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G İ R İ Ş 

Yasama organı diye adlandırılmasına rağmen, parlâmentonun 
yetkisi; sadece yasama fonksiyonunu yerine getirmek (1), diğer 
bir deyişle, «kanun» adı altında çeşitli kurallar koymak değildir 
(2). Yasama organı, hükümet sisteminin türüne göre, yürütme or
ganını yoğun veya düşük düzeyde denetleme yetkisine de sahiptir. 
Bunların yanı sıra, yasama organının, zaman zaman yargısal nite
likte bir takım işlemler yaptığı da görülmektedir (3). 

Yasama organı bu yetkilerini kullanırken, önceden bilgi edin
me, aydınlanma gereksinmesini duyabilir. İşte, yasama organının; 
kanun koyma, yürütme organını denetleme veya yargısal nitelikte
ki yetkileri içine giren belirli bir konuda bilgi edinmek için kendi 
üyelerinden oluşan bir komisyon kanalıyla yaptığı incelemeye «mec
lis araştırması» denir (4). 

1924 Anayasası'nda, «meclis tahkikatı »'adı ile yer alan bu ku
rum, ileride çıkarılması düşünülen bir kanuna veya yürütme orga-

(1) Yasama fonksiyonunun niteliği hakkında, bkz. ÖZYÖRÜK, Mukbil: 
îdare Hukuku Dersleri, Ankara 1972-1973, s. 4748. (Teksir). 

(2) BALTA, Tahsin Bekir : İdare Hukuku, I, Genel Konular, Ankara 
1970-1972, s. 10, dipnot 16 ve s. 11; KARAMUSTAFAOĞLU, Tunçer: 
Yasama Meclisinde Komisyonlar, Ankara 1965, s. 7-8; ADAM, Thomas 
R.: Elements of Government, New York 1960, s. 110. 

(3) Her ne kadar, yasama organının yaptığı yargısal işlemler, özellikle 
parlamenter sistemde, büyük ölçüde yürütme organının denetimine 
yönelik ise de; diğer denetim araçlarına göre farklı nitelik gösterip, 
yargılamaya ilişkin olduklarından, bunu parlâmentonun yetkileri için
de ayrı bir kategori olarak görmekteyiz. Bkz. BALTA (1970-1972) s. 
12, dipnot 19, BARTHELEMY, Joseph : Essai sur le Travail Parlemen
taire et le Système des Commissions, Paris 1934, s. 241-244. 

(4) MICELI, Vincente : Modern Parlamentolar (Çev. Atıf AKGÜÇ), An
kara 1946, s. 122. 
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nmın faaliyetlerine ilişkin bilgilerin toplanması yanında, yasama 
organınca yapılan yargısal nitelikteki araştırmaları da içerirken; 
1961 Anayasası, Bakanlar Kurulu üyelerinin cezaî sorumlulukları
na ilişkin yargısal nitelikteki inceleme ile, yasama organının bunun 
dışında kalan konularda yaptığı bilgi edinmeye yönelik inceleme
leri birbirlerinden ayırmış ve birincisini «meclis soruşturması», 
ikincisini de «meclis araştırması» olarak adlandırmıştır. 

Bu nedenle, biz de Anayasamızın bu ayrımına bağlı kalarak, 
yasama organının, yargısal nitelikteki yetkilerini kullanırken yap
tığı araştırmayı genellikle konumuz dışında bırakacağız ve çalış
mamızın «Genel Olarak Meclis Araştırması» başlıklı birinci bölü
münde, araştırma türlerinden biri olarak kısaca değinmekle yeti
neceğiz. 

İncelememiz üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde mec
lis araştırması kavramı genel olarak ele alınmış ve araştırmanın 
amacı, türleri, hukukî dayanağı ve yürütülmesi, çeşitli ülkelerdeki 
düzenlemelerden de örnekler verilerek açıklanmaya çalışılmıştır. 
İkinci bölüm, Türkiye'de meclis araştırmasına ayrılmış olup, önce 
tarihsel gelişime yer verilmiş; sonra da 1961 Anayasası'na göre 
meclis araştırması ele alınarak, araştırmanın hukukî dayanağı, 
meclis soruşturmasından farkı ve yürütülmesi üzerinde durulmuş 
ve yapılan açıklamalar, parlâmento uygulamasından alman örnek
lerle desteklenmiştir. Son bölümde ise, meclis araştırmasının siya
sal gerçeklikteki görünümünün incelenmesine çaba gösterilmiştir. 

2 



B i r i n c i B ö l ü m 

GENEL OLARAK MECLİS ARAŞTIRMASI 

I. MECLİS ARAŞTIRMASININ AMACI VE TÜRLERİ 

1 — Meclis Araştırmasının Amacı 

A) Yasama Organının Bilgi Edinme Gereksinmesi 

Yasama organının; gerek kanun yaparken, gerek hükümeti de
netlerken, gerek anayasanın kendisine tanıdığı yargısal nitelikteki 
bir takım işlemlerde bulunurken, doğru, sağlam bir karar verebil
mesi için ilk şart, yöneldiği konuda aydınlanmış olması, ayrıntılı 
bilgi sahibi bulunmasıdır. Ancak o zaman, vereceği kararın bir an
lamı olabilir. 

Bilgi alma hakkı, «görüşmelerde bulunan, oy veren, karar alan 
ve bu gayelerle aynı zamanda gerçeği öğrenmek gereksinmesini 
gösteren her türlü iktidarın, ayrılmaz bir parçasıdır» (1). Bu ne
denle, yasama organının da, görevine giren konularda bilgi edin
mesi gerekmekte ve bu, kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görül
mektedir. Aksi halde, görevini gerektiği biçimde, sağlıklı bir şekil
de yerine getirebilmesi söz konusu olamaz (2). Yasama organının, 
ayrıntılarını bilmediği, tanımadığı bir konuyu düzenlemek için ya
pacağı kanunun rasyonel olması beklenemeyeceği gibi; yürütme 

(1) HELLO: Du Regime Constitutionnel, 3e éd. t. II, p. 118 (BIAYS, 
Philippe : Les Commissions d'Enquête Parlementaire, R.D.P., 58, An, 
1952, s. 443'den naklen). 

(2) ÖZBUDUN, Ergun : Parlamenter Rejimde Parlâmentonun Hükümeti 
Murakabe Vasıtaları, Ankara 1962, s. 99; SCHWARTZ, Bernard : 
American Constitutional Law, Cambridge 1955, s. 73. 
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organını etkin bir şekilde denetleyebilmesi için de, onun faaliyet
leri hakkında bilgi sahibi bulunması gerekir. 

Kısaca, yasama organının; objektif davranabilmesi, yerinde ka
rarlar alabilmesi, daha önceden ayrıntılı bilgi edinmiş olmasına sı
kı sıkıya bağlıdır. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcılığına seçildiğinde 
Harry S. Truman, bu konudaki görüşlerini şöyle belirtmişti : 

«... Olaylardan haberi olan bir Kongre, yetenekli bir 
Kongre'dir. Bunun aksine, olaylardan habersiz bir 
Kongre ise, kesinlikle, halkın saygı ve güvenini büyük 
ölçüde yitirecektir» (3). 

B) Yasama Organının Bilgi Edinme Yolları 

Önemli olan, yasama organının nasıl bilgi edineceğidir. Hükü
met, gerek gördüğünde kendiliğinden yasama organına bazı bilgi
leri verebileceği gibi, hükümet sisteminin izin verdiği ölçüde, parla
menterler de yürütme organından belirli konuda bilgi isteyebilir
ler (4). 

Ancak, parlâmento sadece yürütme organının vereceği bilgiler
le yetinmek; başka bir deyişle, verilen bilgileri, tartışılmaz, kesin 
bir gerçek olarak kabul etmek zoruıda mıdır? Barthélemy'nin de
yimle «parlâmento, Anayasa tarafından sadece hükümet aracılığıy
la görme düzeyine indirilmiş kör bir varlık mıdır?» (5). 

Zora dayanan, otoriter bir yönetim biçiminde, bu soruya olum
lu cevap verilebilir. Fransa'da Birinci ve İkinci İmparatorluk Dev
ri yasama organlarını, böyle bir duruma örnek olarak göstermek 
mümkündür (6). 

Ancak parlâmentonun bir gücünün varlığı söz konusu ise, be
lirli bir konuda doğrudan doğruya kendisinin bilgi edinmek iste
yebileceğini de kabullenmek gerekir. Burada karşımıza, parlâmen
tonun, kendiliğinden ne şekilde bilgi edinebileceği sorunu çıkmak
tadır. Toplumun çeşitli meslek kesimlerinden gelmiş olan parlâ-

(3) SCHWARTZ : s. 73. 
(4) BIAYS : s. 443. 
(5) BARTHELEMY : s. 240. 
(6) BARTHELEMY : s. 240. 
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menterlerin, belirli konularda, sınırlı bir düzeyde de olsa bilgile
ri vardır. Kitle haberleşme araçlarının etkisiyle de bu bilgiler pe
kiştirilebilir. Bunun yanısıra, bazı bilgiler, baskı grubu denilen çe
şitli grup ve kuruluşlardan gelebileceği gibi, parlamenterlerin ki
şisel uğraşılarıyla da elde edilebilir (7). Ne var ki, zamanımızda, 
özellikle ikinci Dünya Savaşından sonra, Devletin görevlerinde mey
dana gelen artış/yasama organı üzerinde de etkisini göstermiş bu
lunmaktadır. Parlâmentonun yükü çoğalmış; yeni sorunları çözüm
lemek, ayrıntılı düzenlemelerde bulunmak, çeşitli boyutları olan 
konularda karar vermek durumunda kalmıştır (8). İşte bu neden
lerle, yasama organının sahip bulunduğu bilgi, çoğu kez yeterli de
ğildir; parlâmento dışındaki kaynaklardan edinilecek yeni bilgiler
le desteklenmesi gerekmektedir (9). Bu amaçla yasama organı, bir 
meclis araştırması yoluna başvurmak zorunluluğunu duyabilir (10). 

Böylece, meclis araştırmasının amacını, yasama organının gö
revi içine giren belirli bir konuda bilgi edinme gereksinmesi ola
rak saptayabiliriz. 

Ancak, yasama organının bir bütün halinde herhangi bir konu
da ayrıntılı bilgi toplaması olanak dışıdır. Bu nedenle yasama or

igani, belirli bir konuya yönelik meclis araştırmasını, bu iş için özel 
bir komisyon kurarak veya var olan sürekli komisyonlardan birini 
görevlendirerek yerine getirir (11), (12). 

2 — Meclis Araştırmasının Türleri 

Görüldüğü gibi, meclis araştırmasının en geniş anlamıyla ama
cı, yasama organının bilgi edinmesidir. Ancak, yasama organının 
çeşitli yetkileri olduğundan, bilgi edinme arzusu da, kullanılan yet
kinin türüne göre, farklı konulara yönelebilir. Yasama organı ka-

(7) GELLHORN, Walter : Amerikan Hakları, Anayasa'mn Uygulanması 
(Çev. Unsal OSKAY), Ankara 1965, s. 105. 

(8) LIPSON, Leslie : Politika Biliminin Temel Sorunları (Çev. Tunçer 
KARAMUSTAFAOĞLU), Ankara 1973, s. 346. 

(9) ÖZBUDUN, Ergun : ingiltere ve Amerika'da Meclis Tahkikatı, 
AÜHFD., C. XVII, 1960, S. 14, s. 219; SCHWARTZ : s. 73; BIAYS : 
s. 447. 

(10) BIAYS : s. 443; BARTHELEMY : s. 241; ÖZBUDUN (1960) : s. 73. 
(11) BARTHELEMY : s. 241; BIAYS : s. 444445. 
(12) Meclis araştırmasının komisyonlar kanalıyla yürütülmesine ilişkin 

geniş bilgi için, bkz. aşağıda s. 29. 
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nunla düzenleyeceği bir konu hakkında aydınlanmak isteyebilece
ği gibi, yürütme organını denetleme yetkisini kullanabilmek için, 
gerçeklerin saptanması arzusunu da gösterebilir. Aynı şekilde, yar
gısal nitelikteki bir takım görevlerini yerine getirirken de bilgi 
edinmek zorunluluğundadır. 

Bu farklı amaçlar nedeniyle, meclis araştırmasını, «yasama 
araştırması», «siyasal araştırma» ve «yargısal araştırma (soruş
turma)» olarak, üç gruba ayırmak gerekir (13). 

A) Yasama Araştırması 

Yasama organının, ileride düzenleyeceği konuyu öğrenmesi, 
ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olması en doğal hakkıdır. Ancak, 
bu amaçla kendisinin bilgi toplayabilmek yeteneğinin de bulunma
sı gerekir (14). îşte, yasama organının, herhangi bir konuyu ka
nunla düzenlemeden önce, kendi üyeleri arasından seçerek oluş
turduğu bir komisyon kanalıyla, bilgi edinme, inceleme yapma faa
liyetine; yasama araştırması denir. Bu araştırmada gaye, yasama 
organının, düzenleyeceği alanı, konuyu tanımasıdır. Bilmediği bir 
konuda yapacağı kanunun, uygun, yerinde hükümler taşıması bek
lenemez. 

Yasama organı, şüphesiz ki, sürekli komisyonlar kanalıyla da, 
kanunların amaca uygun olması, yerinde bir düzenleme getirmesi 
için çalışmaktadır (15). Ancak, sürekli komisyonlar, incelemele
rini somut hükümler getiren kanun tasarı ve teklifleri üzerinde ya
parlar. Bu somut öneriler üzerinde görüşlerini bildirirler. Oysa, 
yasama araştırmasında genellikle, ortada henüz bir kanun tasarı
sı veya teklifi yoktur. îleride kanunla düzenlenmesi düşünülen bir 
konu hakkında ayrıntılı bilgi edinme, o konuyu tanıma söz konu
sudur. 

Buna rağmen bazen, bir kanun tasarısı veya teklifini incele
mekte olan sürekli bir komisyon da yasama araştırması önerisinde 

(13) GÜNEŞ, Turan : Parlamanter Rejimin Bugünkü Mânası ve İşleyişi, 
istanbul 1956, s. 68-69; KURAN, Alp : Kapalı İktidar, İstanbul 1962, 
s. 142-143; ÖZBUDUN (1962): s. 99; ÖZBUDUN (1960): s. 220222;, 
BARTHELEMY : s. 241; ÖZÇELÎK, Selçuk : Esas Teşkilât Hukuku 
Dersleri, I. Cilt Umumi Esaslar, İstanbul 1974, s. 301-302. 

(14) BARTHELEMY : s. 243. 
(15) BARTHELEMY : s. 241. 
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bulunabilir. Ancak amaç, yine, tasarı veya teklifte somut düzenle
meler getirilmiş olan konuya ilişkin ön bilgi sahibi olmak, ayrın
tıları hakkında fikir edinebilmektir. Bu nedenle, ilgili komisyonun 
araştırma yetkisiyle donatılması veya özel bir araştırma komisyo
nu kurulması yoluna gidilebilir (16). 

Görülüyor ki, araştırma, yasama süreci (17) içinde yer alan 
bir olgu değildir. Yasama sürecinin dışında olup, sadece bir bilgi 
toplama işidir. Yasama araştırması sonuçlanıp, elde edilen bilgiler 
değerlendirilerek, bir kanun teklifine dönüşmesi söz konusu olur
sa, bu kanun teklifinden sonra yasama süreci başlayacaktır. Aynı 
şey, sürekli bir komisyonun, incelemekte olduğu bir teklif veya ta
sarı için bilgi toplanması gayesiyle meclis araştırması isteminde bu
lunması halinde de söz konusudur. Bu durumda da, meclis araştır
ması gene sadece bilgi toplamaya yöneleceğinden, tasarı veya tek
lif, gerekli bilgi sağlanıncaya kadar, sürekli komisyonda bekleye
cektir. Sürekli komisyonun, yasama araştırması isteminde bulun
ması, kanun yapımında zorunlu bir aşama olmadığı için, çok ender 
rastlanabilecek bu halde de, araştırmanın, yasama sürecinin dışın
da, yardımcı bir fonksiyonu olacaktır. 

Yasama araştırması, o güne kadar hiç düzenlenmemiş bir ko
nuya ilişkin olabileceği gibi, herhangi bir alanı düzenleyen mev
cut bir kanunun aksak yönlerinin olup olmadığını saptamaya da 
yönelebilir. Her ikisinde de amaç, ileride kanunla düzenlenmesi dü
şünülen bir konunun, yasama organı tarafından öğrenilmesi, ince 
ayrıntılarına kadar tanınmasıdır. 

Yasama araştırmasının konusu, ekonomik ve sosyal sorunlara, 
idarenin düzenlenmesine,, ticarete, endüstriye vs. ilişkin olabilir 
(18). Başka bir deyimle, çıkarılması düşünülen herhangi bir ka
nun için gerekli bilgileri toplamak söz konusu olduğuna göre, ka
nunla düzenlenebilecek her konuda, yasama araştırması da yapı
labilir. Bu nedenle, konuyu • sınırlamak olanak dışıdır. 

(16) BIAYS : s. 445. 
(17) Yasama süreci ile, yasalarda saptanan kurallara uygun olarak, bir 

kanun teklifi veya tasarısının parlâmentoya sunulmasından, kanunla-
şmcaya kadar geçen süreyi kastediyoruz. 

(18) BARTHELEMY : s. 243; GÜNEŞ (1956) : s. 69; ÖZBUDUN (1962) : s. 
100; ÖZÇELÎK : s. 302. 

7 



B) Siyasal Araştırma 

Hükümet sistemi ne olursa olsun kesin bir kuvvetler ayrılığı 
düşünülemeyeceğine göre, yasama organının, yürütme organını 
belli bir ölçüde de olsa denetleme yetkisi vardır (19). 

Yasama organının denetim araçları, parlamenter sistemde da
ha çok, başkanlık sisteminde daha azdır. Meclis hükümeti sistemin
de ise, yürütme kuvveti de yasama organında toplanmış olduğun
dan, yürütme görevi verilmiş kurulun denetiminde kullanılacak 
araçlardan değil; olsa olsa, o kurula yasama organının vereceği di
rektiflerin yerine getirilip getirilmediğinin, sürekli kontrolünden 
söz edilebilir (20). 

Yasama organının, hükümet sistemine göre, ister düşük, ister 
yoğun düzeyde olsun, yürütme organının faaliyetleri üzerinde de
netimde bulunabilmesi için; herşeyden önce, yürütme organının 
politikası, somut işlemleri hakkında bilgi edinmesi gerekir. îşte, 
yasama organının, bu bilgiyi edinmek için doğrudan doğruya ken
disinin yaptığı inceleme, «siyasal araştırma» olarak adlandırılır 
(21). 

Araştırmanın, doğrudan doğruya aydınlanmayı gereksinen or
gan tarafından yapılması gerekir. Bu nedenle, yasama organının, 
araştırmayı yürütme organı kanalıyla yaptırmak zorunluğunda sa
yılması, söz konusu olamaz (22). 

Yürütme organı üzerinde yasama organının denetimi kabul 
edildiği zaman; yürütme organının özellikle belirli bir konuya iliş
kin davranışlarının, yasama organınca doğrudan doğruya araştırı-
labilmesine de olanak tanımak gerekir. Aksi halde, yasama organı, 
üzerinde araştırmada bulunduğu yürütme organı kanalıyla bilgi 

(19) BARTHELEMY : s. 244. 
(20) ARSEL, İlhan : Anayasa Hukuku (Demokrasi), İstanbul 1968, s. 211 

212; BAŞGİL, Ali Fuat : Esas Teşkilât Hukuku, Türkiye Siyasî Reji
mi ve Anayasa Prensipleri, C. I, Fasikül II, İstanbul 1960, s. 299-300; 
ESEN, Bülent Nuri : Anayasa Hukuku, Genel Esaslar, Ankara 1970, 
s. 487; TUNAYA, Tarık Zafer. Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, 
3. Baskı, İstanbul 1975, s. 184-185; ÖZÇELİK (1974) : s. 275-276. 

(21) BIAYS: s. 44«; BARTHELEMY: s. 244; ÖZBUDUN (1962): s. <&; 
GÜNEŞ (1956) : s. 70; İSLAM, Nadir Lâtif: Türkiye'de Gensoru ve 
Meclis Tahkikatı, Anikara 1966, s. 16. 

(22) BIAYS : s. 448. 
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edinmek zorunda kalır ki, bu da çelişkili bir durum doğuracaktır 
(23). 

C) Yargısal Araştırma (Soruşturma) 

- Yasama organının, yargısal nitelikte bir takım yetkileri söz ko
nusu olduğunda, bunları gereğine uygun biçimde yerine getirebil
mesi için, bilgi sahibi olması, aydınlandıktan sonra karar vermesi 
gerekir. İşte, yasama organının, yargısal nitelikteki yetkilerini kul
lanırken yaptığı incelemeye, yargısal araşt ı rma (soruş turma) adı 
verilir (24). 

Yasama organının kullanmakta olduğu yargısal nitelikteki yet
kinin türüne göre, bu araştırmayı çeşitli tiplere ayırabiliriz (25) : 

a — Seçim tutanakları üzerinde yapılan araştırma 

Burada, seçim sonrasında parlamenterlerin seçilmiş oldukla
rını gösterir tutanakların incelenmesi ve onaylanıp onaylanmayaca-
ğina karar verilmesi yetkisinin, yasama organına tanındığı durum
larda yapılan araşt ı rma söz konusudur (26). Araştırma sonunda, 
seçimin kurallara uygun olduğu, tutanakta gösterilen parlâmente-

(23) BIAYS : s. 448; GÜNEŞ (1956) : s. 70; ÖZBUDUN 1962) : 100. 
(24) ÖZBUDUN (1962) : s. 100. 
(25) Bazı düşünürler, yasama organının yaptığı yargısal nitelikteki araş

tırmalar içine, sadece seçim tutanakları üzerinde yapılan araştırma
ları koymakta (BIAYS : s. 447); bazıları ise, seçim araştırmaları dı
şında yargısal nitelikte sonuçlar doğurabilecek başka araştırmaları 

' siyasa] araştırma türü içinde ele almaktadırlar (GÜNEŞ (1956): s. 70; 
ÖZÇELİK (1974) : s. 302). İtalyan doktrininde ise, seçim tutanakları 
üzerinde yapılacak araştırmalar, diğer yargısal araştırmalardan ayrı 
bir kategori olarak nitelendirilmektedir (MOHRHOFF, Federico : 
Trattato di Diritto e Procedura Parlamentare, Roma 1948, s. 341-342, 
344-345; PAGE, Alessandro : Inchiesta Parlamentare, Enciclopedia del 
Diritto, C. XX, 1970, s. 933; VIGRA, Pietro : Diritto Costituzionale, 
Milano 1967, s. 235). Biz, Özbudun'un görüşüne katılarak, gerek se
çim araştırmalarını, gerekse yasama organının yargısal nitelikte so
nuçlar doğuran diğer incelemelerini, yargısal araştırmalar içinde ele 
almayı uygun bulmaktayız (bkz. ÖZBUDUN (1962) s. 100). 

(26) Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası, Madde I, Bölüm 5; 
Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası, Madde 41 (ÜNAL, Şeref : 
Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası, Ankara 1972, s. 22); italyan 
Cumhuriyeti Anayasası, Madde 66 (AKGÜÇ, Atıf : İtalyan Cumhuri
yeti Anayasası, Ankara 1972, s. 17). 

9 



rin seçimi kazandığı anlaşılırsa, tutanağın onaylanması yoluna gi
dilecektir. Buna karşılık, seçimin kurallara uygun yürütülmediği; 
yetkili seçim kurullarınca düzenlenen tutanakta belirtilen kişinin 
değil de, başkasının kazandığı anlaşılır ise, tutanağın iptal edilme
si söz konusu olacaktır. 

Yasama organının, bu konuda araştırma yaptıktan sonra ala
cağı karar, yargısal bir nitelik taşıyacaktır. Çünkü, tutanaklar üze
rinde yapılan incelemede, seçim sonuçlarına ilişkin çekişme, kesin 
olarak karara bağlanacağından, bir yargı fonksiyonu söz konusu
dur (27). Başka bir deyimle, yasaıma organı, seçim tutanakları üze
rinde yargısal bir işlemde bulunmaktadır (28). Bu nedenle, yasa
ma organının seçim, tutanakları üzerinde bir karara varabilmek 
için yaptığı araştırma da, yargısal karakterde olacaktır. Ancak, ip
tal edilen tutanaklar, bir ölçüde, yürütme organının seçimlerde ku
rallara uymadığını, seçimin yürütümünde hatalı davranışlarının ol
duğunu da gösterebilir. Bu nedenle, yapılan araştırma, tutanakların 
incelenmesinden taşarak, yürütme organının seçmenler üzerinde 
baskı kurup kurmadığını saptamaya yönelirse; yargısal değil, si
yasal nitelikte bir araştırmadan söz etmek gerekir (29). Çünkü, bu 
durumda amaç, herhangi bir parlamenterin kazanıp kazanmadığı
nı saptamak değil; yürütme organının seçimler sırasında takındığı 
tavrı, yasama organına göstermektir. Buna bağlı olarak, alınacak 
karar da değişecek ve yürütme organının siyasal sorumluluğunu ha
rekete geçirmek söz konusu olacaktır (30). 

Seçim tutanakları üzerinde bir karar yerirken, yasama orga-
nındaki çoğunluğun, zaman zaman politik eğilimlerinin etkisinden 
kurtulamadıkları da bir gerçektir (31). Bu yüzden, objektif dav-
ranılması şart olan bu konuda, karar verme yetkisinin yasama or
ganına değil, yargı organına bırakılması daha uygun olacaktır (32). 

(27) ÖZYÖRÜK, s. 50-52, 139. 
(28) JAYSON, Lester S. - KLLLIAN, Johnny H. - BEOKEY, Sylvia - DUR

BIN, Thomas : The Constitution of The United States of America, 
Analysis and Interpretation. Washington 1973, s. 82; GÜNEŞ (1956) : 
s. 69, dipnot 37; MOHRHOFF : s. 344. 

(29) BIAYS : s. 447; MOHRHOFF : s. 344. 
(30) BIAYS : s. 447. 
(31) GÜNEŞ (1956) : s. 69, dipnot 37. 
(32) MOHRHOFF : s. 344. 
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b — Yürütme organının suçlandırılmasına ilişkin araştırma 

Yasama organlarına tanınan yargısal nitelikteki önemli bir yet
ki de, hükümet üyelerinin görevlerine ilişkin suçlardan ötürü yar
gılanıp yargılanmayacaklarına karar vermektir. Sulandırılmaları
na karar verilirse, yargılamayı kimi ülkede yine yasama organının, 
kimi ülkede de, yargı organının yapması söz konusu olur. 

Örneğin, Amerika Birleşik Devletlerinde; Başkan, Başkan Yar
dımcısı ve Bakanlarla kamu ajanlarının görevlerine ilişkin ağır bir 
suçtan ötürü, Temsilciler Meclisi'nce suçlanıp (impeachment), Se-
nato'da yargılanmaları olanağını, Anayasa tanımış bulunmaktadır 
(33). Ancak, gözden uzak tutulmaması gereken nokta, Amerika Bir
leşik Devletleri Kongresinin, Başkanı suçlama (impeachment) ve 
yargılama yetkisini, bugüne dek bir kez kullandığıdır (34). Bu den
li az kullanılması, bunun yasama organının elindeki «en büyük 
koz» (35) olmasıyla ilgilidir. Bu nedenle, sık kullanılması yoluna 
gidilemez (36). Herhangi bir kamu ajanı için de durum aynıdır; 
Bryce'm deyimiyle bunun nedeni, Kongre'nin «..koskoca bir ağır
lıkla fındık kırmaya kalkışmıyacağı»dır (37). 

İngiltere'de de, Başbakan ve Bakanların Avam Kamarası tara
fından suçlanmaları (impeachment) halinde, yargılama, Lordlar 
Kamarasmca yapılır (38). Ne var ki, İngiliz Parlâmentosunda da 
bu yetki, 1805 yılından bu yana hiç kullanılmamıştır (39). 

İngiltere ve ABD.'den başka ülkelerde de, Başbakan veya Ba
kanları görevlerine ilişkin davranışlarında suçlama yetkisi, yasama 
organına tanınmıştır. Ancak, yargılamaları, yasama organınca de-

(33) A.B.D. Anayasası Madde I, Bölüm 2/V; Madde I, Bölüm 3/VI-VII; 
Madde II, Bölüm 4. 

(34) Bu yetki, 1868 yılında Başkan Andrew Jaokson'a karşı kullanılmış, 
ancak Başkanin suçluluğu kanıtlanmadığından, sorumlu tutulmamış
tır. 1974 yılında da, Başkan Richard Nixon'a karşı uygulanması söz 
konusu iken, Başkan Nixon'un kendi arzusuyla görevden çekilmesi 
yüzünden, gerek kalmamıştır. Bkz. TUNA YA (1975) : s. 558-559. 

(35) BRYCE, James: Amerikan Siyasî Rejimi (Çev. Türfckaya ATAÖV-
Arif PAYASLIOĞLU), İstanbul 1962, s. 70. 

(36) BRYCE : s. 70. 
(37) BRYCE : s. 71. 
(38) AKSON, Sir William R.: The Law and Custom of the Constitution, 

Vol. I, Parliament, Oxford 1922, s. 384-388; ARSEL (1%8) : s. 134. 
(39) ANSON : s. 385; ARSEL (1968) : s. 135. 
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ğil, yargı organınca yapılır. Örneğin, İtalya'da, Başbakan ve Bakan
lar, parlâmento tarafından suçlandıklarında, yargılamayı Anayasa 
Mahkemesi yapmaktadır (40). 

Yargılama; ister yasama organınca, ister yargı organınca ya
pılsın, suçlama yetkisinin parlâmentoda bulunduğu hallerde; bu 
yetkiyi kullanırken, yasama organının bir soruşturmada bulunma
sı gerekecektir. Derhal belirtmeliyiz ki, suçlamadan önce yapılan 
bu soruşturma, yürütme organının siyasal yönden denetimini sağ
lamaya yönelik siyasal araştırmadan farklıdır. Çünkü herşeyden 
önce, siyasal araştırmada amaç, yürütme organının belirli bir ko
nudaki tutumunun, yasama organının istediği çizgide olup olma
dığını saptamaktır. Oysa, burada, yürütme organının politikasının 
yasama organınca arzu edilen biçimde olup olmadığının saptanma
sı değil; Başbakan veya bir Bakanın, belirli bir konuda, görevine 
ilişkin suç işleyip işlemediği hakkında bilgi edinilmesi söz konu
sudur (41). Soruşturmanın, sonucu yönünden de siyasal araştırma
dan farkı vardır. Siyasal araştırma sonucunda, yasama organı, yü
rütme organından belirli bir konudaki tutumunu değiştirmesini is
teyebilir veya giderek, siyasal sorumluluk mekanizmasını harekete 
geçirebilir. Buna karşılık, soruşturmadan sonra, yasama organının. 
Başbakan veya bir Bakan hakkında suçlamada bulunup bulunma
ması söz konusudur. Başka bir deyişle, soruşturma yargısal karak
ter gösterdiği halde, diğeri, siyasal bir karaktere sahiptir. 

Görülmektedir ki, seçim tutanakları üzerinde yapılan incele
melerle, yürütme organının suçlandırılmasına ilişkin araştırmalar 
(soruşturmalar), yargısal nitelikte olup; amaç, konu ve sonuçlan 
bakımından, yasama araştırmalarıyla, siyasal araştırmalardan fark
lıdırlar. Bu nedenle biz, yargısal nitelik gösteren bu araştırmaları, 
genellikle incelememiz dışında bırakacak ve ancak gerektiğinde de
ğinmekle yetineceğiz (42). 

(40) KÜBALI, Hüseyin Nail : Anayasa Hukuku Dersleri, Genel Esaslar 
ve Siyasî Rejimler, İstanbul 197,1, s. 435; İtalyan Cumhuriyeti Anaya
sası : Madde 96, Madde 135 (Çev. AKGÜÇ). 

(41) MOHRHOFF: s. 341-342, 
(42) 1961 tarihli T.C. Anayasası'nın , «meclis soruşturması» ile «meclis 

araştırması»™ birbirinden ayıran düzenlemesi için, bkz. aşağıda s. 
81-83. 
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II. MECLİS ARAŞTIRMASININ DAYANAĞI 

1 — Meclis Araştırmasının Anayasada Düzenlenmiş Olması 

Çeşitli ülkelerin anayasalarında, yasama organına belirli bir 
konuda araştırmada bulunma yetkisinin açıkça tanındığını görmek
teyiz. İtalyan, Federal Almanya, Belçika, Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği ve Japonya anayasaları, meclis araştırmasına yer 
veren anayasalara örnek olarak gösterilebilir. 

İtalyan Cumhuriyeti Anayasasının 82. maddesinde, meclisler
den herbirinin kamu yararına ilişkin konularda araştırma açabile
ceği, bu amaçla kurulacak olan araştırma komisyonunun, yargı ma
kamının yetki ve sınırları ile araştırmalarda bulunabileceği hük
me bağlanmıştır (43). 

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasasının 44. maddesi, mec
lis araştırmasına yer vermiş ve mahkemelerle idarî makamların, 
meclis araştırmasını yürüten komisyona hukukî ve idarî yardımla 
yükümlü olduklarını belirtmiştir (44). 

Belçika Anayasası ise, 40. maddesi ile, meclislerden herbirine, 
araştırma hakkını tanımış bulunmaktadır (45). 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Anayasasının 51. mad
desinde, Yüksek Sovyet'in (46), gerekli gördüğü hallerde herhan
gi bir konu için kendi kuracağı bir komisyon kanalıyla araştırma 
yapabileceği ve bütün kuruluşlarla görevlilerin, meclis araştırma
sını yürütmekte olan komisyonun taleplerini yerine getirmekle yü
kümlü oldukları hükme bağlanmaktadır (47). 

(43) İtalyan Cumhuriyeti Anayasasının 82. maddesinin Türkçe çevirisi için 
bkz. AKGÜÇ : s. 21. 

(44) Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası'nın 44. maddesinin Türkçe 
çevirisi için bkz. UlNAL : s. 22-23. 

(45) Belçika Anayasası (Çev. Uluğ KIZILKEÇİLÎ), Ankara (tarihsiz), s. 
11. TBMM Basımevi. 

(46) «Yüksek Sovyet» S.S.C.B.'nin yasama organı olup, iki meclisten ku
rulmuştur. Bunlar, «Birlik Sovyeti» ve «Milletler Sovyeti»dir. Bkz. 
S.S.C.B. Anayasası Md. 32 ve 33 (Constitution - Fundamental Law - of 
The Union of Soviet Socialist Republics, Moscow 1957, s. 24; (ESEN 
(1970) : s. 422. 

(47) S.S.C.B. Anayasası'nın İngilizce çevirisi için bkz. Constitution -
Fundamental Law - of The Union of Soviet Socialist Republics, 
Moscow 1957, s. 2S-29. 
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Japonya'da da, her iki meclisin, hükümete ilişkin olmak üzere 
araştırmalar yapabileceği ve tanıkların hazır bulunmalarını ve bel
gelerin verilmesini isteyebileceği, Anayasanın 62. maddesi ile belir
lenmiştir (48). 

Yukarıda sıralanan örneklerde olduğu gibi, anayasaların açık 
bir kuralla meclis araştırmasını düzenlediği durumlarda, yasama 
organının araştırma yetkisinin bulunup bulunmadığına ilişkin bir 
sorun söz konusu olmayacaktır. Böyle bir durumda yasama organı
nın, belirli bir konuda meclis araştırması yapabilme yetkisi, daya
nağını, doğrudan doğruya anayasanın konuyu düzenleyen açık bir 
normunda bulmaktadır. Anayasanın, yasama organına tanımış ol
duğu bu yetkinin ayrıntılı düzenlemesini ise, özel bir kanun veya 
yasama meclislerinin içtüzükleri getirmektedir. 

2 — Meclis Araştırmasının Anayasada Düzenlenmemiş Olması 

A) Genel Olarak 

Yukarıdaki örneklere karşılık, bazı anayasalarda, yasama or
ganına araştırma yapabilme yetkisini açıkça tanıyan herhangi bir 
norm bulunmayabilir. Böyle bir durumda, yasama organının araş
tırma yapabilme yetkisinin olmadığına mı karar vermek gerekecek
tir? Bu soruya cevap vermeden önce, meclis araştırmasının ama
cını göz önünde bulundurmak gerekir. Daha önce meclis araştır
masının amacını, yasama organının, kendisine tanınmış olan yet
kileri gereğine uygun bir biçimde kullanabilmesi için, görevi içine 
giren belirli bir konuda bilgi edinme gereksinmesi olarak sapta 
mıştık (49). Böyle olunca da meclis araştırmasını, yasama orga
nının yetkilerini kullanırken başvurduğu bir araç olarak görmek 
gerekecektir (50). Örneğia; ileride kanunla düzenlenmesi düşünü
len bir konuyu tanımak, ayrıntılarını saptayabilmek için yapılan 
bir meclis araştırması, yasama organının kanun yapma (yasama) 
yetkisine bağlı bir araçtır. Aynı şekilde, yürütme organının görevi 
içindeki bir konuda yapılan meclis araştırması; yasama organının, 

(48) Japon Anayasasının 62. maddesinin İngilizce çevirisi için bkz. Consti
tutions of The Countries of The World (Ed. Albert P. BLAUSTEIN -
Gisbert H. FLANZ), Vol. V, Japan, by T. S. Y. LEE. 

(49) ıBkz. yukarıda s. 3-6. 
(50) PIERANDREI, Franco : Inchiesta Parlamentare, Novissimo Digesto 

Italiano, Vili, Torino 1962, s. 519. 
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yürütme organını denetleme yetkisinde kullandığı bir araçtır. Ni
hayet, yasama organına tanınan yargısal nitelikteki yetkileri kul
lanırken yapılan araştırmayı da yine bu yetkinin kullanılmasında 
başvurulan bir araç olarak görmek gerekir. 

