise Anayasaya muha
lif değildir. Biz Anayasaya muhalif maddeleri 
kaldırıyor, yerlerine Anayasaya uygun madde
ler getiriyoruz. (Soldan bravo sesleri, sürek
li alkışlar.) 

REİS — Sırrı Atalay! 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hilmi Dura dedi

ler ki, «Feyzioğlu 180 nci maddede şöyle konuş
tu, böyle konuştu. Halbuki biz burada 188 nci 
maddeyi konuşuyoruz. Şuradaki 10 dakikalık 
konuşmasında arkadaşımız 188 nci maddeden 
tek kelime ile bahsetmedi». Siz Curada bahset
tiğiniz sözlerle daha teşriî masuniyet ile mesuli
yetsizliği birbirinden ayıramadığınızı gösterdi
niz. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Rica ederim, Meclise hitabediniz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — 188 nci mad

denin son fıkrası Anayasanın 17 nci maddesini 
zedeliyor mu, zedelemiyor mu ? Bizim noktayı 
nazarımız şudur ki, Sebati Ataman, Behzat Bil
gin ve Osman Kavrakoğlu'nun dedikleri gibi 
olursa 188 nci maddenin 3 ncü fıkrasına müste
niden mesuliyet cihetine gidilecektir. Ne olursa 
olsun B. M. Meclisinin şti kürsüsünde velev ki 
hakaret olsun; velev ki en ağır ve galiz bir kü
für dahi olsun; millet haklarının hâkimiyeti için 
kürsü hâkimiyeti için, vatandaş hak ve hürriyet
lerinin korkusuzca ifadesi için... (Soldan, «illâ 
ki sövmek mi lâzım?» sesi). Anlatayım. Kürsü
den sövülür, hakaret olunursa... (Soldan, «yakı
şır mı?» sesleri) Yakışmaz. O, söyliyenin terbi
yesine, karakterine bağlıdır; mânevi mesuliyet
tir. 217 yahut 188 nci maddedeki inzibati hüküm
leri bir tarafa bırakın. B. M. Meclisinin bu kür
süsünde mücerret hakaret ederse, küfrederse, mâ
nevi mesuliyettir. Ali Fuat Başgil ve Tahir Ta
ner'in - zaman kısa, okumıyacağım - bütün söyle
dikleri şudur : 

«B. M. Meclisi kürsüsünde söylenen sözler ne 
olursa olsun mesuliyetsizlik prensibine tâbidir. 
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Suç sayılmaz.» Bunu bu şekilde bilmek lâzımdır. 
1887 den beri tatbik edilen şey budur. Bunun 
yalnız bir istisnası olmuştur. O da 26 Haziran 
1957 de şurada Osman Bölükbaşı'mn konuşma
sından dolayı olmuştur. Onun dışında bir tek 
misal gösteremezsiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, Osman Kavrakoğlu 
konuşurken iki memleketten misal verdi ve de
di ki, şu memleketlerde suç kabul edilen sözler 
kürsüden söylen misse mesuliyetsizlik prensibine 
tâbi değildir. Arkadaşımız bütün demokratik 
hür memleketlerden çıkara çıkara iki memleket 
Anayasasını getirdi. Amerika Anayasasının 1 
nci maddesinin 6 ncı fıkrasını,, îsrail Anayasa
sının 35, Hindistan Anayasasının 105 nci mad
delerini okumadı. Vaktimiz kısa olduğu için bu 
maddeleri okuyamıyacağım. Yunanistan Anaya
sasının 162, Federal Almanya Anayasasının 40, 
Brezilya Anayasasının 44, Finlandiya Anayasa-
sının 12 nci maddesini okumaktan sakındı. Yal
nız şurasını arkadaşımız unutuyor : Finlandiya'
da tarafsız bir Meclis Riyaseti, teminatlı kaza 
organı vardır. Anayasanın 4 ncü maddesine gö
re nispî seçim usulü bu memlekette kabul edil
miş ve denmiştir ki, parlâmentoda bir milletve
kilinin hakareti mevzuubahsolursa 5/6 eksei'i-
yet olmadıkça mesuliyeti cihetine gidilemez. 
Nispî seçim teminatı altıda beş ekseriyet temi
natı muvacehesinde hiçbir parti bu çoğunluğu 
toplayamaz, öyle bir halde kendi grupu da rey 
verecektir ki, suç, sayılsın. Milletler, hükümler 
koydukları zaman onun icaplarını da yerine ge
tiriyorlar. Arkadaşım söyledi, cımbız ile seçip 
getiriyorsunuz. 

Fransa Anayasasının 21 nci maddesi : 
«Hiçbir parlâmento üyesi görevlerinin yapıl

ması sırasında -* yalnız kürsüden değil, görevle
rinin yapılması sırasında - açıkladığı düşünce 
ve oyları dolayısiyle kovuşturulamaz, tutulamaz 
ve yargılanamaz.» 

Yunanistan madde 62 : 
«Bir milletvekili görevleri sırasında ifade et

tiğinden dolayı kovuşturmaya tâbi tutulamaz 
veya sorguya çekilemez.» 

Brezilya madde 44 : 
«Parlâmento ve senato üyeleri vazifelerini 

icra ederken yalnız kürsüde değil, görüyor mu
sunuz - görevlerini icra ederken mesul değil -
söz ve hattâ hareketinden dolayı vekâletlerini ifa 
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ve icra ederken, beyanlarından, sözlerinden oy
larından dolayı dokunulmazlığı haizdirler» de
mektedir. 

B. M. Meclisi kürsüsünde konuşulan bir sö
zün velev hakaret olsun, velev terbiyenin hudut
ları dışına çıkacak bir küfür olsun, (bu nadirat-
tan olacak bir şeydir, zaten) bir memleketin iti
barını kırmaz ve milletin haklarını zedelemez. 
Ama bir mecliste hürriyet kürsüsünde milletve
kili konuştuğu zaman, çoğunluğun takdirine ka
lacak ve çoğunluğun; (şunlar hakarettir) diye 
kendisine tecziye edeceği endişesi içinde konu
şacak olursa millet haklarını istediği gibi, iste
diği şekilde elbette ki, savunamıyacaktır. Bir ta
rafta mânevi bir mesuliyet, öbür yanda korku 
ve endişe. 

Muhterem arkadaşlarım, isterseniz zabıt ceri
delerini getirtip birer birer tetkik edelim. Bu 
kürsüden muhalefet cephesinden gelen sözler mi 
ağırdır, yoksa iktidar tarafından mı? Demokra
sinin nâzımı olan, aslında müsamahalı hareket 
etmesi ve sabırlı olması lâzımgelen Başvekilden 
ve Vekillerden gelmiştir. Zabıtlarda göreceksi
niz hakaretlerin çoğu Sayın Başvekilden gelmiş
tir. Şu kürsüden Başvekil söylememiş midir, en 
ağır hakaretlerde bulunmamış mıdır? En ağır 
hakaretlere mâruz olan muhalefet, vatanperver
liği olan muhalefet, (Soldan, «Allah, Allah» ses
leri) Tek silâhı vatanperverlik olan muhalefet. 
Bütün bunlar zihniyetlerin tezahürüdür. 

Şimdi geliyorum kürsü masuniyetine, Anaya
sanın 17 ve 103 ncü maddeleri baki kaldıkça İç
tüzük hükümleri hiçbir zaman bunları değişti
remez, hiçbir makam dokunamaz. Anayasanın 17 
nci maddesi şu kürsüde konuşan milletvekilini 
himaye altına almıştır. Zannederiz ki, çoğunluk 
her şeye muktedirdir ve her şeyi dilediği gibi ya
par. Çoğunluk, yer yüzünde artık hiçbir demok
ratik memlekette, hiçbirç memleket parlâmento
sunda bu usul kalmamıştır. Çoğunluk objektif 
hukuk kaidelerinin üstüne çıkacak, dilediği gibi 
hareket edecek ve istediğini yapacak. Yağma 
yok. Bunlar dikta rejimlerinin usulüdür. (Sağ
dan, şiddetli alkışlar) 

REÎS — Hamza Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU (Adana) — Muhterem ar

kadaşlarım, burada şimdi tatbik edeceğimiz 
madde 188 nci maddedir, 180 nci madde değil
dir. 180 nci madde üzerinde konuşmıyacağım, 
188 nci madde üzerinde konuşacağım. 
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(188 nci maddenin son fıkrası bu inzibati 

cezaların tatbik mesuliyetini mucip fiillerden 
dolayı takibat icrasına mâni değildir) deniyor. 
Turhan Feyzioğlu arkadaşımız bu hususta en
cümenden sarahat rica etti. Henüz sarahat ce
vabı alınmadı. Ben de bu sarahati alacağımızı 
tahmin ederek encümendeki arkadaşlardan son
ra konuşacağımı tahmin etmiştim. Fakat, bu 
mümkün olmadı. 

Muhterem arkadaşlar, burada mevzubahso-
lan husus mutlak masuniyete taallûk etmekte
dir, ademimesuliyete taallûk etmektedir. Me
busun kürsüde söylemiş olduğu söz, fikir ve be
yanlarından dolayı masuniyete taallûk etmekte
dir. 

VACÎD ASENA (Balıkesir) — Masuniyet 
kelimesini öğren de ondan sonra konuş. 

HAMZA EROĞLU (Devamla) — Teşekkür 
ederim, efendim. Bir sürcü lisan oldu. Ben şim
di size burada sık sık müracaat edilen Ali Fuat 
Beyin mutlak masuniyeti hakkında söyledikle-

< rinden bahsedeceğim. 
«Hulâsa ve netice : Mütalâa ve tahlillerimi

zi hulâsa ederek neticeye gelelim. Mebusun Mec
lis kürsüsünde geniş bir söz ve hürriyet ve ma
suniyeti lâzımdır. Hattâ isterse mebus Meclis 
kürsüsünde söylediklerini hariçte söz ve yazı ile 
iradetmekte de devam eylesin.» Burada ihtilâfı
mız yoktur. Hilmi Dura arkadaşımızın sık sık 
müracaat etmiş olduğu Ali Fuat Beyin ademi-
mesuliyet hakkında söylediği budur. Bu husus
ta ittifak olduğunu beyan ediyorlar. 

Amme hukukunu yaratmış olan ünlü Fran
sız müellifi Leon Dupin de kürsüde söylenilen 
sözlerden dolayı ademimesuliyet prensibini ka
bul etmiştir. Suçun kanuni unsurları hakkında 
ilmî bir etüd yayınlayan Nurullah Kunter de 
milletvekillerinin mutlak suçluluğu ile cezalan
dırılmasına tesir eden sebeplerdendir diyerek bu 
meseleyi ele alıp, «kürsüden söylemiş olduğu fi
kir ve beyanlarından dolayı kanunen suç unsuru 
yani cezalandırma unsuru tahakkuk edemediği 
için mebus söz, fikir ve beyanlarından mesul edi
lemez» diyor. Kanaatimizce encümen tarafından 
bu fıkranın açıklanması lâzımdır. Eğer bu fıkra 
mebusun kürsüdeki fikir, söz ve beyanlarına ta
allûk ediyorsa yanlıştır arkadaşlar. Size ilim 
adamlarının fikirlerini okuduk. Tatbikat da, 
içtihatlar da buna aykırıdır. Turhan Feyzioğlu 

. 1957 C : 1 
arkadaşımız bu mevzuda size müteaddit misaller 
verdi. Bu misalleri daha da çoğaltmak mümkün
dür. 