Yasama organının anayasal yetkilerini kullanırken başvurdu
ğu araçlardan biri olduğuna göre, anayasada açıkça düzenlenme
miş olsa bile, meclis araştırmasının, anayasanın yasama organına 
tanımış bulunduğu yetkilerin ayrılmaz bir parçası olarak görülme
si (51) ve bu nedenle anayasada açık bir dayanak aranmaması ge
rekir. Ancak, derhal belirtmeliyiz ki, açık bir anayasal dayanak 
aranmaması, meclis araştırmasından, yasama organına anayasanın 
tanımış olduğu yetkilerin kullanılmasında bir araç olarak yararla
nıldığı zaman söz konusu olabilir. Yoksa, yasama organı, anayasa
nın tanımamış olduğu yetkileri kullanırsa, meclis araştırmasından 
bir araç olarak dahi yararlanması düşünülemez. Diğer bir deyişle, 
yasama organı, kendisine anayasanın tanımamış bulunduğu bir yet
kiyi kullanmaya kalkarsa, bu yetki anayasal dayanaktan yoksun ol
duğu için, onun kullanılışı sırasında bir araç olarak başvurulan 
meclis araştırmasının da hiçbir hukukî dayanağı olamayacak ve 
anayasaya aykırı bir durumla karşı karşıya kalınacaktır. .Bu neden
le, anayasada yer almadığı hallerde meclis araştırması, sadece ve 
sadece anayasanın yasama organına açıkça tanımış olduğu yetki-
terin kullanılabilmesi için gerekli görülebilir ve bu yetkilerin ayrıl
maz bir parçası sayılabileceği için, anayasada düzenlenmiş olması 
aranmayabilir. 

B) Amerika Birleşik Devletleri Örneği 

Anayasada düzenlenmemiş olmasına rağmen, Amerika Birleşik 
Devletleri'nde çok sık başvurulan meclis araştırması, Kongre'nin 
yetkilerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir (52). 

Amerika Birleşik Devletlerinde Kongre araştırmalarının huku
kî dayanağı sorununu; meclis araştırmasının iki ayrı türü olan «ya
sama araştırması» ve «siyasal araştırma»da ayrı ayrı ele almak ge
rekir (53). 

(51) PIERANDREI : s. 517. 
(52) TRESCONI, Rocco J.: American Constitutional Law. New York 

1959, s. 126; GELLHORN (1965) : s. 106-107; ÖZBUDUN (1960) : s. 
235; JAYSON et al: s. 79; SCHWARTZ: s. 76. 

(53) Bkz. yukarıda s. 6. 
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a — Yasama araştırmasının hukukî dayanağı 

Kanun yapma yetkisini elinde bulundurduğuna göre, bunun 
doğal sonucu olarak, Kongre'nin, herhangi bir alanı kanunla dü
zenlemeden önce gerekli bilgileri edinmek için bu konuda araştır
ma yapma yetkisine de sahip olacağı görüşü, yasama organınca ve 
Federal Yüksek Mahkemece benimsenmiş bulunmaktadır (54). 

1927 yılında McGrain v. Daugherty davasında Yüksek Mahke
meye göre, Kongre, Anayasa ile tanınmış yetkilerin yanı sıra, bu 
yetkileri etkili bir biçimde kullanabilmek için, araştırma komis
yonları kurarak meclis araştırmasında bulunabilir (55). Bu da
vada Yargıç Van Devanter, araştırma gücünün, yasama fonksiyo
nunun uygun ve gerekli bir yardımcısı olduğuna değinerek; yasa
ma organının çıkarılması düşünülen bir kanunun değiştireceği ve
ya etkileyeceği durumlar hakkında bilgisi yoksa, bu konuda bilgi 
sahibi olanlara başvurmadan, yerinde ve etkili bir yasama faaliye
tinde bulunamayacağını belirtmiş ve yasama yetkisini iki meclise 
de veren anayasal hükümlerin, yasama fonksiyonunun etkin bir bi
çimde yapılabilmesi için, doğal olarak araştırmayı da kapsadığını 
ileri sürmüştür (56). 

Yıllarca sonra, 1957'de, Watkins v. United States davasında 
Başyargıç Warren da, meclis araştırmasının, kanun yapma yetki
sinin içinde bulunduğu görüşündedir. Warren'a göre, meclis araş
tırması, yürürlükteki kanunların uygulanmasını olduğu kadar, 
önerilmesi düşünülen kanunları veya sosyal, ekonomik ve politik 
sistemin aksayan yönlerine çare bulma amacını da kapsayabilir 
(57). 

1959 yılında Yargıç Harlan'm da Barenblatt v. United States 
davasında soruna aynı açıdan bakarak, meclis araştırmasının, Ame-

(54) SCHWARTZ: s. 76-77; ÖZBUDUN (1960): s. 235; JAYSON et al: s. 79. 
(55) ARSEL, ilhan: Amerikan Anayasası ve Federal Yüksek Mahkeme, 

Ankara 1958, s. 146; SCHWARTZ: s. 76. 
(56) McGrain v. Daugherty, 273 U.S. 135 (1927) (LOCKHART, William B. -

KAMISAR, Yale - CHOPER, Jesse H.: Constitutional Law, Cases + 
Comments + Questions, Third Edition, St. Paul, Minn. 1970, s. 861; 
JAYSON et al: s. 79-«0 ve TREMOLINI: s-. 145 den naklen). 

(57) Watkins v. United States, 354 U.SI. 178 (1957) (JAYSON et al.: s. 80 ve 
LOCKJHART et al: s. 863 den naklen). 
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rika Birleşik Devletlerinin tarihi boyunca kullanıldığını ve Kongre
nin, ulusal yararlan gözönüne alarak kanun çıkarıp çıkarmama 
hususunda bir karara varabilmek için başvurduğu bu yetkinin sı
nırlarının, anayasa çerçevesi içinde kanun yapma gücünün sınırla
rı kadar geniş olduğunu, belirtmiştir (58). 

Görülüyor ki, yıllardan beri Yüksek Mahkeme, Kongre'nin, ya
sama faaliyeti ile ilgili konularda, Anayasa'da açıkça yer almadığı 
halde, meclis araştırması yapabileceği görüşündedir (59). Başka 
bir deyişle, yasama araştırması, hukukî dayanağını, kanun yapma 
yetkisinin ayrılmaz bir parçası oluşunda bulmaktadır. 

b — Siyasal araştırmanın hukukî dayanağı 

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre, açık bir anayasal yet
kisi olmadığı halde, yürütme organının faaliyetleri üzerinde de 
meclis araştırmasında bulunmaktadır. 

Kuruluşunun daha ilk yıllan olan 1792'de General St. Clair'in 
komutasında kızılderililerle savaşan ordunun uğradığı başansız-
lığın nedenlerini saptamak üzere, Temsilciler Meclisinin, 10 a kar
şı 44 oyla, bir meclis araştırması açılmasına karar verdiği görülür 
(60). Temsilciler Meclisindeki görüşmeler sırasında, yürütme orga
nının emrinde bulunan kişilerce yürütülen savaş üzerinde araştır
ma açılmasına karşı çıkanlar olmuşsa da; kamu gelirlerinin har
canma şeklinin araştırılması, meclisin kaçınılmaz görevleri arasın
dadır görüşü, çoğunlukça benimsenmiştir (61). Böylece, bütçede 
yürütme organına gerekli ödeneğin Kongre tarafından verilmesi, bu 
ödeneğin yerinde kullanılıp kullanılmadığının da Kongrece denet
lenebileceği sonucunu doğurmuştur (62). 

(58) Barenblatt v. United States, 360 U.S. 109, (1959) (JAYSQN et al.: 
s. 80 den naklen). 

(59) ARSEL (1958): s. 145-146; SCHWARTZ: s. 76-77; ÖZBUDUN (1960): 
s. 235; JAYSON et al: s. 79; GELLHORN (1965) s. 107. 

(60) LANDIS, James M.: Constitutional Limitations on The Congressional 
Power of Investigation, H. L. R., Vol. XI, No. 2, December 1926, s. 170; 
BLAIR: s. 54, 366; GELLHORN (1965): s. 106; ÖZBUDUN (1960): s. 
235. 

(61) LANDIS: s. 170-171. 
(62) LANDIS: s. 171. 
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Bu olayı izleyen yıllar içinde, meclis araştırmaları sayesinde 
yasama organı, yürütme organının faaliyetleri üzerinde denetimde 
bulunabileceğini göstermiş ve giderek bu yetki yerleşmiştir (63). 
Woodrow Wilson'da, 1883-1884 yıllarında yazdığı eserinde (64), 
temsilî bir kuruluşun, hükümetin her işini denetlemesi ve bu arada 
gördüğü konular üzerinde durmas:ı gerektiği, aksi halde milletin, 
devlet işlerinin nasıl yürütüldüğü hakkında bilgi edinemeyeceğini 
belirterek; Kongrenin bu fonksiyonunun, kanun koyma fonksiyo
nundan bile önde geldiğini savunmaktadır (65). Yıllarca sonra, 
1946'da, Kongrenin bir karma komisyonunun raporunda da aynı 
konuya değinildiğini görmekteyiz. Bu raporda, Anayasada, yürütme 
ile yasama arasında kuvvetler ayrılığına yer verilirken, bunların 
ayrı yönlerde ve yollarda yürümesinin öngörülmediği ve idarî bi
rimlerin faaliyetleri üzerinde yasama organının etkili bir denetimi 
olmadığı sürece, demokrasi ilkelerinin zayıflayacağı, çünkü üç mil
yon federal memurdan sadece birinin halk tarafından seçildiği ile
ri sürülmektedir (66). Kongrenin, yürütme organının faaliyetleri 
üzerinde denetimde bulunabileceği kabul edilince, bu amaçla ya
pılan meclis araştırması da hukukî dayanak kazanmaktadır. 

Nitekim, Federal Yüksek Mahkeme de, ilke olarak, yürütme or
ganının denetimine yönelik meclis araştırmasını McGrain v. 
Daugherty davasında açıkça kabul (itmektedir (67). Bundan başka, 
Başyargıç Warren, Watkins v. United States davasında, meclis, araş
tırmasının, Federal Hükümetteki yetersizlikler veya israfı ortaya 
çıkarmak için yapılan araştırmaları da kapsayacağı görüşündedir 
(68). Yargıç Harlan da, Barenblatt v. United States davasmda, 
Kongre'nin, millî bütçeden yapılan harcamalara ilişkin meclis araş-

(63) WHITE, Leonard D.: The Jefforsonians, Macmillan Co. 1951 s. 100. 
(64) WILSON, Woodrow: Congressional Government, A Study in Ameri

can Politics (Introduction by Walter LIPPMANN), New York 1956, 
s. 7. 

(65) WILSON: s. 19«. , 
(66) Report of the Joint Committee on Organization of Congress, Senate 

Report No. 1011, 79th Cong., 2d sess. (March 1946) (HARRIS, Joseph 
P.: Congressional Control Of Administration, Washington, D.C. 1973, 
249-250'den naklen). 

(67) JAYSON et al.: s. 82. 
(68) Watkins v. United States, 354 U.S. 178 (1957) (JAYSON et al.: s. 

80'den naklen). 
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turnasında bulunabileceğine değinerek, bunun sınıflarının, bütçe 
ile ödenek verme sınırlan kadar geniş olduğuna işaret etmektedir 
(60). 

Kongre'nin, kamu gelirlerinin harcanışını denetleme nedeniyle 
meclis araştırması yapabilmesinin yanı sıra, yürürlükteki kanunla-
nn yeterli olup olmadığına, yani bir düzenleme gerekip gerekmedi
ğine ilişkin bilgi toplamaya yönelik meclis araştırması da, yürüt
me organının faaliyetleri üzerinde incelemelerde bulunmayı gerek
tirir. Gerçekten, uygulamadaki aksaklığın, ilgili alanı düzenleyen • 
kanundaki eksikliklerden mi, yoksa yürütme organının hatalı davra-
nışlanndan mı doğduğunu saptayabilmek için, herşeyden önce, yü
rütme organının bu konudaki faaliyetlerinin araştırılması gerekir 
(70). Görülüyor ki, yasama organının herhangi bir alam kanunla 
düzenlenmeden önce meclis araştırmasında bulunabilme yetkisi, 
yürütme organının faaliyetlerinin araştırılmasını da içermektedir., 
Kongre'nin, kanun koyuculuk görevini rasyonel biçimde yerine 
getirebilmesi için, bu gereklidir (71). Demokrat Partinin District 
of Columbia'da Watergate binasındaki genel merkezine zorla gi
rilmesi ve buradaki haberleşmenin gizlice dinlenmesi olayında, o 
zamanki Başkan Nixon'un da ilişiğinin bulunduğu iddiaları üze
rine, 7 Şubat 1973 tarihinde açılan Senato araştırması buna bir 
örnek olarak gösterilebilir (72). Senato, bu konuyu incelemek için 
kurduğu komiteyi, 1972 Başkanlık Seçimlerinde veya buna bağlı 
olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığına bir siyasal par
tinin adayı olarak seçilmek için yapılan uğraşılar sırasında ahlâka 
veya kanuna aykırı faaliyetlerde bulunulup bulunulmadığını araş
tırmak ve bu araştırma sonunda edinilecek yargıya göre, Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanının seçim usulünü daha güvenceli bir 
hale getirmek için yeni bir kanuna gerek duyulup duyulmadığını 
saptamakla görevlendirmiştir (73). 

(69) Barenblatt v. United States, 360 U.S. 109 (1959) (JAYSON et al.: s. 
80'den naklen). 

(70) ÖZBUDUN (1960): s. 236. 
(71) HARRIS: s. 270. 
(72) Congressional Record - Senate, February 7, 1973, s. 2335-2337. 
(73) Congressional Record, - Senate, February 7, 1973, s. 2335, Section 1/a. 
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III. MECLİS ARAŞTIRMASININ YÜRÜTÜLMESİ 

1 — Araştırma İstemi 

Bir konuda meclis araştırması yapılabilmesi için, herşeyden 
önce, yasama organına bir araştırma isteminin gelmesi gerekir. Bu 
istemin görüşülmesinden sonra, yasama organı, meclis araştırma
sının açılıp açılmamasına karar vereceğinden, burada araştırma is
teminde bulunabilecek olanlarla, hangi konularda meclis araştır
ması istenebileceğini incelememiz gerekecektir. 

A) Araştırma İsteminde Bulunabilecek Olanlar 

Meclis araştırmasının amacı, yasama organının, yetkilerinden 
birini kullanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek olduğuna göre, 
bu istemin de, kendi üyelerinden gelmesi gerekir. 

Meclis araştırması isteminde bulunma yetkisi, yasama organı 
üyelerine tanınınca; karşımıza, çift meclis sisteminin uygulandığı 
ülkelerde, bu yetkinin, ikinci meclis üyelerince de kullanılabilip kul
lanılamayacağı sorusu çıkar. İki meclisin yetkileri arasında fark 
olmadığı zaman, bu soruya olumlu cevap verileceği doğaldır. Örne
ğin, İtalya'da, kanunların yapılması ve hükümetin denetlenerek, ge
rektiğinde güvensizlik önergesi ile; düşürülmesi yönünden, Millet 
Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu arasında bir fark yoktur (74). Za
ten, meclis araştırması yetkisini, Anayasa, her iki meclise de tanı
mış olduğundan (75), iki meclisin üyeleri de araştırma isteminde 
bulunabilirler (76). 

Buna karşılık, parlamenter sistemde, hükümeti düşürme yet
kisinin ikinci meclislere tanınmadığı durumlarda, sorun önem ka
zanır. Örneğin, 1946 tarihli Fransız Anayasası'nm, Cumhuriyet Mec-

(74) Yürürlükte olan 1948 tarihli İtalyan Cumhuriyeti Anayasası'nm 55., 
70. ve 94. maddeleri (İtalyan Cumhuriyeti Anayasası, Çev. Atıf AK-
GÜÇ, Ankara 1972). Bu konuda ayrıca bkz. KÜBALI, (1971): s, 433-
434. 

(75) İtalyan Cumhuriyeti Anayasası, Madde 82 (Çev. AKGÜÇ). 
(76) 1964 tarihli Millet Meclisi İçtüzüğü, Madde 135 (İtalya Millet Meclisi 

İçtüzüğü, Çev. Atıf AKGÜÇ, tarihsiz, —T.B.MJM.'nce bastırılmış
tır—); 1948 tarihli Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü, Madde 115 (İtal
yan Cumhuriyet Senatosu Tüzüğü, —çeviren belli değil— 1962. T.B. 
M.M. Basımevi). 
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lisi'ne hükümeti düşürebilme yetkisini tanımamış olması nedeniy
le (77), bu meclisin araştırma yapıp yapamayacağı, tartışmalara 
yol açmış (78); ancak, bu tartışmalar, 6 Ocak 1950 tarihli Kanunun 
(79), Cumhuriyet Meclisi'ne araştırma yapabilme yetkisini verme
siyle son bulmuştur (80). Aynı şekilde, 1958 tarihli Fransız Anaya
sası da, Senato'ya hükümeti düşürebilme yetkisini tanımamış ol
masına rağmen (81); meclislerin çalışmasına ilişkin 17 Kasım 1958 
tarih ve 58-1100 numaralı kararname (ordonnance), araştırma yet
kisinin, her iki meclisçe de kullanılabileceğini bildirmiştir (82). 
Meclis araştırması, sadece siyasal araştırmadan ibaret olmadığına, 
çıkarılması düşünülen herhangi bir kanun için gerekli bilgileri top
lamak amacıyla da araştırma yapılabileceğine göre; hükümeti dü
şürebilme yetkisi olmasa bile, ikinci meclislerin yasama araştır
masında bulunabileceğini kabul etmek gerekir. Kaldı ki, araştır
ma, kendiliğinden sonuç doğurmayıp hükümetin sorumluluğu için 
ayrı bir karar alınması gerektiğinden, bu tür meclislerin, siyasal 
araştırmada bulunmasında da bir sakınca yoktur (83). Ayrıca ya
pılan araştırmanın sonucu, diğer meclisin dikkatini çekebilir. Bu 
nedenle, ikinci meclisçe yapılan araştırmanın, hükümetin denetimin
de de yararlı olabileceğini gözden uzak tutmamak gerekir. 

Bir başka ilginç sorunla, kanun tasarı ve tekliflerini oylama 
hakkının, ikinci meclislere tanınmadığı zamanlarda karşılaşılır. 
Dördüncü Cumhuriyette, Fransa, böyle bir duruma örnek olarak 
gösterilebilir. Gerçekten, 1946 tarihli Fransız Anayasası, kanunları 
oylama yetkisini, sadece Millet Meclisi'ne vermiştir (84). Curnhu-

(77) 1946 tarihli Fransa Cumhuriyeti Anayasa'smm 5., 48. ve 50. madde
leri (Fransa Cumhuriyeti Anayasası, çev. Bülent Nuri ESEN, AHFD., 
Cilt V, 1948, S. 14, s. 1-17). 

(78) ÖZBUDUN (1962): s. 101. 
(79) 6 Ocak 1950 tarih ve 50-10 numaralı «Amme İktidarlarına Müteallik 

Mevzuatı Tâdil ve Tedvin Eden Kanun'un 9. maddesi (ÖZBUDUN 
(1962): s. 102, dipnot 15'den naklen). 

(80) ÖZBUDUN (1962): s. 101-102. 
(81) Madde 24 ve 49 (Yeni Fransız Anayasası, çev. Bülent DAVER^Ankara 

1959). 
(82) Ordonnance no. 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionne

ment des assemblées parlementaires, Art. 6, Journal Officiel, 18 
Novembre 1958, s. 10335. 

(83) ÖZBUDUN (1962): s. 101. 
(84) 1946 tarihli Fransız Anayasası, Madde 13 (Çev. ESEN). 
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riyet Meclisi, oylama hakkına sahi]) olmayıp, Anayasa'ya göre, Mil 
let Meclisi'nde oylanmış olan bir kanun hakkında ancak düşünce
sini bildirebilir (85). Cumhuriyet Meclisi'nin oylama yetkisi olma
masına rağmen, Anayasa'da, bu meclis üyelerinin kanun teklifin
de bulunabilecekleri belirtildiğine göre (86), bunun, ileride yapıl
ması düşünülen bir kanun için araştırma yetkisini de kapsaması 
gerekir. Çünkü, ayrıntıları bilinmeyen bir konuda yapılacak kanun 
teklifinin, gerçekçi olması beklenemez. Zaten, 6 Ocak 1950 tarihli 
Kanun (87), Cumhuriyet Meclisi'ne de araştırma yetkisini vererek, 
o devre has olan bu sorunu, çözümlemiştir (88). 

Yasama organı üyelerinin, araştırma isteminde bulunabilecek
lerini belirttikten sonra, meclislercleki komisyonların da böyle bir 
istek gösterip gösteremeyeceklerine; değinmek gerekir. Genellikle, 
bu soruna olumlu cevap verilmekte ve yasama organındaki sürekli 
komisyonların, incelemekte oldukları bir konuda aydınlanmak is
teyebilecekleri düşünülerek, bunlara da araştırma isteminde bulu
nabilme yetkisi tanınmaktadır (89). 

Hükümete gelince; genellikle, onun meclis araştırması iste
minde bulunması düşünülemez. Çünkü, meclis araştırması ya hü
kümetin denetimine; ya da, kanunla düzenlenmesi düşünülen bir 
konuya ilişkin bilgilerin toplanması amacına yöneliktir. Hükümet, 
kendisinin, yasama organı tarafından denetlenmesini, hiç olmazsa 
teorik plânda istemeyeceğine göre, böyle bir meclis araştırması is
teminde bulunması da, söz konusu olamaz (90). Çıkarılması düşü
nülen bir kanun için, gerekli bilgilerin toplanması amacını güden 
bir meclis araştırmasında da, istemin, hükümetten gelmemesi ge
rekir. Çünkü, yürütme organının elinde geniş bir kadro olduğun
dan, hazırlanmakta olan bir kanun tasarısı için gerekli bilgileri doğ
rudan doğruya kendisi toplayabilir. Bu konuda, yasama organından 
yardım beklemesi gerekmez. Örneğin, İngiltere'de hükümet, çıka
rılması düşünülen bir kanun için ön araştırma gerektiği inancında 

(85) Madde 20 (Çev. ESEN). 
(86) Madde 14 (çev. ESEN). 
(87) Bkz. yukarıda s. 21, dipnot 79. 
(88) BIAYS: s. 453; ÖZBUDUN (1962): s. 101-102. 
(89.) PtYER, Ojen: Mufassal Hukuk-u Siyasîye (çev. İsmail Müştak), 2. 

Cilt, İstanbul 1927, s. 766. 
(90) Siyasal gerçeklikteki görünüm için, bkz. aşağıda BÖLÜM III, s. 

126-127. 
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ise, bunu, ilgili bakanlığın kuracağı idarî bir komite (departmen
tal committee) veya Krallığın kuracağı bir komisyon (royal com
mission) kanalıyla yerine getirmektedir (91). 

B) Araştırma İsteminin Konusu 

Hangi konularda meclis araştırması istenebileceğini saptaya
bilmek için, meclis araştırmasının amacını göz önünde tutmak ge
rekir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, meclis araştırmasının amacı, 
kanunla düzenlenmesi düşünülen bir konuda veya hükümetin de
netiminde gerekli olan bilgilerin toplanmasıdir (92). Bu nedenle, 
meclis araştırması, ancak bu amaçlara yönelebileceğinden, yasama 
organının, bağımsız, otonom bir yetkisi sayılamaz (93). Başka bir 
deyişle, yasama organının diğer yetkilerini kullanırken başvurduğu 
bir araçtır. Anayasada açıkça düzenlenmediği hallerde meclis araş
tırmasının, yasama organının yetkilerini kullanırken başvurduğu 
bir araç olduğundan kuşku yoktur. Çünkü, böyle bir durumda, mec
lis araştırması, hukukî dayanağını, zaten yasama organının yetki
lerinin ayrılmaz bir parçası sayılmasında bulmaktadır (94). Buna 
karşılık, meclis araştırmasının anayasada düzenlenmiş olduğu hal
lerde de, durum değişmeyecektir. Anayasanın meclis araştırmasını 
düzenlemesi, onu, bağımsız bir yetki olarak gördüğü anlamına gel
mez. Araştırmayı, yine, kanun yapma ve hükümeti denetleme yet
kisinin bir aracı olarak görmek gerekir (95). Böyle olunca da, mec
lis araştırması isteminin en geniş anlamıyla konusu, ya kanunla 
düzenlenmesi düşünülen bir alanın tanınması; ya da hükümetin 
faaliyetleri olabilir. Başka bir deyişle, denetimin bir aracı oldu
ğundan, hükümetin herhangi bir olaydaki tutumu veya kanun yap
ma yetkisinin bir aracı olduğundan, yapılması düşünülen bir ka
nunun düzenleyeceği alana ilişkin bilgilerin toplanması; meclis 
araştırması isteminin konusunu oluşturabilir. 

Meclis araştırmasının, yasama organının yetkilerinin kullanıl
masında bir araç olarak nitelendirilmesi; bu yetkilerin dışındaki 

(91) WADE, E.C.S., PHILLIPS, Godfrey G.: Constitutional Law, Fifth 
Edition, London 1955, s. 226-227; de SMITH, S.A.: Constitutional and 
Administrative Law, Second Edition, Middlesex 1973, s. 539; ÖZBU
DUN (1960): s. 223. 

(92) Bkz. yukarıda s. 3-6. 
(93) PACE: s. 998. 
(94) PACE: s. 997; bkz. yukarıda s. 14-15. 
(95) PACE: s. 998; PIERANDREI: s. 519. • 
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herhangi bir konuda, meclisin araştırma yapamayacağı sonucunu 
doğurur. Örneğin, anayasalarda gösterilen istisnalar saklı kalmak 
kaydıyla, bir kimsenin suçlu olup olmadığını saptamak gibi yargı
sal sonuçlar doğurmaya yönelik biır meclis araştırması istenemez 
(96). Çünkü, bu konuda, yasama organı değil, yargı organı yetkili
dir. Amerika Birleşik Devletlerinde, Federal Yüksek Mahkeme, 
McGrain v. Daugherty Ve Kilbourn v. Thompson davalarında, va
tandaşların özel işleri üzerinde, yasama organının araştırma yap
ma yetkisinin bulunmadığını belirtmiştir. Yüksek mahkeme, bu da
valarda, onarım ve karşılanması (telâfisi), ancak bir mahkeme ka
rarıyla mümkün olabilecek hallerde, bu yetkinin yasama organın
ca kullanılmasını uygun bulmayarak; bu tür sorunların, anayasal 
kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak, yargı organına bırakılma
sı gerektiği görüşündedir (97). Buna karşılk, Yüksek Mahkeme, 
Sinclair v. United States davasında, devlet mülkünün hileli olarak 
kiraya verilmesi olayında, buna ilişkin bir yargısal kovuşturma ya
pılmasına rağmen, meclis .araştırması açılabileceğini kabul ederek; 
yasama organının yetkisini kısıtlamaya gerek olmadığını, çünkü, 
elde edilmesine çalışılan bilgilerin, aynı zamanda mahkemede de 
kullanılabileceğini ileri sürmüştür (98). 

Ancak, bir olayın suç teşkil etmesi; bu konuda hükümetin si
yasal sorumluluğunun olup olmadığını saptamak amacıyla bir mec
lis araştırması yapılmasını etkilemez. Çünkü, burada amaç; kimin 
suçlu olduğunu ortaya çıkarmak değil, özellikle parlamenter sis
temde, hükümetin siyasal yönden sorumlu olup olmadığının, örne
ğin, gerekli tedbirleri alıp almadığının aydınlığa kavuşturulmasıdır. 
Bu konuya ilişkin tipik bir örnek, Fransa'dan gösterilebilir. 1871 
yılında, hükümetin milli savunma faaliyetleri konusunda yapılan 
geniş kapsamlı bir meclis araştırmasında, çeşitli kişilerin ifadeleri
ne başvurulmuş ve bir süre sonra, 1875 yılında, askerî yargı orga
nı, bu ifadeleri yasama organından istemiştir. Yasama organı ise, 

(96) Anayasalarda yer alan ve yürütme organmdaki belirli kişilerin cezaî 
ve malî sorumluluklarının olup olmadığını saptamaya yönelik meclis 
soruşturması ile, seçim tutanakları üzerindeki incelemeler, yukarıda
ki kuralın istisnasını teşkil ederler. 

(97) McGrain v. Daugherty, 273 U.S. 135 (1927) ve Kilbourn v. Thompson 
103, U.S. 168 (1881), (JAYSON et al: s. 81'den naklen). 

(98) Sinclair v. United States, 279 U.S. 263 (1929), (JAYSON et al, s. 83'-
den naklen). 
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bu araştırmanın, hükümetin siyasal sorumluluğunu saptamak ama
cıyla yapıldığını belirtmiş ve bu nedenle alman ifadelerden, salt 
hukukî nitelikte olmadığı için, yargı organınca bir kovuşturma sı
rasında yararlamlamayacağı gerekçesi ile, istemi reddetmiştir (99). 

Herhangi bir olayda, yargı organı kovuşturmaya başlamış ise, 
bu organı etki altında bırakmamak için, kovuşturma sonuçlanma
dan, bir meclis araştırmasının yapılmaması gerektiği düşünülebi-
lirse de; meclis araştırması suçluları saptamak gibi yargısal nite
likte sonuçlar elde etmeğe yönelemeyeceğinden, yargı organının 
vereceği kararlar üzerinde bir etkisi de söz konusu olamaz. Bu ne
denle de, bir olayın yargı organına intikal etmesi, aynı olaym si
yasal yönlerinin incelenmesi amacıyla bir meclis araştırması yapıl
masına engel olmamalıdır ( 100). Buna karşılık Fransa'da farklı bir 
düzenlemeye gidilmiş olup, meclislerin çalışmasına ilişkin 17 Ka
sım 1958 tarihli kararnameye (ordonnance) göre, belirli bir olaya 
ilişkin yargısal kovuşturma devam ettiği sürece, bu konuda bir 
meclis araştırması yapılamaz. Eğer, kovuşturma başladığı zaman, 
bir meclis araştırması yapılmakta ise; kovuşturmanın başlaması 
ile birlikte, meclis araştırması son bulur (101). 

Yargı organınca verilmiş olan herhangi bir kararın yerinde 
olup olmadığını saptamak amacıyla, bir meclis araştırması yapıla
mayacağı, açıktır. Aksine bir düşüncenin, kuvvetler ayrılığı ilkesi 
ile bağdaşması düşünülemez (102). Ancak, yasama organında, ve
rilen bir yargı kararının yerinde olup olmadığı değil de, kararda 
belirtilen hususlar karşısında hükümetin siyasal yönden sorumlu 
olduğu şüphesi söz konusu ise; bunun, bir araştırmaya konu olma
sı mümkündür (103). Aynı şekilde, bazı yargı kararlarından sonra, 
yasama organı, bir konuyu kanunla düzenlemek gereğini duyabilir. 
Bu amaca yönelik bir araştırmayı da; yargı kararının yerindeliğini 
saptamak söz konusu olmadığından, mümkün görmek gerekir. 

(99) BIAYS: s. 459460; ÖZBUDUN (1962): s. 103. 
(100) Aksi görüş, ÖZBUDUN (19-62): s. 103. Bu konuda Anayasa Mahkeme

sinin görüşü için bkz. aşağıda BÖLÜM II, s. 101. 
(101) Ordonnance no. 58-11000 du 17 novembre 1958, relative au fonction

nement des assemblées parlementaires, Art. 6, Journal Officiel, 18 
Novembre 1958, s. 10335. 

(102) PİYER: s. 736. 
(103) PÎYER: s. 736. 
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Görülmektedir ki, meclis araştırması, sadece, yasama organı
nın yetkilerine ilişkin bir konu için istenebilir. Yani, hükümetin de
netimine veya hazırlanması düşünülen bir kanun için gerekli bilgi
lerin toplanması amacına yönelmeyen bir meclis araştırması iste
mini, gerekli kabul etmemek gerekir. Bu genel çerçeve içinde kal
mak kaydıyla, meclis araştırması, çeşitli konularda yapılabilir. Ör
neğin, idarî bir birimin davranışı, belli bir kanunun uygulanma so
nuçları, kısaca, parlâmentonun kesin bilgi istediği herhangi bir hu
sus, meclis, araştırmasına konu olabilir (104). 

Ancak, bir araştırma isteminin konusunu, önceden, yasama 
araştırması veya siyasal araştırma diye belirlemek, çoğu kez ola
nak dışıdır. Çünkü, yeni bir kanunun mu gerektiği; yoksa mevcut 
düzenleme yeterli olmakla birlikte, kanunun uygulanmasında yü
rütme organının hatalı davranmasından ötürü mü aksaklık çıktığı, 
ancak, ilgili konuda yapılan araştırmanın sonunda anlaşılabilir. Bu 
nedenle, kamunun ilgisini çeken bir konuda istenen meclis araştır
ması, karmaşık bir karakter gösterir. Başka bir deyişle, belirli bir 
konu için verilen araştırma önergesi, hem bu konuda yeni bir ka
nunun gerekip gerekmediğinin; hem de, hükümetin sorumluluğu
nun söz konusu olup olmadığının incelenmesi isteğini kapsayabilir. 
Şunu da belirtmemiz gerekir ki, araştırma isteminin belirli bir konu
ya yönelmesi ve gerekçeli olması gerekir. ' Örneğin, Fransız Millet 
Meclisi içtüzüğünde bu hususa değinilmiş ve araştırmaya yol açan 
olguların, açıkça belirtilmesi istenmiştir (105). 

2 — Araştırma Açılmasına Karar Verilmesi 

Parlamenterler veya sürekli komisyonlardan biri tarafından 
parlâmentoya sunulan meclis araştırması istemi, gündeme alınır ve 
sırası gelince, üzerinde görüşme açılır. Ancak, araştırma önergesi
nin önce ilgili bir sürekli komisyona gönderilerek; bu komisyonun 
görüşünün istenmesi de söz konusu olabilir. Örneğin, Fransız Mil
let Meclisi'nin yeni İçtüzüğüne göre; bir araştırma önergesi, önce 
yetkili sürekli komisyona gönderilir ve onun görüşünün alnması 
gerekir (106). 

(104) CLOKIE, Hugh MoDcwall-ROBINSON, J. William: Royal Commis 
sions of Inquiry, London 1937, s. 61. 

(105) Millet Medisi İçtüzüğü, Madde 140 (Reglement de L'assemblée Nati
onale, 6e édition, 1970). 

(106) Fransız Millet Meclisi İçtüzüğü (1970), Madde 140/1. 
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îster önce bir sürekli komisyona gönderilsin, ister doğrudan 
doğruya gündeme alınsın; çoğunluk, araştırma önergesi üzerinde, 
parlamentodaki tartışmalardan sonra, araştırma açılmasını isterse, 
bu yönde bir karar verilir. Yani, meclis araştırmasının açılması, 
genellikle bir parlâmento kararına dayanır (107). 

Ancak, çeşitli ülkelerde, meclis araştırmasının açılması, bir 
karar ile değil, bir kanunla kabul edilmiştir. Başka bir deyişle, be
lirli bir konudaki meclis araştırması, bir parlâmento kararına de
ğil; bir kanuna dayanmıştır. Örneğin, İngiltere'de bu yola gidildiği 
olmuştur (108). Aynı şekilde, Üçüncü ve Dördüncü Cumhuriyetler
de Fransa'da da bir kanun ile meclis araştırmasının kabul edildiği 
görülmüştür (109). Ne var ki, Beşinci Cumhuriyette, meclis araştır
masının bir karar ile kabul olunacağı, Millet Meclisi İçtüzüğü ile 
saptanmış bulunmaktadır. Gerçekten, bu içtüzüğün 140. maddesin
de, «Meclisçe bir araştırma ... komisyonunun kurulması, bu iç
tüzükte belirtilen koşullara uygun şekilde verilen ... bir karar öner
gesinin, oylanarak kabulü sonucu olur..» denilmektedir (110). Bu
na karşılık, İtalya'da, bir meclis araştırmasının, parlâmento kara
rının yanı sıra, kanunla da kabul edilebileceği ileri sürülmektedir 
(111). Hatta, Anayasa'nın araştırma komisyonlarına tanıdığı yar
gısal yetkiler (112), üçüncü kişilere bir takım sorumluluklar geti
receğinden; bu yetkilerin kullanılmasının söz konusu olacağı araş
tırmaların mutlaka bir kanunla kabul edilmesi gerektiği de savu
nulmaktadır (113). Ancak, yargısal yetkiler Anayasa tarafından ve
rildiğine göre, kanunla değil, kararla kurulan bir araştırma komis
yonunun da bu zorlayıcı yetkileri kullanabileceği görüşü, geçerli sa
yılmaktadır (114). 

Meclis araştırması, bir parlâmento kararı ile açılabildiğinde, 
çift meclis sisteminin uygulandığı ülkelerde, her bir meclisin tek 

(107) PİYER: s. 756-757; ÖZBUDUN (1962): s. 105. 
(108) Mezopotamya sorununu araştırma komisyon, bir kanunla kurulmuş

tur. Special Commissions (Dardanelles and Mesopotamia) Act 1916 
(ANSON: s. 400). 

(109) PİYER: s. 754-755; BIAYS: s. 444; DUGUIT, Léon: Manuel de Droit 
Constitutionnel, Quatrième édition, Paris 1923, s. 463-464. 

(110) Règlement de L'assemblée Nationale, 6e édition, 1970, Art. 140/1. 
(111) PACE: s. 1001; VIRGA: s. 237; MOHRHOFF: s. 341. 
(112) italyan Cumhuriyeti Anayasası, Madde 82 (Çev. AKGÜÇ). 
(113) PACE: s. 1001. 
(114) PACE: s. 1001. 
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başına alacağı bir karar, araştırma için yeterli olacaktır. Örneğin 
İngiltere'de, Avam Kamarası,veya Lordlar Kamarasının, tek başla
rına alacakları bir kararla, araştırma açmaları mümkündür (115). 
Buna karşılık, araştırma, bir kanunla kabul edilirse, formel bir ka
nunun sürecine uygun olarak, ikinci meclisin de araştırmayı uy
gun görmesi gerekir. Örneğin, İtalya'da, kanunla kabul edilen mec
lis araştırmaları için, durum böyledir. Sicilya'da «Mafia olayı» üze
rine 1958 de yapılan meclis araştırması, bir kanunla kararlaştırıl
dığından, her iki meclisin de onayı gerekmiştir (116). 