Şayet burada mevzubahsolan husus inzibati 
cezaları ihtiva ediyorsa bunu başka şekilde mü
talâa etmek lâzımdır. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

REÎS — Hasan Fehmi Evliya. 
HASAN FEHMİ EVLİYA (Maraş) — Muh~ 

tenem arkadaşlarım, mevzuubahis tasarının 188 
nci maddesinin son fıkrası biraz bize gamızlı 
gelmektedir. (Bu inzibati cezaların tatbiki, me
suliyeti mucip fiillerden dolayı takibat icrasına 
mâni değildir) diyor. 

Arkadaşlar, inzibati cezalar malûmuâliniz ya 
Meclis müzakeresi esnasındaki, veyahut komis
yonlardaki çalışmalardan dolayı her hangi bir 
suç olabilecek fiiller işlendiği zaman verilir. 
Binaenaleyh, eğer inzibati cezalardan dolayı ha
riçte cezalar tekrarlanabilecek ise, demek ki bir 
fiile karşı iki ceza verilmektedir. 

Arkadaşlar, bu maddenin 4 ncü fıkrası da, 
(Meclis binaları ve müştemilâtı dâhilinde mem
nu bir fiili irtikâbetmek) diyor. 

Bunun, milletvekilinin bu müesseseye bağlı 
olmamasından ve her hangi bir surette içine 
düştüğü hürmetsizlik hissinden ileri geldiği ka
naatindeyim. Yoksa bunun vazife ile her hangi 
bir alâkası yoktur. Eğer dışarda, koridorda her 
hangi bir milletvekili bir suç işlerse, bu inzibati 
ceza tertibi her halde Meclise yakıştırılamıyacak 
bir hareket muvacehesinde olunduğu içindir. 
Binaenaleyh, inzibati eczalar ya Meclis içinde, 
veya komisyonlarda işlenen fiillere girdiğine 
göre arkadaşlar, o zaman bu fıkranın burada 
mânası kalmıyor. Eğer bu fıkra son olarak ilâ
ve edilen 4 ncü fıkrada tasrih edilen hususlara 
ait hâdiselere girseydi, o zaman bu fıkranın 
mânası olurdu. Aksi halde Mecliste, komisyon
da söylenecek sözlerden v£ beyanlardan dolayı 
bir mebus mesul olamıyacağma ve bu ancak in
zibati cezalara ait bulunacağına göre, adlî ta
kibatın burada mânası kalmamaktadır. 

Arkadaşlar, malûmuâliniz 17 nci maddenin 
birinci fıkrası mutlak suçları ifade etmektedir. 
Bunun mânası bu mesuliyetsizlik evvel ve son
ra devam eder, yani mebus, mebusluk sıfatını 
kaybettiği zaman da bu mesuliyetsizlikten isti
fade eder. Halbuki 17 nci maddenin ikinci fık
rasındaki adlî takibatta masuniyettir. Adlî ta-
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kubatta masuniyet demek, mebus olduğu müd
detçe takibedilemiyecek demektir. 

12 ve 27 nci maddelere gelince; bu madde
ler mebusu ıskat ediyordu. Bu da tamamen ay
rı bir mevzudur. Biz bilhassa tadil teklifini ge
tiren arkadaşlarımızdan vuzuh istiyoruz. Bu in
zibati cezalar verildikten sonra yeniden adlî 
takibata götürülecek midir, yoksa bunlar sade
ce ve sadece kıomisyonda ve Meclisteki fiillerin 
haricindeki mesuliyeti mucip hallere mi hasre-
dileeektir? Bunu lütfen açıkça izah etsinler. 
Meselenin şüpheli, tarafı ıbudur. Belki bir suini
yet yoktur, hüsnüniyetle (getirilmiştir ama, böy
le bir tâlbir ihtilâta sebebolabilir. (Bu inzibati 
cezaların tatbiki, mesuliyeti mucip fiillerden 
dolayı takibat icrasına mâni değildir) diyorlar. 
Zaten Meclis içindeki ve komisyondaki faaliyeti 
mesuliyeti mucip değil Od, burada mesuliyeti 
mucibolan sadece ve sadece koridorda, berber 
dükkânında, hariçte işlenmiş olan suçlardır ve 
bence bunların hariçte işlenmiş gibi teşriî ma
suniyetle ilgisi yoktur. 

Neden ceza verilmiş? Meclis içinde işlenmiş 
ve Umumi Heyetle ilgili olduğu için. 

REİS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu adı
na Fethi ÇeMkbaş. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLÎS GRUPU 
ADINA F E T H t ÇELlKBAŞ (Burdur) - - Muh
terem arkadaşlar; bu madde ile de mebusların 
Mecliste, kürsüde konuşmaları ile alâkalı mutlak 
mesuliyetsizliği bertaraf eden yeni bir hüküm 
ilâve edilmek isteniyor. Bütün bu ihtilâflar niçin 
ortaya çıkıyor? Gerek teşriî, masuniyet müessese
si, gerekse onun içindeki mutlak mesuliyetsizlik 
prensibi hakkındaki bu türlü hükümler, menşei-
nin göz önünde bulundurulmaması yüzünden, bu 
gün seçimlerle parlâmentolarda vazife alan mil
letvekillerini minelkadim böyle gelmişcesine dik
kate alarak haklarında birtakım takyitler sevk 
etmek arzusundan ileri geliyor. Halbuki tarihî 
vakıalar bunun böyle cereyan etmediğini bize gös
termektedir. Bütün bu müesseseler, vaktiyle ilâ
hi hukuktan kudret aldığını iddia eden mutlak 
hükümdarlara karşı haklarını istihsal için mücade
le eden milletlerle o mutlak hükümdarlar arasın
da geçen mücadelede milletvekillerinin millî men
faatler bakımından bir ceza görmemesini temin 
endişesiyle ortaya çıkmış müesseselerdir. Vakta 
ki; kudretlerini ilâhi hukuktan aldığını iddia 
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eden hükümdarlar yerlerini meşruti kırallıklara 
terk etmeye başlamıştır, işte o andan itibaren 
milletvekillerinin milletin menfaatlerini müdafaa 
için bu meşruti kırallıklara karşı eskisinden fark
lı salâhiyetleri olmak zarureti duyulmuş, bunun 
için büe ihtilâller olmuştur. Şimdi biz bunları bir 
tarafa bırakıyoruz, zannediyoruz ki; bir mebusun 
vazifesi, icrada olanların hareketlerini teşriî mu
rakabeden masun tutmaktır. Hayır arkadaşlar! 
Bu külliyen hatalı bir yoldur, fevkalâde sakat 
bir yoldur, fevkalâde sakat bir zihniyet mahsulü
dür. 

Kanunlarımız (Bir malın, bedeli peşin öde
meksizin istimlâk edilmesi caiz değildir.) demiş
tir. Farz ediniz, bir Vekil çıkmış, emir vermiş, 
vatandaşın evini yıkmışlar, bedelini ödememişler. 
Vatandaş sızlanıyor, müracaat ediyor. Ben, Vekile 
faraza diyeceğim; «vatandaşın evinin parasını pe
şin ödemeden yıkmışsınız, vatandaşa zulüm etmiş
siniz.» Arkadaşlar ben bu sözü Vekil hakkında 
sarf ettiğimden dolayı, teklif edilen bu madde ile, 
cezai takibata uğramak üzere derhal huzurunuza 
getirileceğim. Tatbikat bu şekilde devam ede
cektir. Maaşın ehemmiyeti yok. Müesseselerin 
kaynağına inmek lâzımdır. Müesseselerin kayna
ğına inmediğimiz müddetçe konacak hükümler bi
zi hatalı yollara sevk edecektir. Bunun tatbikatı
nı altı ay sonra göreceğiz. Bu itibarla bu madde 
fevkalâde tehlikelidir arkadaşlar. Belki madde, 
Meclis dışındaki faaliyetlerle ilgilidir. 

Arkadaşlar; bir mebus fütursuz, hiçbir endişe 
duymaksızın nerede konuşacaktır? Odada göz mü 
kırpacaktır? Hakikaten haksız bir muamele yap
mış bir Vekile zalim demiyecek miyiz arkadaş
lar? Zalim demiyecek misiniz? Elbette diyeceksi
niz. Ama zalim dediğiniz andan itibaren bu mad
de gereğince muameleye tâbi olacaksınız. Bunun 
dışındaki mütalâalar tamamen indî mütalâalar
dır. 

HÜSEYİN FIRAT (İçel) — Değildir, öyle 
tatbik edilmez. * 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hüseyin 
Fırat Bey, nelerin tatbik edilip nelerin tatbik 
edilmiyeceğini bir ceza mütehassısı olarak burada 
ifade ederlerse vuzuha kavuşuruz. 

HÜSEYİN FIRAT (İçel) — Ben profesör de
ğilim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bendeniz 
cezacı değilim, ama akıl ve mantık icabı ve İra-
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nun tarihî seyrini biraz tetkik ettikten sonra in
san huzurunuzda bu mevzuda konuşmak imkânı
na kavuşuyor. 

REÎS — Heyeti Umumiyeye hitabedin beye
fendi, zamanınız geçiyor. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Hayır, 
daha 5 dakikam var. 

Bu madde kabul edildiği andan itibaren zul
metmiş bir Vekile zalim demek mesuliyeti mucip 
bir fiildir. Bu kabîl şeyler cereyan etti muhte
rem arkadaşlar. Bu fıkra fevkalâde tehlikelidir. 
Emin olunuz şu Büyük Millet tMeclisini teşkil 
eden muhterem âzamn, senelerce icra mevkiinde 
bulunanlarla mücadele edile edile elde edilen 
eserleri sonunda tekrar icraya devrettiğini ta
rihten okuyacak çocuklarımız bize esef edecek
lerdir. 

ALI GÖZLÜK (Kastamonu) — Hürmetle 
karşılaşacaklardır. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Arkada
şımızın ismini bilmiyorum, hürmetle karşılana
cağını ifade ediyorlar, rozetinden hulsukçu ol
duğu anlaşılan arkadaşımız-ın isminin bilinme
sinde sözlerimin tarihe geçme noktasından fay
da vardı. 

Arkadaşlar, neyle ve kimlere karşı mücadele 
diyoruz? Neden kaçıyorlar ve ben kime karşı 
neyi müdafaa ediyorum? Şayanı dikkat! Şimdi 
tekrar ısrar ediyorum. Gecenin bu saatinde bu
nu bir inat mevzuu haline getirmiyelim. Çünkü 
yarın zabıtlardan bunu tetkik edenler Muhte
rem Heyet hakkında yanlış bir hükme varır. 
Doğru değildir, arkadaşlar. 

Kısmen Osmanlı İmparatorluğu dâhil, Tür
kiye'de bundan altı yedi ay evvel biz onu tatbik 
eder hale gelinceye kadar 80 küsur yıldan beri 
tatbik görmemiş. Nedir bu? Her halde bizim 
telâkkilerimizde, anlayışlarımızda tashihe muh
taç, noktalar olduğunu bu 80 küsur senelik Tür
kiye'nin tatbikatı öğretmeye kâfidir. Bırakın 
başka yerleri. 80 sene içinde ne lâflar edilmiş. 
Vaktimiz olsaydı birinci ve ikinci Meclisteki 
zabıtlardan misaller verecektim. O meclislerden 
misaller ve o misallerden ibret almak suretiyle 
geçen devredeki yaptığımız hatayı tashih yo-
llna gitmemiz icabederdi. Lütfen birinci ve 
ikinci devrenin zabıtlarını okuyunuz. Çok mi
salleri vardır. 

Parlâmentolarda çok şiddetli mücadeleler 
olur. Grupunuz arasında da olur. Bu gayet 
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tabiî. (Soldan, «O senin arzun» sesleri) Benim 
arzum değil. Katiyen ben öyle şeylere tenezzül 
eden adam değilim. 

Muhterem arkadaşlarım, milletvekilinin va
zife ve salâhiyetleri bugünün değil arkadaşlar, 
tarihin bir mahsulü olduğunu lütfetsinler, tes-
bit edelim. Arkadaşlar, bu bugün ortaya çık
mış birşey değil, asırların mücadelesi netice
sinde milletin verdiği bir emanet! Bu emaneti 
korurken salâhiyetlerimizin neler olduğunu 
bilelim. Kendi haklarımızı kendi ellerimizle 
icraya teslim etmiyelim. Bu tamamen hatalı 
bir yoldur. Biliyorsunuz Muhterem Heyetin 
ekseriyetini teşkil eden sizler nasıl isterseniz 
öyle kabul edeceksiniz, ama arkadaşlar, burada 
rey verirken bilâhara çocuklarınız, hısım akra
banız tarafından ve efkârı umumiye tarafın
dan bunun nasıl karşılanacağını hesaba katarak 
rey verin, zira bunda fayda vardır. Şimdi oldu
ğu kadar ileride bu kürsüde konuşacak hatip
ler için de fayda vardır. 

REÎS — Fethi Bey, bir dakikanız kaldı. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Bizim fik

rimize göre son fıkra mer'i nizamnamede olduğu 
veçhile külliyen tayyedilmesi iktiza eder. Bir 
başka takririmiz daha var. Eğer Muhterem 
Heyetiniz tayya taraftar değilse bu hükmün 14 
ncü fıkraya hasrü tahsisi zarureti vardır. Aksi 
takdirde milletvekillerinin kürsüden ne suretle 
konuşup, ne muameleye tâbi olacağı hususun
da sizin dahi kararınız olmıyacaktır. 

REÎS — Daim. Süalp, sırasını Sebati Ata
man'a terk ettiğini söylüyorlar. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Fethi 
Çelikbaş arkadaşımızı hakikaten büyük bir hü
zünle dinledim. Çünkü öyle gözüküyor ki, ken
disinin bu kürsüden yaptığı ve yapageldiği ha
kikaten kıymetli nasihatlerden, derin irşatlar
dan artık istifade edemiyeceğiz. Bundan sonra 
hakikaten büyük bir üzüntü (hissedeceğiz. Çün
kü kendileri bir şartın tahakkuku halinde me
busluktan istifa edeceklerini bu kürsüden 
ifade buyurdular. O şart da tahakkuk etmiş 
bulunuyor. (Neymiş o sesleri) Bu itibarla kıy
metli sözlerinden mahrum kalacağız. 

Arkadaşımız buyurdu ki, kendi vekilliği za
manında bir tek sözlü soruya cevap vermemiş-
senı.... Selâmi Dinçer arkadşımız söyledi, o ya
landır, dedi, mebusluktan istifa ederim, dedi. 
(Sağdan gürültüler) 
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REÎS — Aynı mahiyetteki konuşmalarda da 

ya müsamaha veya hassasiyet göstereceğinizi 
kabul ederim. Lütfen dinleyin. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Bende
nizin de ismimi karıştırdı, arkasından sözcü de
di, yalandır, dedi. Fethi Çelikbaş arkadaşımız 
28 . V . 1953 tarihinde Ekonomi, ve Ticaret Ba
kanı olmuştur. (Sağdan gürültüler) 1 1 . X I . 
1953 tarihinde... 

REİS — Kifayeti müzakere kararı alınmış 
değildir efendim. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Sevgili 
ve sempatik arkadaşımız Sırrı Atalay tarafın
dan Kars'ın Arpaçay kazasının Kızılkoç*„k Ta
rım Satış Kooperatifleri seçimlerinin yapılması 
dolayısiyle.... 

RElS — Sebati Bey; bununla münasebet te
sis edemedim, özür dilerim. Sadede ve madde 
üzerinde konuşmaya davet ederim. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Muhterem 
Reis Bey, münasebetini izah edeyim. Çelikbaş 
arkadaşımız birtakım iddialarda bulundu, balâ-
pervaz iddialar. Bu iddiaların sıhhat derecesi
ni Yüksek Heyetinize arz ve izah etmem lâzım
dır. (Soldan alkışlar) Birtakım büyük lâflarla 
buraya gelip yalandır, şudur, budur diye balâ-
p-ervaz iddialarda bulunmanın mukabelesi gö
rülmelidir, Asla kendisine hakaret etmiyorum 
ve bütün bu taahhüdüne, istifa taahhüdüne rağ
men kendisinin lütfedip istifa etmemesini is
tirham ediyorum. (Soldan, «istifa edemez» ses
leri) Şimdi zabıttan okuyorum: 

«Reis — Ekonomi ve Ticaret Vekili bura
da bulunmadığından gelecek Birleşime talik edi
yorum». Bu bir. 

«Reis — Ekonomi ve Ticaret Vekili burada 
bulunmadığından gelecek Birleşime talik edil
miştir.» Bu iki. (Soldan, aynı soru hakkında mı 
bunlar sesi). Evet arkadaşlar, ayni sual, Sırrı 
Atalay'm okuduğum suali hakkında. 

«Reis — Ekonomi ve Ticaret Vekili hazır 
bulunmadığından gelecek Birleşime bırakılmış-

. tır.» Üç! 
RElS — Sebati Bey, rica ederim, mevzu an

laşılmıştır. 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Şimdi 

muhterem arkadaşlarım, Fethi Çelikbaş arkada
şımız lütfedip istifa etmesinler. Fakat kendisi
nin verdiği namütenahi^ nasihatlere karşılık bir 
küçük nasihatte de ben bulunayım; Badema kür-
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süde büyük sözler söylemekten imtina etsinler. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

HÜSEYİN FIRAT (içel) — Fethi Bey, bu
yurun istifa edin bakalım. (Soldan, «edemez» 
sesleri) 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Şimdi be
yefendiler, mesele buraya gelmiş, hakikaten kür
sü hürriyeti şöyle oldu, böyle oldu deniyor. 
Şimdi bütün işin hikmetini hakikaten beşerî olan 
bir hisse atfetmek lâzımdır. Bâzı hatiplerin 
burada söylediği sözlerin üslûbu ve tesiri altın
da kalarak buraya gelip, 80 sene evvel böyle 
imiş, müstebit hükümdarlar şöyle yapmış böyle 
yapmış demek doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddenin müstebit 
hükümdarlarla, kürsü hürriyetiyle zerrece alâ
kası yoktur. Katî olarak arz edeyim ki, burada 
bu kelimeler bilerek konulmuştur, mesuliyeti 
mucip fiillerde denmiş, dikkat buyurun, suçlar
dan biri falan dememiş. Buradaki mesuliyeti 
mucip tâbiri münhasıran Anayasanın 17 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının hükmüne taallûk 
etmediğini işrap etmek üzere konulmuş bir tâ
birdir. 

Anayasanın 17 nci maddesi (Mesuliyeti mu
cip değildir.) diyor. E, mesuliyeti mucip olma
dığı Anayasada zikredilen bir şeye mesuliyeti 
mucip bir fıkranın teşmili düşünülebilir mi? 
(Sağdan, «tamam, bravo» sesleri) Ne diye o 
halde burada mütamadiyen edebiyat yapılır? 
Mesuliyeti mucip fiiller. Birinci fıkra, tevbih 
cesası aldığı halde bunu müstelzim hareketler
den vaz geçmemek. Neymiş tevbih cezası? 
Meclis âzasından bir veya birkaçını tahkir, ga
zinoya gidiyorsun bir arkadaşına hakaret edi
yorsun veya döğmeğe kalkıyorsun. Veyahut 
tehdit ediyorsun, «seni beklerim, dışarı çıktı
ğın zaman» diyorsun. Bu hareketini tekrar edi
yorsun. 

217 nci madde Meclis dâhilinde mebus ol-
mıyanların işledikleri suçlardan, mebusların 
işlediği cürmü meşhut ve cürümlerden bahseder. 
Yani 217 nci maddeye bir atıf yapmak kâfi 
değildir. Arkadaşına gazinoda hakaret eden 
bir mebus bu inzibati cezalarla tecziye edilir. 
Bundan başka bu hakaretten dolayı, hakarete 
uğrayan mebus, ha,karet eden mebusu dâva 
edöbilir. Sittin sene mebus kalacak değil ya... 
Şimdi bu bir. 
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ikincisi, Büyük Millet Meclisini tahkir etmek. 

(Sağdan, «Nerede?» sesleri) Koridorda, Meselâ 
«Böyle rezalet Meclis görmedim.» gibi bir söz... 
Bu suç mu, değil mi? Mesuliyeti mucip mi, de
ğil mi?.. Mesuliyeti mucip. Reisicumhura haka
ret etmek? Mesuliyeti mucip. Mebusun kürsüde 
söylediği sözün mesuliyeti mucip olmadığını 
Anayasa yazıyor mu, yazmıyor mu? Yazıyor. 
Girmez, Anayasanın 17 nci maddesine girmez. 
Siz isteseniz de girmez, istemeseniz de girmez, 
girer deseniz de girmez. Şimdi bunun girmediği
ni bildiği halde - Fethi Beyin bilip bilmediğini 
bilmiyorum ama - girmediğini bâzı arkadaşlar 
bildiği halde, ısrar ederek kürsü hürriyetinden 
bahsediyorlar. Kürsüde suç işlenmez mi? İşlenir 
arkadaşlar. Ben tabancamı çeksem de Turhan 
Feyzioğlu'nu vursam... (Gülüşmeler) Bendeniz 
mesulüm. Kürsüden suç işlenebilir. 