Herhangi bir konuda meclis araştırması açılması, meclis üye
leri çoğunluğunun karar vermesiyle mümkün olabilir. Araştırma, 
meclis adına yapılacağından, araştırmanın açılabilmesi için, parlâ
mentonun karar nisabının aranması da doğaldır. Ne var ki, bazen, 
meclislerdeki sürekli komisyonlardan birinin de araştırma açılma
sına karar verdiği görülmektedir. Buna, İtalya örnek olarak göste
rilebilir. İtalyan Anayasası, bazı hallerde, bir kanunun kabul edile
bilmesi için ilgili komisyonun kararını yeterli saymaktadır (117). 
Millet Meclisi İçtüzüğünde de, meclis araştırması, diğer parlâmen
to girişimlerine denk tutulmuştur (118). Bir parlamento girişimi 
sayılacağında şüphe olmayan kanun, komisyonda kabul edilebildi
ğine göre; diğer parlamento girişimleriyle denk tutulan meclis araş
tırmasının da, kanunu kabul etmeye yetkili bir kqmisyon tarafın
dan kararlaştırılabileceği düşünülebilir. Nitekim bu düşüncenin 
uygulaması, İtalya'da görülmüş ve emekçilerin hayat şartlan ile 
fakirlik üzerindeki meclis araştırmaları; doğrudan doğruya, Çalış
ma Komisyonu tarafından kararlaştırılmıştır (119). Ancak bu uy
gulamaya rağmen, İtalya'da komisyonların, araştırma açmaya yet
kili olmadıkları ileri sürülmektedir (120). 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin ilginç bir düzenleme de 
Federal Almanya Anayasasında görülür. Bu Anayasaya göre, her-

(115) MAY, Sir Thomas Erskine: Treatise on The Law, Privileges Procee
dings and Usage of Parliament, Fifteenth Edition, London 1950, s. 
s. 587; ÖZBUDUN (1960): s. 224. 

(116) VIRGA: s. 236-237, dipnot 43. 
(117) İtalyan Cumhuriyeti Anayasası, Madde 72 (çev. AKGÜÇ); KÜBALI 

(1971): s. 434. 
(118) italya Millet Meclisi İçtüzüğü, Madde 135 (çev. AKGÜÇ). 
(119) VIRGA: s. 236, dipnot 41. 
(120) VIRGA: s. 236, dipnot 41. 
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hangi bir konuda meclis araştırmasının açılabilmesi için, Federal 
Milet Meclisi üyelerinin dörtte birinin istemi, yeterli görülmektedir 
(121). Başka bir deyişle, üyelerin dörtte biri istediği zaman, Fede
ral Millet Meclisi, araştırma açılmasına karar vermek zorundadır. 
Weimar Anayasasının bu konudaki düzenlemesini, hafifletilmiş bir 
biçimde alan 1949 tarihli bugünkü Anayasa, böylece, parlâmento
daki azınlığa, meclis araştırması açtırma hakkım vermiş bulun
maktadır (122). Ancak, araştırmayı, yürütecek olan komisyonun 
kaç kişiden oluşacağına, parlâmentodaki çoğunluk karar vereceğin
den; bu çoğunluğun, komisyonda sayısal üstünlük kurması ve bu 
yolla komisyona egemen olarak, varacağı kararlan etkilemesi müm
kündür (123). Bu nedenle, ilk meclisteki azınlığa çok çekici gelen 
Anayasanın bu kuralı; uygulamada giderek etkinliğini yitirmiş ve 
sık uygulanmaz olmuştur (124). Alman Anayasasının getirdiği bu 
kuralın doğurduğu bir başka sorun da, azınlığa tanınan araştırma 
hakkının, siyasal ve yasama araştırmalarının ikisini birden kap
sayıp, kapsamadığıdır. Bu hak genellikle siyasal araştırma için ta
nınmaktadır (125). Herhangi bir konuda yeni bir düzenleme ge
rekip gerekmediğini saptamaya yönelik bir yasama araştırmasında 
da, aynı yolun kullanılabilmesi; yasama programının, parlâmento
daki azınlığın eline geçeceği düşüncesi ile, mümkün görülmemekte
dir (126). 

Almanya'daki düzenlemenin benzeri bir kural, bugünkü ital
yan Anayasası hazırlanırken de önerilmiş ve üçte bir üyenin kabu
lü ile meclis araştırmasına karar verilebilmesi istenmiş ise de; 
azınlığa bu imkân tanınır ise, hükümet için devamlı bir huzursuz
luk kaynağı olacağından, bu öneri rededilmiştir (127). 

3 — Araştırma Komisyonu 

Bir meclis araştırması açılmasına karar verilince, bu araştır
mayı, parlâmentonun tamamının yürütmesi olanak dışıdır. Çünkü, 

(121) Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası, Madde 44/1. 
(122) LOEWENÌBERG, Gerhard: Parliament in the German Political System, 

New York 1966, s. 418419. 
(123) LOEWBNBEiRG: s. 419. 
(124) LOEWiENBERG: s. 419. 
(125) PACE: s. 994, dipnot 14. 
(126) PACE: s. 994, dipnot 14. 
(127) PACE: s. 994, dipnot 11. 
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yasama meclisleri, genellikle dörtyüz veya altıyüz üyeden oluşan 
kalabalık kurullardır (128). Bu kumlun, bir bütün halinde, her
hangi bir konunun üzerinde ayrıntılı bilgi toplayabileceği, düşü
nülemez. Bu nedenle, yasama organının, belirli bir konuda bilgi 
edinmek amacıyla meclis araştırması yapmak istediği zaman, bu iş 
için özel bir komisyon kurması veya mevcut sürekli komisyonlar
dan birini görevlendirmesi gerekir (129). Genellikle, önemli konu
larda, araştırma için özel bir komisyonun kurulmasına daha sık 
rastlanmaktadır (130). Bu nedenle burada, araştırma komisyonu
nu açıklayabilmek için; komisyonun, kuruluşunu, çalışma şeklini, 
yetkilerini ve raporunu ayrı ayrı ele almak uygun olacaktır. 

A) Komisyonun Kuruluşu 

Herhangi bir konuda meclis araştırmasının açılması karan, ge
nellikle bir araştırma komisyonunun kurulmasını da, kapsar. Baş
ka bir deyişle, araştırma açılması ve bu araştırmayı yürütecek bir 
komisyonun kurulması, çoğunlukla aynı kararda yer alır. 

Meclis araştırması için genellikle özel bir komisyon kurulur. 
İngiltere'de (131), İtalya'da (132), Fransa'da (133) ve İsviçre'de 
(134) bu yola gidilmekte ve herhangi bir konudaki meclis araştır
ması, bu iş için kurulan özel bir komisyon tarafından yürütülmek
tedir. Ancak, bu arada, İngiltere'deki bir başka düzenlemeye de 
değinmek gerekir. 1921 tarihli Araştırma Mahkemeleri Kanununa 
(Tribunals of Inquiry Act) göre, parlâmento; kamunun dikkatini 
çeken bir sorunun araştırılması için, bir mahkeme kurulmasına ka
rar verebilir (135). Örneğin, Parlâmento; 1936'da bir bütçe açığı-

(128) ADAM: s. 117; KARAMUSTAFAOĞLU: s. 8. 
(129) BARTHELEMY: s. 241; BIAYS: s. 444445; KARAMUSTAFAOĞLU: s. 

1142. 
(130) BIAYS: s. 446. 
(131) PHILLIPS, O. Hood: Constitutional and Administrative Law, Fifth 

Edition, London 1973, s. 174; MAY: s. 587; ANSON: s, 397. 
(132) italya Millet Meclisi içtüzüğü (Çev. AKGÜÇ), Madde 136. 
(133) Meclislerin çalışmasına ilişkin 17 Kasım 1958 tarih ve 58-1100 numa

ralı kararname (ordonnance), Madde 6/1; Millet Meclisi içtüzüğü, 
Madde 140. 

(134) Federal Meclisin çalışma düzenine ilişkin 23 Mart 1962 tarihli Ka
nunda değişiklik yapan 1 Temmuz 1962 tarihli Federal Kanun'un 55. 
maddesi, AS. 1966/2. s. 1329. 

(135) PHILLIPS: s. 98; ANSON: s. 400. 
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ni, 1948'de bakanlara yaklaşılmak için kullanılan aracılar ve rüş
vet olaylarını, 1957'de bankaların iskonto hadlerinin yükseltilme
sine ilişkin yanlış bilgileri ve 1963'te de bir casusluk olayını, bu 
tür mahkemeler kurarak araştırmıştır (136). Araştırma mahkeme
lerinin kurulmasına, parlâmento karar vermesine rağmen, üyeleri 
kral veya Devlet Bakanlarından biri tarafından atandığından ve 
araştırmada mahkemenin izlediği yol farklı olduğundan; bu yolla 
yapılan araştırmaları, teknik anlamda bir meclis araştırması ola
rak görmemek ve bu nedenle, araştırma mahkemelerini de bir araş
tırma komisyonu olarak anlamamak gerekir (137). 

Özel olarak kurulan araştırma komisyonu, araştırmaya karar 
veren meclisin üyelerinden oluşur. Yani, komisyon dışardan üye 
alamaz. Çünkü, araştırma komisyonları, kendilerini kuran mecli
sin bir temsilcisidirler (138). Bununla beraber, bu komisyonlar, 3. 
kişilerden danışman olarak yararlanabilirler (139). 

Araştırma komisyonu üyelerini, genellikle araştırmaya karar 
veren meclis seçer. Ancak bazen, bu seçimi meclis başkanının yap
tığı da görülür. Örneğin, İtalya Milet Meclisi İçtüzüğü, meclisin, ko
misyonun kurulmasını Başkana bırakabileceğini belirtmiştir (140). 
İngiltere'de, yarı yargısal araştırma yapılacaksa, araştırma komis
yonunun üyeleri, seçim komisyonunca (committee of selection) se
çilir (141). 

Meclis araştırması komisyonunun kaç kişiden olacağına iliş
kin kesin bir şey söylenemez. Bu, yapılacak araştırmanın genişli
ğine ve önemine göre değişebilir. İngiltere'de, Lordlar Kamarasın-
ca kurulacak araştırma komisyonunun kaç kişiden oluşacağı hak
kında bir kural yokken, Avam Kamarası İçtüzüğü, bu komisyonda 
en çok onbeş üyenin bulunabileceğini saptamıştır (142). Fransa'da 
da, Millet Meclisi İçtüzüğünün 140/3 madesine göre, araştırma ko
misyonları, ençok 30 milletvekilinden oluşabilir. 

(136) PHILLIPS: s. 98. 
(137) ÖZBUDUN (1962): s. 104. 
(138) BIAYS: s. 456. 
(139) BIAYS: s. 457; ÖZBUDUN (1962): s. 101. 
(140) İtalya Millet Meclisi İçtüzüğü (çev. AKıGÜÇ), Madde 136/1. 
(141) MAY: s. 589; ÖZBUDUN (1962): s. 107/ 
(142) MAY: s. 587-588; Avam Kamarası İçtüzüğü (1948), Madde 66 (MAY: 

s. 1034). 
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Herhangi bir konuda kurulacak olan araştırma komisyonu, 
kendisini kuran meclisin temsilcisi sayıldığından, bu meclisin 
kompozisyonunu yansıtmalı ve meclisdeki gruplar, komisyonda, 
kuvvetleri oranında temsil edilmelidirler. Örneğin, italyan Anaya
sası bunu açıkça hükme bağlamış ve komisyonun, çeşitli grupla
rın oranını yansıtacağını belirtmiştir (143). italyan Cumhuriyet Se
natosu içtüzüğünde, bu anayasal kuralın ayrıntıları düzenlenmiş 
ve Senato'daki grupların, her yirmi üyeye bir kişi olmak üzere, 
araştırma komisyonunda kuvvetleri oranında temsil edilecekleri 
saptanmıştır (144). ingiltere'de de, araştırma komisyonunun üye
leri, seçme komitesince (Committee of selection) seçilirken, kama
radaki grupların temsili gerekmektedir (145). 

Yasama organının iki meclisten oluştuğu ülkelerde, her bir 
meclis, aynı konuda ayrı ayrı iki araştırma komisyonu kurabilecek
leri gibi, iki meclisin araştırma komisyonları birleşerek, araştır
mayı birlikte de yürütebilirler. Örneğin, italya'da, Millet Meclisi ve 
Senato içtüzüklerinde, diğer meclisin, aynı konuda araştırma ka
rarı vermesi halinde, iki meclisin komisyonlarının aralarında an
laşarak, araştırmayı tek bir komisyon olarak yürütebilecekleri be
lirtilmiştir (146). Aynı düzenleme İsviçre'de de görülmektedir. 1 
Temmuz 1966 tarihli Kanuna göre, iki. meclisin aynı konuda kur
muş oldukları araştırma komisyonları; herbirinin üye çoğunluğu 
onayladığı takdirde, araştırmayı birlikte yürütmek ve ortaklaşa bir 
rapor hazırlamak için, birleşebilirler (147). Ancak, bu durumda, 
komisyonlardan birinin üye sayısı, diğerinden az ise; aynı sayıya 
tamamlanır (148). Birleşik araştırma komisyonunun başkanlığını 
da, araştırma önergesini ilk görüşmeye yetkili olan meclise ait ko
misyonun başkanı yürütür (149). 

(143) italyan Anayasası Madde 82 (çev. AKGÜÇ); VIRGA: s. 236. 
(144) İtalyan Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü, Madde 115. 
(145) Avam Kamarası İçtüzüğü (1948), Madde 58 (MAY: s. 1032); ÖZBU

DUN (1962): s. 107. 
(146) Millet Meclisi içtüzüğü (çev. AKGÜÇ), Madde 136/III; Senato içtü

züğü. Madde 115/11. 
(147) 1 Temmuz 1966 tarihli Federal Kanun, Madde 57, AS. 1966/2, s. 1330. 
(148) 1 Temmuz 1966 tarihli Federal Kanun, Madde 57/2, AS. 1966/2, s. 

1330; 23.3.1962 tarihli Çalışma Düzeni Kanunu, Madde 17/2, AS. 1962, 
s. 77. 

(149) 1 Temmuz 1966 tarihli Federal Kanun, Madde 57/2; 233.1962 tarihli 
Federal Kanun, Madde 17/2. 
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Yasama organının, araştırma için özel bir komisyon kurması 
yerine; araştırma yetkisi vererek, sürekli komisyonlardan birini de 
görevlendirmesi mümkündür. Üçüncü ve Dördüncü Cumhuriyetler
de Fransa'da, sürekli komisyonların, araştırma komisyonu olarak 
görevlendirildikleri görülmektedir (150). Norveç'te ise, meclis araş
tırmasını, sadece Protokol Komisyonu yürütür (151). 

B) Komisyonun Çalışma Şekli 

a — Çalışma süresi 
Meclis araştırması, belirli bir konu üzerinde yapılacağından, 

bu araştırmayı yürüten komisyon da, geçici niteliktedir. Belli bir 
süre içinde araştırmayı tamamlayacak ve raporunu, kendisini gö
revlendiren meclise sunacaktır. Bu nedenle, araştırma komisyonla
rını sürekli denetim yapan komisyonlarla karıştırmamak gerekir. 
Bunlar, belirli bir kamu hizmetinin işleyişinin yasama organmca 
gözetilip, denetlenmesi için sürekli olarak kurulurlar (152). İngil
tere'de, Avam Kamarasının kurduğu MiUileştirilmiş Endüstriler 
Komitesi (The Select Committee on Nationalized Industries), bu 
tür denetim komitelerine bir örnek olarak gösterilebilir (153). Bu 
komite, 1958'den beri faaliyette olup, kömür, gaz ve elektrik en
düstrileri üzerinde incelemelerde bulunmaktadır (154). Daha son
raları, bu komitenin inceleme alanı içine, bağımsız televizyon ku
ruluşları ile telgraf ve telsiz şirketi girmiştir (155). Görülmekte
dir ki, bu tür komisyonlar belirli bir konuyu değil, bir alanı bütü
nüyle ele almaktadırlar. Bu nedenle de görevleri sürekli olmakta
dır. Oysa, araştırma komisyonları, geçici olup, kendilerine verilen 
araştırma görevini, belli bir süre içinde bitirmek zorundadırlar. 

(150) PÌYER: s. 766-767; BIAYS: s. 445. 
(151) CAMPION, Lorad - LINDERDALE, D.W.S.: European Parliamentary 

Procedure, London 1953, s. 205-206. 
(152) SAVCI, Bahri: Parlamenter Rejimli Hükümetin Unsurları, SBOD. 

1949, Cilt IV, No. 1-4, s. 57. 
(153) PARTINGTON, Martin: Parliamentary Committees: Recent Develop

ments, Parliamentary Affairs, Vol. XXIII, 1969-1970, s. 366, aynı sahife-
de dipnot 4; CHESTER, D. N.: Büyük Britanya'da Millîleştirilmiş Sa
nayiler Üzerindeki Parlamento Denetimi (çev. Mümtaz SOSYAL), An
kara 1963, s. 10. 

(154) PARTINGTON: s. 375. 
(155) PARTINGTON: s. 376. 
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Araştırma komisyonlarının görev süresi, kendilerini kuran 
parlâmento kararında gösterilir. Bu süre sonunda, eğer yeni bir 
uzatma söz konusu olmazsa, araştırmayı tamamlayamamış olsalar 
bile, görev ve yetkileri son bulur. Ancak, uygulamada ilk süre ile 
yetinilmeyerek bu komisyonlara, parlâmento tarafından yeni ek 
süreler verilebilir. 

Bazen, araştırma komisyonlarının görevde kalabilecekleri en 
uzun süre, bir kuralla saptanmış olabilir. Böyle bir durumda, ko
misyon, bu maksimum süre içinde araştırmasını bitirmek ve rapo
runu meclise sunmak zorundadır. Yeni bir süre verilebilmesi, müm. 
kün değildir. Örneğin, Fransa'da meclislerin çalışnialarına ilişkin 
17 Kasım 1958 tarihli kararname (ordonnance), araştırma komis
yonlarının, raporlarını vermeleri veya en geç kendilerini kuran ka
rarı izleyen dördüncü ayın bitiminde, görevlerinin son bulacağını 
saptamıştır (156). Görülmektedir ki Fransa'da, kuruluşlarından 
sonraki dört ay içinde, araştırma komisyonları, görevlerini tamam
lamak zorundadırlar. Millet Meclisinin İçtüzüğüne göre; bu süre
nin bitiminde, komisyon, raporunu verememişse, elindeki belgele 
ri Millet Meclisi Başkanına sunar. Bu belgeler yaymlanamayacağı 
gibi, üzerlerinde hiçbir görüşme de yapılamaz (157). Ayrıca, yuka
rıda sözü geçen kararnameye göre, bir komisyonun görevinin biti
minden sonra oniki ay geçmeden, aynı konuya ilişkin yeni bir ko
misyon kurulamaz (158). Dört aylık süre içinde, raporunu sunma
ması da, komisyonun görevinin bittiği anlamına geldiğine göre; bu 
nedenle dağılan komisyonun yerine derhal yeni bir komisyon kura
rak, dolaylı bir çeşit süre uzatması da söz konusu olamayacaktır. 

İngiltere'de ise komisyonun görevi, bir toplantı yılı (session) 
sonuna kadar sürebilir. Bu süre içinde görevini tamamlayıp, rapo
runu sunamazsa; elindeki belgeleri, Başkanlığa teslim eder ve öbür 
toplantı yılında yeniden kurulmasını önerebilir (159). 

(156) Meclislerin çalışmasına ilişkin 17 Kasım 1958 tarih ve 58-1100 numa
ralı Kararname (ordonnance), Madde 6/V. 

(157) Millet Meclisi İçtüzüğü, Madde 142. 
(158) Meclislerin çalışmasına ilişkin 17 Kasım 1958 tarih ve 58-1100 numa

ralı Kararname (ordonnance), Madde 6/V. 
(159) CAMPION, Lord G.C.B.: An Introduction to the Procedure of the 

House of Commons, Third Edition, London 1958, s. 253; ÖZBUDUN 
(1962): s. 117. . . . 
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Araştırma komisyonları, kendilerini kuran meclislerin bir tem
silcisi sayıldığından, yeni bir seçim sonrası, bu meclisin hukuki 
varlığı kalmayacağından; böyle bir durumda, araştırma komisyo
nunun da görevi sona erer (160). 

b — Komisyonun görev yeri ve çalışmalarını yürütüm biçimi 

Araştırma komisyonları, meclisin temsilcisi olduklarından, gö
rev yerinin de parlâmento olması gerekir. Ancak, araştırma komis
yonu; belirli bir konuyu incelemekte olduğundan, bu incelemenin 
sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi için, araştırmakta olduğu ko
nu veya olayla ilgili yerlere de gitmek zorunluluğunu duyabilir. An
cak, komisyonun başka yerlere gidebilmesi için, kendisini kuran 
meclisin bir kararı gerekir. Örneğin italyan Millet Meclisi içtüzü
ğünde bu husus düzenlenmiştir. Komisyonun, Parlâmento dışında 
çalışabilmesi veya üyelerinden bazılarım Parlâmento dışında bir 
yere gönderebilmesi için, Meclis Başkanına başvurarak, yetki iste
mesi gerekir (161). ingiltere'de de, bir komisyonun, Westminster 
Sarayı (Parlâmento) dışında çalışabilmesi veya üyelerinden bir 
kısmını gönderebilmesi için, kamaradan yetki alması gerekir (162). 

Araştırma komisyonları, incelemekte oldukları konunun çeşit
li boyutlarını araştırabilmek için alt komisyonlar kurabilirler, in
giltere'de, bunun için de kamaranın izni gerekir (163). Ancak, alt 
komisyonlar, raporlarını, doğrudan doğruya meclise değil, kendile
rini kuran komisyona sunabilirler (164). isviçre'de de, araştırma 
komisyonları, alt komisyonlar görevlendirilebilir (165). 

Araştırma komisyonlarının çalışmalarının kamuya açık olup 
olmadığı hakkında, çeşitli ülkelerde farklı düzenlemeler görülür. 
Örneğin, bu konuda Fransa'da, kesin bir gizlilik söz konusudur. 
Parlâmentonun çalışmalarına ilişkin 17 Kasım 1958 tarihli karar
nameye (ordonnance) göre, gerek araştırma komisyonu üyeleri, ge
rekse komisyonun çalışmalarına katılan veya hazır bulunanlar, giz-

(160) ÖZBUDUN (1962): s. 118. 
(161) Millet Meclisi İçtüzüğü (çev. AKGÜÇ), Madde 137. 
(162) TAYLOR, Eric: The House of Commons at Work, Sixth Edition, 

Middlesex 1965, s. 1«3; MAY: s. 599. 
(163) MAY: s. 612-613. 
(164) MAY: s. 614. 
(165) 1 Temmuz 1966 tarihli Federal Kanun, Madde 56/2, SA. 1966/2 s. 

1130. 
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litige uymakla yükümlüdürler ve bunu ihlâl ettikleri takdirde, Ce
za Kanununun 378. maddesine göre cezalandırılırlar (166). Millet 
Meclisi İçtüzüğünde de, bir araştırma komisyonunun çalışmaların
da, gizlilik yükümlülüğünü yerine getirmediği için cezai veya disip 
liner bir yaptırım uygulanan milletvekilinin, başka bir araştırma ko
misyonuna üye seçilemeyeceği belirtilmiştir (167). Amerika Birle
şik Devletleri'nde ise, araştırmalar kamuya açıktır. Ancak, milli gü
venliğe aykırı olacak durumlarla, dinlenen kişinin veya herhangi 
bir kimsenin karakteri veya şöhreti üzerinde kötü etki yapacağı 
hallerde, komite, araştırmanın kapalı yapılmasına karar verebilir 
(168). Araştırma açık olduğundan, komitenin saptayacağı kuralla
ra uygun olarak, radyo ve televizyon tarafından da verilebilir (169). 
Gözden uzak tutulmaması gereken bir nokta, Amerika Birleşik 
Devletleri'nde meclis araştırmasının, yürütme organının davranış
larını kamunun önüne sererek, onun üzerinde dolaylı bir denetim
de bulunmak amacını güttüğü, bu nedenle de çoğunlukla kamuya 
açık yürütüldüğüdür. Meclis araştırmaları, Amerika Birleşik Dev
letlerinde, çoğunlukla halkı aydınlatmak için yapılan bir forum 
olarak görülür (170). 

C) Komisyonun Yetkileri 

Komisyonun, araştırmakta olduğu konuda ayrıntılı bilgi edine
rek, gerçeği ortaya çıkarabilmesi için; çeşitli kimselerin bilgilerine 
başvurması, birtakım belgeleri incelemesi gerekir. Ancak bu şekil
de, araştırılan konunun bütün yönleriyle öğrenilmesi mümkün 
olur. Fakat, çeşitli kimselerin bilgilerine veya birtakım belgelere 
başvurma zorunluluğu, bazı sorunları da beraberinde getirir. Örne
ğin, çağrıya uyulmayarak, araştırma komisyonuna, gerek bilgile
rin açıklanması, gerek belgelerin verilmesi istenmezse ne yapıla
caktır? Komisyonun bu durum karşısında, yetkileri nelerdir? Bu 
sorunları çözebilmek için; araştırma komisyonunun, yürütme or
ganı ve üçüncü kişiler karşısındaki yetkilerini ayrı ayrı ele almak 
gerekir. 

(166) Meclislerin çalışmasına ilişkin 17 Kasım 1953 tarih ve 581100 numa
ralı Kararname (ordonnance), Madde 6/VI. 

(167) Millet Meclisi İçtüzüğü, Madde 140/4. 
(168) U.S. Codes, Title 2, 1970, The Congress, § 10 a-1 (b). 
(169) U.S. Codes, Title 2, 1970, The Congress, § 190 a -1 (b). 
(170) BLAIR: s. 53. 

36 



a — Araştırma komisyonunun yürütme orgam karşısındaki 
yetkileri 

aa — Başkanlık hükümeti sisteminde 

Başkanlık hükümeti sistemine bir örnek olarak alınabilecek 
Amerika Birleşik Devletleri'nde, kesin bir kuvvetler ayrılığından de
ğil, bir denet ve denge (checks and balances) sisteminden bahset
mek gerekir (171). Yürütme organı ile yasama organının, birbirle
riyle çeşitli ilişkileri söz konusudur (172). Başkanın ve sekreterle
rinin, impeachment dışında Kongre tarafından görevlerinden uzak-
laştırılmamaları; yasama organının, yürütme orgam üzerinde hiç
bir denetimde bulunamayacağı anlamına gelmez. Kamu gelirlerinin 
harcanma şeklinin Kongre'ce araştırılabileceği, daha Amerika Bir
leşik Devletleri'nin ilk yıllarında kabul edilmiştir (173). Yasama 
organının, yeni bir kanunun çıkarılmasının gerekip gerekmediğine 
yönelik meclis araştırmasında bulunabilme yetkisi de; yürütme or
ganının faaliyetlerinin araştırılmasını içermektedir (174). Bunla
rın yamsıra, «impeachment» tan önce de, bir meclis araştırması ge
rekmektedir. Bu nedenlerle, meclis araştırması yapmakta olan bir 
komisyon, incelemesi sırasında, yürütme organından bazı belgeleri 
isteyebilir veya bu organa mensup olanların bilgilerine başvurabi
lir. Ne var ki, yürütme organının, her zaman için bu istekleri yeri
ne getirmeye razı olması beklenemez. Bu yüzden, meclis araştır
ması açılması kararında, kişilerin bilgilerine başvurulabileceği, ge
rekli belgelerin incelenebileceği ve gerekirse bunun zor kullanarak 
yerine getirilebileceği belirtilir. 

Kongre'nin bir araştırma komisyonuna, kişileri ve belgeleri 
getirtebilme yetkisi, ilk olarak, 1818'de General Jackson'un, Semi
nole Savaşında kendinde olağanüstü yetkiler görmesi üzerine açı
lan senato araştırmasında tanınmıştır (175). 1834'de Merkez Ban
kası (Bank of U.S.) üzerinde bir araştırma yapan Temsilciler Mec
lisi Komisyonu, bazı yöneticilere ihzar emri (subpoena) çıkarma-

(171) ESEN (1970): s. 547; ARSEL (1958): s. 122-124. 
(172) KÜBALI (1971): s. 453-455; TUNAYA (1975): s. 557-559; ARSEL (1968): 

s. 160. 
(173) LANDIS: s. 171; bkz. yukarıda s. 17-18; Federal Yüksek Mahkemenin 

görüşleri için bkz. yukarıda s. 19. 
(174) Bkz. yukarıda s. 6-7. 
(175) LANDIS: s. 175. 
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sına rağmen gelip, bilgi vermekten çekindikleri için; bunu yasama 
organına karşı yapılmış bir saygısızlık olarak gören komisyon, bel
gelerin zorla getirtilmesine, yöneticilerin tutuklanarak, cevap ver
meye zorlanmalarına karar vermiştir. Ancak, komisyonun bu ka
rarı, Temsilciler Meclisi'nce onaylanmamıştır (176). 1836'da ise bir 
araştırma komisyonunun isteklerine karşı çıkan, doğrudan doğru
ya Başkan olmuştur. Başkan Jackson, Senato'nun onayı olmadan 
göreve atanan kişilerin listesini isteyen Komisyona, red cevabı ver
miş ve idarenin haklarına yönelen her saldırıya, karşı çıkacağını 
belirtmiştir (177). 1924 yılında Adalet Bakanlığı bünyesinde yapı
lan bir başka araştırmada ise, Senato Araştırma Komisyonunun 
davetine uymayan bir kişi, Senato huzuruna zorla getirilmiş ve bu 
kişinin, konuya ilişkin sorulara cevap vermesi ve Senato'nun ileri
de vereceği emirler için dé göz altında bulundurulması kararlaştı
rılmıştır (178). Her ne kadar, ilgili kişinin başvurması üzerine Böl
ge Mahkemesi (District Court), «habeas corpus»a dayanarak onu 
serbest bıraktıysa da; Federal Yüksek Mahkeme, yasama organının, 
yasama görevi görürken kişilerin bilgilerine başvurabileceğini ve 
bu nedenle, gelmeyen kişileri ihzaren getirtebileceğini belirtmiş
tir (179). 

Yasama organının, emirlerine uymayanları, Kongre'ye saygı
sızlıktan ötürü cezalandırma yetkisinin bulunduğunu da, gözden 
uzak tutmamak gerekir (180). Ancak bu yetki, 1857 tarihli bir ka
nunla, Federal Mahkemelere devredilmiştir (181). Bu Kanuna gö
re, yasama organının bir komitesinin, incelediği konu ile ilgili bilgi 
ve belgeleri vermeyenler, yüz dolardan bin dolara kadar para ve
ya bir aydan oniki aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar (182). 

Araştırma komisyonlarının isteklerine, yürütme organının kar
şı çıkması, bugün de devam etmektedir. Yakın zamanlarda görül
düğü gibi, Başkan'm bir yürütme ayrıcalığı (executive privilege) 
olduğu ileri sürülerek, bir kısım bilgilerin saklanabileceği iddia 

(176) LANDIS: s. 180. 
(177) LANDIS: s. 181; JAYSON et al: s. 81. 
(178) LANDIS: s. 154-155, dipnot 8; ARSEL (1958): s. 149. 
(179) ARSEL (1958) s. 149-150. 
(180) ÖZBUDUN (1960): s. 241-242; JAYSON et al: s. 93. 
(181) JAYSON et al: s. 94; LANDIS: s. 185. 
(182) U.S. Codes, Title 2, 1970, The Congress, § 192. 

38 



edilmektedir (183). Anayasa'ya dayandığı yolundaki görüşler, bir 
efsane olarak nitelendirilmesine rağmen (184); yürütme ayrıcalığı, 
Başkan Nixon zamanında çok genişletilmiş ve 12 Mart 1973'de, Be
yaz Saray'ın eski veya yeni bütün personelinin, Kongre önüne çık
ması yasaklanmıştır (185). 10 Nisan 1973 de ise, Başsavcı Klein
dienst, bu ayrıcalığı, hiçbir kanıta dayanmadan (ipse dixit), ikibu-
çuk milyon federal memura yaymıştır (186). Kleindienst'e göre, 
Başkan, Federal memurların Kongre önünde şahitlik yapmalanm 
ve yürütme organına ilişkin bilgi ve belgeleri vermelerini yasakla
yabilir (187). Nitekim, Watergate olayını araştırmakta olan Senato 
Araştırma Komisyonunun (188), bu konuya ilişkin Beyaz Saray 
belgelerinin ve teyp bantlarının kendisine verilmesi yolundaki is
temini; Başkan Nixon, yürütme ayrıcalığına (executive privilege) 
dayanarak yerine getirmemiştir (189). Bunun üzerine Senato Araş
tırma Komisyonu, mahkemeye başvurmuş; mahkeme ise, istenen 
bantların nasıl olsa bir başka meclis araştırması komitesinin eline 
geçeceği (190) ve bantların yeni bir kanun için gerekli bilgileri top
layan komisyonu ilgilendirmeyeceği gerekçesi ile, tesliminin haya
ti önemi olmadığına karar vermiştir (191). Görülmektedir ki, yar
gı organı, yürütme ayrıcalığı nedeniyle değil, gerekli olduğuna 
inanmadığından, bantların komiteye verilmesi istemini reddetmiş
tir. Bu ise, yürütme ayrıcalığını anayasal bir hak olarak kabul eden 
görüşün (192) mutlak olmadığını gösterir. 

(183) ©ERGER, Raoul: Executive Privilege: A Constitutional Myth, Cam
bridge Massachusetts 1974, s. 1 ve aynı sahifede dipnot 3. 

(184) BERGER: s. 1. 
(185) BERGER: s. 254. 
(186) BERGER: s. 254. 
(187) BERGER: s. 254-255; Beyaz Saray Basın Sözcüsü Ronald Ziegler'e gö

re, Mr. Kleindienst, yürütmenin politikasını yansıtmaktaydı. Washing
ton Post, 12.4.1973 (BERGER: s. 255, dipnot 117'den naklen). 

(188) Congressional Record, Senate, February 7, 1973, s. 2335. 
(189) BERGER: s. 259. 
(190) Başkan'm sorumluluğunu araştıran Temsilciler Meclisi Komitesi kas

tediliyor. 
(191) FREUND, Paul A.: The Supreme Court, 1973 Term, Foreword: On 

Presidential Privilege, H.L.R., Vol. 88, 1974, s. 38 dipnot 126. . 
(192) ALBERT, Lee A. - SIMON, Larry G.: Enforcing Subpoenas Against 

the President: The Question of Mr. Jaworski's Authority, C.LJR.., Vol. 
' 74, 1974, s. 558. 
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Başkanlık hükümeti sisteminin uygulandığı Amerika Birleşik 
Devletleri'nde, hükümetin, yasama organı karşısında siyasal so
rumluluğu olmamasına rağmen; görülmektedir ki, meclis araştır
ması komisyonları yürütme organı üzerinde etkili olabilmekte 
(193), araştırdıkları konu ile ilgili belge ve bilgilerin verilmesini is-
teyebilmektedirler. 

Yürütme organının bu konudaki direnişi, bazen büyük fırtına
lar koparmakta ye Nixon olayındaki gibi, sonunda Başkan'm isti
fasını bile doğurmaktadır. 

bb — Parlamenter hükümet sisteminde 
Parlamenter sistemde hükümetin, yasama organına karşı siya

sal yönden sorumlu olması; meclis araştırması komisyonlarının, 
inceledikleri konu ile ilgili belgeleri ve gerekli bilgileri, hükümet
ten, —hiç olmazsa teorik planda— kolaylıkla elde edebilmelerini 
sağlar. Çünkü, hükümet , bu konuda güçlük çıkarıp, kendisinden 
istenenleri araştırma komisyonuna vermezse, parlâmentonun, siya
sal sorumluluk mekanizmasını harekete geçirmesi söz konusu ola
bilir. 

Herhangi bir bakanlıktaki bilgi veya belgeye başvurmak iste
yen araştırma komisyonunun, isteğini doğrudan doğruya ilgili 
bakana yöneltmesi gerekir. Çünkü, komisyon, bakanlıkta görevli 
bir kamu ajanının, hiyerarşik âmiri değildir. Bu kişiden, sahip ol
duğu bilgiyi veya elinde bulundurduğu belgeyi komisyona verme
sini, ancak onun hiyerarşik âmiri olan bakan isteyebilir (194). Ya
sama organının muhatabı bakan olduğuna göre, araştırma komis
yonunun istediklerini yerine getirip getirmemeye onun karar ver
mesi, bu istekleri yerine getirmediği takdirde, sorumluluğuna ken
disinin katlanması gerekir. 

Herhangi bir konuda açılan meclis araştırmasını gerekli gör
meyen, bu nedenle de istenen bilgileri vermek istemeyen bakanın, 
yasama organının araştırmada ısrarlı bir tutum izlemesi üzerine 
yapabileceği tek şey, istifa etmesidir. Örneğin, İngiltere'de, 1855 yı
lında Avam Kamarası'nın, ordunun Sivastopol önlerindeki durumu 

(193) DUVERGER, Maurice: Seçimle Gelen Krallar (çev. Necati ERKURT), 
İstanbul 1975, s. 81. 