Muhterem arkadaşlar, bu vazıh, tereddüde 
lüzum yok, mesuliyeti mucip şeyler. Fethi Çe-
likbaş istifadan vazgeçtiğine göre, bundan sonra 
kürsüde istediği suçu işliyebilirler, ama koridor
da bundan hazer etmesini tavsiye ederim. (Sol
dan, şiddetli alkışlar) 

REİS — Turhan Feyzioğlu!. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlarım; çok iyi hatırlarsınız, 188 nci 
madde üzerinde söz aldığım zaman, tıpkı Sebati 
Ataman arkadaşım gibi, Tüzüğe, Meclis dâhilin
de söylenen sözlerden dolayı mebus mesuldür, 
diye bir fıkra koysanız d,ahi, Anayasanın 17 nci 
maddesi mer'i kaldıkça bunu tatbik edecek bir 
tek hâkim olamaz, demiştim. Kendisine hakika
ten teşekkür ederim. İktidar Grupu Sözcüsü, bu 
noktada, bir hukukçuya yakışır şekilde konuştu. 
Ve burada söyliyeceği her türlü sözden dolayı 
mebusun mutlak surette, katî surette gayrimesul 
olacağını beyan etti. Ancak, bu kürsüden taban
ca çekerse, bir arkadaşımızı vurursa, bunu ya
pan şahıs cezai takibata mâruz kalır. Koridorda 
tokatlar, gazinoda yumruklar. 17 nci maddenin 
birinci fıkrası elbette bu maksatla vaz 'edilmiş 
değildir. Yalnız istirham ediyoruz, encümen gel
sin noktai nazarını ifade etsin. Orada, «evet, aynı 
fikirdeyiz» diyorlar, sonra gelip bu kürsüden fi
kirlerini beyan etmiyorlar. Biz ki, 81 sene evvel 
ilk Esas Teşkilât Kanununu vaz'etmişiz; istibdat 
devrinde, Abdülhamit zamanında Esas Teşkilât 
Müderrisi Babanzade İsmail Hakkı Beyin, Mec
liste söylenen her hangi bir sözden dolayı, bura-
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da işlenen her hangi bir suçtan dolayı mebusun 
mesul olmıyacağı yolundaki fikirlerini münaka
şa bile etmemişiz; nasıl olur da bugün Abdül
hamit zamanında savunulan fikirlerin aksini dü
şünebiliriz. Behzat Bilgin ve Osman Kavrakoğlu 
buraya çıkıyor ve Meclis kürsüsünde söylenebi
lecek sözlerin suç olabileceği yolunda, açık olma
sa bile, imali, üstü kapalı birtakım beyanlarda 
bulunuyorlar. 

D. P. Grupu adına konuşan, İktidar Grupu 
Sözcüsü Sebati Ataman arkadaşımız bizimle aynı 
fikirde, Kavrakoğlu arkadaşımız ile Hamdi San-
car arkadaşımız gelsinler kürsüye, lütfen ifade 
buyursunlar. Bunu yaptıkları takdirde, yalnız 
muhalefete mensup yüz seksen küsur mebus de
ğil, bütün Demokrat Partili mebuslar da bu gece 
hiç değilse 188 nci madde için müsterih, huzur 
içinde uyuyabilsinler ve bu suretle bütün Meclis 
bu madde için huzura kavuşmuş olsun. Gelsin
ler, nazlanmasınlar, yerlerinde ifade ettiklerini 
burada da lütfen ifade etsinler. 

On dakikalık müddetimi tamamlamak hakkım 
mahfuz kalmak şartiyle (Soldan, oooo! sesleri) 
bir sual sorup ineceğim. 

REİS — Sözünüz varsa bitirin, sual sordu
ğunuzda encümen gelir cevap verir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ben 
Kavrakctğlu'nun Sebati Ataman'dan ayrılacağını 
tahmin etmiyorum. Bir an evvel oturduğu yerden 
bana söylediğini burada tekrar etsinler, rahata 
kavuşalım. Bunun için hemen kürsüyü terk edi
yorum. 

REİS — Encümen. 
ANAYASA ENCÜMENİ M. MUHARRt 

A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — Muhte
rem arkadaşlar; Anayasanın bir hükmünün de
ğil Nizamname ile başka hiçbir suretle ihlâl edi-
lemiyeceği mütearifesini münakaşa etmeyi dahi 
lüzumsuz görüyorum. Böyle, bir münakaşanın 
dahi abes olduğunu, neticesiz olduğunu tekrar 
ediyorum. Yalnız arkadaşların Anayasanın 17 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının Nizamnamenin 188 
nci maddesinin sonuna ilâve edilen fıkra ile ih
lâl edilip edilmediği sualine karşı... (Turhan Fey-
zioğlu'na hitabederek) öyle mi? Sualiniz bu de
ğil mi? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Müsaade 
ederseniz arz edeyim. 

REİS — Sorunuz efendim, buyurunuz. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Efendim 
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sualim şu; Meclis dâhilinde söylenen söz, mahiye
ti itibariyle suç teşkil etse bile, Anayasamızın 17 
nci maddesine göre, mebus bu sözlerinden dolayı 
asla mesul değildir. Mütearife bu. 

188 nci maddenin son fıkrası, bu prensip ile 
alâkalı olmayıp ve ancak fiilî tecavüzlere, Meclis 
komisyonları ve Meclis kürsüsü dışında, mebus
luk vazifesi dışında, mebusun işlediği fiili teca
vüzlere aittir. 

Mebusluk vazifesi dışında, Meclis kürsüsü dı
şında, koridorda, gazinoda ika edilmiş, Sebati 
Ataman arkadaşımızın söylediği gibi, fiilî teca
vüzler için bu fıkra sevk edilmiştir derseniz, me
sele kalmamıştır. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ BU M. 
M. A. HAMDİ SANCAR (Devamla) — Arka
daşlar, bu mevzuda çok vazıh olmak, çok dikkatli 
olmak lâzım. Onun için muhterem arkadaşıma 
sualini tekrar ettirdim. Anayasanın 17 nci mad
desinin 1 nci fıkrasının ihlâl edilip edilmediğini 
anlıyabilmek için evvelâ bu fıkrayı gayet dikkat
le okumak lâzım. Noktası ile okuyacağım Kelime
lere teker teker dikkat buyurmanızı rica edece
ğim : Madde 17 : «Hiçbir mebus Meclis dahilinde
ki» Meclis dâhilinde denince tahdidediyorlar kür
sü diye, Meclis dâhili burasıdır, ihtilâf var mı ar
kadaşlar? (Yok, sesleri) «rey ve mütalâasından ve 
beyanatından ve Meclisteki rey ve mütalâasının 
ve beyanatının Meclis haricinde irat ve izharın
dan dolayı mesul değildir.» Tekrar ediyorum, Se
bati Bey arkadaşımızın dediği gibi, eğer biz rey, 
mütalâa ve beyan hürriyetini, mesuliyetsizliğini 
tahdit ediyoruz, desek dahi bunun bir faydası 
yoktur, hükmü yoktur. Tekrar ediyorum, rey mü-
'-alâa ve beyanlarından dolayı mesul değillerdir. 
(Soldan, alkışlar) 

EEİS — Hilmi Dura... (Yok, sesleri) 
Kifayet takrirleri vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Madde hakkındaki görüşmeler kâfidir. Mad

denin reye konulmasını arz ve teklif ederim. 
Bilecik Mebusu 
Mehmet Erdem 

Yüksek Reisliğe 
Madde hakkındaki müzakereler kâfidir. Oya 

vaz'mı arz ederiz 
Kocaeli Mebusu Kocaeli Mebusu 

Dursun Erol Nüzhet Unat 
Sakarya Mebusu 

Hamdi Başak 
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Yüksek Reisliğe 

Madde üzerindeki görüşmeler kâfidir. Kifaye
tin reye konulmasını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir Mebusu 
Mekki Said Esen 

REİS — Kifayet aleyhinde söz, Turhan Fey-
zioğlu'nundur. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Arka
daşlar, rejimin temel meselesi, mebusun mutlak 
dokunulmazlığı bahis konusu iken, bunu 'bir
takım iphamlar içinde bırakamayız. Bu 'konuda 
sarahate kavuşmak lâzımdır, dendi. Ve saraha
te kavuşmuş olduk. Selbati Ataman burada... 
(Soldan, şahsı adına konuştu sesleri) Sebati 
Ataman ıburada maddeye ne mâna verilmek lâ-
zımgeldiği hususunda izahlarda bulundular. Ko
misyon Sözcüsü de, Anayasanın 17 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının kılma 'bile dokunmak 
mümkün olmadığını ve dokunulmadığını; bu 
maddenin 'birinci fıkrasını değil İçtüzükle, ka
nunla dahi değiştirmek mümkün olmadığını 
açıkça ifade etti. 

HAMDİ SANCAR (Denizli) — Hiçbir ka
nunla. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Rey, 
beyan ve mütalâaların şümulü içine bütün söz
ler gireceği, beyan «tâbiri Ibileümle sözleni içine 
alacağı cihetle müzakere kâfidir. (Soldan, şid
detli gürültüler, olmaz sesleri) 

REİS — Turhan Bey, kifayet aleyhinde söz 
verdim. 

TURHAN FEYZİÖĞLU (Devamla) — Me
seleyi aydınlanmış telâkki ediyoruz, denebilir. 
Kifayet aleyhinde konuşmamın sebebi şu; Ana
yasamızın 17 nci maddesinin 1 nci fıkrası açık
tır. Fakat Ibu sözlerden ne anlamak lâzimgel-
diğine dair gerek bizim memleketlimizde, gerek
se yabancı memleketlerde esas teşkilât otorite
leri ne demişlerdir, Temyiz Mahkemesi bu hu
susta ne düşünmüştür, (bunların da zapta geç
mesinde fayda vardır. Bu itibarla konuşmaya 
imkân verilmesini arzu etmekteyim. Bu sebep
le kifayet 'aleyhinde söz aldım. Şunun iyice bi
linmesi lâzımdır ki, mebusun, mebus olarak 
yaptığı. Meclis içinde yaptığı, bu salon dâhilin
de olduğu gibi komisyonlarda ve başka bir yer
de mebus sıfatiyle yaptığı bütün faaliyetten do
layı ademi mesuliyeti vardır. (Soldan, hayır 
hayır sesleri) Müzakereye devam etmeli ve.. 
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REİS — Kifayet aleyhinde konuşuldu. Kifa

yet takrirlerini reyinize arz ediyorum. Kalbul 
edenler.. Etmiyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Takrirleri okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
188 nei maddenin son fıkrasının tayymı arz 

ve teklif ederiz. 
Burdur Mebusu Burdur Mebusu 

Âlim Sipahi Osman Eroğlu 

REİS — Burdur Mebusu arkadaşlarımızın 
188 nci maddenin son fıkrasının tayyını taleb
eden takririni reylerinize <arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kalbul edilmemiştir. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kalbul eden
ler.. Etmiyenler.; Kabul edilmiştir. 

Madde 190. — Meclisten muvakkaten çıka
rılma cezasına uğrıyan mebus hemen Meclis bi
nasından dışarı çıkmaya mecbur olup Umumi 
Heyetçe üç İnikattan on iki İnikada kadar ol
mak üzere verilecek ceza müddeti içinde Meclis 
içtima salonuna ve encümen odalarına girmek
ten memnudur. 