(194) BUYS: s. 452, 458. 
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ve ordunun gereçlerini karşılamakla yükümlü olan idari birimlerin 
davranışlarını araştırma kararı vermesi, Lord Aberdeen Hüküme
tince güvensizlik belirtisi olarak yorumlandığından, istifası sonu
cunu doğurmuştur (195). Meclis araştırmasının yürütümü sırasın
da da, yeni Hükümetin üç üyesi daha istifa yolunu seçmiştir (196). 
Bunlardan Gladstone; araştırmanın yürütümünün, idarî birimleri 
elinde tutan Bakanlara olması gereken güvenle bağdaşmadığı görü
şündeydi (197). 

Buna karşılık, yasama organınca bir araştırma açılmasını uy
gun bulmadığından, araştırma komisyonunun istemlerini yerine ge
tirmek istemediği halde istifa etmeyen hükümet, siyasal sorumlu
lukla karşı karşıya kalıyor demektir. Nitekim, Fransa'da üçüncü 
Cumhuriyet devrinde, Panama olayını araştırmak üzere kurulan 
meclis araştırması komisyonunca istenen belgeleri Adalet Bakanı
nın vermemesi, hükümetin düşmesi sonucunu doğurmuştu (198). 

Ne var ki, orleanist bir parlamenter sistem özelliği gösteren 
Beşinci Fransız Cumhuriyetinde (199), hükümetin Milli Mcclis'ce 
düşürülebilmesi, çok sıkı kurallara bağlandığından (200). araştır
ma komisyonunun isteklerine, daha rahat karşı çıkılabileceği düşü
nülebilir. 

Bu arada, belirtmemiz gereken bir nokta da, araştırma komis
yonlarının, hükümetin elindeki belge ve bilgiler üzerinde sadece 
incelemede bulunabilecekleri; buna karşılık adeta hükümetin ye
rine geçerek bir takım icraî kararlar alamayacaklarıdır (201). Hü-

(195) CLOKIE - ROBINSON: s. 71; ANSON: s. 398-399. 
(196) CLOKIE - ROBINSON: s. 71; ANSON: s. 399. 
(197) ANSON: s. 399. 
(198) BIAYS: s. 468. 
(199) KÜBALI (1971): s. 415, ayrıca bkz.. aynı eser s. 382-383. 
(200) 1958 tarihli Fransız Anayasasının 49. maddesine göre, bir gensoru 

önergesinin geçerli olabilmesi için, Milli Meclis üyelerinin ondabiri 
tarafından imzalanması gerekir. Önergenin kabulü için mutlak çoğun
luk aranır. Önerge reddolunduğu takdirde, bu önergeyi imzalayanlar, 
aynı toplantı devresi esnasında yeni bir gensoru önergesi veremezler 
(Yeni Fransız Anayasası, çev. Bülent DA VER, Ankara 1959). Aynı ko
nuda bkz. DUVERGER (1975) : s. 157-158; SARICA, Murat: Fransa'ma 
V inci Cumhuriyet Anayasası, İHFM. Cilt XXVII, 1962, s. 90; OKAN 
DAN, Recai Galip: 4 Ekim 1958 Fransız Esas Teşkilât Kanunu, İHFM. 
Cilt XXV, 1960, s. 35-37. 

(201) BIAYS: s. 450; DUGUIT, s. 464; TAYLOR: s. 179. 
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kûmet, parlâmentonun kendi üzerindeki denetimi saklı kalmak 
kaydıyla, kendi politikasını kendisi çizebilmelidir (202). Araştırma 
komisyonunun aksine bir davranışının, fonksiyon gaspı olarak nite
lendirileceği, kuşkusuzdur. 

cc — Meclis hükümeti sisteminde 

Yürütme gücünün de yasama organının elinde bulunduğu mec
lis hükümeti sisteminde, araştırma komisyonlarının, yürütme or
ganı karşısındaki yetkileri, doğal olarak, daha güçlü ve kesin ola
caktır. Yürütme ile görevli olan kurul, yasama organının direktif
lerini yerine getirmek zorunda olduğundan (203); bu organili tem
silcisi durumunda olan araştırma komisyonunun isteklerine de, 
karşı çıkmamak zorundadır. 

Bu sisteme bir örnek olarak alınabilecek olan İsviçre'de; 1 
Temmuz 1966 tarihli Kanun, Federe J Devlete ait mercilerin, araştır
ma komisyonlarına İdarî ve hukuki yardımda bulunma zorunluğu-
nu getirmektedir (204). Yine aynı Kanuna göre, araştırma komis
yonunun istemi üzerine, Federal İdare, bütün belgeleri bu komis
yona teslimle yükümlüdür (205). Ancak, araştırma komisyonunca, 
memurlara sivil veya askerî sırlara ilişkin bir soru yöneltildiğinde, 
önce Federal Konsey'in (yüriitme organı) dinlenilmesi zorunludur. 
Federal Konsey, sırrın saklı kalmasında direnirse, bu konuda kşsin 
kararı, araştırma komisyonu verir (206). Ne var ki, bü durumda, 
araştırma komisyonu üyeleri ve görevlileri, edindikleri sırları sak
lamakla yükümlüdürler. Fakat, bu hükmün hangi açıklamalar ve
ya belgeler için geçerli olacağını, Federal Konseyi dinlemek kay
dıyla, araştırma komisyonu kararlaştırır (207). Yine bu Kanun, 
bilgi sahibi kişilerin ifadelerine başvurulurken veya bir takım bel-

(202) BIAYS: s. 450. 
(203) ARSEL (1968): s. 211; BAŞGÎL (1960): s. 299; ESEN (1970): s. 487; 

ÖZÇELÎK (1974): s. 274-275; TUNAYA (1975): s. 184-185. 
(204) 1 Temmuz 1966 tarihli Federal Kanun, Madde 56/4, SA. 1966/2, s. 1330. 
(205) 1 Temmuz 1966 tarihli Federal Kanun, Madde 59, SA. 1966/2, s. 1330-

1331. 
(206) 1 Temmuz 1966 tarihli Federal Kanun, Madde 61/3-4, SA. 1966/2, s, 

1331. 
(207) 1 Temmuz 1966 tarihli Federal Kanun, Madde 61/5, SA. 1966/2, s 

1331. 
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geler incelenirken, Federal Konsey'in, araştırma komisyonunda ha
zır bulunabileceğini hükme bağlamıştır (208). 

Görülmektedir ki, pozitif düzenleme de, meclis hükümetine 
ilişkin teorik açıklamaları desteklemekte ve araştırma komisyon
larım, yürütme kurulu karşısında güçlü kılmaktadır. 

b — Araştırma komisyonunun üçüncü kişiler karşısındaki 
yetkileri 

Bir meclis araştırması komisyonunun, incelemekte olduğu ko
nuda, üçüncü kişilerin bilgilerine de başvurması gerekebilir. Özel
likle, ileride çıkarılması düşünülen bir kanun için yapılan meclis 
araştırmasında, bu gereksinme daha belirgin bir durum gösterir. 
Ancak, rasyonel bir düzenlemede bulunabilmek için yasama orga
nınca gerekli olan bu bilgileri, üçüncü kişiler, araştırma komisyo
nuna vermek istemezlerse ne olacaktır? Yasama organı, bu kişilere 
bir baskıda bulunabilip, gerekirse zorla getirtme yoluna gidebile
cek ve belgelere el koyabilecek midir? Bu soruya, kuvvetler ayrılığı 
prensibini göz önüne aldığımızda, olumsuz cevap vermek gerekir. 
Çünkü, yargısal nitelikteki bu tür yetkiler, ancak yargı organınca 
kullanılabilir. Bu nedenle, araştırma komisyonunun, gerekli, bilgi
yi vermekten çekinip gelmeyen kişileri zorla getirtme ve belgelere 
el koyma işini, doğrudan doğruya kendisinin veya temsilcisi bulun
duğu yasama organmın yapamaması gerekir. Araştırma komisyo
nu, böyle bir durumda, yargı organının yardımını istemelidir. 

Buna karşılık, uygulamada zaman zaman araştırma komisyon
larının, üçüncü kişiler üzerinde güçlü oldukları ve bir takım yet
kilerle donatılmış bulundukları görülmektedir. 

örneğin, ingiltere'de, bir araştırma komisyonu, herhangi bir 
konuyu incelerken, kişiler üzerinde geniş yetkilere sahiptir. Parlâ
mentonun, bu tür yetkileri tanımış olduğu durumlarda, araştırma 
komisyonu, bilgisine başvurduğu kişileri zorla getirtebilir ve bel
gelere el koyabilir (209). Komisyonun, dinlemekte olduğu bir ta
nığa, yemin verdirebilme yetkisi de vardır (210). Bu husus, 1871 

(208) 1 Temmuz 1966 tarihli Federal Kanun, Madde 62/1, SA. 1966/2, s. 
1331-1332. 

(209) ÖZBUDUN (1962): s. 109; TAYLOR: s. 183. 
(210) MAY: s. 604. 
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tarihli Parlâmento Şahitlerinin Yemini Kanunu (Parliamentary 
Witnesses Oaths Act) ile düzenlenmiş bulunmaktadır (211). Bunla
rın da ötesinde, bir kişinin, araştırma komisyonunun isteklerine uy
maması parlâmentoya saygısızlık (contempt of parliament) sayılır. 
Böyle bir durumda karşılaşan araştırma komisyonu, olaydan Ka-
mara'yı haberdar eder. Bunun üzerine Kamara, ilgili kişiyi dinle
yerek, hapis cezası ile cezalandırabilir (212). İngiliz parlâmentosu
nun bu yargısal yetkileri, bir ölçüde, onun kaynağındaki yüksek 
mahkeme özelliğinin bir yansıması olarak görülebilir (213). 

Amerika Birleşik Devletleri'nde de üçüncü kişiler, araştırma 
komisyonlarının sorularını cevaplamak, istenen belgeleri vermekle 
yükümlüdürler (214). Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler, ge
çen yüzyılın ortalarına kadar, doğrudan doğruya Kongre tarafın
dan cezalandırılmaktaydılar. Ancak, Federal Yüksek Mahkeme, 
Kilbourn v. Thompson davasında. Kongre'ye herhangi bir şahsı 
yargılayıp cezalandırma yetkisi tanımadığından; hiç bir kimsenin, 
yasama organı tarafından özgürlüğünden yoksun kılınamayacağı
na karar vermiştir (215). 1857 den beri, Kongre tarafından soru
lan sorulara cevap vermekten kaçınmak, bir suç olarak saptanmış 
bulunmaktadır (216). Bu tarihte bir araştırma komisyonunun in
celemekte bulunduğu konu ile ilgili isteklerini yerine getrmeyenle- ( 
ri cezalandırma yetkisi, Federal Mahkemelere tanınmıştır (217). 
Federal Yüksek Mahkeme, sadece belgeleri vermemeyi değil, bunun 
yanısıra, bu belgeleri yok etmeyi de cezalandırma sebebi saymıştır 
(218). Böylece, Yüksek Mahkeme, belgeleri geri getirmede etkili 
olamayacağı halde, geçmiş bir çekinmeyi cezalandırmaktadır. Bu 
ise, araştırma komisyonlarının isteklerine uymayanlara verilen ce
zanın, bir tazyik aracı olmaktan ötede bir anlam taşıdığını göste
rir. Bu kanun, araştırma komisyonunun çağrısına uymayarak gel
meyen veya istenen belgeleri vermeyenlerin, yüz dolarla bin dolar 

(211) ANSON: s. 348. 
(212) MAY: s. 604-605; ÖZBUDUN (1960): s. 226; ÖZBUDUN (1962): s. 109 
(213) PHILLIPS: s. 207; ARSEL (1958): s. 113, dipnot 16. 
(214) GELLHORN (1965): s. 106. 
(215) ARSEL (1958): s. 111-113. 
(216) GELLHORN (1965): s. 108. 
(217) JAYSON et al: s. 94; LANDIS : s. 185. 
(218) Jurney v. MaoCracken, 294 U.S. 125 (1935), JAYSON et al.: s. 94'den 

naklen. 
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arasında para ve bir ay ile bir yıl arasında hapis cezası ile cezalan
dırılacaklarını saptamıştır (219). 

Üçüncü Cumhuriyet devrinde Fransa'da çıkarılan bir Kanun 
da, kişileri, araştırma komisyonlarının istemlerini yerine getirmek
le yükümlü kılmıştır. 23 Mart 1914 tarihli bu Kanuna göre, tanık, 
araştırma komisyonuna gelmek ve yemin etmek zorundadır. Doğ
ruyu söyleyeceğine yemin ettiği halde yalan söyleyen tanık, ceza 
mahkemesi tarafından cezalandırılır (220). 

İsviçre'de de, 1 Temmuz 1966 tarihli Kanun, üçüncü kişilerin, 
araştırma komisyonlarının sorularını cevaplama ve istenen belgele
ri verme yükümlülüğünde olduklarını saptamıştır (221). Aynı Ka
nun, bu isteme uymayanların İsviçre Ceza Kanununun 292; gerçe
ğe uygun olmayan bilgi verenlerin de, 307. maddelerine göre ceza
landırılacaklarım ve bu konuda Federal Yargı'nın yetkili olduğunu 
hükme bağlamıştır (222). 

D) Komisyonun Raporu 

Komisyon, yasaıtıa organı tarafından araştırmakla görevlen
dirildiği belirli konu üzerindeki incelemeleri tamamladıktan sonra; 
vardığı sonuçları, hazırlayacağı bir raporla meclise sunar. 

Komisyonun raporunda, araştırılan konunun bütün yönleriyle 
gösterilmesi, bilgisine başvurulan kişilerin ifadelerinin ve belgele
rin yer alması gerekir. Çünkü, bu bulguları esas değerlendirecek 
olan, komisyonu seçen meclistir. Bu nedenle, sunulan rapor, mec
lisin objektif bir yargıya varabilmesi için gerekli olan kanıtları 
içermelidir (223). Aksi halde, herhangi bir konuda aydınlanmak 
isteyen. yasama organının, bir değerlendirme yapmak imkânı kal
maz ve sadece komisyonun vardığı sonuçla yetinmek zorunda kalır. 

Örneğin, İngiltere'de, bir araştırma komisyonu, görevini ta
mamlayınca, bilgisine başvurduğu kişilere ait ifadelerin tutanakla-

(219) U.S. Codes, Title 2, 1970, The Congress, § 192. 
(220) ARRIGHI, Pascal: Fransadaki Cumhuriyet Konseyi Nizamnamesiyle 

Millî MecUsinkini Karşılaştırma (çev. F. HACALOĞLU), İD. Yıl 25, 
1954, S. 229, s. 98. 

(221) 1 Temmuz 1966 tarihli Federal Kanun, Madde 59/3, Madde 60, AS. 
1966/2, s. 1331. 

(222) 1 Temmuz 1966 tarihli Federal Kanun, Madde 64, AS. 1966/2, s. 1332. 
(223) BIAYS: s. 480. 
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rmı Kamaraya gönderir ve ayrıca, Kamaranın dikkatini çekmek 
istediği noktalan da raporunda belirtebilir (224). 

Araştırma komisyonunun rapomnun yayınlanmasına genellik
le, bu komisyonu kuran meclisin izin vermesi gerekir. Fransa'da, 
Üçüncü Cumhuriyetten beri, böyle bir yol izlenmektedir. Üçüncü 
Cumhuriyette, Meclis, basılıp yayınlanması iznini, ayrı ayrı herbir 
rapor için verebileceği gibi; böyle tek tek karar almamak için, bü
tün araştırma komisyonlarını kapsayacak şekilde, genel olarak da 
verebilir (225). Buna karşılık, Beşinci Cumhuriyette, bu konuda 
daha sert bir düzenlemeye gidilmiş ve Millet Meclisi İçtüzüğü, ra
porların yayınlanmasına, Meclis Başkanı veya Komisyonun öneri
si üzerine, ancak meclisin karar verebileceğini hükme bağlamıştır 
(226). 17 Kasım 1958 tarihli kararname (ordonnance) ise henüz 
yayınlanmasına karar verilmemiş olan araştırma komisyonu ra
porlarına ilişkin haber çıkaranların, ceza kanununun 378. madde
sine göre cezalandırılacaklarını saptamıştır (227). Beşinci Cum
huriyette bu düzenlemeye gidilmiş olmasında, 1934 yılında Sta-
visky olayını araştıran bir komisyona, ilgili Bakan tarafından ve
rilmiş olan ve açıklanmaması rica edilen bir takım belgelerin, Ko
misyonca yayınlanmış bulunması, önemli rol oynamıştır (228). 
Amerika Birleşik Devletleri'nde ise, araştırma komisyonlarının 
oturumları, aksine bir karar alınmadıkça, zaten kamuya açık ol
duğundan (229), komisyon kararlarının yayınlanması bir sorun 
doğurmamaktadır. 

4 — Araştırmanın Sonucu 

A) Komisyon Raporunun Mecliste Görüşülmesi 

Araştırma Komisyonunun raporu meclise gelince, bunun üze
rinde bir görüşme açılacağı doğaldır. Çünkü, raporda belirtilen 
hususların değerlendirmesini meclis yapacaktır. Meclis, komisyo-

(224) Avam Kamarası içtüzüğü (1948), Madde 75 (MAY: s. 1035). 
(225) PÎYER: s. 814. 
(226) Millet Meclisi İçtüzüğü, Madde 143/2. % 
(227) Meclislerin çalışmasına ilişkin 17 Kasım 1958 tarih ve 58-1100 numa

ralı Kararname (ordonnance), Madde 6/VIII. 
(228) B-IAYS: s. 473474, s. 474 dipnot 100; HAURIOU, Andre: Droit Consti

tutionnel et Institutions Politiques, Paris 1966, s. 724. 
(229) U.S. Codes, Title 2, 1970, The Congress, § 190 a, 1 (b). 
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nun raporunda ileri sürülen önerilerle bağlı değildir (230). Bu 
nedenle, yasama organı, raporu eksik bularak, tamamlanması 
için komisyona geri gönderebilir. Çünkü, komisyon, araştırmayı 
meclis adına, onun temsilcisi olarak yürütmektedir. 

Rapor üzerinde görüşme açılması, araştırmanın doğal sonu
cu olmakla birlikte bunu kesin bir kural olarak görmemek gere
kir. Örneğin, İngiltere'de, komisyonun raporu, doğrudan doğru
ya görüşme konusu olmamakta, ancak gerektiğinde, bir görüşme 
açılmaktadır (231). Aynı şekilde, Fransa'da da Dördüncü Cum
huriyette, rapor üzerinde çoğu kez görüşme açılmadığı olmuştur 
(232). Buna karşılık Beşinci Cumhuriyette, görüşme, raporun ya
yınlanması üzerinde olur ve bu, gizli bir oturumda yapılır (233). 

B) Araştırma Sonucunun Etkileri 

Araştırma sonucunun doğurabileceği etkileri, meclis araştır
masının değişik iki türünü oluşturan yasama araştırması ve si
yasal araştırmaya göre ayrı ayrı ele almak uygun olur. 

a — Yasama araştırmasının sonucu 

Araştırmadan sonra, yasama organı, kanunla düzenlenmesi 
düşünülen belirli bir konuda, aydınlanmış olacaktır. Araştırmanın 
sonucu, o güne değin hiç düzenlenmemiş olmasından veya mev
cut kanunun eskimesi nedeniyle gereksinmteleri karşılayamama<-
sından ötürü, yeni bir düzenlemeye gidilmesi gereğini ortaya çıka-
'rabilir. Bu durumda, araştırma sonucunun gösterdiği yönde, par
lamenterlerin yeni bir kanun teklif etmeleri veya hükümetin bir 
tasarı getirmesi söz konusu olacaktır. 

Buna karşılık, araştırmanın sonucu, herhangi bir düzenle
meye gerek olmadığım gösteriyorsa,. bir yasama işlemine de lü
zum kalmayacaktır. Ancak, yeni bir düzenleme gerekmediği inan
cına varılırken, uygulamada bazı aksaklıklar saptanır ve bunun 
nedeni, yürütme organının hamalı davranışlarına bağlanırsa, yasa
ma araştırması, siyasal araştırmanın sonuçlarını doğurmuş olur. 

(230) TAYLOR: s. 180; BIAYS: s. 480. 
(231) ÖZBUDUN (1962): s. 120. 
(232) BIAYS: s. 480. 
(233) Millet Meclisi İçtüzüğü, Madde 143. 
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b — Siyasal araştırmanın sonucu 

Siyasal araştırma sonucunda, yasama organı, araştırılan ko
nuda yürütme organının izlediği politikada aksaklık olup olmadı
ğını saptayacaktır. Araştırmanın sonunda, yasama organında, yü
rütme organının veya ilgili bir bakanın uyguladığı politikanın ha
talı, yanlış olduğu kanısı uyanırsa, hükümet sisteminin türüne 
göre, çeşitli alternatifler doğabilir. 

Meclis hükümeti sisteminde, yasama organı, yürütme ile gö
revlendirilmiş kurula yeni direktifler verebileceği gibi, bu kurul
da değişiklik yaparak, bazı bakanları görevden de alabilir (234). 

Parlamenter sistemde, belirli bir konuda yapılmış olan meclis 
araştırması sonunda ortaya çıkan duruma göre; hükümetin izledi
ği politikayı değiştirmesi istenebilir veya bu istem söz konusu ol
madan, politikasını, hükümet kendiliğinden değiştirebilir. Değiştir
mez ise, bir gensoru ile, siyasal sorumluluk mekanizması harekete 
geçirilebilir. 

Başkanlık hükümetine gelince; burada yasama organının 
elinde, yürütme organını araştırma sonucuna uymaya zorlayabile
cek direkt etki doğuran araçlar yoktur. Ancak, dolaylı etki doğura
bilecek bazı yollar söz konusu olabilir. Meclis araştırmasının so
nucu, yasama organının kuşkularında haklı olduğunu, yani yürüt
me organının ilgili konuda yetersİ2'.liğini ortaya çıkarabilir. Bu du
rumda, yasama organı, araştırma sonucunda ortaya çıkan gerçek
lere dayanarak, kamuoyunu kendi tarafına çekebilir ve böylece, 
yürütme organını, araştırmanın sonuçlarına uymak zorunda bıra
kabilir (235). Bunun yanı sıra, bütçede gerekli ödeneği kısarak da, 
yürütme organını kendi istediği çizgiye getirebilir (236). 

Buna karşılık, hangi hükümet sisteminde olursa olsun, araş
tırılan konuda yürütme organının hatası olmadığı aksaklığın, ko
nuyu düzenleyen ilgili kanunlardan doğduğu anlaşılırsa; yasama 
organının, kanunlarda değişiklik yaparak, yeni bir düzenleme ge
tirmesi söz konusu olur. Diğer bir deyimle, bu durumda siyasal 
araştırma, yasama araştırmasının sonuçlarını doğuracaktır. 

(234) KÜBALI (1971): s. 367; ARSEL (1968) : s. 211; BAŞGÎL (1960): s. 
299-300; ESEN (1970): s. 487; ÖZÇELÎK (1974): s. 274-275; TUNAYA 
(1975): s. 184-185. 

(235) SCHWARTZ: s. 75. 
(236) BAŞGÎL (1960): s. 323; KÜBALI (1971): s. 454-455; TUNAYA (1975): 

s. 559. 
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İ k i n c i B ö l ü m 

TÜRKİYE'DE MECLİS ARAŞTIRMASI 

I. 1961 ANAYASASI'NDAN. ÖNCE TÜRKİYE'DE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI 

İ — Birinci Meşrutiyet Döneminde Meclis Araştırması 
1876 (1293) Anayasası ile başlayan Birinci Meşrutiyet Devrin

de, yasama organının iki meclisten oluştuğu görülür. Bunlardan 
biri, üyeleri halk tarafından seçilmiş olan Heyet-i Mebusan; diğeri, 
üyelerini Hükümdarın atadığı, Hey'et-i Âyan'dır (1). Ancak Birin
ci Meşrutiyette ne Anayasa'da, ne de Hey'eti Mebusan ve Hey'et-i 
Ayan içtüzüklerinde, «meclis araştırması»nı düzenleyen bir kurala 
rastlanmamaktadır (2). 

Her ne kadar, meclis araştırmasını, yasama organının yetki
lerinin ayrılmaz bir parçası görerek, ona açık bir hukukî dayanak 
aramak gerekmezse de (3); 1876 Anayasasında, yasama orgamnm 
yetkileri son derece kısıtlı olduğundan, meclis araştırmasının her
hangi bir fonksiyonu olamayacağını da gözden uzak tutmamak ge
rekir. 

Gerçekten, Birinci Meşrutiyette, her türlü kudret ve yetki, bü
yük ölçüde, eskiden olduğu gibi yine Hükümdarın elinde olup, son 

(1) Kanunu Esasi (7 Zilhicce 1293), Madde 42 (FERİDUN, Server: Anaya
salar ve Siyasal Belgeler, İstanbul 1962, s. 18); ESEN, Bülent Nuri: 
Türk Anayasa Hukuku, Ankara 1971, s. 47; ARSEL, İlhan : Türk Ana
yasa Hukuku'nun Umumi Esasları, I, Birinci Kitap, Cumhuriyetin 
Temel Kuruluşu, Ankara 1965, s. 25-26. 

(2) Buna karşılık, bakanların cezai sorumluluklarına ilişkin meclis so
ruşturması, Anayasa'nın 31. maddesinde ve Hey'eti Mebusan İçtüzü
ğünün de 32. maddesinde düzenlenmiştir (Bkz. FERİDUN: s. 17; AR
MAĞAN, Servet: Memleketimizde İçtüzükler, İstanbul 1972, s. 65-66). 

(3) Bkz. yukarıda I. BÖLÜM s. 13-19. 
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söz, ona bırakılmıştır (4). Bu yargıyı, Anayasadan alınacak çeşitli 
örneklerle kanıtlamak mümkündür. 

Herşeyden önce, Parlâmentonun toplantıya çağrılması ve tati
le girmesi, Padişahın yetkileri içindedir (5). 

Yeni bir kanun önerisinde bulanmak veya mevcut bir kanu
nun değiştirilmesini istemek yetkisi ise, Bakanlar Kuruluna aittir. 
Yasama organı üyeleri, ancak kendi görevlerinin sınırları içinde bu
lunan konularda kanun teklif edebilirler. Ayrıca, bu çerçeve içinde 
olsa bile, Hey'et-i Mebusan veya Hey'et-i Ayan üyelerinin kanun 
teklifinde bulunabilmeleri için Padişahın izni gerekir ve bu izin 
verildiği takdirde, kanun teklifi, ilgili dairelerden alınacak bilgi ve 
açıklamalara dayanılarak, Şurayı-ı Devlet tarafından hazırlanır 
(6). Görülmektedir ki, parlâmento, yasama programını kendisi çi-
zememekte; bu, büyük ölçüde, hükümdarın kontrolü altında bu
lunmaktadır (7). 

Yasama organının, hükümetin denetimine ilişkin yetkileri de, 
yok denecek ölçüde azdır. Bakanların atanması ve görevinden alın
ması, Padişahın elinde olup (8), güven oyu söz konusu değildir 
(9). Her ne kadar, Anayasa'da, bakanların görevlerine ilişkin du
rumlardan ve görülen işlerden sorumlu oldukları saptanmışsa da 
(ÎO), sorumluluğun kime karşı olduğu belli değildir. Anayasanın 31. 
maddesine dayanarak, sorumluluğun Heyet-i Mebusan'a karşı ol
duğu yorumunda bulunsak bile (11); bu sorumluluk, sadece yar
gısal nitelikte olacak ve siyasal sorumluluğu kapsamayacaktır. Ana
yasanın 31. maddesine göre, Hey'et-i Mebusan üyeleri, Hey'et-i Me-
busan'm görevi içindeki hususlardan ötürü, Bakanlardan birisi 

(4) ORANDAN, Recai Galip : Âmme Hukukumuzda Tanzimat ve Birinci 
Meşrutiyet Devirleri, İstanbul 1946, s. 95-96. 

(5) Kanunu Esasi, Madde 7, 44. 
(6) Kanunu Esasi, Madde 53. 
(7) OKANDAN, Recai Galip: Âmme Hukukumuzun Anahatları, Birinci 

Kitap, Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Yıkılışına Kadar, İstanbul 
1971, s. 154-157. 

(8) Kanunu Esasi, Madde 7. 
(9) AKSİN, Sina: Birinci Meşrutiyet Meclis-i Mebusanı, SBFD. Cilt XXV, 

Mart 1970, No. 1, s. 23; ARSEL (1965): s. 29. 
(10) Kanunu Esasi, Madde 30. 
(11) AKSİN: s. 23; BİLGE, Necip: Bakanların Görev ve Sorumları, Anka

ra 1956, s. 25. 
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hakkında şikâyette bulundukları takdirde, ilgili Şube tarafından ya
pılan incelemeden sonra şikayetin görüşülmeye değer olduğu ka
rarlaştırılır ve Hey'et-i Mebusan üçte iki çoğunlukla Bakanın yar
gılamasını isterse, bu istem Padişah tarafından da onaylandığı tak
dirde ilgili Bakan, Divan-ı Âli'ye gönderilir (12). Görülüyor ki, bu 
madde, sadece yargısal sorumluluğu düzenlemiş, siyasal sorumlu
luğa değinmemiştir. Başka bir deyişle, Hey'et-i Mebusan'da, Baka
nın suçlu olabileceği değil de, yeteneksiz olduğu kanısı uyanırsa, 
yapılabilecek bir şey yoktur. Çünkü, Hey'et-i Mebusan'a Hükümeti 
veya bir Bakanı düşürebilme yetkisi tanınmamıştır (13). Tam ak
sine, Bakanlar ile Hey'et-i Mebusan arasında bir sorun üzerinde 
uyuşmazlık çıktığında; Padişahın, ya Bakanı değiştirme, ya da 
Hey'et-i Mebusan'ı feshetme yetkisi vardır (14). 

Hey'et-i Mebusan için, bütçe ile gerekli ödeneği vermeyerek, 
hükümeti güç durumda bırakabilmek imkânı da söz konusu değil
dir. Çünkü, parlâmentonun tatilde bulunduğu zamanlarda, Hükü
met, sorumluluğu üzerine alarak, bütçe dışında harcamalar yapabi
leceği gibi; Hey'et-i Mebusan bütçeyi kabul etmeden feshedilmiş 
ise, bir önceki yılın bütçesinin bir kararname ile uygulaması da 
mümkündür (15). Parlâmentoyu tatile sokmak ve Hey'et-i Mebu-
sanı feshetmek yetkisi Padişahta bulunduğuna göre ( 16), bütçe si
lahı da işlemeyecek demektir 17). 

Meclis araştırmasının yasama araştırması ve siyasal araştır
ma türlerini göz önüne aldığımızda; bu iki tür araştırmanın da, 
Birinci Meşrutiyet Devrinde pratik bir yararı bulunmayacağı açık
tır. Çünkü, bunlardan birincisi, çıkarılması düşünülen herhangi 
bir kanun için; diğeri ise hükümetin denetimi için gerekli bilgileri 
edinmek amacına yöneliktir. Oysa, yukarıda görüldüğü gibi, 1976 
Anayasası, bu iki yetkiyi de, önemli ölçüde yasama organından 
esirgemiştir. Parlâmento üyelerinin, herhangi bir konuda kanun 
"teklif etmeleri çok güç koşullara bağlandığından, yeni bir düzen
lemenin gerekip gerekmediğini saptamayı amaçlayan bir meclis 

(12) Kanunu Esasi'nin 31. maddesinin tam metni için bkz. FERİDUN: 
s. 17. 

(13) ARSEL (1965): s. 29; ORANDAN (1946): s. 99. 
, (14) Kanunu Esasi, Madde 35. 

(15) Kanunu Esasi, Madde 101, 102. 
(16) Kanunu Esasi, Madde 7, 44. 
(17) ARSEL (1965) : s. 28. -
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araştırmasının da, yararı olmayacaktır. Aynı şekilde, belirli bir 
olayda hükümetin yetersizliğini kanıtlayan bir meclis araştırması 
da, siyasal bir sonuç doğurabilmekten uzaktır. Çünkü, yasama or
ganının önünde hükümetin sorumluluğu bulunmadığından, onu 
düşürebilmek de söz konusu olamayacaktır. 

Buna rağmen yine de, özellikle Meclis-i Mebusan'da, bir takım 
araştırma istekleri görülmektedir. Örneğin, 1877'de Bagdad Mebu
su Abdurrahman Efendi, kendi bölgesinde alman verginin yüksek 
olduğunu, bu nedenle halkın güç durumda bulunduğunu ileri sü
rerek, durumun bir komisyon kanalıyla araştırılmasını istemiştir 
(18). Aynı şekilde, 27 Haziran 1877 tarihli 55. Birleşimde de, üye
lerden Rupen Efendi, ordu için satın alınan peksimetlerin bozuk 
olduğunu, bu gibi olayların ortaya çıkarılması için derhal bir ko
misyon kurulmasını önermişse de, bu yola gidilmemiştir (19). Da
ha başka örnekler sıralamak mümkündür. Biz, ilginç bir diğerine 
değinmekle yetinmek istiyoruz. Rus donanmasının, Şile'ye kadar 
gelerek, bazı gemileri batırıp, bazılarını da alıp götürmesi olayının 
neden önlenemediğinin, seçilecek bir komisyonca araştırılması öne
rilmişse de, Genel kurul, Serasker Paşanın doğrudan doğruya Mec
lise açıklamada bulunmasını istediğinden bu öneriyi reddetmiştir 
(20). 

Görülmektedir ki, Meclis-i Mebusan, kısır yetkilerine rağmen, 
yine de çeşitli sorunlara sahip çıkmak, hükümetin aksayan yön
lerini araştırmak eğilimindedir. Ne var ki, bu eğilimden hoşnut ka
lınmadığı için, Parlâmento, 13 Şubat 1878'de süresiz olarak dağı
tılmıştır (21). 

2 — İkinci Meşrutiyet Döneminde Meclis Araştırması 

30 yıllık bir aradan sonra, 1908 yılında Parlâmento'nun yeni
den toplanması ile, siyasal hayatımızda tkinci Meşrutiyet dönemi 
başlar. 1909 yılında 1876 Anayasasının bazı maddelerinin değişti
rilmesi ile de (22), bir parlamenter hükümet sistemi oluşturulmuş-

(18) US, Hakkı Tarık: Meclis-i Meb'usan, 1293 = 1877, Zabıt Ceridesi, İs
tanbul 1939, s. 344-346. 

(19) US (1939): s. 394. 
(20) US, Hakkı Tarık: Meclis-i Mebman, 1293 = 1877, 2. Cilt, İstanbul 

1954, s. 86-91, 99. 
(21) OKANDAN (1946): s. 120-121, 125; ESEN (1971): s. 50. 
(22) Değiştirilen maddeler için bkz. ARSEL (1965): s. 32, dipnot 31. 
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tur (23). Böylece, yasama organı, gerçek anlamda bir takım yetki
lerle donatılmıştır (24). 1909 değişikliğinin getirdiği bazı yeni dü
zenlemeler şunlardır : 

Herşeyden önce, Parlâmentonun her yıl Kasım ayı sonunda 
»davetsiz olarak toplanacağı ve Mayıs ayı sonunda tatile gireceği 
saptandığından; Padişahın yasama organının çalışma süresini et-
kileyebilmesi söz konusu olamayacaktır (25). 

Yasama organı üyelerinin yeni bir kanun teklifinde bulunabil
meleri veya herhangi bir kanunda değişiklik isteyebilmelerini çok 
güç koşullara bağlayan kural değiştirilmiş ve serbestçe yeni bir ka
nun teklifinde bulunmaları veya değişiklik isteyebilmeleri olanağı 
sağlanmıştır (26). 

Hükümetin, Meclis-i Mebusan Önünde siyasal yönden sorumlu 
olduğu belirtilmiştir. Bakanlar hükümetin genel politikasından 
birlikte, kendi Bakanlıklarının işlemlerinden tek başlarına, Meclis-i 
Mebusan'a karşı sorumludurlar (27). Bir gensoru sonunda, Meclis-i 
Mebusan'm güvensizliğini bildirdiği Bakan, görevinden çekilmek 
zorundadır. Güvensizlik, Hükümet Başkanına yönelirse, Hükümet 
düşer (28). 

Buna karşılık, Meclis-i Mebusan'ın Padişah tarafından Feshe-
dilebilmesi, Meclis ile Hükümetin bir konuda görüş ayrılığına düş
mesi ve istifa ettikten sonra, aynı konudaki görüş ayrılığının yeni 
kurulan hükümetle de devam etmesi şartına bağlıdır. Bu da yeterli 
olmayıp, Ayan Meclisi'nin de izni gereklidir. Böylece seçimlere gi
dilip, kurulan yeni Meclis-i Mebusan, eskisinin görüşünde direndi
ği takdirde, Hükümet, bu görüşe uymak zorundadır (29). 

Görülmektedir ki, tkinci Meşrutiyet döneminde, yasama orga
nı, bir takım yeni yetkilerle donatılmıştır. Ancak, ne Anayasa'da ne 
de Meclislerin İçtüzüklerinde, meclis araştırmasını düzenleyen açık 

(23) ARSEL (1965): s. 32-33; OKANDAN (1971): s. 328. 
(24) OKANDAN, Recai Kalip: Âmme Hukukumuzda İkinci Meşrutiyet Dev

ri, İstanbul 1947, s. 67-68. 
(25) Kanunu Esasi, Madde 43. 
<26) Kanuni Esasi, Madde 53; OKANDAN (1947): s. 10-11. 
(27) Kanunu Esasi, Madde 30. 
(28) -Kanunu Esasi, Madde 38; OKANDAN (1947): s. 82-83; OKANDAN 

(1971): s. 330. 
(29) Kanunu Esasi, Madde 30; OKANDAN (1947): s. 80-81. 
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bir kurala rastlanmamaktadır (30). Buna rağmen, meclis araştır
masını, yasama organına Anayasanın tanıdığı yetkilerin kullanıla
bilmesi için, bunların ayrılmaz bir parçası olarak kabul ettiğimiz
den (31), mutlaka açık bir Anayasa! dayanak aramak gerekli değil
dir. 1909 değişikliği, yasama organı üyelerine kanun teklif etmek 
ve hükümeti denetlemek yetkisini tanıdığına göre, bu yetkilerin 
kullanılmasına bağlı olarak, gerektiğinde meclis araştırması yapı
lacağı da doğaldır. Zaten, Meclis-i Mebusan'ın zaman zaman Hükü
metin denetimini gerçekleştirmek ve uygulamada beliren bazı ak
saklıkları düzeltmek amacıyla, meclis araştırması yaptığı görül
mektedir. 

Örneğin, «Denizli meb'usu Gani Bey'in 'Aydm-Kasaba Şimen-
düferleri tarifelerinin yüksek olmasından dolayı tadili için erbab-ı 
vukuftan bir komisyon teşkiline' dair vermiş olduğu önerge tartı
şılarak kabul edilmiş ve konu onbeş kişilik Özel bir komisyona ha
vale edilmiştir» (32). Aynı şekilde, İstanbul Meb'usu Zöhrap Efen
di de, Bağdat Demiryolu İmtiyazının araştırılması için bir komis
yon kurulmasına karar verilmesini istemiş; ancak bu konuda bir 
karar alınmamıştır (33). Bir başka örnek de, Meclis-i Mebusan'ın 
21 Nisan 1326 tarihli 82. Birleşiminden verilebilir: 16 mebus tara
fından sunulan önergede Arnavutluk olaylarının gerçek nedenleri
nin araştırılması için, bir komisyon kurulması istenmişse de (34); 
bu önerge, Meclis-i Mebusan'ca kabul edilmemiştir (35). 

Ne var ki, çeşitli sorunlara eğilen Meclis-i Mebusan, Sait Halim 
Paşa Kabinesi ile Talât Paşa Kabinesinin savaş suçlusu olarak Di-
van-ı Ali'ye gönderilmelerini incelerken (36), Anayasanın değişik 7. 

(30) AYBAY, Rona: Karşılaştırmalı 1961 Anayasası, İstanbul 1963, s. 140-
141; İçtüzükler için bkz. ARMAĞAN (1972): s. 107-138, 139-200. 

(31) Bkz. yukarıda I. BÖLÜM, s. 13-15. 
(32) ÖKÇÜN, Gündüz: Osmanlı Meclis-i Mebusanında Bağdat Demiryolu 

İmtiyazı Üzerine Yapılan Tartışmalar, SBFD. Cilt XXV, Haziran 
1970, No. 2, s. 16. 

(33) ÖKÇÜN: s. 54-55. 
(34) Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, 21 Nisan 1326 tarihli 82. İçtima, Cilt 

2, s. 1464. 
(35) Meclisi Mebusan Zabıt Ceridesi, Cilt 2, 1326, s. 1488. 
(36) SELEK, Sabahattin: Anadolu İhtilâli, Dördüncü baskı, İstanbul 1968, 

s. 83; 5. Şube Tahkikat ve İfadeler Tutanakları, Devrei İntiha/biye 3, 
İçtima 5. 
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maddesine (37) dayanılarak, 21 Aralık 1334 (1918) de feshedilmiş ve 
böylece İkinci Meşrutiyet dönemi son bulmuştur (38). 

3 — Millî Mücadele Döneminde Meclis Araştırması 

23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin toplanması ile bir
likte, siyasal hayatımızda yeni bir dönem başlar. Tipik bir meclis hü
kümeti sisteminin uygulandığı bu dönemde, Büyük Millet Meclisi, 
olağanüstü yetkilerle donanmış; savaşın yönetimi yanında, yasama, 
yürütme ve hattâ yargı güçlerini de bünyesinde toplamıştır (39). 

Ancak, Meclisin tümünün, yürütme görevini yerine getirebil
mesi mümkün olmadığından 25 Nisan 1920'de, Büyük Millet Mecli
since, «icra kuvveti» kurulmasına karar verildiği görülmektedir 
(40). Bu kararla, yürütme, Büyük Millet Meclisi içinden oluşacak 
bir komisyona bırakılmıştır (41). 2 Mayıs 1920 tarihinde kabul edi
len 3 numaralı, «Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Sureti İn
tihabına Dair Kanun»da da durum farklı değildir. Bu Kanunla 

(37) Parlâmentonun Padişah tarafından feshedilmesini düzenleyen Kanu
nu Esasi'nin 1909 da değiştirilmiş olan 7. maddesi, 1330 (1914) yılın
da tekrar değiştirilmiş ve gerektiğinde Kanunu Esasi'nin 35. madde
sine dayanarak Meclis-i Mebusan'ı feshedebilme yetkisinin Ayan Mec
lisi'nin iznine gerek olmadan, Padişaha ait bulunduğu hükme bağlan
mıştır. Aynı yıl, Kanunu Esasinin 1909 da değiştirilmiş olan 35. mad
desinde değişiklik yapılarak, Bakanlar ile Meclis-i Mebusan arasında 
görüş ayrılığı çıktığında, Padişahın ya Bakanları değiştirebileceği, ya 
da Meclis-i Mebusan'ı feshedebileceği belirtilmiştir (bkz. FERİDUN: 
s. 32-33). 

(38) OKANDAN, Recai Galip: Pozitif Amme Hukukumuz Bakımından 
1912-1920 yıllarında Vukubulan Olaylar, İHFM. Cilt XIX, S. 34, 1954, 
s. 607; ARSEL (1965): s. 40. Her ne kadar, 1919 yılında yapılan seçim
lerle Parlâmento yeniden toplanmışsa da; 16 Mart 1920'de İstanbul'un 
işgali ve bazı mebusların tutuklanmalarını protesto etmek için 18 
Mart 1920'de Meclis-i Mebusan, çalışmalarına kendiliğinden ara ver
miş ve 11 Nisan 1920'de de. Padişah tarafından feshedilmiştir (bkz. 
TUNAYA, Tarık Zafer: Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti Rejimine Geçiş, Muammer Raşit Seviğ'e Ar
mağan, İstanbul 1956, s. 377-378, 387, 391-392, 394). 

(39) SOSYAL, Mümtaz : Anayasaya Giriş, İkinci bası, Ankara 1969, s. 157. 
(40) Düstur, 3. Tertip, Cilt 1, s. 2 (1929 baskısı). 
(41) Bu karar, Erzurum Milletvekili Celâlettin Arif Bey'in, yürütme orga

nını düzenleyecek bir kanun kabul edilene kadar, beş altı kişiden 
meydana gelen geçici bir yürütme komisyonu kurulması teklifinin 
kabulü ile alınmıştır (TBMM. ZC. Devre I, Cilt 1, 2 baskı (1940), s. 
55, 58). 
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oluşturulan İcra Vekilleri Heyeti, Büyük Millet Meclisi'nin bir or
ganıdır. Bu Kanuna göre, vekiller, Meclis tarafından teker teker se
çilecek ve aralarında çıkacak uyuşmazlıklar, Büyük Millet Mecli-
si'nce çözümlenecektir (42). Fakat, vekillerin teker teker Meclisçe 
seçilmesi, İcra Vekilleri Heyetinin homojen bir yapıya sahip olma
ması sonucunu doğurduğundan ; 4 Kasım 1920'de, Kanunda deği
şiklik yapılarak, vekillerin yine Meclis tarafından, ancak, Meclis 
Başkanının gösterdiği adaylar arasından seçilmesi kabul olunmuş
tur (43). 

Mevcut olan meclis hükümeti sistemi, 20 Ocak 1921 Anayasa- • 
sı'nda da saptanmaktadır. Bu Anayasanın 2. maddesine göre, yürüt
me kudreti ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan 
Büyük Millet Meclisi'nde belirmiş ve toplanmıştır. 3. maddeye göre 
de, Devlet, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunacak ve hükü
meti, «Büyük Millet Meclisi Hükümeti» unvanını taşıyacaktır. 8. 
maddede ise, Meclisin yürütme işlerinde, vekillerine yön vereceği 
hükme bağlanmıştır, icra Vekilleri Heyetinin, içlerinden birini ken
dilerine başkan seçecekleri, ancak, Büyük Millet Meclisi Başkanı
nın, îcra Vekilleri Heyetinin de başkanı olduğu, 9. maddede belir
tilmiştir (44). 

Bu arada, 8 Temmuz 1922 tarih ve 244 sayılı «İcra Vekillerinin 
sureti intihabına dair Kanun»a da değinmemiz gerekir. Bu Kanu
nun 1. maddesi, 4 Kasım 1920 tarih ve 47 numaralı Kanun'daki Ve
killerin Meclis Başkam tarafından gösterilecek adaylar arasından 
seçileceğini belirten kuralı değiştirmekte ve bütün vekillerin, önce
den olduğu gibi yine teker teker Meclis tarafından seçileceğini hük
me bağlamaktadır (45). Aynı Kanun, Anayasanm 9. maddesindeki 
düzenlemenin aksine, İcra Vekilleri Reisinin seçimini, İcra Vekil
leri Heyetine değil, Meclise bırakmaktadır. Bir İcra Vekilleri Reisi
nin, Meclisçe seçilmesi ve Meclis Başkanı ile İcra Vekilleri Heyeti 

(42) BALTA, Taksin Bekir : Türkiye'de Yürütme Kudreti, Ankara i960, 
s. 9. 

(43) 4.11.1336 (1920) tarih ve 47 numaralı «İcra Vekilleri Kanunun ikinci 
Maddesini Muaddil Kanun»; Düstu;-, 3. Tertip, Cilt 1, s. 123 (1929 
baskısı). 

(44) Madde metinleri için, bkz. FERİDUN: s. 45-46. 
(45) BALTA, Tahsin Bekir: Türkiye'de Yasama Yürütme Münasebeti, in

celemeler, Ankara 1960, s. 20. 
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arasındaki bağın kalkması, bazı düşünürlerce, parlamenter sisteme 
bir gidiş olarak nitelendirilmektedir (46). 

Görülmektedir ki, Millî Mücadele döneminde, yürütme organı, 
kendi düzenlediği bir programa sahip olamamakta, yasama organı
nın direktiflerine göre davranmaktadır. Bu ise, bu dönemde, kati 
bir kuvvetler birliğinin, başka bir deyişle meclis hükümeti sistemi
nin varlığını gösterir. 

Nitekim, Büyük Millet Meclisi'nin daha ikinci birleşiminde, 
24.4.1920 tarihinde, Mustafa Kemal Paşa'nm aşağıda yer alan ko
nuşması, Meclisin ne kadar güçlü olduğunun güzel bir kanıtıdır : 

«... Böylece yüksek Meclisiniz taşıdığı olağanüstü yet
ki dolayısıyle karşısına çıkacak bir yürütme kurulunu 
yalnız denetlemek ve ulusun çok önemli (yaşamsal) so
runları üzerinde böyle bir kurulla çatışma zorunda bu
lunmak gibi, günümüzdeki durumun hiç de elverişli ol
mayacağı dar bir yasama görevi ile değil, ulusun genel 
yönetimini eylemli olarak yüklenmek, ülkenin ve Hilâ
fetin kurtuluşunu doğrudan doğruya sağlamak ve savun
mak görev ve yetkisi ile kurulmuştur. Ve artık yüksek 
Meclisinizin üstünde bir güç yoktur (47). 

Milli Mücadele döneminde yasama organının sadece yürütme 
gücünü elinde bulundurmakla kalmadığı, belirli konularda kurdu
ğu olağanüstü mahkemelerle, yargı yetkisini de kullandığı görülür 
(48). 

Büyük Millet Meclisi'ne karşı girişilen bazı eylemlerle, bir ta
kım savaş suçlarını önlemeye yönelik 29 Nisan 1920 tarih ve 2 sa
yılı Hiyanet-i Vataniye Kanunu (49), dört aylık uygulamaya rağ
men amacına ulaşamayınca; çıkarılan 11 Eylül 1920 tarih ve 21 sa
yılı Firariler Hakkında Kanun'un 1. maddesi ile, yargıçları Büyük 
Millet Meclisi üyelerinden oluşan İstiklâl Mahkemeleri kurulmuş-

(46) ABADAN, Yavuz-SAVCI, Bahri: Türkiye'de Anayasa Gelişmelerine 
Bir Bakış, Ankara 1959, s. 63. 

(47) VELİDEDEOĞLU tarafından sadeleştirilmiştir (VELİDEDEOĞLU, 
Hıfzı Veldet: Devirden Devire, Cilt 1, Ankara 1974, s. 16). Aslı için 
bkz. 24.4.1336 tarihli 2. Birleşim, TBMM. ZC.' Devre I, Cilt 1, 2. baskı 
(1940), s. 32. 

(48) AYBARS, Ergun: İstiklâl Mahkemeleri, Ankara 1975, s. 43. 
(49) Düstur, Üçüncü Tertip, Cilt 1, s. 4. 
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tur (50). Böylece, Büyük Millet Meclisi, yürütme gücünün yanısıra, 
yargı yetkisini de eline almıştır. 

Bu denli güçlü bir yasama organının, 1921 Anayasasında açık
ça yer almamasına rağmen, meclis araştırmasında bulunabileceği 
de doğaldır. Teorik planda, bu yetkinin hiçbir engelle karşılaşma
ması gerekir. 

Nitekim, uygulamada, bilgi edinmeye yönelik çeşitli meclis 
araştırmaları görülmektedir. 

Örneğin, savaşın yürütümünü yerinde inceleyip, Meclise bilgi 
vermesi için 17.7.1336 (1920) tarihinde on kişilik bir komisyon ku
rulmuş (51) ve bu komisyon, izlenimlerini 9.8.1336 (1920) tarihin
de Meclise sunmuştur (52). 

Milli Savunma için gerekli tedbirler üzerindeki görüşmelerde 
(53), hükümetin bazı sorunların çözümünde yetersiz kaldığını ile
ri süren Trabzpn Mebusu Ali Şükrü Bey, bir «Parlâmento tahkik 
heyeti» ile araştırma yapılmasını önermişse de (54); bu önerge ka
bul edilmemiştir (55). 

İlginç bir yasama araştırması istemi de, 20.12.1337 (1921) ta
rihli birleşimde görülebilir. «Ciheti askeriye emrinde bulunan la
gar hayvanatın bilâbedel muhtacini zürraa itası hakkında Kanun» 
görüşülürken (56), bazı noktaların aydınlanmadığını ileri süren 
Mersin Mebusu Salâhaddin Bey, bir meclis araştırması istemiştir : 

«Gerek memlekette ve gerek ordudaki zayiatı hay
vaniye hakkında ya Sıhhiye Encümeninden veya Meclis 
dâhilinden ve erbabı ihtisastan iki zatın bilintihap tah
kikatı teşriîye icrasına ve neticesini Meclise arza memur 
edilmelerini ... teklif eylerim» (57). 

Ancak, Kanunun konusu ile araştırma konusu farklı görül
müş; kanun gerekli değişiklik önergelerinin görüşülmesi için ilgi-

(50) Düstur, Üçüncü Tertip, Cilt 1, s. 61. 
(51) TBMM. ZC. Devre I,"Cilt 2, 2. Baskı (1940), s. 320. 
(52) TBMM. ZC. Devre I, Cilt 3, 2. Baskı (1941), s. 135-148. 
(53) TBMM. ZC. Devre I, Cilt 2, 2. Baskı (1940), s. 247-263, 267-280. 
(54) TBMM. ZC. Devre I, Cilt 2, 2. Baskı (1940), s. 279. 
(55) TBMM. ZC. Devre I, Cilt 2, 2. Baskı (1940), s. 280. 
(56) TBMM. ZC. Devre I, Cilt 15 (195« baskısı), s. 173-185. 
(57) TBMM. ZC. Devre I, Cilt 15 (1958 baskısı), s. 182. 
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li sürekli komisyona gönderilirken, uğranılan zararda kusuru olan
ların saptanması için, ayrıca bir araştırma komisyonu kurulması
na karar verilmiştir (58). 

Bu dönemde, meclis araştırmasının, güçleri elinde bulundu
ran yasama organının doğal bir yetkisi olarak görüldüğünü kanıt
layan başka örnekler sıralamak mümkündür (59). Ne var ki, aynı 
yasama organında, meclis araştırmasına ilişkin bazı çelişkiler de 
gözlenebilir. 

Örneğin, Trabzon olaylarının araştırılmasını İcra Vekilleri He
yeti isteyip, karma bir komisyon kurulurken (60); «Büyük Millet 
Meclisi, kendisini kesin suretle yürütme ve kanun yapma kuvveti
nin sahibi görerek gerektiği zaman hükümet gibi hareket etmek
ten» çekinmezken (61); bazen de bir araştırma istemi, fırtınalar 
koparmaktadır: İstanbul Yetimhanesine ilişkin bir araştırma öner
gesine karşı ilgili Vekil Rıza Nur Bey; parlamenter sistemde bile 
rastlanmıyacak bir duyarlılık göstermektedir : 

«Elbette, Meclisin her zaman hükümeti denetlemek 
hakkı vardır, doğrudur... Bunun usûlleri vardır ki, kade
me kademe gider. Mesele ile ilgilendim, müfettişler gönder
dim, soruşturma kurullarına incelettim, bu soruşturma 
henüz bitmemiştir. Madem ki bana bu görev için vekillik 
vermişsiniz, soruşturma da yapılmakta ve normal olarak 
ilerlemektedir, o halde soruşturmanın bitirilmesi için 
vakit bırakmak gerekir... Fakat benim yaptırdığım so
ruşturmayı bıraktırır, siz soruşturursanız, beni becerik
siz buluyorsunuz, bana güvenmiyorsunuz demektir. Öy
le ise, şimdi oylarınızı veriniz, istifa ederim...» (62). 

Meclisin, ilgili vekilce yapılacak incelemenin bitmesini bekle
meğe karar verdiği (63) bu atipik örnek, bir yana bırakılacak olur-

(58) TBMM. ZC. Devre I, Cilt 15 (1958 baskısı), s. 182-185. 
(59) TBMM. ZC. Devre I, Cilt 2, 2. Baskı (1940), s. 347-348; TBMM. ZC. 

Devre I, Cilt 3, 2. Baskı (1941), s. 275-277, 401-405; TBMM. ZC. Devre 
I, Cilt 24 (1960 baskısı), s. 68-75. 

(60) GOLOĞLU, Mahmut: Cumhuriyete Doğru, 1921-1922, Milli Mücadele 
Tarihi, Dördüncü Kitap, Ankara 1971, s. 300, 410. 

(61) ACAOĞLU, Samet: Kuvayt Milliye Ruhu Dördüncü baskı, İstanbul 
1973, s. 50-51. 

(62) GOLOĞLU, Mahmut : Türkiye Cumhuriyeti, 1923, Milli Mücadele Ta
rihi Beşinci Kitap, Ankara 1971, s. 217. 

(63) GOLOĞLU (1971 b): s. 219. 
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sa; 1921 Anayasası'nda meclis hükümeti sistemi öngörüldüğünden, 
araştırmayı, yasama organının yetkilerinin ayrılmaz bir parçası ola
rak kabul etmek gerekir. 

4 — 1924 Anayasası'nda Meclis Araştırması 

A) 1924 Anayasası Döneminde Meclis Araştırmasının Hukukî 
Dayanağı : 

Bu dönemde meclis araştırmasının hukukî dayanağını, Anaya-
sa'daki ve Türkiye Büyük Millet Meclisi îçtüzüğü'ndeki düzenle
melere göre ele almak uygun olacaktır. 

a — Anayasa'daki düzenleme 

1924 Anayasası, meclis araştırması ve meclis soruşturmasını 
ayrı ayrı düzenlememiş ve 22. maddesinde, «Sual ve istizah ve Mec
lis tahkikatı Meclisin cümlei salâhiyetinden olup şekli tatbiki Ni-
zamnamei Dahili ile tayin olunur» hükmünü getirmekle yetinmiştir 
(64). Bu kuralda yer alan «Meclis tahkikatı» genel bir kavram olup; 
bunun, Başbakan ve Bakanların cezai ve hukukî sorumluluklarını 
saptamaya yönelik yargısal karakterdeki meclis soruşturmasının 
yanısıra, sadece bilgi edinmeye yönelik siyasal ve yasama araştır
malarını da içerip içermediği açık değildir (65). Bu sorunu çözüm
leyebilmek için, önce, 1924 Anayasası'nda kabul edilen hükümet 
sistemini ve bu sistem içinde yasama organının yetkilerini ele al
mak gerekir. 

20 Nisan 1924 tarihli Anayasa, 5. maddesi ile, yürütme kudre
tinin, yasama yetkisi ile birlikte Büyük Millet Meclisinde olduğunu 
hükme bağlayarak, 1921 Anayasasındaki düzenlemeyi korumuş; 7. 
maddesi ile de, Büyük Millet Meclisi'nin, yürütme kudretini ken
disinin seçeceği Cumhurbaşkanı ve onun atayacağı Bakanlar Kuru
lu kanalı ile kullanacağını belirtmiştir. 

Ancak, bu iki maddeye bakıp, katı bir meclis hükümeti siste
minin bulunduğu yargısına varılamaz. Çünkü, aynı Anayasa'nın 

(64) TANÖR, Bülent - BEYGO, Taner: Türk Anayasaları ve Anayasa Mah
kemesi Kararları, İstanbul 1966, s. 43. 

(65) Anayasa'nın kabulü sırasında Mecliste 22. maddeye ilişkin görüşme
lerde de açıklayıcı herhangi bir konuşma görülmemektedir (fokz. GÖ-
ZÜBÜYÜK, A. Şeref - SEZGİN, Zekai: 1924 Anayasası Hakkındaki Mec
lis Görüşmeleri, Ankara '957, s. 170-171). 
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başka maddeleri, parlamenter sisteme yatkın kurallar taşımakta
dır. Örneğin, sorumsuz bir Cumhurbaşkanı vardır (Madde 4İ? 44. 
maddeye göre, Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından; Bakanlar da 
Başbakan tarafından seçilecek ve Bakanlar Kurulu listesi Cumhur
başkanınca onaylandıktan sonra, Meclise sunulacaktır. Sunulmak 
ise, şüphesiz, Meclisin onayı alınır (66) demek değildir (67). Gö
rüldüğü gibi, bakanların seçiminde Meclisin katkısı yoktur. Hükü
met, sadece programını Meclise bildirecek ve güvenoyu isteyecek
tir. 

Bütün bu kurallar, güçlerin Mecliste toplandığını belirten ba
zı maddelere rağmen, 1924 Anayasası'nm, parlamenter sisteme de 
yatkın bir düzenleme getirdiğini göstermektedir (68). 

Ne var ki, 1924 Anayasası'nda teorik olarak en güçlü kuruluş, 
yine de yasama organıdır. Anayasa'nm 4. maddesine göre, milletin 
tek temsilcisi olan ve egemenliği millet adına kullanan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'dir. Yasama yetkisi Büyük Millet Meclisi'nde 
bulunduğuna ve Anayasa'nm 7. maddesinin ikinci fıkrasında belir
tildiği gibi, Meclis, Hükümeti her zaman denetleyebilip, görevden 
uzaklaştırabileceğine göre; yasama organının, bu yetkilerine bağlı 
olarak meclis araştırmasında da bulunabileceğini ve 22. maddedeki 
«meclis tahkikatı» deyiminin, sadece soruşturmayı değil, araştır
mayı da içerdiğini kabul etmek gerekir. 

b — İçtüzükteki düzenleme 

Nitekim, 2 Mayıs 1927 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahili Nizamnamesi (İçtüzük), «Meclis Tahkikatı» Başlığı altında 
ikili bir düzenleme getirmiştir (69). 

(66) 1921 Anayasası'nda değişiklik yapan 29 Ekim 1923 tarih ve 364 numa
ralı «Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı mevaddınm tavzihen tadiline 
dair Kanun»un 12. maddesinde bu deyim yer alıyordu (Bkz. FERİ
DUN: s. 50). 

(67) ARSEL (1965): s. 99. 
(68) SOYSAL (1969): s. 172; ARSEL (1965): s. 99; BALTA (1960 a): s. 11-13; 

ABADAN-SAVCI: s. 75-79; SAVCI, Bahri: Türkiye'de Meclis Hükümet 
Münasebetlerine Bir Bakış, İncelemeler, Ankara 1960, s. 70; ORAN
DAN, Recai Galip: Pozitif Amme Hukukumuzun Gelişmesi Bakımın
dan Milli Mücadele Devri ve Onu Takip Eyleyen Merhale, Muammer 
Raşit Seviğ'e Armağan, İstanbul 1956, s. 129430. 

(69) ESEN, Bülent Nuri : Anayasa Hukuku, Ankara 1945, s. 166-167; BAL
TA (1960 a): s. 46; KÜBALI, Hüseıyin Nail: Türk Esas Teşkilat Hu-
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Bunlardan ilki, Bakanların görevlerine ilişkin olmak üzere ce
zai veya hukukî sorumluluklarını saptamaya yönelik yargısal nite
likteki (70) «tahkikat»tır. İçtüzüğün 169-176. maddeleri arasında 
yer alan bu tür tahkikata (71), bugünkü Anayasamızın diliyle, mec
lis soruşturması diyebiliriz. 

Gerçekten, İçtüzüğün 169. maddesi, 

«Hükümetin vaki olan bir istizah veyahud bütçenin 
müzakeresi sırasında veya neticesinde veyahud resen 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 46 ncı maddesinin 1 inci ve 
2 nei fıkralarında münderiç Hükümetin Umumî Siyase
tinden ve vekâletlerin ifa ve icrasına mecbur oldukları 
vazifelerden dolayı Vekillerden birinden veyahut İcra 
Vekilleri Heyetinden cezaî veyahud malî mes'uliveti müş
tekim efal vukuundan bahisle tahkikat icrası taleb olu
nursa reise bir takrir verilmek iktiza eder...» 

kuralını getirmiş ve sonraki maddeler, bu tahkikatın yürütüm bi
çimini düzenlemiştir. 176. madde ise, 

«Encümenin nihaî mazbatası cezaî ve malî mes'uli
yeti müstelzim ise, tahkikat evrakı, Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 67. nei maddesi mucibince Meclis kararile 
teşkil olunacak Divanı Âliye, nihayet onbeş gün içinde 
tevdi olunur.» 

hükmü ile, bu tür tahkikatın sonucunu göstermektedir. 

Bizi ilgilendiren ikinci tür «tahkikat» ise, İçtüzüğün 177. mad
desinde yer almakta olup, 

«Meclis bir madde hakkında resen malûmat edin
mek isterse bir tahkikat encümeni teşkil edilir veyahut 
mevcut encümenlerden biri bu vazife ile mükellef olur. 

kuku Dersleri, İstanbul 1960, s. 168-170. İçtüzüğün 169-177. maddeleri 
için bkz. Düstur, Üçüncü Tertip, Cilt 20, 1939, s. 383420; ARMAĞAN 
(1972): s. 258-263. 

(70) BALTA (1960 a): s. 34-35. 
(71) ARSEL, İlhan: Türk Anayasasının Umumi Esasları, Kısım I, Büyük 

Millet Meclisinin Kuruluş ve Vazifeleri, AHFD., Cilt XII, 1956, s. 91 -
93; ARSEL, İlhan: Türk Anayasa Hukuku, Ankara 1959, s. 272-273. 
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Bu kabil tahkikatın icrasını aza veyahut encümen 
teklif edebilir.» 

düzenlemesini getirmiştir. 

Görülmektedir ki, içtüzüğün 177. maddesinde hükme bağlanan 
tahkikat, 169-176. maddeler arasında düzenlenen tahkikattan bü
tünüyle farklıdır. Bu kural, herhangi bir bakanın cezaî veya huku
kî sorumluluğunun saptanmasını değil, bunun ötesinde, meclisin 
bir konuda doğrudan doğruya bilgi edinmesi amacını gütmektedir. 

Zaten, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen şeklinde 
de, 177. maddenin kenar başlığı, «Mesuliyeti mucip olmayan işler 
hakkında tahkikat» olarak saptanmıştır (72). Her ne kadar, İçtü
züğün sonraki yayınlarında, bu kenar başlığı yer almamışsa da 
(73), Meclisin kabul ettiği metinde bu başlığın bulunması, kanun 
koyucunun, 177. maddeye dayanılarak yapılacak olan tahkikatı, 
Bakanların cezaî veya hukukî sorumluluklarının saptanmasına yö
nelik tahkikatın dışında gördüğünü gösterir. 

Parlâmento uygulamasında da, İçtüzükteki bu ikili ayrıma de
ğinilmiştir. Örneğin, «Büyük Millet Meclisi ve bağlanıkları ile mil
lî saraylara ilişkin» 177. maddeye göre meclis araştırması isteminin 
görüşülmesi sırasında (74), bazı üyeler; Bakanların cezaî ve huku
kî sorumluluklarının saptanması dışındaki araştırmanın, 177. mad
deye dayanılarak yapılabileceğini ve bunun herhangi bir konuda 
bilgi toplamaktan öteye geçemeyeceğini, bu araştırma sonunda Ba
kanlardan birinin cezaî veya hukukî sorumluluklarının bulunduğu 
şüphesi doğar ise, o zaman, 169. maddeye göre bir soruşturmaya 
başlanabileceğini belirtmişlerdir (75). 

(72) Meclisteki görüşmeler sırasında 181. madde olarak geçen bu kuralın 
kenar başlığı için bkz. 27 Nisan 1927 tarihli Birleşim tutanağı, TBMM. 
ZC. Devre II, Cilt 31, s! 324. 

(73) Örneğin; Türkiye Büyük Millet -Meclisi Dahili Nizamnamesi, 2 Mayıs 
1927, Düstur, Üçüncü Tertip, Cilt 20, 1939, s. 411; TBMM. Anayasa ve 
İçtüzük, Ankara 1946, s. 64. Buna karşılık, eski harflerle basüı bir 
İçtüzük metninde, bu kenar başlık yer almıştır. Bkz. TBMM. Dahili 
Nizamnamesi (Basım yeri ve tarih belli değil), s. 56. 

(74) TBMM. TD. Dönem IX, Cilt 11, 1951, s. 251-284. 
(75) Özellikle; Manisa Miletvekili Refik Şevket înce'nin (TBMM. TD. Dö

nem IX, Cilt 11, 1951, s. 262-263), Seyhan Milletvekili Reşat Güçlü'nün 
(TBMM. TD. Dönem IX, Cilt 11, 1951, s. 276-277), Tokat Milletvekili 
Ahmet Gürkan'ın (TBMM. TD. Dönem IX, Cilt 11, 1951, s. 277-278) ko-
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177. madeye göre kurulan bir komisyonun yetkilerinin görü
şülmesi sırasında da, bu maddenin düzenlediği araştırmanın, Ba
kanların suçlandırılmasma ilişkin bulunan ve içtüzüğün 169-176. 
maddeleri arasında yer alan soruşturmadan farklı olduğuna deği
nildiği görülmektedir (76). Bu görüşmelerde, • Niğde Milletvekili 
Necip Bilge, İçtüzükteki ikili düzenlemeyi çok net çizgilerle ele al
maktadır. Bilge, İçtüzüğün 1927 tarihli ilk metindeki 177. madde
nin kenar başlığında «mesuliyeti mucip olmayan işlerde tahkikat» 
dendiğini hatırlatmakta ve bu nedenle, 177. maddeye göre kurula
cak komisyonun, 169-176. maddelerde yer alan komisyondan fark
lı olacağını belirtmektedir (77). Ayrıca, İçtüzüğün düzenleme şek
line de değinerek, teknik anlamdaki meclis soruşturmasının 176. 
madde ile son bulduğunu, kanun vazmın, 169. maddeye göre kuru
lan komisyonun yetkilerini öne almakla, 177. maddedeki komis
yonları, soruşturma komisyonlarından ayırdığını ileri sürmektedir 
(78). Nihayet, 177. maddenin amacının sadece bilgi edinmek oldu
ğunu, cezaî veya hukukî bir sorumluluğun saptanmasının söz ko
nusu olmadığını, bu tür sorumlulukların saptanması işinin 169-176. 
maddelere göre kurulacak olan soruşturma komsiyonlarınca yapı
labileceğini, belirtmektedir (79). 

Bizim de katıldığımız bu görüşler, Bakanların suçlandırılma
sma ilişkin soruşturmanın yanısıra, Meclisin, herhangi bir konuda 
bilgi edinmek için de araştırma yapabileceğini ve bunun pozitif da
yanağının, İçtüzüğün 177. maddesi olduğunu kanıtlar (80). 

B) 1924 Anayasası Döneminde Meclis Araştırmasının Konusu 

İçtüzüğün 177. maddesi, Meclisin, bakanların cezaî ve hukukî 
sorumluluklarının saptanması dışında da araştırma yapabileceğini 
belirttiğine göre; karşımıza, bu maddeye dayanılarak yapılan araş
tırmanın, hangi konulara yönelebileceği sorunu çıkar. 

nuşmalan ve İstanbul Milletvekili Salamon Adato'nun önergesi 
(TBMM. TD. Dönem'lX, Cilt 11, 1951, s. 261). 

(76) TBMM. TD. Dönem IX, Cilt 14, 1952, s. 56-114; ayrıca bkz. Anayasa 
Komisyonu Raporu, 26.3.1952 tarihli 53. Birleşim tutanağı sonunda S. 

• Sayısı 121. 
(77) TBMM. TD. Dönem IX, Cilt 14, 1952, s. 58. 
(78) TBMM. TD. Dönem IX, Cilt 14, 1952, s. 57-58. 
(79) TBMM. TD. Dönem IX, Cilt 14, s. 58. 
(80) BALTA (1960 a): s. 46. 
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I 

a —.Siyasal Araştırma 

Anayasa'nın 22. maddesi, soru ve gensoru ile birlikte meclisin 
hükümeti denetleme araçları arasında «tahkikat»a da yer verdiğine 
göre, tahkikatın bir türü olan araşt ırmanın da, herşeyden önce, hü
kümetin denetlenmesi için gerekli bilgilerin toplanması amacıyla 
yapılabileceği doğaldır. Bu nedenle, idarede meydana gelen herhan
gi bir aksaklık, Hükümetin veya bakanlıklardan birinin işlemleri, 
daha geniş bir deyimle, kamu hizmetlerinin yürütüm biçimi, bu tür 
meclis araştırmasının konusunu oluşturabilirler (81). Bu konular
da yapılacak araşt ı rma ile yasama organı, hükümeti denetleyebil
mek için bilgi edinme amacını gütmektedir. 

. Esasen, 1924 Anayasası döneminde, 177. maddeye dayanan 
meclis araştırması istemlerinin çok büyük bir kısmı da bu amaca 
yöneliktir. Başka bir deyişle, bu dönemde istenen meclis araştır
malarının hemen hepsi siyasal araşt ırmalardır (82). 

Gerçekten, 177. maddeye göre meclis araşt ırması açılması is
teminin uygulamada görülen ilk örneği de, bir siyasal araşt ı rma 
niteliğindedir. Yani, Hükümetin denetimi için gerekli bilgilerin 
toplanması amacım gütmektedir. 21 Nisan 1948 tarihinde, Zongul
dak Milletvekili Ali Rıza İncealemdaroğlu tarafından verilen bu 
önerge ile, gemi satın alınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanına yönel
tilmiş olan soruya verilen cevabın aydınlatıcı olmadığı gerekçesi 
ile, gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için 177. maddeye dayanarak 
bir meclis araştırmasının açılmasını istendiği görülmektedir (83). 

, Aynı şekilde, Kayseri Miletvekili Fikri Apaydm'ın, Özalp ilçe
sinde 33 vatandaşın, jandarmanın açtığı ateş sonucu ölmeleri ola
yının gerçek yüzünün Meclisçe araştırılması için, 177. maddeye gö
re bir komisyon kurulmasına ilişkin 19 Ocak 1949 tarihli önergesi 
de, Hükümetin denetimine yöneliktir (84). 

(81) KÜBALI (1960) : s. 169. 
(82) Hükümetin denetlenmesine yönelik bilgi toplamak amacıyla yapılan 

meclis araştırmalarını, siyasal araştırma olarak adlandırmaktayız 
(bkz. yukarıda I. BÖLÜM, s. 8-9). 

(83) Bkz. 21.4.1948 tarihli 50. Birleşim tutanağı, TBMM. TD. Dönem VIII, 
Cilt 11, 1948, s. 85-86. Önerge üzerindeki görüşmelerden sonra, öner
ge sahibi, aydınlanmış olduğu gerekçesi ile, önergesini geri almıştır 
(bkz.- aynı Tutanak Dergisi, s. 116-117). 

(84) Bu önerge .öldürülenlerden birinin yakınının iMeclis Dilekçe Komisyo
nuna başvurması sonunda hazırlanan Dilekçe Komisyonu raporunun 
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Bu ilk örnekleri izleyen daha sonraki yıllarda, da, Hükümetin 
denetimi amacıyla, 177. maddeye dayanarak meclis araştırması 
açılmasını isteyen önergeler görmek mümkündür. Örneğin, Burdur 
Milletvekili Fethi Çelikbaş'm Zile olaylarına ilişkin 20 Ekim 1958 
tarihli (85), Malatya Miletvekili Nüvit Yetkin ve 6 arkadaşının is
timlâk yolsuzlukları konusunda 6 Şubat 1959 tarihli (86), Ankara 
Milletvekili İlyas Seçkin ile Adana Milletvekili Muslihittin Yılmaz 
Mete'nin kromit yolsuzluklarına değinen 17 Aralık 1959 tarihli (87) 
ve nihayet, Adana Milletvekili Suphi Baykam ve 6 arkadaşının da 
Demokrat Parti Gençlik Kollarını konu alan 4 Şubat 1960 tarihli 
(88) önergeleri, İçtüzüğün 177. maddesine dayanmakta olup, siya
sal nitelikte meclis araştırması istemlerini kapsamaktadırlar. 

Bu önergelere ilişkin meclis görüşmelerinde de, 177. madde
ye dayanan araştırma istemlerinin, Bakanların cezaî veya hukukî 
sorumluluklarının saptanmasına değil; siyasal sorumluluklarının 
olup olmadığının araştırılmasına yöneldiği belirtilmektedir. 