Bu cezaya uğrıyan mebus dışarı çıkmaktan 
imtina ederse inikat muvakkaten kapatılır ve 
Reis O mebusu Meclis binasından çıkartmakla 
(beraber verilmiş olan ceza iki misli olarak tat
bik edilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Takrirleri okuyoruz, efendim. 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Reisliğine 

İçtüzük tadil tasarısının 190 ncı maddesi. 
Mebusu Meclis -binasından dışarı atma gibi, alı
nan tedbirin gaye ve maksadını aşan ve mebus
luk şeref ve haysiyetini rencide eden çok ağır 
bir hükmü muhtevi olmakla beraber, meşbusun 
teşriî faaliyetini de büyük ölçüde engelliyebile-
cek mahiyette cezayı muhtevi olmakta bulun
duğundan; <bu maddenin tasarıdan çıkarılması
nı ve eski metnin aynen ipkasını arz ve teklif 
ederim. 

Adana Mebusu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Dahilî Nizamnamenin cezai hükümler bölü

münün 190 ncı maddesi gereğince bir mebusun 
Meclis binasından dışarı çıkarılması o mebusun 
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şahsi haysiyeti ve teşriî şerefiyle kabilitelif ol
madığından mezkûr maddenin eskisi gibi kal
masına müsaade buyurulmasını arz ve rica ede
rim. 

Ankara Mebusu 
Übeyde Elli 

REİS — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahim-
oğlu ve Ankara Mebusu Übeyde Elli'nin bu 
maddenin reddi ve eski maddenin ipkasını ta-
zammun eden takrirleri aynı mahiyettedir. Her 
iki ta'kririn nazarı dikkate alınmasını reye arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Nazarı 
dikkate «alınmamıştır. 

190 ncı maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 191. — Yukardaki maddenin birinci 
fıkrasındaki halde mebusun bir aylık tahsisatı
nın yarısı, ikinci fıkrasındaki halde ise tamamı 
kesilir. ' 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. 

Madde ile ilgili bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
191 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim: 
«Yukardaki maddenin birinci fıkrasındaki 

halde mebusun bir aylık tahsisatı, ikinci fıkra
sındaki halde ise iki aylık tahsisatı kesilir.» 

Amasya Mebusu 
İsmet Olgaç 

REİS — Takrir üzerinde bir mütalâa var 
mı? Encümen iştirak ediyor mu? 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ REİSİ 
YERİNE OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — 

.İştirak etmiyoruz, efendim. 
REİS — Takrir üzerine bir mütalâa var mı, 

efendim? 
Encümen de iştirak etmemektedir. Takriri 

reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 214. — Meclise silâhla girilemez. Gi
ren her kim olursa olsun Meclis binasından dışa
rı çıkarılır. 

Meclise silâhla giren mebuslar hakkında (30) 
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İnikat müddetince Meclisten muvakkaten çıka
rılma cezası verilir ve bir alylık tahsisatı kesilir. 

Bu kararlar Riyaset Divanınca alınır. 
RElS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Madde ile ilgili bir takrir vardır, okutu

yorum. 

Yüksek Riyasete 
214 ncü maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tâdilini arz ve teklif ederim: «Meclise 
silâhla giren mebuslar hakkında (30) inikat müd
detince Meclisten muvakkaten çıkarılma cezası 
verilir ve 6 aylık tahsisatı kesilir.» 

Amasya Mebusu 
îsmet Olgaç 

RElS — Takrir üzerine bir mütalâa var mı? 
Encümen iştirak ediyor mu? 
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ REİSİ 

YERİNE OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — 
iştirak etmiyoruz, efendim. 

REİS — Takrir üzerine bir mütalâa var mı? 
Encümen iştirak etmemektedir. Takriri rey

lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 219. — Meclisin Heyeti Umumiyesiy-
le ispatı vücut etmiyeceği merasimlerde Riyaset 
Divanı Meclis namına hazır bulunur. 

Meclis namına bir heyet izamı takdirinde asa
nın adedi Meclis tarafından tâyin ve heyet kur 'a 
ile tesbit olunur. 

Reisvekillerinden, kâtiplerden ve idare âmir
lerinden birer zat behemehal bu heyete dâhil 
olur. 

Meclis namına, memleket haricine bir heyet 
izamı halinde, istenilen miktarın üç misli nam
zet Riyaset Divanınca tesbit edilerek Umumi He
yetin izafî reyle intihabına arz olunur. 

RE IS — Madde hakkında takrir var, oku
yoruz. 

Yüksek Reisliğe 
219 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
Burdur Mebusu Burdur Mebusu 
Osman Eroğlu Âlim Sipahi 

Madde 219. — Meclisin Heyeti Umumiyesiyle 
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ispatı vüeudetmiyeceği merasimlerde Riyaset 
Divanı ve grup başkanları Meclis namına hazır 
bulunur. 

Meclis namına bir heyet izamı takdirinde, 
azanın adedi Meclis tarafından tâyin ve heyet 
kur'a ile intihabolunur. 

Reisvekillerinden, kâtiplerden, idare âmirle
rinden birer zat ve grup temsilcileri behemehal 
bu heyete dâhil olur. 

Meclis namına memleket dışına bir heyet iza
mı halinde istenilen miktarın üç misli namzet 
grup başkanlarının iştirakiyle Riyaset Divanın
ca tesbit edilerek Umumi Heyetin intihabına arz 
olunur. 

REİS — 219 ncu maddenin tadilini tazam-
mun eden takriri nazarı dikkate alanlar... Almı-
yanlar... Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi olduğu gibi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu Nizamname kabulü tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 3. — Bu Nizamname Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

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

Maddeler üzerinde müzakereler tamamlan
mıştır. Heyeti umumiyesi üzerinde, aleyhinde 
söz Fethi Çelikbaş 'indir. Bundan evvel alman 
karar yalnız maddelere şâmildi. 

Şu anda gelen bir takrir var, bunu reye koy
mak mecburiyetindeyim, bir dakika Fethi Bey. 

Yüksek Riyasete 
Heytti umumiyesi üzerinde encümen, grup 

sözcüleriyle mebusların onar dakika görüşebil
meleri hususunun karara arzını teklif ederim. 

Kocaeli Mebusu 
Dursun Erol 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi üzerin
deki görüşmelerde de, maddelerde olduğu gibi 
onar dakikalık bir tahdidi tazammun eden bu 
teklifi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fethi Çelikbaş, buyurun. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Reis Bey, 

~- 400 
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takrirde grup reislerinin onar dakika konuşması 
keyfiyeti yok? 

REİS — Takrir Nizamnameyi değiştirmez. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Takrir bir 

kere okunsun. Takrir yalnız zaman tahdidini 
tazammun etmektedir. 

REÎS — Takrir Nizamnameyi değiştirmez. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Riyasetin 

bu şekilde takriri bölmeye hakkı yoktur. 
REÎS — Nizamnamenin 110 ncu maddesini 

okuyunuz. 
Zaman tahdidine ait bir takriri nizamname

nin tadili olarak nasıl telâkki ettiğinizi anlıya-
mıyorum. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 
Usul hakkında konuşma hakkımız mevcuttur. 
Usul hakkmda söz istiyorum. 

REÎS — Sizin tecrübeniz bizden daha ileri
dedir. Rica ederim. Buyurun Fethi Bey. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLÎS GRUPU 
ADINA FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — 
Çok muhterem arkadaşlarım; kabul buyurduğu
nuz Nizamname tâdili ile Hürriyet Partisi artık 
Meclis Grupu teşkil etmekten menedilmiş bulu
nuyor. Bu itibarla bu konuşmamız grup olarak 
Mecliste son konuşmamızdır. Bundan istifade 
ederek, modern Türk Devletinin büyük kurucu
su, Büyük Lider Atatürk'ün Ankara'ya ayak 
basmasının 38 nci yıldönümünü idrak ettiğimiz 
günde şuna kaaniiz ki; Atatürk hâlâ zihin ve 
ruhlarımızı tenvir ve irşadetmekte ve vatanı
mızda liderlik vazifesini yapmaktadır. Ne ha
zindir ki; pek ,çokları Atatürk'le alâkalı yıl-
dönümlerini binaların bayraklarla donatılması 
ve sokak ve caddelerin tenvir edilmesi şeklinde 
anlamaktadırlar. Bugün de her taraf ten
vir edilmiştir, ama çalışmalarımız Aata-
türk'ün gösterdiği yoldan ayrılmıştır. Şimdi 
bunu Büyük Liderin beyanlarından takibedelim. 

Îcra Vekilleri Heyetinin vazife ve salâhiyet
leri hakkındaki kanun lâyihası görüşülürken 
Atatürk 1 Aralık 1927 de şu sözleri söylüyor 
arkadaşlar: 

«Kanun vaz'mda Heyeti Vekile müstakil bir 
vaziyetle Meclisi âlinizin karşısında ahzi mevki 
etmek salâhiyetine malik değildir. Heyeti edi
leniz onların mevcudiyetini nazarı itibara almı-
yarak kanun vaz'eder ve onların vazifesi bu ka
nuna tebaiyet ve itaat etmekten ibarettir.» 
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Müzakereler devam ediyor. Söz Atatürk'ün. 

Bugün ve yarın hepimiz için büyük değerini mu
hafaza eden sözler şunlar arkadaşlar : 

«Efendiler, erbabı ihtisasça malûmdur ki, 
vâzıı kanun olan insanlar birtakım evsafı mümta-
zeye mâlik olmak mecburiyetindedirler. O evsaf
tan birincisi şudur efendiler; kanun teklif eden, 
kanun yapan, kanun vaz'eden bir insan beşeri
yetin bütün hissiyatına, bütün ihtisasatma her
kesten daha çok nafiz ve vâkıf olur. Fakat nef
sini herkesten ziyade ve bütün şümulü ile bun
lardan tecridetmek kuvvet ve kabiliyetine ma
lik olmalıdır. Bu hassai mümtazeye malik ol-
mıyan insanlar cemiyeti beşeriye için kanun 
yapmak hak ve salâhiyetinden memnudur.» 

«Efendiler, kanunlar hissiyata iptina ve it-
tiba olunarak yapılamaz.» 

Bu İçtüzük arkadaşlar, baştan sonuna kadar 
ne derseniz deyiniz, ne dersek diyelim, icranın, 

' teşriî murakabeden masun tutulması maksa
dına matuf olarak hazırlanmıştır. (Sağdan bra
vo sesleri) Esbabı mucibede deniyor ki; «Tek 
parti devrinden kalan İçtüzük çok partili ha
yata intibak etmiyor.» Tek partili hayat millî 
murakabelerin az, kifayetsiz ve tesirsiz olduğu 
devirdi. Sorarım size, beğenmediğiniz o za
mandan bu yana murakabeyi ileri götüren han
gi maddeyi kabul ettiniz? Bu Tüzükteki bü
tün tadiller millî murakabenin kısılması maksa
dına matuftur. Sağdan, soldan birtakım madde
ler alınmış, fakat hepsine hâkim olan fikir aynı-

' dır: İcranın murakabesini güçleştirmek. Yüksek 
Heyetiniz, Atatürk'ün ifade buyurdukları veç
hile, vâzıı kanun olmak itibariyle hepimiz rey
lerimizi verirken, kanun tekliflerinde bulunur
ken veya kanun teklifleri üzerinde görüşleri
mizi arz ederken nihayet kanunları bir cemi
yetin, bir içtimaî nizamın düzenlenmesi için 
mevcut külliyat içerisinde, bir manzume içe
risinde, bir sistem içerisinde mütalâa ederek 
çalışmalıyız. Sorular soysuzlaştınlmış, tedbir 
alıyorsunuz. Muhalefet de bu kanaati belirtince 
ona dört elle sarılıyorsunuz. Şimdi soruları 
tanzim ediyoruz diyen arkadaşlardan sormak 
isterim, ya gensorular, ya istizahlar ne oldu? 
Hani murakabeye taraftardınız? Niçin gensoru
yu işler bir müessese haline sokmadınız? Yook, 
arkadaşlar, açık olmak lâzımdır. 