Örneğin, Zile olayları hakkında meclis araştırması açılmasını 
isteyen Fethi Çelikbaş, Meclisteki konuşmasında, 177. maddeye de
ğinmektedir : 

«... benim tahkikat önergem, vekili bu önerge mün
derecatına göre itham eden bir tahkikat talebi değildir. 
Ya nedir? Eski İçtüzükte var; eski tüzük 'Mesuliyet dı
şında tahkikat' diyor. Eski harflerle yazılı olan Dahili 
Nizamnamenin matlabında var. 'Mesuliyet dışı tahkikat' 
Ben vekilin mesuliyetini hedef tutmayan fakat Büyük 

aydınlatıcı olmadığı; olayda Hükümetin ihmali olabileceği gerekçesi 
ile verilmiştir (bkz. 19.1.1949 tarihli Birleşim Tutanağı, TBMM. TD. 
Dönem VIII, Cilt 15, 1949, s. 147-154). Önergede 177. maddeye göre 
meclis soruşturması açılması isteniyorsa da, bu, Bakanların cezai so
rumluluğunu saptamaya yönelik soruşturma değildir. Sadece bilgi 
edinme amacını gütmekte olup; İçtüzüğün arı dille basılı 5 Ağustos 
1946 tarihli metninde, «Meclis Tahkikatı» .karşılığında «Meclis Soruş 
turması» kavramı yer aldığı için, önergede de bu kavram kullanılmış
tır (bkz. TBMM.' Anayasa ve İçtüzük, 1. Basım, Ankara 1946, s. 
61-64). 
TBMM. ZC. Devre XI, Cilt 11, 1950, s. 888. 
TBMM. ZC. Devre XI, Cilt 11, I960, s. 1159. 
TBMM. ZC. Devre XI, Cilt 11, 1950, s. 1087. 
TBMM. ZC. Devre XI, Cilt 11, 1960, s. 1151-1152. 
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Millet Meclisinin elkoyması suretiyle millete ve Meclis 
azasına ışık tutması lâzım gelen bir tahkikat istiyo
rum...» (89). 

Aynı şekilde, istimlâk yolsuzluklarına ilişkin meclis araştırma
sı önergesinin görüşülmesinde de, önerge sahiplerinden Urfa Millet
vekili Atalay Akan, amaçlarını şöyle açıklamaktadır : 

«... Bu takririmizle hiç kimsenin mesuliyeti hedef 
tutulmamıştır. 

Takririmiz bir madde hakkında, Meclisin tahkikat 
yaptırmasını icabettirmektedir... 

Malûm olduğu üzere 177 nei maddeye göre, Meclis, 
bir mesele hakkında tahkikat yapar, icrada kusur varsa 
tesbit, murakabe noksanlığı varsa tesbit eder...» (90). 

Görülmektedir ki, İçtüzüğün 177. maddesi ile düzenlenen mec
lis araştırmasına, hükümetin işlemlerine veya kamu hizmetlerinin 
yürütüm biçimine ilişkin bilgi toplamak amacıyla, parlâmento uy
gulamasında da başvurulmuştur. 

b — Yasama araştırması 

1924 Anayasası döneminde, yasama organının, ileride çıkarıl
ması düşünülen herhangi bir kanun için gerekli bilgileri toplamak 
amacıyla da meclis araştırması yapabilmesi gerekir. Her ne kadar 
doktrinde, meclis tahkikatının, Anayasa tarafından hükümetin de
netlenmesinde kullanılacak araçlardan sayılması nedeniyle, bunun 
sadece siyasal araştırmaları kapsayabileceği ileri sürülmüşse de 
(91); biz, meclis araştırmasını, yasama yetkisinin ayrılmaz bir par
çası olarak gördüğümüzden (92), yasama yetkisini elinde bulundu
ran organın, bu yetkisini kullanırken de araştırma yapabileceğini 
kabul ediyoruz. Başka bir deyişle kanun koyma yetkisine sahip olan 
parlâmento, herhangi bir konuyu kanunla düzenlemeden önce, mec
lis araştırması yetkisine de sahip olmalıdır. Bu, belirli bir konuda 

(89) TBMM. ZC. pevre XI, Cilt 11, 1960, s. 895. 
(90) TBMM. ZC. Devre XI, Cilt 11, s. 1164. 
(91) KÜBALI (1960): s. 169; ÖZBUDUN, Ergun: Anayasayı îhlâl Davası 

Münasebetiyle, Forum, Cilt XIII, S. 165 (1961), s. 9-10. 
(92) Bkz. yukarıda, I. BÖLÜM, s. 13-15. 
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girişimde bulunup, karar alabilecek olan bir kurulun; daha önceden 
ilgili konuyu tanıması gereğinin, kaçınılmaz bir sonucudur. Bu ne
denle, İçtüzüğün 177. maddesinin, sadece siyasal araştırmalara de
ğil; bunun yanı sıra, yasama araştırmalarına da uygulanabileceğini 
kabul etmek gerekir. 

Ne var ki, 1924 Anayasası döneminde, çıkarılması düşünülen 
bir kanun için gerekli bilgileri toplamak amacıyla herhangi bir 
meclis araştırmasının açıldığı görülmektedir. Uygulamada, bir iki 
yasama araştırması istenmişse de, bunlar, Meclis tarafından kabul 
edilmemiştir. Ancak, Meclisin kabul etmeyişinin nedeni, yasama 
araştırmasını İçtüzüğün 177. maddesi kapsamında görmemesi de
ğil; çıkarılması düşünülen bir kanun için meclis araştırması yapı
labileceğini benimsememesidir. Başka deyişle, 1924 Anayasası dö
neminde palamento çoğunluğu, 3'asama araştırması kurumunun , 
varlığına inanmaktadır. 

Örneğin, Ankara Milletvekili Avni Doğan ve 54 arkadaşının ba
sını düzenleyen kanunların aksayam yönlerini ve yeni bir düzenle
menin gerekip gerekmediğini saptamak amacıyla, İçtüzüğün 177. 
maddesine dayanarak bir meclis araştırması açılmasını isteyen 17 
Ocak 1960 tarihli önergesi (93) üzerinde ilginç tartışmalar olmuş
tur. Önerge sahipleri adına konuşan Ankara Milletvekili Bülent 
Ecevit'in, önergenin amacını, 

«...biz memleketimizdeki basın rejimi ile ilgili bu 
tahkikat önergesini herhangi bir kimseyi itham için, her 
hangi bir sorumlu siyaset adamı hakkında tahkikat açıl
masını istemek için vermiş değiliz. Bugün halli gerekli 
bir millî davamız haline gelmiş olan basın rejimi mese
lesinde iktidarla muhalefetin bir görüş beraberliğine var
malarını, sorumluların meydana çıkarılıp cezalandırıl
malarından daha önemli saymaktayız. Bu itibarla tah
kikat önergemizi Meclis İçtüzüğünün 177 nei maddesine 
göre sunduk. Bu maddeye dayanarak, teklifimiz, Büyük 
Millet Meclisinin, bugünkü basın rejimi hakkında 'Re'-
sen malûmat .edinmek üzere', bir encümen teşkil ederek 
tahkikat açmasından ibarettir» (94). 

(93) TBMM. ZC. Devre XI, Cilt 11, IS'60, s. 982-983. 
(94) TBMM. ZC. Devre XI, Cilt 11, 1960, s. 983. 
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şeklinde açıklaması karşısında; oturumu yönetmekte olan Baş
kan şu ilginç karşılıkta bulunmuştur : 

«... mevcut kanunlar Meclis tahkikatı mevzuu yapı
labilir mi? Siz bunu kabul ediyor musunuz? Evet tatbi
katta bir aksaklık varsa olur ve Meclis Tahkikatı mev
zuu yapılır. Ama mevcut kanunların ağırlığı, aksaklığı 
Meclis Tahkikatı mevzuu yapılamaz... bizim anlayışımız 
şudur ki, mevcut kanuni mevzuat bir Meclis Tahkikatı 
mevzuu olamaz...» (95). 

Aynı konuda, Hükümet adına konuşan Adliye Vekili Budakoğlu'-
nın görüşleri de, Başkan'ınkinden farklı değildir : 

«... önerge içtüzüğün 177 nei maddesine dayanan 
bir tahkikat önergesidir. Bu maddenin vaz'ettiği hüküm, 
Meclisin bir madde hakkında re'sen malûmat sahibi ol
mak istediği zaman bir encümen teşkil etmek suretiyle 
o meselenin tetkikini âmirdir. Bu önerge ile Yüksek Mec
lisin re'sen malûmat sahibi olması istenilen şeyler ise 
bizzat Meclisin tedvin ettiği kanunlardır. Bunlar Yüksek 
Meclisin meçhulü ve malûmu olmayan hadiseler değil
dir...» (96). 

Tutanak Dergisinden, başka çarpıcı örnekler sıralamak müm
kündür. İstimlâk yolsuzluğuna ilişkin meclis araştırması açılması
nın istendiği 6 Şubat 1959 tarihli önergenin sahiplerinden Urfa Mil
letvekili Atalay Akan'm önergeyi açıklarken yaptığı, 

«... 177 nei maddeye göre, Meclis, bir mesele hakkın
da tahkikat yapar, ... eğer kanunda noksanlık varsa ka
nun yapma yoluna gider ... kanun yapılması için Meclis 
tahikatı yapılır ... Büyük Millet Meclisi namına icra sa
lâhiyetini istimal eden icra, kanun yaparken tetkikat, 
tahkikat yapmaz mı? ... o yapıyor da Meclis kendiliğin
den tahkikat yapamaz mı?...» (97). 

şeklindeki konuşmaya karşılık, Başkan, yine aksi görüştedir: 
«*... mevcut mer'i kanunlar kütüphanede bulunabi

lir. Binaenaleyh kanunların ne olduğu, nasıl olduğu mev-

(95) TBMM. ZC. Devre XI, Cilt 11, 1960, s. 984. 
(96) TBMM. ZC. Devre XI, Cilt 11, 1960, s. 989. 
(97) TBMM. ZC. Devre XI, Cilt 11, 1960, s. 1164. 
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zuu Meclis tahkikatı mevzuu olamaz. Kanunların tatbi
katında aksaklık varsa, taraf tutma varsa, bunlar Mec
lis tahkikatı mevzuu yap'ilabilir..» (98). 

Yasama araştırmasını amaçlavan iki önerge de, Meclis çoğun-
luğunca rededilmiş (99) ve böylece, 1924 Anayasası döneminde, 
herhangi bir kanun için gerekli bilgileri toplamağa yönelik Mec
lis araştırmasında bulunabilme yoiu, parlâmentoya açılmamıştır. 

c — Konuda görülen sapmalar 
Meclis araştırması ile, yasama organının yetkileri içinde kalan 

hususlarda bilgi edinmek amaçlandığına göre, konusunun da, ya 
hükümetin, bir bakanlığın veya bir kamu kuruluşunun işlemlerinin 
incelenmesi, ya da çıkarılması düşünülen bir kanun için gerekli 
bilgilerin toplanmasına yönelmesi gerekir. Bunların dışında kalan 
konularda, meclis araştırması yapılamaz. Örneğin, bir kimsenin 
cezaî veya hukukî sorumluluğunu saptamaya yönelik bir meclis 
araştırması, sadece hükümet üyeleri için söz konusu olabilir, bun
ların dışında kalanları kapsayamaz. 

1924 Anayasası döneminde yasama organı, bu hususta genel
likle titiz davranmış, yargı organlarına intikal etmiş konularda 
araştırma yapmamaya dikkat etmiş olmasına rağmen (100); 18 Ni
san 1960 tarihinde. Cumhuriyet Halk Partisi ve bir kısım basının 
faaliyetleri üzerinde «meclis tahkikatı» açılmasını kabul etmekle 
(101), meşru bir meclis araştırması konusunun dışına çıkmıştır. 
Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi ve bir kısım basının faaliyetlerinin 
incelenmesi, ne hükümetin denetimiyle, ne de çıkarılması düşünü
len bir kanunla ilgilidir (102). Geriye bir tek ihtimal'kalmaktadır 
ki, o da, bu araştırmanın, yargısısal nitelikte bir takım sonuçlara 
yöneldiğidir (103). Nitekim, bu yargıyı, devrin Başbakanı Mende
res'in, bu konuda araştırma önergesi verilmeden önce Demokrat 
Parti Grubunda yaptığı şu konuşma desteklemektedir : 

«Gözünüzün önünde Adliyenin işlemediğini görüyoıf 
sunuz. Meselâ tespit etmek için kalkılır da Et Balık Ku-

(98) TBMM. ZC. Devre XI, Cilt 11, 19«), s. 1164. 
(99) TBMM. ZC. Devre XI, Cilt 11, 19(50, s. 1003, 1183. 

(100) ÖZBUDUN (1962): s. 103. 
(101) TBMM. ZC. Devre XI, Cilt 13, 1960, s. 212. 
(102) KÜBALI (1960): s. 169-170; ÖZBUDUN (1961): s. 9-10. 
(103) ÖZBUDUN (1961): s. 10. 
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rumunun yaptığı ikrazatta yüzbin lirada birşey var mı, 
yok mu, diye Meclis tahkikatı açılır da koskoca vatan 
sathında bu insanlar memleketi temelinden yıkmaya ça
lışıyorlar. Bunlar hakkında tahkikat açılmaz mı?... Şöy
le olur, verirsiniz, tahkik heyetine, bu ne biçim parti
dir ... açın bir meclis tahkikatı tesbit edin bunları ... si
zi kapatıyoruz, diye Büyük Millet Meclisinin kararı ile 
kapatalım.. Siz Meclissiniz, beyler bugün parti olarak 
buradasınız, yarın Büyük Millet Meclisi sizsiniz...» (104). 

Cumhuriyet Halk Partisi ve bir kısım basın hakkında «meclis 
tahkikatı» açılmasına ilişkin önerge Mecliste görüşülürken de, Ma
nisa Milletvekili Samet Ağaoğlu'nun konuşması, bu araştırmadaki 
(tahkikat) yargısal karakteri daha iyi belirlemektedir. 

«... aziz Türkiye Büyük Millet Meclisi, siz bugün bu
rada Türkiye Büyük Milet Meclisine, onun çıkardığı ka
nunlara, Devletin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yük
sek kararlariyle yaptığı hareketlere karşı devam edege-
len isyan fikrini muhakeme etmek için toplanmış bulu
nuyorsunuz...» (105). 

Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan Genel Başkan îsmet 
İnönü'nün, bu araştırma istemini, yargısal nitelikte olduğu için, 

«... Anayasanın üstünde ve kanun dışındadır, düpedüz 
gayrimeşru bir talep...» (106). 

olarak belirtmesine rağmen, önerge 18 Nisan 1960 günü kabul edil
miş ve 27 Nisan 1960 tarih ve 7468 numaralı Kanun'la (107), bu 
komisyona Anayasa'ya aykırı geniş yetkiler verilmiştir. 

Kanun, komisyonun, «... Cumhuriyet müddeiumumisine, sor
gu hâkimine, sulh, hâkimine ve askerî adlî âmirlere tanınmış olan 

(104) Türk Milleti Adına Yargı Hakkını Kullanmağa Yetkili ve 1 Numarah 
Geçici Kanunun 6 ncı Maddesi Hükmünce Kurulmuş Yüksek Adalet 
Divanı'nın «Anayasa'yı İhlâl Dâvası ve Bu Dâva ile Birleştirilen Diğer 
Davalar» Hakkındaki Kararı, Esas No. 1960/1, s. 8 (teksir). 

(105) TBMM. ZC. Devre. XI, Cilt 13, 1960, s. 198. 
(106) TBMM. ZC. Devre XI, Cilt 13, 1960, s. 195. 
(107) 27.4.1960 tarih ve 7468 numaralı Türkiye Büyük Milet Meclisi Tah

kikat Encümenlerinin Vazife ve Selâhiyetleri hakkında Kanun, RG. 
28.4.1960, S. 10491. 27 Mayıs İhtilâlinden sonra, 18.11.1960 tarih ve 
113 numaralı Kanunla kaldırılmıştır (RG. 22.11.1960, S. 10661). 
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bilcümle hak ve salâhiyetler...»e sahip bulunduğunu (108); yapı
lan tahkikatın, ilk tahkikat niteliğinde olduğunu (109) belirtmekte
dir. Ayrıca, Komisyona, her türlü yayını yasaklayabilme, toplata-
bilme, siyasal nitelikteki toplantı gösteri ve benzeri faaliyetlere iliş
kin kararlar alabilme, bunların dışında gerekli göreceği başka ka
rarlar verebilrrie yetkileri tanınmıştır (110). Bütün bunların dışın
da komisyonun kararlarının kesin olduğu da hükme bağlanmış
tır (111). 

Görülmektedir ki, Cumhuriyet Halk Partisi ve bir kısım bası
na ilişkin meclis araştırması (tahkikat), bütünüyle yargısal bir ni
telik göstermekte ve Anayasa'ya aykırı bulunmaktadır (112). Çün
kü, 1924 Anayasasının 8. maddesi, yargı hakkının, millet adına kul
lanılmasını bağımsız yargıçlara tanımış; 54. maddesi ile de, bu ku
ralı desteklemiştir (113). 

Ne ,var ki, bu araştırma (tahkikat) fazla uzun sürmemiş ve 
nedenlerinden biri olduğu (114) 27 Mayıs İhtilâli sonunda Türki
ye Büyük Millet Meclisi'nin kapatılmasıyla, varlığı sona ermiştir. 

5 — Kurucu Meclis'te Meclis Araştırması 

9 Ocak 1961 tarihinde toplanan Kurucu Meclis'in iki kanadım 
oluşturan Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi'nin İçtüzük
lerinde (115) meclis araştırması düzenlenmiş bulunmaktadır. 

(108) 7468 numaralı Kanun, Madde 1. 
(109) 7468 numaralı Kanun, madde 10. 
(110) 7468 numaralı Kanun, Madde 2. 
(111) 7468 numaralı Kanun, Madde 9. 
(112) ÖZBUDUN (1961): s. 9,11; ÖZBUDUN (1962): s. 114^116; KÜBALI 

(I960): s. 169-170; BAŞGİL, Ali Fuat: 27 Mayıs ihtilâli ve Sebepleri 
(Çev. M. Ali SEBÜK-İ . Hakkı AKIN), istanbul 1966, s. 130; ORAN
DAN, Recai Galip: Pozitif Amme Hukukumuzun Gelişmesi Bakımın
dan 1945-1960 Devrinin Özellikleri, İHFM. Cilt XXIX, S. 1-2, 1963, s. 
16; SARICA, Murat: 21 Mayıs 1960'dan 1961 Anayasasının Hazırlanışı
na Kadar Geçen Dönemde Anayasa Hareketleri, İstanbul Hukuk Fa
kültesi 50. Yıl Armağanı, Cumhuriyet Döneminde Hukuk, İstanbul 
1973, s. 57-5«; Yüksek Adalet Divanı Kararı (Esas No. 1960/1), s. 105-
108. 

(113) ÖZBUDUN (1962): s. 115. 
(114) EROGLU, Cem: Demokrat Parti, Tarihi ve İdeolojisi, Ankara 1970, s. 

173-176; MUMCU, Ahmet: Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri 
ve Gelişimi, 3. Baskı, Ankara 1974, s. 199n200, 203. 

(115) Gerek Milli Birlik Komitesi İçtüzüğü, gerek Temsilciler Meclisi İç-
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Milli Birlik Komitesi İçtüzüğünün 106. maddesine göre, 
«Komite bir iş hakkında doğrudan doğruya bilgilen
mek isterse kendi üyelerinden seçeceği beş kişilik bir so
ruşturma komisyonu kurar, yahut komite komisyonla
rından birini bu işle ödevler...» (116). 

Aynı şekilde, Temsilciler Meclisi'nin İçtüzüğünde de, meclis 
araştırmasına yer verilmiştir. Bu içtüzüğün 56. maddesine göre, 

«Temsilciler Meclisi, bir iş hakkında doğrudan doğ
ruya bilgi edinmek isterse, kendi üyeleri arasından seçe
ceği beş kişilik (İnceleme-Araştırma Komisyonu) ku
rar...» (117). 

Ne var ki, bu dönemde, bu maddeye dayanan bir meclis araş
tırması uygulaması söz konusu olmamıştır. Sadece, Temsilciler 
Meclisi üyelerinden Nüvit Yetkin, Güneydoğu Anadoluda kurulma
sı düşünülen bölge teknik okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanına 
yönelttiği sorudan sonra, bu konuda bir meclis araştırması öner
gesi vermisse de, (118); bu önerge gündeme alınmış, ancak, görüş
me açılmadan Temsilciler Meclisi'nin görev süresi sona ermiştir. 

II. 1961 ANAYASASI'MDA MECLİS ARAŞTIRMASI 

1 — 1961 Anayasası'nda Meclis Araştırmasının Hukukî 
Dayanağı 

A) Anayasadaki düzenleme 

Meclis araştırmasının, 9 Temmuz 1961 tarihli Türkiye Cumhu-

tüzüğü, Resmi Gazetede yayınlanmamış olup (ARMAĞAN (1971): s. 
42); Doç. Dr. Servet Armağan'm «Memleketimizde İçtüzükler» adlı 
eserinde yer almıştır. Bu İçtüzüklerin metinleri için bkz. ARMAĞAN 
(1971): s. 289-321, 323-337: 

(116) ARMAĞAN (1971): s. 314. Bu maddede soruşturma kavramı, geçiyor
sa da, bu, bakanların cezai ve hukuki sorumluluklarını saptamaya 
yönelik bir soruşturma değildir. Çünkü, sorumluluğun saptanmasına 
yönelik soruşturma, İçtüzüğün 98-105. maddeleri arasında yer almak
ta olup (ıbkz. ARMAĞAN (1971): s. 313-314); 106. maddede ise sadece 
bilgi edinmek amaçlandığına göre, bunu araştırma olarak nitelendir
mek gerekir. 

(117) ARMAĞAN (1971): s. 336. 
(118) T.C. Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt 6, 1961 s. 534-535. 
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riyeti Anayasası'nın 88. maddesinde yer aldığı görülmektedir. Bu 
maddenin birinci fıkrasına göre, 

«Soru, genel görüşme, Meclis soruşturması ve Mec
lis araştırması her iki Meclisin yetkilerindendir». 

Böylece, Türk hukukunda ilk kez bir Anayasa kuralı ile mec
lis araştırmasına, meclis soruşturması dışında, ayrıca yer verilmiş 
olmaktadır. Gerçekten, 1924 Anayasası'nın 22. maddesinde hükme 
bağlanan «Meclis tahkikatı», hem soruşturmayı, hem de araştırma
yı içerirken (119); 1961 Anayasası ile bu iki kurum birbirlerinden 
ayrılmakta ve her ikisi de, hukukî dayanaklarını bir anayasa ku
ralında bulmaktadır (120). 

B) İçtüzükler deki düzenleme 

1961 Anayasası, meclis araştırması yetkisini her iki meclise de 
tanıdığından, ayrıntılı düzenleme, hem Millet Meclisi, hem de Cum
huriyet Senatosu İçtüzüklerinde yer almıştır. 5 Mart 1973 tarihli 
Millet Meclisi İçtüzüğü'nün (121) 102-103. maddeleri, 27 Aralık 1963 
tarihli Cumhuriyet Senatosu tçtüzüğü'nün de(122) 133-138. mad: 
deleri, araştırmayı düzenlemiş bulunmaktadır. 

(119) Bkz. yukarıda, s. 59-61. 
(120) Kurucu Meclis, Anayasa'nm 88. maddesini, Temsilciler Meclisi Ana

yasa Komisyonu'nun hazırladığı tasarıda hiçbir değişiklik yapmadan 
aynen kabul etmiştir (Bkz. ÖZTÜRK, kâzım: Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası, Cilt III, Ankara 1966, s. 2642-2658; AYBAY: s. 140-141). 
«Yüksek Öğretim Üyelerinden Kumlu Anayasa Komisyonunca Ha
zırlanan Anayasa Öntasarısı»nda ise, meclis araştırması düzenlenme
miş, sadece meclis soruşturmasına yer verilmiştir. Bkz. öntasarı Mad
de 86 (ÖZTÜRK:, Cilt I, s. 49; AYBAY: s. 141). 
Buna karşılık, «Siyasal Bilgiler Fakültesi İdarî İlimler Enstitüsü
nün Gerekçeli Anayasa Tasarısı»nda, her ne kadar sadece meclis so
ruşturması kavramı kullanılıyor ise de, bunun araştırmayı da kap
sadığı kanısındayız. Bu tasarının 52. maddesi şu şekildedir : 

«Soru, gensoru, genel görüşme ve meclis soruşturması mec
lislerin yetkilerindendir... 

... Meclis Soruşturmaları Meclislerin belli konularda bilgi 
edinmeleri maksadını güder ve Meclisin kararı ile yapılır.» 

(ÖZTÜRK : Cilt I, s. 370; AYBAY : s. 141). 
(121) R.G. 13.4.1973, S. 14506. 5.3.1973'de kabul edilen bu İçtüzüğün yürür

lük tarihi, 161. madde ile 1.9.1973 olarak saptanmıştır. 
(122) R.G. 18.1.1964, S. 11610. 
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Bu İçtüzüklerin kabulüne kadar geçen süre içinde ise, Anaya-
sa'nın geçici 3. maddesi, yenileri hazırlanana kadar Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin 27 Ekim 1957 tarihinden önceki İçtüzüğünün her 
iki Mecliste de uygulanacağını belirttiğinden; gerek Millet Mecli-
si'nde gerek Cumhuriyet Senatosu'nda, meclis araştırması, bu İç
tüzüğün 177. maddesine göre yürütülmüştür . 

özellikle Millet Meclisi İçtüzüğü, Anayasa'nm yürürlüğe gir
mesinden çok sonra, 1973 yılında kabul edildiğinden (123); eski iç
tüzük, 12 yıl süreyle uygulanmış ve bu süre içinde verilen 201 adet 
meclis araştırması önergesi (124), eski İçtüzüğün 177. maddesine 
dayanmıştır. Oysa, 177. madde, sadece Meclisin herhangi bir konu
da bilgi edinilebileceğini saptayıp, meclis araştırması önergelerinin 
görüşülme usulünü ve araşt ırmanın yürütüm biçimini düzenlemedi
ğinden; bu hususta, 177. maddenin de içinde yer aldığı «Meclis 
Tahkikatı» başlıklı 16. Bap'm, Bakanların cezaî ve mali sorumlu
luklarının soruşturulmasına ilişkin 169-176. maddelerinden yarar
lanılmıştır (125). Ancak, eski İçtüzüğün 169-176. maddeleri, 17.2. 
1965 tarihli T.B.M.M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü'nün (126) 30. 
maddesi ile yürürlükten kaldırılınca, meclis araşt ırması önergeleri-

(123) içtüzük çalışmalarının geçirdiği safhalar için bkz., Anayasa Komis
yonu Başkanı Akçah'nın Millet Meclisi'nin 7.12.1972 tarihli 15. Birle
şimindeki konuşması (MMTD., Dönen III, Cilt 29, s. 496497). 

(124) Tutanak Dergilerinden ve Meclis Arşivinden saptadığımıza göre, Mil
let Meclisi'nin I. Döneminde 24 adet, II. Döneminde 54 adet III. Dö
neminde 125 adet meclis araştırması öne'rgesi verilmiştir. Ancak, Mil
let Meclisi'nin II. Döneminin son birleşiminde, Meclisin faaliyetlerini 
açıklarken Başkan Bozbeyli, 52 adet araştırma önergesinin verildiği
ni bildiriyorsa da (MMTD. Dönem II, Cilt 36, s. 748); aynı birleşimde 
Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'nun Demir Çelik Tesisleri
ne ilişkin 10/53 numaralı araştırma önergesi okunmuştur (MMTD. 
Dönem II, Cilt 36, s. 655-656). Aynı şekilde, Millet Meclisi'nin III. Dö
neminin son birleşimini kapatış konuşmasında Başkan Avcı, 124 araş
tırma önergesi verildiğini açıklıyorsa da (MMTD. Dönem III, Cilt 
39, s. 564); Millet Meclisi Araştırma Defterinde 21.6.1973 tarih ve 8105 
kayıt numarası ile, Reşit Ülker'in hayat pahalılığına ilişkin 10/125 nu
maralı araştırma önergesi yer almaktadır. Bu nedenle, bizim saptadı
ğımız sayıda, Sayın Başkanlarca açıklanana göre çok küçük bir fark 
bulunmakta ve üç dönemde toplam 199 yerine 203 araştırma önergesi 
görülmektedir. 

(125) MMTD. Dönem I, Cilt 37, s. 497. 
(126) R.G. 1.3.1965, S. 11941. 
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nin görüşülme usulü ve araştırmanın yürütüm biçimi, hukukî da
yanaktan yoksun kalmıştır. Bu sorun, Millet Meclisi'nin 19 Mart 
1965 tarihli 78. Birleşiminde, yeni İçtüzük kabul edilene kadar, es
ki İçtüzüğün yürürlükten kaldırılan 16. Bap hükümlerinin, meclis 
araştırmasında uygulanmasına karar verilmekle çözümlenmiştir 
(127). 

2 — 1961 Anayasası'nda Meclis Araştırmasının Türleri ve 
Meclis Soruşturmasından Farkı 

A) Meclis Araştırmasının Türleri 

Bilindiği gibi, meclis araştırması ile yasama organı, ya ileride 
çıkarılması düşünülen bir kanun için gerekli bilgileri toplamayı; 
ya da Hükümeti etkin bir biçimde denetleyebilmek için, onun faa
liyetleri hakkında doğrudan doğruya bilgi edinmeyi amaçlar. Bu 
değişik amaçlar nedeniyle de, meclis araştırmasını ikiye ayırarak 
ve bunları «yasama araştırması» ile «siyasal araştırma» olarak ni
telendirmek mümkündür (128). 

Oysa, meclis araştırmasını düzenleyen .Anayasa'nın 88. madde
si, «T.B.M.M.'nin denetim yolları» başlığı altında yer almakta ve 
İçtüzüklerde de durum aynı olup; meclis araştırmasının, Millet 
Meclisi İçtüzüğü'nün «Denetim yolları» başlıklı Altıncı Kısmında, 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü'nün de «Hükümetin Denetlenmesi» 
başlıklı Üçüncü Kısmında düzenlendiği görülmektedir. Bu ise, 1961 
Anayasası'nda meclis araştırmasının, sadece siyasal araştırma ola
rak mı düşünüldüğü sorununu ortaya çıkarır. Başka bir deyişle, 
meclis araştırmasından, sadece hükümetin denetlenmesi için gerek
li bilgileri toplamak amacıyla yararlanılabilecek, buna karşılık, ya
sama organı, ileride çıkarılması düşünülen bir kanunun düzenle-* 
yeceği konuda bilgi edinmek gayesiyle, bu yola başvuramayacak 
mıdır? 

Derhal belirtelim ki, meclis araştırmasını, Anayasa'da düzen
lendiği yere göre ele alarak sadece siyasal araştırmalara izin ver
diği, yasama araştırmalarını kapsamadığı yorumunda bulunmamak 
gerekir. 

(127) MMTD. Dönem I, Cilt 37, s. 497. 
(128) Bkz. yukarıda, I. BÖLÜM, s. 5-6. 
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a — Yasama araştırması 

Anayasa'nm 5. maddesi, yasama yetkisini Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'ne verdiğine; 64. maddesi, kanun koymak, değiştirmek 
ve kaldırmak hakkını yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tanıdı
ğına göre; bu konularda karar vermeye yetkili olan kurulun gerek
tiğinde bu yetkisini kullanmadan önce bilgi edinmek amacıyla araş
tırma yapabileceği de doğaldır. Çünkü, araştırma yetkisi, bir an
lamda, yasama yetkisinin ayrılmaz bir parçasıdır (129). 

Kaldı ki, Anayasa'nm 88. maddesinin ikinci fıkrası, 

«Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek 
için yapılan incelemeden ibarettir.» 

hükmünü getirdiğine ve konuyu, sadece hükümetin faaliyetleri ile 
sınırlandırdığına göre; yasama organı ileride kanunla düzenlemeyi 
düşündüğü bir konuda da meclis araştırması yapabilecek demek
tir. 

Nihayet, meclis araştırmasının iki türü olan yasama araştır
ması ile siyasal araştırmayı, birbirlerinden kesin çizgilerle ayırmak 
mümkün değildir. Çoğu kez bu ikisi içice girmiştir. Gerçekten, an
cak araştırmanın sonucu, yeni bir kanunun mu gerektiğini, yoksa 
mevcut düzenlemenin yeterli olup, hükümetin uygulamasında mı 
aksaklık olduğunu gösterecektir. Bu nedenle, bilgi edinmek ama
cıyla yapılan bir araştırmayı, daha başından yasama araştırması 
veya»siyasal araştırma olarak nitelendirmek çok kere olanaksızdır. 

Bu açıklamalarımız, göstermektedir ki, 1961 Anayasası ile ge
tirilmiş olan meclis araştırması kurumu, hem hükümetin deneti
minde kullanılacak bilgileri saptamaya yönelik siyasal araştırma
yı, hem de ileride çıkarılması düşünülen bir kanun için gerekli bil
gileri toplayıp, o konuyu aydınlatmaya yönelik yasama araştırma
sını içermektedir (130). 

Esasen, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'nun uygulama
ları da, daha ilk günden beri genellikle bu yönde olmuştur. 

Millet Meclisi'nde, Doğu Anadolu'daki kuraklığın doğurduğu 
durumu inceleyip, gerekli tedbirleri almak amacını güden ilk meclis 

(129) Bkz. yukarıda, I. Bölüm, s. 13-15. 
(130) ARSEL (1965): s. 347-349. 
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araştırması önergesinde, bu araştırmanın, bir siyasal araştırma ol
madığı görülür. Önerge sahiplerinden Kars Milletvekili Kemal Ok-
yay'ın konuşması, bunu kanıtlamaktadır : 

«...Dikkat edilirse bu takrirlerin hiçbirisinde Hükü
meti kontrol veya tenkid manası olmadığı gibi, Hükü
metin icraatını mahallinde tetkik konusu da yoktur... » 
(131). 

Hükümet adına konuşan Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu da aynı 
konuya değinmektedir : 

«... Meclislerin, hem bir meselenin sadece mahiyetini 
araştırmak ve bilgi edinmek, hem de, bu meselede Hü
kümeti murakabe etmek için böyle bir komisyon kur
maya her zaman yetkileri vardır...» (132). 

Bu ilk örneği izleyen sonraki yıllarda da, gerek Millet Mecli-
si'nde, gerek Cumhuriyet Senatosu'nda kanunla düzenlenmesi dü
şünülen konular üzerinde araş t ı rma önergeleri görülmekte ve bu 
kurum, par lâmento uygulamasında yerleşmiş bulunmaktadır (133). 

(131) 8.1.1962 tarihli 30. Birleşim, MMTD. Dönem I, Cilt 1, 1962, s. 591. . 
(132) 8.1.1962 tarihli 30. Birleşim, MMTD. Dönem I, Cilt 1, 1962, s. 593. 
(133) Şu araştırma önergeleri, yasama araştırmasına örnek olarak gösteri

lebilir : 
Millet Meclisi'nde : 
— Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün «... memleketimizdeki işsiz

liğin gerçek sebepleri ile alınması zaruri kısa ve uzun vadeli ted
birlerin nelerden ibaret olduğuna1, dair..» meclis araştırması öner
gesi (28.5.1962 tarihli 94. Birleşim, MMTD. Dönem I, Cilt 5, 1962, 
s. 455). 

— Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve Çorum Milletvekili Hilmi 
încesulu'nun «... Petrol Kanununun bugünkü ihtiyaçlara ve millî 
menfaatlere aykırı hükümlerinin düzeltilmesi yolunda gerekli in
celemenin yapılması..»na dair meclis araştırması önergesi (23.11.1966 
tarihli 9. Birleşim. MMTD. Dönem II, Cilt 9, 1967, s. 200). 

— Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'm «yerli ilaç endüstrimizin 
sosyal, sağlık ve ekonomik cephelerini bütün ayrıntılarıyla aydın
latmak üzere..» meclis araştırması önergesi (12.4.1967 tarihli 84. 
Birleşim, MMTD. Dönem II, Cilt 16, 1967, s. 50). 

— Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'un «... Bugüne kadar zeytin ve 
mahsulleri için çıkarılmış olan kanunlarla tüzüklerin uygulama so
nuçlarının olumlu olup olmadığı. Olumsuz ise, ne gibi yeni kanu
nî tedbirlerin alınmasının gerektiği...» hakkında meclis araştırma-
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b — Siyasal araştırma 

Anayasa ve İçtüzüklerin açık kuralları karşısında, Millet Mec-
üsi ve Cumhuriyet Senatosu'nun siyasal araştırmada bulunabilece
ği, başka bir deyişle, doğrudan doğruya bilgi edinmek amacıyla, 
Hükümetin veya bir bakanlığın herhangi bir faaliyetini de araştı-
rabileceği kuşkusuzdur. Nitekim, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se-
natosu'nda ilk günlerden beri, çeşitli siyasal araştırma örnekleri 
görmek mümkündür (134). 

sı önergesi (27.11.1968 tarihli 10. Birleşim, MMTD. Dönem II, Cilt 
29, 1969, s. 261). 

— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celal Ertuğ'un, «... Üniversite
lerimizin verimini artırmak dert ve sıkıntılarına çare bulmak için 
Parlâmento olarak neler yapabileceğimizi tayin ve tesbit maksa-
diyle...» Senato araştırması önergesi (22.12.1964 tarihli 19. Birle
şim, CSTD. Cilt 23, 1965, s. 18). 

— Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grup Başkanvekilleri Sedat 
Çumralı ve Fehmi Alpaslan'ın «... Özel yüksek okullar konusunun 
etraflı bir şekilde ele alınması ... Anayasanın 21 nei maddesinde 
ve İkinci Kalkınma Plânında yer alan esasları uygulamak bakımın
dan ne gibi kanuni tedbirlerin alınması gerektiği hususlarının 
incelenmesi...» için Senato araştırması önergesi (14.11.1967 tarihli 
4. Birleşim. CSTD. Cilt 44, 1968, s. 68). 

(134) Aşağıdaki önergeler, siyasal araştırmaya örnek olarak gösterilebilir: 
Millet Meclisi'nde : 
— Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan ve iki arkadaşının, 

«Amerika'dan ithal edilecek 33 Dizel Elektrik Lokomotifinin iha
lesi mevzuunda bilgi edinmek ve aydınlığa kavuşmak üzere..» m e o 
lis araştırması önergesi (27.8.1963 tarihli 125. Birleşim, MMTD. Dö
nem I, Cilt 20, 1963, s. 402). 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun «... muhalefete mensup bele
diye başkanlarıyla köy muhtarlarına yapılan baskıların tesbit edil
mesi için...» meclis araştırması önergesi (22.1.1968 tarihli Birleşim, 
MMTD. Dönem II, Cilt 23, 1968, s. 520). 

— İstanbul Milletvekili Engin Unsal ve 11 arkadaşının, «... Sosyal Si
gortalar Kurumunun işçi konutlarıyla ilgili İntur Şirketi ile yapmış 
olduğu ihalelerdeki usulsüzlükleri tesbit etmek amacı ile...» mec
lis araştırması önergesi (21.1.1975 tarihli Birleşim, MMTD. Dönem 
IV, Cilt 8, 1975, s. 92-93). 

Cumhuriyet Senatosu'nda : 
— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sadi Koçaş'm «... Milli Eği

tim politikası ve öğretmenler hakkında...» Senato araştırması 
önergesi (28.2.1967 tarihli 40. Birleşim, CSTD. Cilt 39, s. 278). 

— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Özgüneş'in «...Diyanet İşlen 
Başkanlığında görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hakkında...» 
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Ancak, Hükümetin, Cumhuriyet Senatosu karşısında siyasal 
sorumluluğu söz konusu olmadığından, böyle bir araştırma yetki
sinin Cumhuriyet Senatosu'na verilmiş olmasının anlamı üzerinde, 
ayrıca durmak gerekir. Herşeyden önce, bir meclis karşısında Hü
kümetin siyasal sorumluluğunun bulunmaması; o meclisin, Hükü
meti denetleyemeyeceği anlamına gelmez. Çünkü, soru, genel 
görüşme, meclis araştırması (siyasal araştırma) gibi denetim araç
ları, doğrudan doğruya Hükümetin siyasal sorumluluğunu doğur
mazlar. Bunlar, sadece bilgi edinmeye, aydınlanmaya yönelik de
netim araçlarıdır. Araştırmadan sonra hükümetin, hatalı uygula
maları bulunduğu, yetersiz olduğu kanıtlanırsa; bu sonuç, tek ba
şına Hükümetin siyasal sorumluluğunu doğurmaya yetmeyecek, 
ayrıca bir gensoru önergesinin verilmesi ve bunun kabulü gereke
cektir. Bu son olanağın, Cumhuriyet Senatosu'nun elinde bulunma
ması; onun, Hükümetin aksayan yönlerini araştıramayacağı, bun
ları ortaya çıkaramayacağı anlamına gelmez. Çünkü, Hükümetin 
siyasal sorumluluğu yoluna gitmek, denetimin son aşaması olup, 
yasama organının, isteklerine uyulmadığı zaman uygulayacağı si
yasal nitelikte bir yaptırımdır. Buna karşılık araştırma sonunda, 
hükümet ortaya çıkan sonuca göre tutumunu değiştirirse, siyasal 
sorumluluğun harekete geçirilmesine de gerek kalmayacaktır. Bu 
nedenle, bir senato araştırmasının saptadığı sonuçlara Hükümetin 
uyabileceği; bu sonuçlara göre tutumunu değiştirebileceği olasılığı
nı gözden uzak tutmamak gerekir. Araştırma sonunda, kamuoyun
dan gelebilecek tepkiler de, Hükümetin tutumunu değiştirmeye 
zorlayabilir (135). Ayrıca, araştırma sonuçlarına, Millet Meclisi'nin 
de eğilebileceğini ve gerekirse bu meclis tarafından siyasal sorum
luluk mekanizmasının işletilebileceğini de göz önünde bulundur
mak gerekir. 

Senato Araştırması önergesi (29.4.1969 tarihli Birleşim, CSTD. Cilt 
, 53, s. 93-95). 

— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ucuzal ve 9 arkadaşının, 
«... Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılmış olan tayin ve nakil 
tasarrufları hakkında..:» Senato araştırması önergesi (20.6.1974 ta
rihli Birleşim, CSTD. C. 17, 1974, s. 157-158. 

(135) Gensoru yetkisinin bulunmamasına rağmen. Cumhuriyet Senatosunun 
hükümetin denetlenmesinde etıkin olabileceğine ilişkin. Temsilciler-
Meclisi'nde Anayasa tasarısı üzerindeki görüşmeler için bkz. ÖZ-
TÜRK : Cilt III, s. 2677.2678, 2684-2686. 
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Bu nedenlerle, sonunda Hükümeti düşürebilme olanağı bulun
masa dahi, Cumhuriyet Senatosuna siyasal araştırma yetkisinin ta
nınması, bir takım sonuçlar doğurabilecektir. 

B) Meclis Araştırmasının, Meclis Soruşturmasından Farkı 
Meclis araştırmasının hukukî dayanağını açıklarken de değin

diğimiz gibi, 1961 Anayasası'nm 88. maddesinde meclis araştırma
sına ve meclis soruşturmasına ayrı ayrı yer verilmiş ve bunun dı
şında meclis soruşturması, 90. maddede de ayrıntılı bir biçimde 
düzenlenmiştir. Böylece, 1961 Anayasası, Bakanların görevlerinden 
doğan cezaî sorumluluklarının saptanmasına ilişkin olan meclis so
ruşturması ile, yasama organının herhangi bir konuda bilgi edin
mesine yönelik meclis araştırmasını, birbirlerinden kesin çizgiler
le ayırmıştır. 1924 Anayasası döneminde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde görülen bu ayrım (136), bugün, doğrudan doğ
ruya Anayasa'da yer almış bulunmaktadır. 

Her ne kadar, yasama organı, özellikle meclis araştırmasının 
bir türü olan siyasal araştırma ile de, Hükümetin veya Bakanlar
dan birinin faaliyetleri üzerinde incelemelerde bulunuyorsa da; bu 
tür araştırma, konusu, yürütülme şekli ve sonuçları bakımından, 
meclis soruşturmasından tamamiyle farklıdır. 

a — Konu yönünden 
Siyasal araştırmanın konusu, Hükümetin ve Bakanlardan biri

nin herhangi bir kamu hizmetinin yürütülmesindeki tutumları hak
kında bilgi edinmek iken; meclis soruşturmasının konusu, Başba
kan veya Bakanlardan birinin, görevleriyle ilgili işlerden veya Hü
kümetin genel politikasından dolayı, cezaî sorumluluklarının bulu
nup bulunmadığının saptanmasıdır (137). Başka bir deyişle, siya
sal araştırmada herhangi bir uygulamanın yerinde olup olmadığı, 
yeterli bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması; soruşturmada 
ise, Başbakan veya Bakanlardan birinin görevleriyle ilgili bir suç 
işleyip işlemediklerinin incelenmesi söz konusudur. 

b — Yürütülmesi yönünden 
Araştırma yetkisi, hem Millet Meclisi'ne, hem Cumhuriyet Se-

natosu'na ayrı ayrı tanınmış iken; Anayasa'nın 90. maddesine göre, 

(136) Bkz. yukarıda, s. 61-64. 
(137) TBMM. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü, Madde 12. 
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soruşturma yetkisi, ancak iki meclisin birlikte toplanmasıyla kul
lanılabilir. Yani bu yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. 

Araştırma isteminde bulunabilecek olanlar, sadece Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosu üyeleridir. Buna karşılık, soruşturma 
isteminde, yasama organı üyelerinin yanı sıra, Başbakanlık kana
lı ile, yargı mercileri de bulunabilir (138). 

Ayrıca, Meclislerden biri, bir araştırma önergesinin görüşül
mesinden sonra araştırma komisyonunun kurulmasına derhal karar 
verebilirken; soruşturma önergesinden sonra, önce bir hazırlık ko
misyonunun kurulması gerekir ve ancak onun raporundan sonra 
soruşturma komisyonunun kurulmasına karar verilebilir (139). 

Araştırma ve soruşturmanın yürütülmesine ilişkin bir başka 
fark ise, Anayasa'nın 90. maddesine göre, meclislerdeki siyasal par
ti gruplarında, meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaya
cağı ve karar alınamayacağıdır. Oysa, araştırma için, böyle bir zo
runluluk söz konusu değildir. 

c — Sonuçları yönünden 
Meclis araştırması ile soruşturması arasında, sonuçları yönün

den de fark vardır. Meclis araştırması sonunda Millet Meclisi veya 
Cumhuriyet Senatosu'nun herhangi bir karar alması söz konusu 
olmayıp, sadece bilgi edinmekle yetinilecektir. Araştırma sonunda 
Hükümete veya bir Bakana karşı güvensizlik doğmuş ise, o zaman 
Millet Meclisi'nde bir gensoru önergesinin verilmesi ve ancak bu
nun kabulünden sonra Hükümetin veya ilgili Bakanın düşürülmesi 
mümkün olabilecektir. Bu nedenle, araştırmanın, doğrudan doğru
ya bir siyasal sonuç doğurması bile söz konusu değildir. Oysa mec
lis soruşturmasının tamamlanmasından sonra, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'nin; Başbakan veya bir Bakanın, Yüce Divana sevk edi
lip edilmemesine karar vermesi gerekecektir. Başka bir deyişle, 
meclis soruşturması, ilk soruşturma niteliğinde olup, sonunda, son 
soruşturmanın açılıp açılmaması kararlaştırılacaktır (140). 

(138) TBMM.-Birleşik Toplantısı İçtüzüğü, Madde 13. 
(139) TBMM. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü, Madde 14-16. 
(140) KUNTER, Nurullah : Ceza Muhakemesi Hukuku. Beşinci Bası, İstanbul 

1974, s. 276, aynı sahifede dipnot 196, 197. Erem, meclis soruşturması
nın; son soruşturmanın açılması karan olarak görülebileceği gibi, bir 
iddianame olarak da kabul edilebileceği fikrindedir. Bkz. EREM, Fa
ruk: Ceza Usulü Hukuku, Dördüncü Bası, Ankara 1973, s. 655. 
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Bu nedenle, meclis soruşturmasının, yasama organı tarafın
dan yürütülen bir yargı faaliyeti olduğunda kuşku yoktur (141). 
Oysa meclis araştırmasının, yargısal nitelikte olmadığı, Anayasa'nın 
88. maddesinin ikinci fıkrasında, 

«Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için 
yapılan incelemeden ibarettir». 

denilmekle, saptanmış bulunmaktadır. Ayrıca 88. maddenin gerek
çesinde de, meclis araştırmasının yargısal bir faaliyet olmadığı ke
sinlikle belirtilmiştir (142). 

3 — 1961 Anayasası'nda Meclis Araştırmasının Yürütülmesi 

Herhangi bir konuda meclis araştırmasının yapılabilmesi için, 
herşeyden önce bir araştırma isteminde bulunulması ve bu istem, 
ilgili meclis tarafından kabul edilirse, araştırmayı sürdürecek bir 
komisyonun seçilmesi gerekir. Bu komisyon, hazırlayacağı raporu 
ilgili meclise sunar ve mecliste raporun görüşülmesi ile de, araş
tırma tamamlanmış olur. 

Bu nedenle biz de, incelememizde, meclis araştırmasının yü
rütülmesini, bu safhalara göre ayrı ayrı ele almayı uygun buluyo
ruz. 

A) Araştırma İstemi 

a — Araştırma isteminde bulunabilecek olanlar 

Anayasa'nın 88. maddesi, meclis araştırmasını her iki meclisin 
yetkileri arasında saydığına göre, hem Millet Meclisi, hem de Cum-

(141) Anayasa Maihkemesi'nin 18.6.1970 tarihli E. 1970/25 ve 26, K. 1970/32 
sayılı Kararı (AMKD. S. 8, Ankara 1971, s. 361). 

(142) 1961 Anayasası'nm gerekçesi şöyledir : 
«Bu maddede bakanların cezaî ve malî sorumluluğuna 

yol açan meclis soruşturması yanında, Meclislere hiçbir 
kazaî yetki vermiyen Meclis incelemesi ayrı bir müessese 
olarak tanzim edilmiştir. Eski İçtüzüğün 177 nei maddesin
de bahis konusu edilen bu yetkinin, nasıl vahim suistimal-
lere vesile verdiği malûmdur. Tasan bu yolla Meclislerin 
yargı organlarına bırakılmış yetkileri eline almasına engel 
olmaktadır». 

Bkz. ÖZTÜRK: Cilt III. s. 2642. 
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huriyet Senatosu üyeleri, araştırma isteminde bulunabilecekler de
mektir. Ancak, Millet Meclisi İçtüzüğü ile Cumhuriyet Senatosu 
îçtüzüğü'nde, istemde bulunabilecekler hakkında farklı hükümler 
yer almıştır. Bu nedenle istemde bulunabilecek olanları, Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosu'nda ayrı ayrı ele almak gerekir. 

aa) Millet Meclisinde 

Millet Meclisi tçtüzüğü'nün 102. maddesinin üçüncü fıkrası, 
meclis araştırmasının, genel görüşmedeki hükümlere göre açılaca
ğını belirtmiştir (143). Genel görüşmenin açılmasını düzenleyen 
100. madde ise, Hükümetin, siyasî parti gruplarının veya en az on 
milletvekilinin genel görüşme is:eminde bulunabileceklerini hük
me bağlamıştır (144). Bu nedenle, meclis araştırmasının da, ancak, 
burada sayılanlar tarafından istenebileceği açıktır. 

Ne var ki, meclis araştırması açılması isteminin Hükümete de 
tanınmış olmasının, bu kurumun niteliğiyle bağdaşmayacağı kanı
sındayız. Çünkü, meclis araştırması, ya hükümetin denetlenmesini, 
ya da çıkarılması düşünülen herhangi bir kanun için gerekli bilgi
lerin edinilmesini amaçlayabilir. Hükümetin, bu iki amaçla da bir 
meclis araştırması isteyebileceğini düşünemiyoruz. 

Yasama organından hiçbir istek gelmediği halde, Hükümetin 
kendiliğinden, sorumluluğu altındaki bir konu için araştırma iste
mesi, bu konuda kendisinin de bazı kuşkuları olduğunu ve bu kuş
kularını elindeki olanaklarla gideremediğini; bu nedenle, konunun 
aydınlığa kavuşması için yasama organından yardım istemek zo
runda kaldığını gösterir. Bunun ise, parlamenter sistemde, Hükü
metin yeteneğine karşı yasama organının duyması gereken güvenle 
bağdaştırılabilmesi hayli zordur. Yok eğer Hükümet, belirli bir ko
nudaki uygulamasından hiçbir kuşkusu olmadığını kanıtlamak is
tiyorsa, o zaman araştırma isteminin doğrudan doğruya kendisin
den gelmemesi; ancak, yasama organında bu konuda bir meclis 

(143) Millet Meclisi İçtüzüğü, Madde 102/III : 
«Meclis araştırmasının açılmasında genel görüşme açıl-

masındaki hükümler uygulanır.» 
(144) Millet Meclisi tçtüzüğü'nün «Genel Görüşmenin Açılması» kenar baş

lıklı 100. maddesinin I. fıkrası şöyledir : 
«Genel görüşme açılması, Hükümet, siyasi parti grup

ları veyà en az on milletvekili tarafından Başkanlıktan bir 
önergeyle istenebilir...» 
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araştırması istendiği takdirde, bu isteme karşı çıkmayıp destekle
mesi beklenir. Hükümetin, sorumluluğu altındaki belirli bir konu
da, yasama organını aydınlatmak istediği için meclis araştırması 
yoluna başvurması da düşünülemez. Çünkü, böyle bir gereksinme 
karşısında, genel görüşme yolunu seçmesi daha uygun olacaktır. 

Çıkarılması düşünülen bir kanun için gerekli bilgilerin toplan
ması amacıyla Hükümetin bir meclis araştırması istemesi de söz 
konusu olamaz. Çünkü, Hükümetin emrinde geniş bir kadro bulun
duğundan ve zaten her konuda bütün bilgiler Hükümette toplan
dığından, bu konuda da yasama organının yardımına muhtaç olma
ması gerekir. Bir kanun tasarısının hazırlanmasından önce gerekli 
bilgileri, Hükümet, kendi imkânlarıyla edinebilecek durumdadır. 

Nitekim, gerek eski İçtüzüğün uygulandığı Birinci, İkinci ve 
Üçüncü Dönemlerde; gerek yeni İçtüzüğün uygulandığı Dördüncü 
dönemin incelememiz kapsamına aldığımız birinci ve ikinci yasama 
yıllarında, Hükümet tarafından istenmiş olan hiçbir meclis araş
tırmasına rastlanmamıştır. Aksine, Dördüncü Dönemin birinci ya
sama yılında, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına verilen mec
lis araştırması önergesinde imzası bulunanlardan Vefa Tanır'm, o 
sıra Bakan olması tartışmalara yol açmış; önergenin görüşülme
mesi istenmiştir (145). Bunun üzerine, Cumhuriyetçi Güven Parti
si, araştırma önergesine grup adına imza koyanlar arasında deği
şiklik yapmış ve sorun böylece çözümlenmiştir (146). Ancak, Hü
kümetin, milletvekilleri tarafından verilen meclis araştırması öner
geleri Millet Meclisi'nde görüşülürken, bazılarına karşı çıkmaya
rak, desteklediğine rastlanmaktadır (147). 

(145) 15.1.1974 tarihli 29. Birleşim, MMTD. Dönem IV, Cilt 1, s. 167-168. 
(146) 16.1.1974 tarihli 30. Birleşim, MMTD. Dönem IV, Cilt 1, 1974, s. 175-

176. 
(147) Örneğin, Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, «Deprem bölgesinde ya-

şıyan 100.000 kişinin hayatlarının korunması ve miktarı milyar liraya 
yakın canlı hayvanların telef olmasının önlenmesi ile normal hayata 
intibaklarının sağlanması hususlarında Hükümetçe alman tedbirleri 
yerinde inceleyip bilgi edinilmek üzere bir meclis araştırması yapıl
masına» dair Önergesi Millet Meclisi'nde görüşülürken, îmar ve İs
kân Bakanı Haldun Menteşeoğlu, önergenin kabulünü istemiştir 
18.11.1966 tarihli 7. Birleşim, MMTD. Dönem II, Cilt 9, 1967, s. 143). 
Aynı şekilde, Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki arkadaşının «Dev
lete, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve diğer kamu kurumlarına bağlı 
hastaneler ile., tedavi usulleri..»ne ilişkin meclis araştırması önerge-
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Millet Meclisi'nin yeni içtüzüğünde dikkati çeken bir başka 
nokta, meclis araştırması isteyebilme yetkisinin, siyasal parti grup
larına veya en az on milletvekiline tanınmış olmasıdır. Esasen, on 
milletvekili bir grup kurabilme olanağına sahip bulunduklarından, 
yeni içtüzüğe göre, ancak siyasal parti grupları veya hiç olmazsa 
grup kurabilecek düzeyde sayısal üstünlüğe sahip milletvekilleri 
topluluğu meclis araştırması isteminde bulunabileceklerdir. Böyle
ce, eski içtüzükte tek bir milletvekilinin de sahip bulunduğu bu 
yetkinin kullanılmasına, yeni İçtüzükte bir alt sınır getirilmiştir. 

Ayrıca, eski içtüzüğün 177. maddesine göre, komisyonların da 
meclis araştırması isteme yetkisi varken, yeni içtüzükte bu imkân 
tanınmamıştır. Ancak, eski içtüzüğün uygulandığı oniki yıl içinde, 
hiçbir komisyonun araştırma isteminde bulunmadığını gözönüne 
alırsak, bu değişikliğin, pratik bir önemi olmadığını söyleyebiliriz. 

Buna karşılık, araştırma isteminde bulunabilme yetkisinin en 
az on milletvekiline tanınmış olmasında da aynı yargıya varmak 
mümkün değildir. Çünkü, yeni içtüzüğün getirdiği bu değişiklikten 
önce, birçok milletvekilinin, bu yetkiyi tek başlarına kullandıkları 
görülmektedir. 

Özellikle, bağımsız milletvekilleriyle, Millet Meclisi'nde grup 
kuramamış siyasal partilerin meclis araştırması isteyebilmelerini 
önemli ölçüde etkileyecek olan bu yeni düzenlemenin, Anayasa'ya 
uygun olup olmadığı üzerinde ayrıca durmamız gerekecektir. 

Anayasa'nm 88. maddesi, meclis araştırmasını, her iki mecli
sin yetkileri içinde saymış; ancak bu yetkinin kullanılmasının ay
rıntılarını düzenlememiştir. Buna karşılık, Anayasa'nm önemli bu
lup ayrıntılarını da düzenlediği, bazı yasama faaliyetlerinde, yetki
nin kullanılmasının, belirli gruplara değil, her bir parlamentere ta
nındığı görülür. Örneğin, 91. maddede kanun teklif etme yetkisi 

sini, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın desteklediği 
görülmektedir (15.12.1969 tarihli 15. Birleşim, MMTİD. Dönem III, 
Cilt 1, 1970, s. 485). 
Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz ve 9 arkadaşının, «Fındık 
randımanının ve Fiskobirlik yönetiminin aksaklıklarının tespiti...» 
konulu araştırma önergesinin Millet Meclisi'nde görüşülmesi sırasın
da, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Mustafa Ok, önergenin kabulü
nü istemiştir (30.4.1974 tarihli 69. Birleşim, MMTD. Dönem IV, Cilt 3, 
1974, s. 259). 
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düzenlenirken, bu yetkiyi tek bir üyenin de kullanabileceği belirtil
miştir. Aynı şekilde, ayrıntılı bir biçimde ele alman gensoru yetki
sinin hükme bağlandığı 89. maddede, 1488 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklikten önce, gensoru önergesi verme yetkisi siyasal parti 
grupları yanında tek bir milletvekiline de tanınmış bulunmaktaydı 
(148). 

Anayasa'nın ayrıntılı düzenlemesine girdiği konularda yetki
nin kullanılması tek bir parlamentere de tanındığına, buna karşı
lık, 88. maddede aksine bir sınırlama getirilmediğine göre; meclis 
araştırması isteminde bulunabilme yetkisinin de, Millet Meclisi ve
ya Cumhuriyet Senatosu'nun tek bir üyesince kullanılabilmesi ge
rektiği kanısındayız. Bu nedenle, Millet Meclisi İçtüzüğünde getiri
len sınırlamayı, Anayasa'ya aykırı buluyoruz. 

Her ne kadar, Anayasa'nın 84. ve özellikle 85. maddelerinde si
yasal parti gruplarına ayrı bir önem verilmişse de (149), yasama 
organının faaliyetlerinin, sadece gruplara bırakıldığı düşünülemez. 

içtüzük tasarısı Milet Meclisi'nde görüşülürken yapılan konuş
malardan anlaşıldığına göre, bu sınırlamanın amacı, araştırma yet--

(148) 1961 Anayasası'nın 89. maddesi, 1488 sayılı Kanunla değiştirilmeden ön
ce, gensoru önergesinin kimler tarafından verileceğini şöyle düzenle
mişti: 

«Gensoru yetkisi yalnız Milet Meelisinindir. Milletve
killerince veya bir siyasî parti grubunca verilen gensoru 
önergesinin gündeme alınıp alınmıyacağı, verilişinden son
raki ilk birleşimde görüşülür...» 

20.9.1971 tarih ve 1488 sayılı Kanun, Anayasa'nın bu maddesinde de
ğişiklik yaparak, bu hakkı en az on milletvekiline tanımıştır : 

«Gensoru yetkisi yalnız Millet Meclisinindir. Gensoru 
önergesi bir siyasi parti grubu adına veya en az 10 millet
vekilinin imzasıyla verilir...» 

(149) Anayasa'nın 84. maddesinin birinci fıkrası şöyledir : 
«Meclislerin Başkanlık Divanları, o Meclisteki siyasî 

parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana 'katılmaları
nı sağlıyacak şekilde kurulur.» 

85. maddenin ikinci fıkrası ise, siyasal parti gruplarının, Meclis çalış
malarına kuvvetleri oranında katılacaklarım saptamış bulunmakta
dır. 

«İçtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının, Meclisle
rin bütün faaliyetlerine kuvvetleri oranında katılmalarını 
sağlıyacak yolda düzenlenir. Siyasi parti grupları, en az on 
üyeden meydana gelir.» 
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kişinin kötüye kullanılmasını önlemek ve meclis çalışmalarının en
gellenmesine meydan vermemektedir (150). Ne var ki, bir hakkın 
kötüye kullanılmasını önlemek amacı; o hakkın, belirli sayıda bir 
çoğunluğu sağlayamamış olan parlamenterlerin elinden İçtüzükle 

(150) İçtüzük teklifinde ve bu teklifi inceleyen Millet Meclisi Anayasa Ko
misyonunun raporunda yer alan gerekçelerde, araştırma isteminde bu
lunabilecek olanlar için alt sınır getirilmesinin nedeni açıklanmamış
tır (Bkz. MMTD. III . Dönem, Cilt 29, 1972, 4.12.1972 tarihli 13. Birle
şim tutanağı sonunda S. Sayısı : 763). Buna karşılık, Millet Meclisi'n-
deki görüşmeler sırasında Anayasa Komisyonu Başkanı Cevdet Akçalı, 
konuşmasında, araştırma isteminde bulunacaklar yönünden getirilen 
bu sınırın nedenini şöyle açıklamıştır : 

«... Anayasamız, milletvekilinin şahsına, bir de Par
lâmentonun tümüne denetim hakkını vermiştir. Biz, mil
letvekilinin şahsına verilmiş olan denetim haklarını hiç
bir suretle kısıtlamıyoruz ve tamamen o hususta kolay
laştırıcı tedbirler getiriyoruz. 

Milletvekilinin şahsen haiz olduğu denetim yolu ikidir. 
Birincisi; sözlü veya yazılı soru, diğeri de soruşturma açıl
masını istemektir... 

... Ancak, bâzı denetim yollarının işleyebilmesi için 
mutlaka Meclisin bir karar vermiş olması lâzımdır. İşte 
bu denetim yolları da genel görüşme, Meclis araştırmas'ı-
dır. Biz, bir milletvekilinin genel görüşme ve Meclis araş
tırması isteme hakkını kaldırıyoruz gibi görünüyor hattı 
zatında; ancak, biz bu yolu Mecliste çalışır hale getiriyo
ruz... 

... Biz, 10 milletvekili imzasıyla verilmesi şartını ko
yarken, diğer taraftan da Yüce Meclisin mutlaka 7 gün 
zarfında toplanıp bu hususta karar verme mecburiyetini 
de getirmiş bulunuyoruz. Bu suretle biz bu yolu açarak 
Meclis araştırması ve genel görüşme denetim yollarının iş
ler hale getirilmesi için bu tedbirleri getiriyoruz...» 
(13.2.1973 tarihli 56. Birleşim, MMTD. Dönem III , Cilt 33, 
1973, s. 505-506). 

Ancak biz, Aıkçalı'nın Milletvekillerine ve Parlâmentonun tümüne ta
nınan denetim yolları ayrımına katılamıyoruz. Araştırma açılması 
için Millet Meclisinin karar vermesi gereği, tek bir milletvekilinin 
araştırma isteminde bulunmasına engel değildir. Ayrıca, Anayasa'nın 
88. maddesi, bu tür bir ayrıma müsait görülmemektedir. Kaldı ki, 
meclis araştırması isteminde bulunabilecek olan siyasal parti grup
ları veya en az on milletvekili, meclisin tümü olmadıklarına göre, 
istemin kabul edilebilmesi için, yine Millet Meclisinin ka ran gere-
kecektir. 

88 



tamamen alınmasını haklı göstermekten uzaktır (151). Bu sınırla
manın, ancak bir Anayasa değişikliği ile yapılması gerekir. 

bb) Cumhuriyet Senatosunda 

Cumhuriyet Senatosu' İçtüzüğü'nde, araştırma isteminde bu
lunabilecekler yönünden herhangi bir sınırlama söz konusu değil
dir. İçtüzüğün 134. maddesi, Cumhuriyet Senatosu üyelerine, araş
tırma açılmasını isteyebilme yetkisini tanıdığına göre; Cumhuriyet 
Senatosu'nun tek bir üyesinin de, bu yetkiyi kullanarak, herhangi 
bir konuda araştırma açılmasını istemesi mümkündür. 

Araştırma isteminde bulunan bir üye, istemini, henüz gündem
deyken geri alabilir (152). Oysa, bu konuda Millet Meclisi'nin uy
gulaması farklı olup, bir araştırma isteminin geri alınmasında, Ge
nel Kurulun izni aranmaktadır (153). 

(151) Aynı görüş, Millet Meclisi'nde Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı 
tarafından da dile getirilmiştir : 

«... İçtüzük tasarısının hazırlanmasında, bir hakkın 
suiistimalinin önüne geçebilmek için, ifradı önleyelim der 
ken, tefrite gidiyoruz... Ancak, bir hakkın suiistimalini 
önleyelim derken, hakkın esasını ortadan kaldırma gibi 
bir yola gitmek de hatalı bir görüştür, hatalı bir tutum
dur » (132.1973 tarihli 56. Birleşim, MMTD. Dönem 
III, Cilt 33, 1973, s. 502). 

(152) Örneğin, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker, «Öğrenci 
olayları ve şiddet hareketleri doğuran hususlara dair Senato Araş
tırması» isteyen ve Genel Kurulda 8.12.1970'de okunan önergesini; 
aktüalitesini kaybettiğinden 15.6.1971'de geri almıştır (CSTD. Cilt 
62, 1971, s. 182-184; CSTD. Cilt 65, 197li s. 348). 
Aynı şekilde, Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer, 
«Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlanan Mühendis
lik ve Mimarlık Özel Yüksek Okullarına dair Senato Araştırması» 
isteyen önergesini; sorun, çözüm yoluna girdiği için geri almıştır 
(CSTD. Cilt 4, 1972, s. 59). 

(153) Aydın Milletvekili Reşat Özarda, «Yabancı Sermayeyi Teşvik Komi
tesinde milli menfaatler aleyhine kararlar alındığı ve yolsuzluklar 
yapıldığına ilişkin» meclis araştırması önergesini, 8.12.1967 tarihli 
14. Birleşimde geri istemiş ve bu istem Genel Kurulun onayı ile ger
çekleşebilmiştir (MMTD. Dönem II, Cilt 22, 1968, s. 386). 
Aynı şekilde Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu da «Üçüncü 
demir-çelik tesislerinin kuruluş yeri»ne ilişkin meclis araştırması 
önergesini, 6.5.1970'de Genel kurulun ona^ı ile geri alabilmiştir 
(MMTD. Dönem III, Cilt 4, 1970, s. 611). 
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Araştırma isteminde bulunan bir üye, önergesi gündemdeyken 
üçte bir yenileme seçimine girip kazanamazsa, üyelik sıfatını kay
bettiği için, araştırma önergesi de gündemden çıkarılmaktadır 
(154). Böyle bir sorun, Millet Meclisi için söz konusu değildir. Çün
kü, bilindiği gibi, Cumhuriyet Senatosu'nun sürekli bir kurul olma
sına karşılık, Millet Meclisi'nde dört yıllık dönemler vardır ve bu 
dört yıllık dönem içinde bitirilemeyen işler, kadük olmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu'nda, üyelerin yanı sıra, İçtüzüğün 134. 
maddesine göre, Komisyonların da araştırma isteminde bulunma
ları mümkündür. Ancak, Cumhuriyet Senatosu'nun Birinci Toplan
tı Yılından Ondördüncü Toplantı Yılının sonuna kadar geçen ön-
dört yıllık uygulamada, herhangi bir Komisyonun Cumhuriyet Se
natosu Araştırması istediği görülmemiştir (155). 

b — Araştırma isteminin şekli 

Herhangi bir konuda meclis araştırması açılmasını istemeğe 
yetkili bulunanlar; bu isteklerini, bir önerge ile ilgili Meclisin Baş
kanlığına bildirirler (156). 

Araştırma önergeleri, «gelen kağıtlar listesine» alınarak Hükü
mete bildirilir ve Genel Kurulda okunduktan sonra, gündeme girer 
(157). Her ne kadar Millet Meclisi'nin ilk uygulamaları sırasında, 
verilen bir araştırma önergesinin, gündeme girmeden, verildiği an 
oylandığı görülmüşse de (158); sonradan bu yol terkedilmiştir. 

(154) Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in 15.2.1973'de 
Genel Kurula okunan ve gündemde bulunan «son birkaç ay içinde, 
özellikle istanbul'da vukubulan yangınlara dair» Senato Araştırma
sı isteyen önergesi (CSTD. Cilt 9, 1973, s. 659); ilgili üye üçte bir ye
nileme seçimine girip kazanamadığı için gündemden çıkarılmıştır 
(Bu hususu. Cumhuriyet Senatosu Arşivinden saptayabildik). 

(155) Cumhuriyet Senatosu'nda, Birinci Toplantı Yılından, Ondördüncü 
Toplantı Yılı sonuna kadar verilen araştırma önergelerinin toplam 
sayısı 68 adet olup; bunların hepsi üyeler tarafından istenmiş, ko
misyonlardan gelen hiçbir araştırma istemine rastlanmamıştır. 

(156) Millet Meclisi İçtüzüp, Madde 102/III kanalı ile madde 100/1; Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğü, Madde 134/1. 

(157) Millet Meclisi İçtüzüğü, Madde 102/III kanalı ile Madde 100/1; 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü, Madde 134/11. 

(158) Millet Meclisi'nin 1.3.1962 tarihli 30. Birleşiminde, Mardin Milletve
kili Esat Kemal Aybar ve dört arkadaşının «Güneydoğu ve Doğu 
vilâyètlerindeki kuraklığa ilişkin» meclis araştırması istemi böyle 
bir uygulama görmüştür (MMTD. Dönem I, Cilt 3, 1962, s. 753). 
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Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 102. maddesinin ikinci fıkrasına 
göre, araştırma önergesi, beşyüz kelimeden fazla ise; önerge sahip
leri, önergelerine, beşyüz kelimeyi geçmeyen bir özet eklemek zo
rundadırlar. İçtüzüğün bu kuralı ile, çok uzun araştırma önergele
rinin, meclis çalışmalarını engellemesinin önüne geçilmek istenmiş
tir. İçtüzük teklifinde yer almadığı halde, Millet Meclisi Anayasa 
Komisyonu'nda eklenen bu şartın (159); yerinde olduğu kanısın
dayız. Çünkü, önergenin görüşülme sırası geldiğinde, önerge sahibi, 
ayrıntılarını o zaman açıklama olanağına sahiptir. Bu nedenle, 
önergenin gündeme girerken özetinin okunmasıyla, gereksiz vakit 
kaybı önlenmiş olacak ve binlerce kelimelik araştırma önergeleriyle 
meclis çalışmalarının engellenmesinin, büyük ölçüde önüne geçile
bilecektir (160). 

c — Araştırma isteminin konusu ve kapsamı 

aa) Araştırma isteminin konusu 

Anayasa'nın 88. maddesinde yer alan meclis araştırmasının 
türlerini, yasama araştırması ve siyasal araştırma olarak belirledi
ğimizden; araştırma isteminin hangi konulara yönelebileceğini de, 
bu türlere göre saptamak gerekir. 

Yasama araştırması ile, meclislerden biri, herhangi bir konu
da, yeni bir kanunun gerekip gerekmediğini, gerekiyorsa, nasıl bir 
düzenlemeye gidilmesinin uygun olacağına dair bilgi edinmeyi 
amaçladığına göre; çıkarılması düşünülen bir kanunun düzenleye
ceği alan, araştırma isteminin konusunu meydana getirebilir. Başka 
bir deyişle, yasama organının, bir kanunla düzenleyebileceği konu
larda, meclis araştırması da istenebilir. 

Meclis araştırmasının diğer türü olan siyasal araştırmada, ya
sama organının amacı, hükümeti etkin bir biçimde denetleyebil
mek için onun faaliyetleri hakkında doğrudan doğruya bilgi edin-

(159) MMTD. Dönem III, Cilt 29, 4.12.1972 tarihli 13. Birleşim sonunda S. 
Sayısı : 763, s. 100. 

(160) Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun, Millet Meclisi'nin 132.1973 
tarihli 56. Birleşiminde yaptığı aynı görüşteki konuşması için, bkz. 
MMTD. Dönem III, Cilt 33, 1973, s. 504. Buna karşılık, 'bazı parlamen
terler beşyüz kelimeyi az bulmuşlardır. Bkz. Millet Meclisi'nin aynı 
Birleşiminde, Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın konuşması (MMTD. 
Dönem III, Cilt 33, 1973, s. 507). 
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mek olduğuna göre; hükümetin her türlü faaliyeti, bu tür araştır
ma isteminin konusunu oluşturabilir. 

Yasama organı, sadece kanun yapma, hükümeti denetleme gi
bi, yetkisi içindeki hususlarda araştırma yapabileceğinden; bunla
rın dışında kalan bir konuda, meclis araştırmasının da isteneme-
mesi gerekir. Örneğin, bir kimsenin suçlu olup olmadığının saptan
masını amaçlayan bir meclis araştırması istenemez. Çünkü, Başba
kan ve Bakanların Yüce Divana sevkedilmelerine ilişkin olan mec
lis soruşturması dışında, bu konu, yasama organının yetkileri ara
sında değildir (161). Zaten, Anayasanın 88. maddesinin ikinci fık
rasında, meclis araştırmasının, bilgi edinilmekten ibaret bir ince
leme olduğu belirtmiştir. 

Ancak, uygulamada bu kuralın dışına çıkan ve bazı konularda 
suçluların saptanmasını amaçlayan araştırma önergelerine de rast
lanmaktadır. 