Bakınız; Teşkilâtı Esasiye Encümeni Reisi 
yerine imza koyan Kavrakoğlu; «Ben saklamam» 
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dedi ve beni itham etti. «Ben senin gibi düşün
mem, böyle düşünürüm» dedi. Bu bir noktai na
zar, ne güzel. Niçin demiyor ki; biz bu nizamna
me tadiliyle Hükümet programındaki esasları 
gerçekleştirmek istiyoruz. Programda bunlar 
geçti. Arkadaşımız zannediyor ki, bunlar umumi 
efkârın nazarından kaçtı. Kaçmadı arkadaşlar, 
hiç kimsenin nazarından kaçmadı. O gün arz et
tik, dikkat ediniz, dedik ki; «icra artık sadece 
muhalefetten kaçmıyor, murakabeden kaçıyor» 
Vaktiyle bu kaçış yalnız muhalefettendi. Şimdi 
yalnız ondan değil, İktidar Partisi Grupu da iki 
yıl evvelki murakabeyi yapmaktan mahrum ka
lıyor. Bu oldu. Bu bakımdan bunlar beklenen 
şeylerdi. Hakikaten beklemediğimiz şeyler değil
di. Ama beklemediğimiz şu idi, arkadaşlar : Asır
lar boyunca milletler mücadele ede ede kendi mil
letvekillerinin tevdi ettikleri salâhiyetleri millet
ler kendi menfaatleri için çalışmaları maksa-
diyle teçhiz ettikleri imtiyazları bir lâhzada İc
raya teslim ediversin veya milletvekilleri bu hak
larından feragat ediversin, bu beklenilemezdi, 
arkadaşlar. 11 nci Devrenin çalışmalarında tari
he ibretle kaydolunacak kısımlar bunlardır, ar
kadaşlar. Teşriî masuniyet, soru müessesesi mut
lak mesuliyetsizlik, bütün bunlar zedelendi. Bü
tün bunlar bir çırpıda, Anayasanın ruhuna do
kunmuyoruz, denilmek suretiyle, fakat Anaya
sanın tadili yoluna gidilmiyerek yapıldı. Çünkü, 
Anayasanın tadili için üçte iki ekseriyet lâzım
dır. Bu kapı, Iskat Kanununda olduğu gibi, 
yoklanıp bir kere kapanırsa, diye düşünülmüş
tür, Iskat Kanununda Kongre kararı olduğu 
halde bu kanun çıkmadı. Anayasa ile yapılamı-
yacağı düşünülen şeyler, İçtüzükle yapıldı. 

Şimdi arkadaşlar, meseleyi açıkça, bütün şü
mulü ile görmek ve kavramak lâzım. Partiler 
iktidarda kaldıkları müddetçe hükümetleri ku
ran şahıslar düşebilir. Fakat aynı partiden bir 
başka şahıs yeni Hükümet kurar, yine aynı par
tinin Hükümetidir. Türkiye'de, arkadaşlar de
mokrasiyi yerleştirmek istiyorsak iktidarda olan 
bir partinin mensubu her hangi bir şahsın kur
duğu Hükümetin günün birinde hata etmesi yü
zünden düşebileceğini, fakat aynı parti içerisin
den bir başka şahsın yeni bir Hükümet kurabi
leceğini kabul etmemiz lâzımdır, arkadaşlar. 
Bunu yapmadığımız müddetçe demokrasi bir 
lâftan ibaret kalır ve iktidar mebusları dahi ken-
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di hükümetlerini murakabe edemez, olurlar, ar-
d aşlar. 

Bütün bu Nizamname tadilâtı içerisinde hu
kuk nizamımızı ve Devletimizin temellerinin esas
larını hakikaten bertaraf ettik. Bizim Anayasa
mız Meclisin icraya hâkimiyeti hükmünü taşır. 
Vekil cevap vermeye mecburdur. Benini vekilli
ğim zamanında cevap vermediğimi söylediler. 
Hastalığım sırasında ben İstanbul'da iken soru
lan bir sualmiş. Soru, Sırrı Atalay Bey hatırlattı, 
biraz evvel, Fethi Bey bana cevap verdiniz de 
mi sualimi cevaplandırdınız, dedi. Onu da işaret 
etmiş olayım. 

İcra daima huzursuzdur. İcrada huzur ara
mak beyhudedir. Parlmanter hayatta icrada hu
zur diye bir şey yoktur. NATO Konseyi toplan
tısına iştirak eden Fransız Başbakanı aynı za
manda Parlâmentoda itimat reyi talebediyor. 
1955 te Cenevre'de Hariciye Vekilleri toplanır
ken Pinay bundan evvelki seçimlerde Edgar 
Faure Kabinesinde Hariciye nazırı idi. Pinay 
Sovyet Rusya, İngiltere ve Amerika Hariciye 
vekilleriyle müzakerede iken o gece Edgar 
Faure itimat talebediyordu. Böyle kurulmuş bu 
düzen. 

Tek parti devrinin şartları içindeki rehavet 
içinde değil, Vekâlette çok çalışmak değil, Mec
lis karşısına çok çıkmamak şeklindeki rehavet 
şekli.. Bunun demokratik düzenle alâkası yok. 
Sabah, akşam meseleler gelecek, soracaksınız. 
Vekiller gelecek, cevap verecekler, müzakere
ler olacak, icraatını müdafaa edecekler. Demok
ratik düzen böyle kurulmuştur. Bu niçin arka
daşlar? [Millî murakabeyi müessir kılmak için. 
Şimdi itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki, bu 
tadilâta göre iki grup birer kere konuşacak, 
fakat diğer iki grup bundan mahrum ediliyor. 
Ondan sonra Hükümet istediği kadar konuşacak 
ve iktidar grupu bir kere konuşacak. Encü
men sözcüleri de bizim sevimli Osman Kavrak-
oğlu gibi «Ben böyle konuşurum» diye grup 
sözcülüğüne kalkarsa, müzakerelerde iktidar 
devamlı olarak hâkim görünecektir. Nizam ve 
esasatı 'bugünün şartlarına göre tedvin edersek 
yarın başımızı yine bizler döveriz, arkadaşlar. 
Bu doğru değildir. Bu. ilham kaynağını bende
niz sizlere söylemiyorum, 1921 de Millî Müca
delenin en hararetli devresinde her meseleyi 
Meclis huzuruna getiren, çatır çatır mücadele 
ederek itibar ve itimat reyi alan Mustafa Kemal 
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söylüyor. Mustafa Kemal'den sadece sokaklarımı-
mızı tenvir etmeyi değil, Meclis çalışmalarımız
da bize yol göstermesini öğrenelim ve onun 
fikirlerinin arkasından gidelim, arkadaşlar. 
(Sağdan, alkışlar) 

FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — Grup 
namına konuşmak istiyorum, efendim. 

REÎS — Grup namına veya her hangi bir 
şekilde söz lehte veya aleyhte birer kişiye ve
rilebilir; aleyhinde konuşuldu. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — Şu 
halde usul hakkında. 

R E Î S — Usul hakkında buyurun, efendim. 
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, Yüksek Heyetinizin 
tasvibine arz edilen takrir, grup sözcülerine ve 
encümene 10 dakikalık bir konuşma hakkı ve
rilmesine dairdir. Muhterem Reis Bey bu tak
riri tasvibinize arz ettiğine ve karar da bu şe
kilde tecelli ettiğine göre lütfedin, grup sözcüsü 
olarak konuşayım. Esasen nizamnameye aykı
rılık diye birşey de mevzubahsolamaz. Bir tea
mül teessüs ediyor demektir. Nitekim bütçenin 
sonunda grup sözcülerine söz vermek nıesbuk-
tur. Bütün grup sözcülerine 1950 - 1954 ara
sında, bendeniz şahidoldum, söz verilmiştir. 
Bu takrir kabul edildiğine göre bu Heyeti Umu-
miyenin kararını yerine getirmek usul bakımın
dan lüzumludur. Bendenizin mâruzâtını bun
dan ibarettir. 

REİS — Verilen takrir tamamen konuşma
ların zamanla tahdidine taallûk eder. 110 ucu 
madde ise Heyeti Umumiye üzerinde ve madde
ler hakkında müzakere bittikten sonra leüı ve 
aleyhte birer konuşma yapılmasını sarahatle 
tâyin eder. Ancak biraz sonra okutacağım bir 
takrir vardır, bu da açık oya müracaat edilmesi 
hakkındadır. Eğer bu hususta bir karara varır
sak o zaman reylerini kullanma imkânı sade
dinde kendilerine söz vermek mümkün olabile
cektir. Şimdilik burada söz vermek imkânı 
yoktur. 

Takrir var, okuyoruz. 

B. M. M. Yüksek Riyasetine 
Müzakeresi yapılan İçtüzük tadilinin, içtüzü

ğümüzün 138 nci maddesi gereğince gizli oya 
konulmasını arz ve teklif ederiz. 27 . X I I . 1957 

Sivas Hatay 
Ahmet Kangal Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
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Hatay 

Ahsen Aral 
Sivas 

Halim Ateşalp 
Çankırı 

A. Kemal Barlas 
Niğde 

Şefik Refik Soyer 
Niğde 

Asım Eren 
Kars 

Şemsettin Ataman 
Erzincan 

Âdil Sağıroğlu 
Malatya 

Kâmil Sürenkök 
Maraş 

Halil Gürün 

Hatay 
Rifat Bahadır 

Çankırı 
Kâmil Tabak 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Niğde 
Ali Gürün 

Ankara 
Übeyde Elli 

Kars 
Behram öcal 

Adana % 

Suphi Baykam 
Kars 

Sırrı Atalay 
Niğde 

İsmail Güven 
Niğde 

Vedat Mengi 

REÎS — Hatay Mebusu Ahmet Sırrı Hoca
oğlu ve 15 i mütecaviz arkadaşının takririni 
Dahilî Nizamnamenin 138 nci maddesi mucibin
ce müzakeresiz reye arz ediyorum. Takriri ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. 

Bir takrir daha var, okuyoruz. 

T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 
içtüzük tadiline dair teklif ve Teşkilâtı Esa

siye Encümeni mazbatasının müzakeresi sonun
da İçtüzüğün 136 ncı maddesine tevfikan açık 
oya vaz'ını arz ve teklif ederiz. 

25 . X I I . 1957 
Malatya Ankara 

Niivit Yetkin Osman Alişiroğlu 
Gümüşane Ankara 

Sabahattin" Kadirbeyoğlu Muammer Akpınar 
Hatay Hatay 

Ali Şelhum Devrim Ömer Fevzi Reşa 
Hatay Kars 

inayet Mursaloğlu Ali Yeniaras 
Kars Kars 

Şemsettin Ataman ibrahim Us 
Kars Kars 

Rasim ilker Osman Yeltekin 
Kars Kars 

Kemal Güven Behram öcal 
Adana Malatya 

Hamdi öner Ahmet Fırat 
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Malatya 
Kâmil Sürenkök 

Ankara 
ismail İnan 
Gümüşane 

Nihat Sargınalp 
Adana 

. Mehmet Geçioğlu 
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Malatya 

Mehmet Zeki Tulunay 
Gümüşane 

Hüsrev Polat 
Gümüşane 
Necati Alp 

Tokad 
Faruk Ayanoğlu 

Gümüşane 
Avni Karaman 

RElS — Nüvit Yetkin ve 15 i mütecaviz 
a'rkadaşmm takririnde Nizamnamenin 136 ncı 
maddesi mucibince Nizamname tadil teklifinin 
açık reye konulması istenmektedir. Esasen tak
rir olmasa da bu maddenin sarahati gereğince 
teklif açık reye arz edilecektir. Bu itibarla 
takriri reye arz etmeye lüzum görmemekteyim. 

Anca'k, ibu durumda Nizamnamenin 137 nci 
maddesi gereğince parti sözcüsünün vereeeği re
yin mesnedini veciz bir şekilde izah sadedinde 
konuşması mümkündür. İsterlerse kendilerine 
söz verilir. Faik Ahmed Barutçu da bu maksat
la söz istemiş bulunduğuna göre kendisine söz 
veriyorum. 

Buyurun, Faik Ahmed Bey. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLÎS 

GRUPU ADINA FAİK AHMED BARUTÇU 
(Ankara) — Reis Beye teşekkür ederim. 

Efendim, reylerimizi hangi istikamette kul
lanacağımızı izah için Yüksek Huzurunuza gel
dik. Bu tasarı üzerinde günlerce müdafaa etti
ğimiz fikirler, sadakat yeminleriyle bağlı bu
lunduğumuz Anayasamızın temel prensipleridir. 
Bu prensipler millî hâkimiyetin ayrılmaz esas
larıdır, terkedilmez esaslarıdır, devredilmez 
esaslarıdır. Ve bir insan şahsından 'hizmetkâr
lık, itaat ve inkiyad istiyen bir rejime karşı, 
milletimizin kazandığı ibir zaferin eserlerini 
müdafaa ettik. Millet müdafaa ettiğimiz bu 
prensiplerin değiştirilmesi için rey vermemiştir. 

Aziz arkadaşlarım, bir rejimin etiketi fazla 
bir şey (ifade etmez. Cumhuriyet namı altında 
(bir rejiminiz olalbilir. Siyasi partileriniz de bu
lunabilir. Umumi rey usulünü de kabul etmiş 
olabilirsiniz. Fakat, bunlarla demokratik (bir 
millî hâkimiyet idaresi tamam olmaz. Çünkü 
demokratik mânasiyle hürriyetsiz hâkimiyet ol
maz. Millet seçimlerde »hürriyetsiz hâkimiyet 
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için rey vermemiştir. (Sağdan, alkışlar, bravo 
sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, milletin 'huzurunda ser-
Ibest konuşmak için temel prensiplere taallûk 
eden meselelerde milletvekillerinin grup karar-
lariyle bağlanması tecviz edilemez. «Destü payı 
bağlıdır biçare kurban neylesin!» denilmemeli-
dir. (Sağdan, alkışlar, bravo sesleri) Anayasa 
Komisyonu Reisine şunu söylemek isterim: Bu 
yaptıklarımızla dünya bizden bir şey öğrenmez; 
fakat dünya bizi öğrenir. (Sağdan, şiddetli al
kışlar, bravo sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, milletin mutabakatına 
dayanmıyan kararlar huzur getirmez. Siz (bu 
tadilleri kabul edince huzur içinde rahat ederek 
buradan çıkabilecek misiniz? (Soldan, ellbette 
sesleri; sağdan, alkışlar) Şayet buradan huzur 
içinde çıkarsanız, huzur içinde evinize gidebile
cek misiniz?. Huzur içinde evinize giderseniz, 
huzur içinde uyuyabilecek misiniz? (Sağdan, 
şiddetli alkışlar, soldan gürültüler) Soruyorum, 
cevabım kendinize verirsiniz. 

Arkadaşlar, (bizim reylerimiz daima millî 
mutabakatın yanında olacaktır. (Sağdan, şid
detli ve sürekli alkışlar, (bravo sesleri) 

REİS — Buyurun, Osman Bey. 
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ REİSİ 

YERİNE OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — 
Aziz arkadaşlarım, uzun müzakerelerden sonra 
Dahilî Nizamnamenin tadiline ait teklifin rey-
lenmesine sıra gelmiş bulunuyor. Bu vesile ile 
söz alan Fethi Çolikbaş ve Faik Ahmed Barut
çu beylere bir iki cümle ile cevap 'vermek is
terim. 

Şu noktanın katîce bilinmesi lâzımdır ki, hiç
bir kanım Meclisi Âli tarafından şu veya bu 
zümrenin, şu veya bu şahsın tesiri ve telkini ile 
tedvin olunmaz. (Sağdan, gürültüler) 

Arkadaşlarım, sağ cenahtan bunu reddedi
yorlar. Kendileri tamamen haklıdırlar, onlara 
yüzde yüz hak veririm. Çünkü onların partisi
nin siyasi kaderi böyledir, hiçbir gün kendi 
serbest reyleriyle bir kanun tedvin etmemişler
dir. Böyle talihsiz bir partidir, onların partisi. 
(Soldan, bravo sesleri ,alkışlar) (Sağdan, gürül
tüler, taarruz ediyor sesleri, kimin namına konu
şuyor sesleri) 

REİS — Efendim, lütfen sükûnetle dinli
ydim. 
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OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — 

Muhterem millet mümessilleri, görüyorsunuz ki, 
aldığınız kararlar, yaptığınız tadiller ne kadar 
yerindedir. Görüyorsunuz ne kadar isabetli ka
rar aldınız, tebrik ederim Meclisi Âliyi, teşek
kür ederim hepinize. 

Aziz arkadaşlarım, hürriyet armalı nutuk
tan, yaldızlı sözleri bu millet çok dinledi. On
lar, fikirleri bu tertip sözlerle örtmeye çalışır. 
Sadece hislere hitabederlerdi. Yaptıkları gü
rültüleri duyuyorsunuz, biz bu kürsüden yal
nız hakikatleri ifade edebilmek için kulaklan-
mızı tıkamak zorundayız. 

Şimdi, hakikatleri konuşmak maksadiyle 
kürsüyü işgal edenlerin bize bir nebze itimat 
telkin etmiş olmalan lâzımgelirdi. Mazideki ve 
haldeki siyasi faaliyetleriyle bu itimattan mah
rum oldukları malûm insanlann burada bizi 
itham etmeye hakları yoktur. (Soldan, bravo 
sesleri) 

Şimdi, bakınız ne diyor Çelikbaş, dikkat edi
niz. Kanunla ve Dahilî Nizamname ile hiçbir 
alâkası yok. Başvekili atın, diyor. Siyasi parti 
olarak yine iktidarda kalırsınız, başka Başve
kil seçin, diyor; parti liderini jurnal ediyor. 
Bunların telâkkisi bu. Hiçbir siyasi parti diğer 
siyasi partinin içişlerine müdahale edemez, hak
kı yoktur. Bizi tenkid edebilirler, fakat teşvik 
edemezler. Şu arkadaşınızı atın, şunu çıkann, 
diye söylemekte bir ahlâkilik yoktur. (Soldan, 
alkışlar) 

Sonra muhterem arkadaşlarım, bunu söyli-
yen zat ıskat hakkından bahsetti. Ona ayak di
rettiniz, dedi. 

Aziz arkadaşlarını... (Sağdan gülüşmeler) 
Demokrat Partinin Meclise sevk ettiği kanun 
teklifleri içinde ıskat hakkı diye bir kanun tek
lifi yoktur. Demokrat Partinin kongresinde... 
(Sağdan gürültüler) îyi dinleyin, öğrenin, din
lemesini bilmek bir fazilettir. Demokrat Par
tinin kongresinde bâzı arkadaşlar şöyle bir tek
lifte bulundular, dediler ki; memleketimizde 
bütün mebuslar namzet bulundukları partinin 
listesi içerisinde o partinin yardımı ile, nüfuzu 
ile, muhabbeti ile seçilmişlerdir. Binaenaleyh 
Meclise gelir gelmez vatandaşlara bir nevi ar
ka çevirme, onların reylerinin tecelli ettiği si
yasi istikametten, siyasi kanaatten ayrı bir yo
la teveccüh etmesi doğru bir hareket değildir. 
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Bunu yapan mebuslan milletin reyine arz ede
lim, bunlar parti değiştirdikleri veya partiden 
çekildikleri takdirde, mebus olarak kalmalarını 
arzu ediyor musunuz, yoksa etmiyor musunuz? 
Diye millete soralım. Arzu ediyorsa millet kal
sınlar arzu etmiyorsa millet, yerlerine yenileri 
seçilsin. Bu, arkadaşlar bir kanun teklifi değil
di. Bir siyasi parti kongresinde delegelerin yap
tıkları bir tekliften ibaretti. Bunu temcit pilâvı 
gibi ısıtıp ısıtıp buraya getirmek, ciddî bir siya
set adamına yakışan bir hareket değildir, beyler. 

Şimdi Faik Ahmed Bey diyorlar ki; efendim 
dünya bu yaptıklarımızdan bir şey öğrenmez, 
dünya bizi öğrenir. A dostum Barutçu, sizin 
partiniz bu memlekette 27 sene, dünya bizi say-
nıasnı öğrendi, dünya bizi takdir etti, dünya 
bizim icraatımızla hayran kaldı, vecizelerini 
ilân ettiniz. Demek ki eski sözlerinizin hakikat
le hiçbir alâkası yokmuş. Eğer bu hakikati 
bugün öğrenseniz bu da sizin için bir- nimettir. 

Şimdi son olarak şunu ifade edeyim. Bu 
kadar gürültülere saik olan bu tâdilin hakiki 
sebebi nedir, mahiyeti nedir? Bunu konuşalım. 
Partimiz niçin müspet rey verecektir, onu ifa
de edelim. 

Aziz arkadaşlanm, bu tasarı ile bizim tahak
kuk ettirmek istediğimiz netice şudur; encüme
nimiz de bu inanç ile bu tasanyı kabullenmiş, 
müzakeresinde vazife almıştır. Tasarının güt
tüğü prensip şudur: Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde, şimdi burada mevcut bulunan muhalefet 
mensuplarının beni dinlememek, dinlememek de
ğil, konuşturmamak için yaptıkları gibi gürül
tüler yapılmasın, muhalif muvafık her mebus 
millet vekâletini çıksın serbestçe, huzur içinde 
ifa edebilsin. Bir mebus bir sual soracağım diye 
günlerce Meclisi Âliyi, Hükümeti çalışamaz, işli-
yemez hale getirmesin. 

. Bakmız beyler, kendileri söylediler. İngiliz 
Parlâmentosunda bir yılda 30 bin sual sorulmuş. 
Misalini kendileri vermiş oldular. Burada bir sa
at, bir buçuk saat konuşulan sualler vardır. 30 
bin sual beşer dakika alsa 150 bin dakika eder. 
Bu da bir yıllık zamanı alır. Artık dünyada böy
le sual müessesesi kalmamıştır. Burada bir sual 
sorulur. Vekil gelir cevap verir, arkasından sual 
sahibi çıkar Vekilden daha çok malûmat sahibi 
olduğunu isbat sadedinde evvelce hazırladığı ya
zıyı eline alarak, kürsüye gelir ve saatlerce konu
şur. Mevcut sual müessesesi, bizzat Meclisin mu-
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rakabe imkânım selbediyordu. Mebuslar şimdi ra
hatça murakabe yapabileceklerdir. 

Grupların söz hakları sıraya bağlandı, istir
ham ediyorum; saat 15 ten beri görüşüyoruz. Şim
di saat 2 dir. Zabıtnameler burada. Müzakereler 
hepimizin gözleri önünde cereyan etti ve hâtıra-
larımızdadır. Gruplar bakınız Meclisi ne kadar iş
gal etmiştir. Mebuslar zaman ve şahıs itibariyle 
onlara nazaran ne kadar az konuşabilmiştir gö
rüyorsunuz. Iradei millîyenin mümessilleri par
ti grupları değildir, milletvekilleridir. Mebuslara 
bu derece takaddüm eden ve mebusların çalışma
larını bu derece selbeyliyen bir sistemi terk et
mekte zaruret vardı. Kaldı ki, onlar bahsediyor
lar, efendim diyorlar, bir parti grupu var, ikti
dar partisi grupu, bir parti grupu var, Halk Par
tisi Grupu ve bunun yanında bir encümen ve bir 
de Hükümet var. Bu böyle hesabedilmez arkadaş
lar. Yarın bu vatanda yemden bir seçim olabilir. 
Ve buraya dört, beş parti grupu gelebilir. Bugün 
4 kişiyle gelen partiler yarın 30 - 40 kişilik grup
la gelebilirler. Bugün imtiyaz diye bahsettikleri 
böyle bir hal karşısında imkânsız kalır. Yani 
gruplar artabilirler, fakat encümen birdir. Öyle 
kalacaktır, demek ki, söylenenler asılsızdır. 

REİS — Osman Bey, bir dakikanız kaldı. 
OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — Son 

olarak mâruzâtıma şunları ilâve etmek isterim; 
Biz buraya iradei millîye ile geldik. Kanaatleri
mizin istikametine doğru gidiyoruz. Bu gidişin 
memleketimize de, Hükümetimize de, Büyük Mec
lisimize de hayırlı olduğu kanaatindeyiz. Bu ka
naati muhafaza ettiğimiz için bu istikametteki ka
nun teklifine Demokrat Parti adına beyaz rey 
vermek kararındayız. (Soldan, alkışlar) 
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REÎS — 137 nci madde mucibince rey mev

zuunda leh ve aleyhte ancak birer zata ruhsat ve* 
rildiğine göre Çopuroğlu arkadaşımızın söz tale
bini is'af edemiyeceğiz. 

Teklif açık oyunuza arz edilmiştir. 
Reylerin hangi intihap bölgesinden başlana

rak toplanacağını tesbit için kur'a çekiyorum. 
(Kur'a çekildi.) 
REÎS — İstanbul'dan başlıyoruz, efendim. 
(İstanbul seçim çevresinden yoklama suretiyle 

reyler toplanmaya başlandı.) 
REİS — Kasım Gülek Beysi'eyinizi dikkatli 

kullanınız, kendi reyinizden başka, başkasına ait 
reyleri kullanmaya hakkınız yoktur. Yaptığınız 
hareketi size yakıştıramıyorum. 

(Reylerin toplanmasına devam olundu.) 
REİS — Reylerini kullanmıyan arkadaşlar 

var mı?... 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Türkiye Büyük Miiiet Meclisi Dahilî Nizam

namesinin bâzı maddelerinin tadili hakkındaki 
Nizamname teklifine (548) rey A êrilmiş, (381) 
kabul, (167) ret. Muamele tamamdır, teklif kesbi 
katiyet eylemiştir. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, Riyasetin bir mâruzâtı 
vardır. Bütçe Encümeni mesaisine devam etmek 
kayıt ve şartı ile İnikadın 6 Ocak 1958 Pazartesi 
gününe talikini reylerinize arz ediyorum. (9 Oca
ğa bırakalım, sesleri) 6 Ocak 1958 Pazartesi gü
nü saat 15 te toplanılmasını reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6 Ocak 1958 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 2,15 
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5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRÎRİ SUALLER VE CEVABI 
1. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, Sivas 

vilâyetinde bâzı ilkokul öğretmenlerinin başka 
taraflara nakil ve tâyinlerine teşebbüs edildiği
nin doğru olup olmadığına dair sualine Maarif 
Vekili Celâl Yardımcı'nın tahrirî cevabı (7/3) 

28 . XI . 1957 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda arz edilen hususların Maarif Vekâ

letince yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygıyla rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Halim Ateşalp 

Sivas vilâyeti Maarif Müdürlüğü kadrosuna 
dâhil 82 ilkokul öğretmeninin başka taraflara 
nakil ve tâyinlerine teşebbüs edildiği haber alın
maktadır. 

iktisadi buhran içerisinde efradı ailesinin 
maişeti ve vazifesiyle meşgul olan bu öğretmen
lerin şu tedrisat ve kış mevsiminde nakil ve tâ
yinleri teşebbüsünün mevcudolup olmadığı, var
ışa volluk ve saire gibi Maarif bütçesine külfet 

tahmilini de gerektiren mâkul ve mucip sebep
lerin nelerden ibaret bulunduğu? 

T. C. 
Maarif Vekâleti 26 . X I I . 1957 

ilköğretim Umum Müdürlüğü 
Şube : 2 

Sayı : 243.05 (61 -165) 
56900 

özet : Sual takriri cevabı Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
2 . XI I . 1957 tarih ve 7 - 3/108 - 566 sayılı 

yazınıza K. : 
Yazılı ve şifahi sualler İçtüzük hükümlerince 

Hükümetçe alınan veya icra olunan bir karara 
veya muameleye taallûk eder. 

Sayın mebusun yazılı sual takririnde icrai 
her hangi bir muamelenin mevcudiyeti iddia 
olunmadığına ve bu hususta bilgi istenmediğine 
göre içtüzük hükümlerince cevabı gerektirmedi
ğini arz eder, saygılarımı sunarım. 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

TASHİHLER 

19 ncu inikat Zabıt Ceridesinde aşağıdaki tashihler yapılacaktır 
Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

263 46 REİS — Usul hakkında Fethi 
Çelikbaş 

278 1 7 Nusret Kirişcioğlu (Zonguldak) Nıısret Kirişcioğlu (Sakarya) 
Yine 19 ncu İnikat Zabıt Ceridesinin sonuna merbut 10 S. Sayılı matbuada aşağıdaki tashihler 

yapılacaktır : 
Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

6 
8 
8 
9 

12 

1 
1 
1 
1 
1 

7 
9 

11 
33 
31 

mazbatasını 
yapılan 
tarafından bir defaya mahsus 
evvel 
Umumi Heyetin intihabına 

12 kapanır 

mazbatalarını 
yapılacak 
tarafından ve bir defaya mahsus 
Evvel de 
Umumi Heyetin izafi reyle in
tihabına 
kapatılır 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamenin bâzı maddelerinin tâdiline dair Nizamna

meye verilen reylerin neticesi 
(Nizamname kabul edilmiştir.) 

# 

ADIYAMAN 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topeuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

• ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVÎN 
Kemal Balta 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

A za adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 , 
548 
381 
167 

0 
54 

8 

[Kabul edenler] 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğİu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil İmrc 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yi re alı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

* BOLU 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kadir Kocaeli 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 

Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrcm Sarol 

ERZURUM! 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
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Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Nümanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Tagkesenli-
oğlu 
Eıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Bahadır Dülger 
Samih înal f 

Süleyman Kuraneİ 
Ali Ocak 
Nedim Ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 

î : 20 27.12 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Naznıi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Oamhbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunea 
Aleksandros Haeopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Numan Menemencioğiu 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Nizamettin Âli Sav 
İbrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin _ 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 

.1957 0 : 1 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pmar 
Vamrk Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğiu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Sıtkı Pekkip 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 

Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Sıtkı Koraltan 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Közbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İrfan Haznedar 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İbrahim Germeyanoğlıı 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin Özkefeli 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğiu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MUĞLA 
Dilâver Argun 
Burhan Belge 
Nuri özsan 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 
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NİĞDE 
Medeni Berk 

BİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğim 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Taeettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hım 
Rif at Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkmaıı 
Salim Çonoğlu 

î : 20 27.12 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SÎÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SÎNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 

. 1957 O : 1 
Mahmut Pınar 
Server Somuneuoğlu 
Muharrem Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karar.is 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Salih Zeki. Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
M. Reşit Tarakcıo&lu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 
I. Hakkı Tunaboylu 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tabir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi Öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
Recep Dengin 

Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim Imirzalıoğlu 
ismail inan 
llyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu _ 
Behçet Kayaalp 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Kftrakaya 
Hürrem Müftigil 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğiu 
Hüseyin Şahin 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlıı 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 

inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
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î : 20 27.12.1957 C : 1 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıc 
Nıısret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Acıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooglu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Gazi Yiğitbaşı (İ.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(î.) 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 
Adnan Selekler 

BİTLİS 
Rifat Bingöl 

MUŞ 
Zeki Dede 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
ismail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 

Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Edip Iıner 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TOEAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet îspirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

[Beye iştirak etmiyenler] 
BOLU 

Reşat Akşemsettinoğlu 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Kenan Yılmaz 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DİYARBAKIR 
Hâmid Zülfü Tigrel 

EDÎRNE 
Rasih Gürkan 
Kadrettin Oğuzalıcı 
Sabahattin Parsoy 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
ihsan Daî 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
izzettin Çilli (I.) 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Hüsamettin Giray 
Mucip Kemalyeri (I.) 
Mıgırdıç Şellefyan 

İZMİR 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

Dâniş Yurdakul 
TUNCELİ 

Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
Abdullah Köksel 
Abçhırrahman Odabaş 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay 
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

Hüsnü Yaman (I.) 
KIRŞEHİR 

Osman Bölükbaşı (t.) 
KONYA 

Halil özyorük (1.) 
MUĞLA 

Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Giyasettin Emre 

«TRABZON 
0. Nuri Lermioğlu (î 
Osman Turan 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakuıt 
Ömer Yüksel 

VAN 
Abdülhâkim Arvas 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 
Aydın 
Bursa 

Kocaeli 