Örneğin, Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 1.4.1965 tarihin
de Millet Meclisi'nde okunan araştırma önergesinde, Devlet Radyo
sunun TRT Kanunu hükümlerini ihlâl ettiği ileri sürüldükten sonra, 

«... en kısa zamanda suçlularını tesbit ve adalete tes
lim ile Devlet Radyosunu TRT Kanununun gerçek hü
kümlerine göre işletmek için Anayasanın 88 nei "madde
sine göre bir Meclis Araştırması açılması...» 

istendiği görülmektedir (162). Fakat önergenin görüşülmesi sıra
sında, bu araştırma isteminin Anayasaı'ya aykırı olduğu ileri sürül
müş ve bu şekliyle oylanamayacağı belirtilmiştir. Örneğin, CHP 
Grupu adına konuşan Turhan Feyzioğlu, meclis araştırması ile suç
lu aranamayacagım, bazı kimselerin adalete teslim edilmesinin söz 
konusu olamayacağını, çünkü bu tür yargısal sonuçlar doğuran 
faaliyetin sadece meclis soruşturması olduğuna değinip, meclis so
ruşturmasının da ancak Başbakan veya Bakanlara uygulanabilece
ğini açıklamıştır (163). Gerçekten, meclis araştırması, sadece bilgi 

(161) Bkz. yukarıda t BÖLÜM, s. 22-26. 
(162) MMTD. Dönem İ, Cilt 38, 1965, s. 12. 
(163) Feyzioğlu'nun konuşmasının ilgili kısmı şöyledir : 

«...Meclis araştırması, soruşturma olmayacaktır, kimse 
hakkında adli ve kazai neticeler doğurmıyacaktır, suçlu 
aramayacaktır, adalete teslimle ilgili olmayacaktır, sadece 
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toplamaktan ibarettir ve ona başka bir fonksiyon verilemez (164). 
Bu nedenle, araştırma ile herhangi bir kişinin suçlandırılıp, ada
lete teslim edilmesi söz konusu olamaz. Bu, ancak meclis soruştur
masında mümkündür (165). Nitekim, önergenin görüşülmesi sıra
sında Millet Meclisi Başkanı da, bu önergeyi sadece bir araştırma 
olarak anladığını, suç ve suçlu tesbiti açısından ele almadığını bil
dirmiştir (166). En sonunda, önerge sahibi, şu yeni önergeyi ver
mek zorunda kalmıştır : 

«... Önergede Zikredilen suçluların tesbiti konusu Mec
lis Araştırma Komisyonuna mevdu bir görev olmayıp, 
araştırma sırasında zuhur edecek yeni konularla açıla
bilecek bir Meclis soruşturması ihtimaline binaen zikre
dilmiştir. 

Bu konudaki tavzihim tatminkâr bulunmadığı tak
dirde; önergemdeki o kısmın çıkarılarak, yalnız TRT 
hakkında bilgi edinilmek üzere Meclis araştırmasının ya
pılmasını., arz ve teklif ederim» (167) 

Uygulamanın gelişimi de göstermektedir ki, araştırmanın ama
cı sadece bilgi edinmeye yöneliktir ve araştırma isteminin de, bu 
amaç dışına çıkmaması gerekir. Bu nedenle, bilgi edinme amacını 
aşan bir meclis araştırması önergesinin, kanımızca, gündeme alın
maması yerinde olur. Nitekim, Aydın Milletvekili Reşat Ozarda'nm, 
iki parlamenteri casuslukla itham eden ve bunun araştırılmasını is
teyen önergesi. Bakanlıkça gündeme alınmamış ve sahibine geri ve
rilmiştir (168). 

bilgi edinilmekten ibaret olacaktır... Suçlu tesbiti, adale
te teslim olursa, bu bir soruşturmadır ve bunu Millet Mec
lisi Anayasaya göre' yapamaz. Yaparsa Anayasa dışına taş
mış olur...» (MMTD. Dönem I, Cilt 38, 1965, s. 120). 

(164) ALDIKAÇTT, Orhan : Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Ana-
* yasası, 2. Baskı, İstanbul 1973, s. 257-258. 

(165) SOSYAL, Mümtaz: 100 soruda Anayasanın Anlamı, 2. Baskı, İstanbul 
1974, s. 254-255; SOYSAL (1969): s. 271. 

(166) MMTD. Dönem I, Cilt 38, 1965, s. 148. 
(167) MMTD. Dönem I, Cilt 39, 11.5.1965 tarihli 101. Birleşim sonunda S. 

Sayısı: 948, s. 1. 
(168) Millet Meclisi Başkanvekili Atıf Şohoğlu'nun, önergenin gündeme alın

mayışı ile ilgili konuşması şöyledir : 

93 



Bir meclis araştırması önergesi, bilgi edinme amacını gütse 
bile, belirli bir konuya yönelmesi gerekir. Başka bir deyişle, bir 
meclis araştırması isteminin konusu, belirli, somut olmalıdır. Bu 
nedenle, Hükümetin belirli bir faaliyeti veya çıkarılması düşünü
len bir kanunun düzenleyeceği belirli alan, meclis araştırması iste
mine konu olabilir. Buna karşılık, belirli bir konu dışına taşan, so
yut sorunlar için meclis araştırması istenemez. Anayasa'nm 83. 
maddesi ve İçtüzüklerde, belli bir konu şartı arandığı için, uygula
mada da bu hususa dikkat edilmektedir. Örneğin, Cumhuriyet Se
natosu Kırşehir Üyesi Halil Özmen'irı verdiği bir araştırma önerge
sinin kapsamı çok geniş olup belirli bir konuya değinmediği için. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca, Genel Kurula okunmamış ve 
gündeme alınmamıştır (169). Aynı şekilde, Millet Meclisi'nde de, 
Ağrı Miletvekili Abdülbâki Akdoğan'ın Hükümet hakkında bir 
araştırma isteyen önergesi, belirli bir konu dışında sayılmış ve 
önerge sahibi, önergesini değiştirmek zorunda kalmıştır (170). 

bb) Araştırma isteminin kapsamı 

Bir araştırma isteminin belirli konuya yönelmesi ve sadece bil
gi edinmek amacını gütmesi yeterli değildir. Bu istemin, her konu
yu kapsayıp kapsamayacağı üzerinde de ayrıca durmak gerekir. 

«...Aydm Milletvekili Reşat Özarda'nın, bir milletvekili 
ile bir senatörü, basma intikal eden casuslukla ilgili itha
ma taalluk eden bir Meclis araştırması talebi vardır. Ana
yasanın 88 nei maddesinin 2 nei bendindeki açık hüküm 
muvacehesinde bunu bir Meclis araştırması şeklinde kabul 
etmek Riyasetçe mümkün değildir. Bu yönden, bunu okut
muyorum...» (122.1968 tarihli 39. Birleşim, MMTD. Dönem 
II, Cilt 24, 1968, s. 380). 

(169) Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili Mehmet Ünaldı, bu konuda Ge
nel Kurula şu açıklamada bulunmuştur : 

«...tüzüğümüze göre Cumhuriyet Senatosu araştırması 
belli bir konu üzerinde olması iktiza eder. Halbuki takrir 
de dağınık ve çok geniş bir kapsamı ihtiva etmektedir 
mevzuu.. Başkanlığın kanaati tüzüğe uygun olmadığı için 
okutulmamaktadır...» (CSTD. Cilt 51, 1969, s. 914). 

(170) İlk önergenin ilgili kısmı şöyledir : 
«...Türkiye'deki kömür fiyatlarının yeniden tesfoit edil

mesi için Hükümet hakkında bir Meclis araştırması açıl
masını talebetmekteyim...» (MMTD. Dönem II, Cilt 10, 
1967, s. 123). 
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Derhal belirtelim ki, Anayasa'nm 15. maddesi, özel hayatın giz
liliğini güvence altına aldığına göre; kişilerin özel hayatlarına iliş
kin bilgi toplamaya yönelik bir araştırma isteminde bulunmak, 
Anayasanın bu maddesi karşısında mümkün değildir. Ayrıca Millet 
Meclisi İçtüzüğü devlet sırlarını ve ticari sırları meclis araştırma
sının kapsamı dışında bırakmış; İçtüzüklerde bir kural yer alma
dığı halde, parlâmento uygulamasında, yargı organına intikal et
miş bir konuda da meclis araştırması istenemeyeceği ileri sürül
müştür. Burada gösterdikleri özellik nedeniyle devlet sırlarım, tica
ri sırları ve yargı organına intikal etmiş bir konuyu ayrı ayrı ele al
mak ve meclis araştırması karşısındaki durumlarına değinmek is
tiyoruz. 

a'— Devlet sırları 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 103. maddesinin son fıkrası, Dev
let sırlarının, meclis araştırması kapsamı dışında kalacağını belirt
miş bulunmaktadır. Böyle olunca, devlet sırrı sayılan bir konuda 
meclis araştırması istenemeyecektir. 

Askeri sırlar, uluslararası ilişkilerin bir kısmı, ülkenin ekono
mik kalkınmasına ilişkin bazı bilgiler, devlet sırrı olarak nitelen
dirilebilir. Ancak, neyin devlet sırrı olup, neyin olmadığını önce
den kesin bir şekilde belirlemek olanaksızdır. Bir bilgi, belirli bir 
öneme sahip bulunduğunda devlet sırrı iken; bu önemi yitirdiğin
de, sır olmaktan da çıkar. 

Devlet sırrına ait kesin sınırlar bulunmamasına rağmen, bu 
konuyu meclis araştırmasının kapsamı dışında bırakmak, özellikle 
siyasal araştırmanın etkinliğinin, önemli ölçüde yitirilmesi sonu
cunu doğuracaktır. Çünkü, hükümetin faaliyetlerine ilişkin bir ko
nuda meclis araştırması istendiğinde; Hükümet, bu konunun araş
tırılmasını arzulamıyorsa, sır olduğunu ileri sürebilecek, böylece 
araştırma yolunu kapatabilecektir. Başka bir deyişle İçtüzükteki 
bu kuralla, parlâmentoya ait olan ve hükümetin denetlenmesine 

Eleştirilerden sonra, önerge şu şekilde değiştirilmiştir : 
«...kömür işletmesinin rasyonel çalışıp çalışmadığı, kömür 
istihsalinin artırılması ve fiyatların düşürülmesi mümkün 
olup olmadığının araştırılması için bir araştırma komis
yonunun kurulmasını arz ve rica ederim.» 
(MMTD. Dönem II, Cilt 11, 1967, s. 197-198). 
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yönelik bir yetkinin kullanılması; bir ölçüde, denetlenecek olan hü
kümetin iznine bırakılmış bulunmaktadır. Bunun ise özellikle siya
sal araştırmanın niteliği ve amacı ile bağdaştırılabilmesi mümkün 
değildir. Nitekim, bu sorunlar, İçtüzük teklifi üzerinde Millet Mec
lisi'nde yapılan görüşmelerde de dile getirilmiş (171); ancak, kura
lın İçtüzüğe girmesine engel olunamamıştır. 

Parlamenter sistemde, hükümetin, yasama organı karşısında 
sorumlu olması ve yasama organının bir takım denetim araçlarına 
sahip bulunması gerekirken; kaypak bir kavram olan devlet sırrı, 
araştırma kapsamının dışında bırakılmakta ve Parlâmento deneti
minin işlemesi durdurulmuş olmaktadır. Bu nedenle, İçtüzükteki 
bu kural, parlamenter sistemin gereklerine uymamaktadır. 

Parlamenter sistemdekine oranla, yürütme organının yasama 
organınca denetlenmesinin çok daha düşük düzeyde olduğu Başkan
lık Hükümeti Sisteminde bile, yasama organı, devlet sırrı sayılabi
lecek konuları araştırabilirken (172); bu kuralın, parlamenter sis
tem ile bağdaşabilmesi, söz konusu olamaz. 

Kaldı ki, demokratik, açık bir toplumda, Hükümetin bir ta
kım bilgileri, Ulusun temsilcilerinden oluşan parlâmentodan esir
gemesi demokratik sisteme de ters düşer (173). 

(171) Samsun Milletvekili Yaşar Akal, görüşlerini şu şekilde dile getirmiş: 
«...Türkiye'de Devlet sırrı olan veya olmayan hususlar 

ayrılmamıştır. Onun için Türkiye'de ... Devlet sırrı nedir 
ve ne değildir, belli değildir. Millet vekilleri olarak, bir 
Yüce Meclis olarak bir komisyon kuracaksınız, ondan son
ra da takdri kim yapacaktır, o belli değil..., Devlet sırla
rı... Meclis araştırmasının kapsamı dışında kalır cümlesi
nin..' çıkarılmadı gerekir. Çıkarılmadığı takdirde, Meclis 
araştırılmasıyla, milletvekillerinin kuracağı komisyonun 
bir netice almasına imkân ve ihtimal yoktur '.» 
(14.12.1972 tarihli 20. Birleşim, MMTD. Dönem III, Cilt 30, 
1973, s. 236). 

(172) Bkz. yukarıda I. BÖLÜM, s. 37-40. Ayrıca, bilindiği gibi 1975 yılı için
de kurulan bir Senato Araştırma Komitesi, CIA'ın Faaliyetleri üzerin
de araştırma yapmaktadır ve Başkan Ford, kendi kurduğu Rockefel
ler Başkanlığındaki bir komisyonun CIA için hazırladığı rapor. Sena
to Araştırma Komitesine vermekte bir sakınca görmemiştir. (News
week, June 23, 1975, s. 19). 

(173) istanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar, Millet Meclisi'nde İçtüzük 
üzerindeki görüşmeler sırasında, bu konuda şunları söylemiştir : 

«... Türk Ulusunun tümünün ilgili bulunduğu ve öğrenil-
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Ayrıca, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünde böyle bir kayıtlama 
bulunmadığından, Cumhuriyet Senatosu'nda işlenebilen bir araş
tırmanın, Millet Meclisi'nde istenemeyeceği gibi çelişkili bir durum, 
söz konusu olmaktadır. 

Bütün bunlar, Millet Meclisi İçtüzüğündeki bu kuralın, değiş
tirilmesi gerektiğini göstermektedir. Araştırma isteminin ve araş
tırma komisyonunun raporunun kapalı bir oturumda görüşülme
si olanağını da gözönürte aldığımızda, araştırma sonunda devlet 
sırlarının yayılması sakıncası da söz konusu olmayacaktır. Bu ne
denle, kanımızca, bu kayıtlamanın kaldırılması gerekir. 

b' — Ticari sırlar s 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 103. maddesinin son fıkrası, devlet 
sırlarının yanısıra, ticari sırları da meclis araştırmasının kapsamı 
dışında bırakmıştır. Böyle olunca, ticari sırrın söz konusu olduğu 
hallerde, meclis araştırması istenemeyecektir. 

Benzer bir kural, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünde yer alma
dığı için, devlet sırlarında olduğu gibi, burada da, çelişkili bir du
rum meydana gelmekte ve Cumhuriyet Senatosu'nda araştırma 
açılması istenebilen bir konu, Millet Meclisi'nde araştırma kapsamı 
dışında kalmaktadır. 

Ticari sır kavramı da, tıpkı devlet sırrı gibi, belirgin değildir. 
Ticari işletmenin çalışma biçimine, ürettiği mal veya hizmete ve 

meşinin, açıklanmasının mahzurlu mütalaa edildiği husus
lar Devlet sırrıdır. Bunlar Millî Savunmaya aidolabilir. 
Devletin iktisadî kalkınmasına aidolabilir... 
... Devlet sırrının Parlâmento tarafından araştırılıp araş-
tırılmaması konusu Devlet anlayışına bağlı bir keyfiyet
tir... Eğer Devleti, yurttaşların dışında ve üstünde, tota
liter bir kuvvet olarak anlıyor ve inanıyorsak, o zaman 
Devlet sırrı... Türk Ulusunun temsilcileri olan Yüce Mec
lise kapalıdır. Çünkü bu takdirde Devlet onun üstünde... 
ve dışındadır. Öyle zannediyorum ki, Anayasamıza göre 
Türk Devletini böyle anlamaya imkân yoktur... 
... Türk Ulusunun temsilcilerinden kurulu bu meclisin 
böyle bir araştırmayı yapmaya hakkı vardır... Eğer Mil
letin seçtiği kimseler Devlet sırrım öğrenmek, öğrenebil
mek hakkından mahrum tutulacaksa, o zaman Devlet sır
rını kim öğrenmeye haklıdır, bir demokrasinin içinde?...» 
(14.12.1972 tarihli 20. Birleşim, MMTD. Dönem III, a i t 30, 
1973, s. 239-240). 
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gelişimine ilişkin ve başkalarından saklı kalmasını istediği, kanuna 
ve kamu düzenine aykırı olmayan herşey, ticari sır kavramı içine 
girebilir. Ancak ticari sır kavramı bu genişlikte kabul edilirse, mec
lis araştırmasının kapsamı da o'kadar daraltılmış olur. Ticari sır 
kavramının sınırlarını saptayabilmek: için herşeyden önce kamu ik
tisadi teşebbüsleri ile, özel teşebbüsler arasında bir ayrım yapma
mız gerekir. 

Yasama organına karşı, kamu iktisadî teşebbüslerinin hiçbir 
faaliyetinde ticari sır ileri sürülemez. Çünkü, 12.5.1964 tarih ve 468 
numaralı ««Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında Kanun»un 4. 
maddesinde yer alan kamu iktisadi teşebbüsleri, aynı kanunun 2. 
ve 3. maddelerine göre, T.B.M.M. nin denetimine tabidirler (174). 
Bu nedenle, bu teşebbüslerin T.B.M.M.'ne karşı ticari sırlarını ileri 
sürerek, bilgi vermekten kaçınmaları mümkün değildir. Böyle olun
ca, bunlara ilişkili bir meclis araştırmasında da, ticari sır kapsam 
dışı kalamaz. Zaten, Millet Meclisi İçtüzüğünün, meclis araştırma 
komisyonlarının yetkilerini düzenleyen 103. maddesinde, komisyo
nun kamu iktisadi teşebbüslerinden bilgi isteyebileceğini, buralar
da inceleme yapabileceğini saptayan hükmü de, bu hususu kanıtla
maktadır. 

Özel teşebbüslerde ise, devlete verilmesi gereken bilgiler veya 
devletin denetimi altında yürütülen faaliyetlerde ticari sır söz ko
nusu olamayacağından; bu tür bilgi ve faaliyetlerin, meclis araştır
ması kapsamı dışında kalması da düşünülemez. Örneğin, ilaç ima
lâtı, devletin denetimi altında bulunduğuna göre, bu denetimin ge
reğince işleyip işlemediğini saptamak isteyen bir meclis araştır
masına karşı, imalât sırrı ileri sürülemez. Aynı şekilde, bir firma
nın belirli orandaki ihracatında vergi iadesi söz konusu olacağın
dan; bu iadede kurallara uyulup uyulmadığını inceleyip, Hükü
meti denetlemek amacını güden bir meclis araştırmasına karşı da, 
ticarî sır ileri sürülemeyecektir. Görülmektedir ki, özel teşebbüs
te de, devlete verilmesi zorunlu olan bilgiler ve devletin denetimi 
altında yürütülmesi gereken faaliyetler, ticarî sır kavramının dı-

(174) GÖZÜBÜYÜıK, A. Şeref : Türkiye'nin îdari Yapısı, Üçüncü Baskı, An
kara 1972, s. 183-185; ONAR, Sıddık Sami : İdare Hukukunun Umumi 
psasları, II. Cilt, Üçüncü Bası, istanbul (tarihsiz), s. 959-961. 
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şmda kalmaktadır. Bu nedenle, bu konularda, meclis araştırması 
isteminde bulunmak da mümkün olacaktır. 

c'— Yargı organına intikal eden bir konu 

Anayasa'nm 132. madesinin üçüncü fıkrasında, 

«Görülmekte olan bir dâva hakkında Yasama Mec
lislerinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru so
rulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda 
bulunulamaz...» 

hükmü yer almıştır. Bu kural karşısında, yargı organına intikal et
miş bulunan bir konuda meclis araştırması istenip istenemeyeceği 
sorununun üzerinde de durmak gerekir. 

Cumhuriyet Senatosu'nun uygulamasında, yargı organına in
tikal etmiş bir konunun, araştırma kapsamı dışında bırakıldığı ve 
böyle bir konuda araştırma isteyen Önergenin üzerinde görüşülme
den, gündemden çıkarıldığı görülmektedir. 

Örneğin, Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'-
nm, Kayseri'de öğretmenlere yapılan saldırıya ilişkin araştırma is
teyen önergesi henüz görüşülmeden, bu olayın adliyeye intikal et
tiği ve Anayasa'nm 132. maddesine göre üzerinde görüşme yapıla
mayacağı ileri sürülmüş ve Genel Kurul bu iddiayı benimseyerek, 
önergenin gündemden çıkarılmasına karar vermiştir (175). 

(175) Bu araştırma isteminin görüşülmeye başlanacağı 14.1.1970 tarihli 25. 
Birleşimde, Bilecik Senatörü Orhan Tuğrul, bir önerge vererek, olay 
hakkında Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldığını, bu ne
denle Anayasa'nm 132. maddesine göre, araştırma isteminin görüle
meyeceğini ileri sürmüştür (CSTD. Cilt 55, 1970, s. 261). 
Bu önergeye karşı İstanbul Senatörü Ekrem Ozden'in aşağıdaki 
konuşmayı yaptığı görülür : 

«...vâzıı kanunun ne demek istediğine nüfuz etmek 
şarttır... bir mesele adliyeye intikal ettiği zaman deliller 
şöyledir, böyledir, hâkim tevkif karan vermesi lâzımken 
vermemiştir. Bu adam suçludur, şu adam suçlu değildir. 
diye, bizatihi mahkemenin, adaletin hakkına ve hukukuna 
yetkisine taallûk eden meseleleri münakaşa ettirmemek, 
yasama meclislerini bundan tamamen tenzih etmek ve 
adalet mekanizmasının üzerine, hâkimin vicdanı üzerine, 
herhangi bir tesir yapılmamasını temin maksadına matuf
tur bu maddeler. 
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Bu kadar kesin bir tavır alınmamasına rağmen, Millet Mecli-
si'nde de, yargı organına intikal eden bir konuda meclis araştırma
sı istenemeyeceğinin ileri sürüldüğü görülür. Ancak, Millet Mecli-
si'nde, önergenin gündemden çıkarılması yoluna gidilmemiştir. Mil
let Partisi Grubu adına Yozgat Milletvekili îsmail Hakkı Akdo-
ğan'ın, «Orgeneral Cemal Tural'm Milli Savunma Bakanına yazdı
ğı resmî yazı ile Mr. Johnson'm mesajının basına intikali hususla
rında bilgi edinmek üzere... Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi» (176) görüşülürken; Adalet Partisi Grupu adına yapılan 
konuşmada, yargı organınca kovuşturulan bir konuda meclis araş
tırması istenemeyeceği ileri sürülmüştür (177). 

Ancak, Anayasa'nın 132. maddesinin, yargı organına intikal 
eden bir konuda meclis araştırması yapılmasına engel olmaması ge
rekir. Çünkü, meclis araştırması ile olayın sadece siyasal yönü ele 
alınmakta, kesinlikle suçlu tespitine gidilmemektedir. Bu nedenle, 
yasama organınca yapılacak meclis araştırması ile, mahkemelerin 
bağımsızlığının zedelenmesi, yargı organınca verilecek kararın et
kilenmesi söz konusu olamaz. Esasen, Anayasa'nın görülmekte olan 
bir dava hakkında yasama Meclislerine yasakladığı husus, sadece, 
yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulması, görüşme ya
pılması ve beyanda bulunulmasıdır. Ayrıca, maddenin Temsilciler 
Meclisi'nde kabul edilmiş olan ilk şeklinde bu ibare yer almayıp, 
metne Milli Birlik Komitesi'nde eklendiğine göre (178), bir anla-

Yoksa meselenin siyasî tarafını, meselenin cemiyete 
taallûk eden tarafını., konuşmak için kanunda hiçbir ne-
hiy yoktur... 

...Hâkimin, mahkemenin yetkisine taallûk eden işlere 
temas edilmez. Fakat bunun haricinde, Hükümete taallûk 
eden siyasî mesuliyetler bu kürsülerde görüşülür...» 
(CSTD. Cilt 55, 1970, s. 261-262). 

Ancak, bu açıklamaya rağmen Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, 
araştırma isteminin gündemden çıkarılması gerektiği yolundaki öner
geyi kabul etmiş ve araştırma istemi, gündemden çıkarılmıştır 
(CSTD. Cilt 55, 1970, s. 263). 

(176) 2.2.1966 tarihli 40. Birleşim, MMTD. Dönem II, Cilt 2, 1966, s. 512-513. 
(177) A.P. Grubu adına istanbul Milletvekili Muhittin Güven, 

«... adlî araştırmaya tâbi tutulan bir mevzuda bir meclis 
araştırması teklifinin karşısında...» 

bulunduklarını bildirmiştir (MMTD. Dönem II, Cilt 2, 1966, s. 534). 
(178) Anayasa'nın 132. maddesinin Temsilciler Meclisi'nce kabul edilen şek

li şöyledir : 
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mı olması gerekir. Millî Birlik Komitesi, bu ibareyi eklemekle, ya
sağın kapsamını daraltmış ve genel olarak dava konusunda değil, 
bu davada, yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin soru, görüşme 
ve beyanları yasaklamıştır. Yargı organına intikal etmiş bulunan 
bir konu ile ilgili meclis araştırmasının görüşülmesinde, yargı yet
kisinin kullanılmasına değinilmeyeceğine göre; böyle bir konudaki 
meclis araştırması isteminin, 132. maddeye aykırılığı söz konusu 
olamaz. 

Anayasa Mahkemesinin görüşü de, bu yöndedir. Yüksek Mah
keme, aynı konu yargı organına intikal etmiş bulunduğu için, Baş
bakan hakkında yürütülmekte olan Meclis soruşturmasının, dava 
bitimine kadar ertelenmesine ilişkin T.B.M.M. Birleşik Toplantısı 
kararım Anayasa'ya aykırı bulduğundan, 18.6.1970 tarihinde iptal 
etmiştir (179). Anayasa Mahkemesi, yasama organmdaki görüşme
lere 132. madde ile getirilen kısıtlamanın, sadece belirli bir davada 
kullanılan yargı yetkisi ile sınırlı olduğu ve yargı yetkisiyle ilgili 
soru sorulmasına, görüşme yapılmasına, beyanda bulunulmasına 
yer vermeden de meclis soruşturmasının sürdürülebileceği görü
şünde olup; 132. maddenin, Anayasa düzenini olumsuz bir şekilde 
etkileyerek, yasama organına Anayasa'nm tanıdığı yetkilerin kul
lanılmasına engel olamayacağına karar vermiştir (180). 

«... Görülmekte olan bir dâva hakkında yasama meclisle
rinde soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi 
bir beyanda bulunulamaz..» (ÖZTÜRK: Cilt III, s. 3510-
3511). 

Milli Birlik Komitesi'ndeki görüşmeler sırasında üyelerden Vehbi Er-
sü, maddeye «yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili» ibaresinin eklen
mesini önermiş ve bu öneri kabul edilmiştir (ÖZTÜRK: Cilt III, s. 
3513-3514). Yapılan bu değişiklik, Temsilciler Meclisi'nce de benim
sendiğinden, 132. madde bugünkü şeklini almıştır (ÖZTÜRK: Cilt III, 
s. 3514-3515). 

(179) Cumhuriyet Halk Partisi ve Güven Partisi'nin açtıkları iptal davası 
üzerine Anayasa Mahkemesi, T.B.M.M. Birleşik Toplantısında alınan 
bu karan İçtüzük değişikliği niteliğinde gördüğü için esasına girmiş 
ve Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin, 
1970/25 ve 26 Esas, 1970/32 karar sayılı ve 18.6.1970 tarihli bu Kara
rı için bkz. AMKD. S. 8, Ankara 1971 s. 340-363. 

(180) Anayasa Mahkemesi'nin 18.6.1970 tarihli Kararında şöyle denilmekte
dir : 

«...Anayasa'nm 132. maddesinin üçüncü fıkrası., yalnızca 
görülmekte olan bir dava hakkında .yargı yetkisinin kul
lanılması ile ilgili soru sorulmasını, görüşme yapılmasını 

101 



B) Araştırma Önergesinin Görüşülmesi ve Araştırma Acıtma
sına Karar Verilmesi 

a — Araştırma önergesinin görüşülmesi 

Herhangi bir konuda verilen meclis araştırması önergesi Genel 
Kurulda okunduktan sonra gündeme girer ve gündemdeki sırası 
gelince, üzerinde görüşülmeye başlanır. 

Millet Meclisi içtüzüğünün 50. maddesine göre, araştırma 
önergeleri, gündemin beşinci sırasında yer alırlar (181). Cumhuri
yet Senatosu'nda ise İçtüzüğün 134. maddesi ile, araştırma önerge
lerinin Genel Kurula okunmalarını izleyen ikinci birleşimin günde
mine alınacakları saptanmıştır. Ancak, Başkanlık Divanının 25 

ve beyanda bulunulmasını yasaklamaktadır. Bir başka de
yimle yasama meclislerindeki görüşmelere üçüncü fıkra 
ile konulan kısıtlama, sadece 'Belirli bir davada kullanılan 
yargı yetkisi' ile sınırlıdır... 

Anayasa, uyumlu bir bütündür. ' Bir bölüm hükümle
rini işlemez duruma getirmesi veya işlemelerini aksatma
sı düşünülemez.... 

Dava konusu kararda benimsenen görüş, Anayasa'nın 
132. maddesinin üçüncü fıkrasına, yalnız olayda olduğu gi
bi Anayasa'nın 90. maddesinin değil, 89. maddesindeki gen
soru, 88. maddesindeki soru, genel görüşme, meclis araş
tırması gibi denetim yollarının tümünün, 79. maddesinde
ki yasama dokunulmazlığının kaldırılması işlemlerinin, 
hattâ Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanun koymak, de
ğiştirmek ve ikaldırmak yetkisinin işlemesini aksatmaya 
kadar varabilecek bir ters anlam vermektedir. Metni açık 
ve konuluş ereği belli bir hükmün bütün bir Anayasa dü
zenini olumsuz biçimde böylesine etkileyebileceği düşün
cesini hukuk mantığına sığdırmanın olanağı yoktur...» 
(AMKD. S. 8, Ankara 1971, s. 360-362). 

(181) Millet Meclisi İçtüzüğünün 50. maddesinde, gündem sırası şöyle sap
tanmıştır : 
1 — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları, 2 — Özel gündemde yer ala
cak işler, 3 — Seçim, 4 — Oylaması yapılacak işler, 5 — Genel Görüş
me ve Meclis Araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler, 6 — Sözlü 
soru, 7 — Kanun tasan ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer 
işler. 
Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, Danışma kurulunun önerisi ve 
Genel Kurulun onayı ile, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması için 
haftanın belli bir gününde belli bir sürenin ayrılabileceği belirtilmiş
tir. 
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Mart 1968 tarih ve 12 numaralı kararı ile, araştırma önergelerinin 
gündemin dördüncü sırasını oluşturan «tüzük gereğince bir defa. 
görüşülecek işler» kısmında yer alması uygun görülmüştür (182). 

Uygulamada, gündemdeki sırası gelen bir araştırma önergesi, 
aynı konuda verilmiş olan başka araştırma önergeleri ile birleşti
rilerek görüşülmektedir (183). Yasama organının, aynı konu ile sü
rekli meşgul edilmesini önleyen bu uygulamayı, yararlı bulmakta
yız (184). 

(182) Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü, Ankara 1973, s. 252, not 32. Cumhuri
yet Senatosu İçtüzüğünün 44. maddesinde, gündem sırası şöyle sap
tanmıştır : 
I) A — Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları, B — İkinci de
fa oya konulacak işler; II) Sorular ve Genel Görüşme; III) Öncelikle 
görüşülmesi kararlaştırılan işler; IV) A — Haklarında ivedilik kara
rı verilen işler, B — Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler; V) 
îki defa görüşülecek işler, A — İkinci görüşmesi yapılacak işler, B — 
Birinci görüşmesi yapılacak işler. 

(.183) Aynı konuda olduklarından birleştirilerek görüşülen aşağıdaki araş
tırma önergeleri örnek olarak gösterilebilir : 
— Doğu Anadoludaki kuraklığa ilişkin Diyarbakır Millet Vekili Alp 

Doğan Şen ile Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıfcan ve 14 arka
daşının araştırma önergeleri (MMTD. Dönem I, Cilt 1, 1962, s. 590-
591). 

— Tefeciliğe dair Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz ve İs
tanbul Milletvekili Coşkun Kırca ile Çorum Milletvekili Hilmi în-
cesulu'nun araştırma önergeleri (MMTD. Dönem II, Cilt 22, 1968, 
s. 293). 

— Milli Eğitim sorunlarına ilişkin, Kontenjan Üyesi Sadi Koçaş, Ta
bii Üye Mehmet Özgüneş ve Tabiî Üye Ahmet Yıldız'ın araştırma 
önergeleri (CSTD. Cilt 39, 1967, s. 307). 

(184> Ancak, bazen aynı konudaki araştırma önergeleri sahiplerinin, bir
leştirmeye karşı çıktıkları görülmektedir. Örneğin, hayat pahalılığı 
konusunda araştırma isteyen Samsun Milletvekili Yaşar Akal, dünya 
görüşünün farklı olduğunu ileri sürerek, önergesinin, Siirt Milletve
kili Nebil Oktay'ın aynı konudaki araştırma önergesi ile birleştiril
mesini istememiştir (CSTD. Clt 10, 1971, s. 174). Ancak, araştırmayı 
önerge sahipleri değil, Genel Kurulun seçeceği bir komisyon yürüte
ceğine göre; farklı siyasal görüşteki kişilerin aynı konuda verdikleri 
önergelerin birleştirilmesinde bir sakınca olmamak gerekir. Nitekim, 
bazı parlamenterler de bu konuya değinmiş ve yasama organının ge
reksiz yere meşgul edilmemesini istemişlerdir (Örneğin, Anayasa Mil
letvekili Salih Aygün'ün ve Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun 
konuşmaları, MMTD. Dönem III, Cilt 10, 1971, s. 175-176). 
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Araştırma önergelerinin görüşülmesinde izlenen usul bakımın
dan, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüklerinde farklı 
düzenlemeler getirilmiştir. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102. madde
sinde, meclis araştırmasının açılmasında, genel görüşmenin açılma
sına ilişkin hükümlerin uygulanacağı saptanmıştır. Genel görüş
menin açılmasını düzenleyen 100. maddenin dördüncü fıkrasmda 
ise, önerge üzerinde Hükümetin, siyasal parti gruplarının ve istem
de bulunan milletvekillerinden birinci imza sahibinin veya onun 
göstereceği bir diğer imza sahibinin konuşabilecekleri belirtilmiş 
bulunmaktadır. Uygulamada, önerge üzerinde kimlerin konuşabile
ceklerini belirleyen bu kuraldan; konuşma sırasının saptanmasın
da da yararlanılmakta ve önce Hükümete, sonra siyasal parti grup
larına, en sonunda da önerge sahibine söz verilmektedir (185). An
cak, bu sırayı izlemek kanımızca sakıncalıdır. Çünkü, içtüzüğün 
102. ve 100. maddelerine göre, önerge sahibi, önergesine beşyüz ke
limelik bir özet eklemek zorunda bulunduğuna ve Genel Kurulda 
bu özet okunacağına göre; araştırma isteminin nedeni belki de tam 
açıklanmadan, bu konuda Hükümetin ve siyasal partilerin görüşle
rini istemek durumunda kalınmaktadır (186). Bu sakıncayı gider
mek için, önce önerge sahibine söz verilmesi, kanımızca daha uy
gun olacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu'nun İçtüzüğünde ise, 135. maddede araş
tırma önergeleri üzerindeki görüşmelerde, önce önerge sahibinin, 
sonra Hükümet adına konuşacak bakanın dinleneceği belirtilmiş
tir. Uygulama, bu kuralda yer alanların dışında hiç kimsenin dinle-
nemeyeceği yolunda gelişmiş ve hattâ, bakanın konuşmasından son
ra önerge sahibine yeniden söz verilmediği bile görülmüştür (187). 

(185) MMTD. Dönem IV, Cilt 1, 1974, s. 197; MMTD. Dönem IV, Cilt 3, 1974, 
s. 215. 

(186) Örneğin, Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz ve 9 arkadaşının 
Fisko Birlik hakkındaki meclis araştırması Önergesi üzerinde AP Gru
bu adına konuşan Ordu Milletvekili Kemal Şensoy, bu sakıncaya şöy
le değinmiştir : 

«... detaylı bir bilgi veya detaylı bir malûmat; tahmin 
ediyorum, önerge sahibi arkadaşlarımızın birisi tarafından 
Yüce Meclise verilecektir... önerge sahibi arkadaşlarımın, 
dışında daha başka neler söyleyebileceği hususunda her
hangi bir malûmatım mevcut olmadığı için, bazı noktala
rı meskut geçiyorum... (MMTD. Dönem IV, Cilt 3, 1974, 
s. 261). 

(187) Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet Hazer'in buğday fiyatları 

104 



Ancak, bu durumda Genel Kurulun yeterince aydınlanmadan araş
tırma açılıp açılmamasına karar vermesi söz konusu olmaktadır. 
Önerge sahibi veya Hükümet dışında, konuya yabancı olmayan bir 
üyenin yapacağı açıklamanın, Genel Kurulun kararını etkileyebile
ceğini gözden uzak tutmamak; bu nedenle de görüşmeyi önerge sa
hibi ile Hükümetin konuşmalarıyla sınırlandırmamak gerekir. 

Araştırma önergelerinin görüşülmesi sırasında, Hükümet adı
na ilgili bakanın da Genel Kurulda hazır bulunması gerekmekte
dir. Ancak, Millet Meclisi İçtüzüğünün 63. maddesinde, ilgili bakan 
bulunmadığı takdirde, görüşmenin bir defalık gelecek birleşime bı
rakılacağı belirtilmiş; böylece görüşmelerin Hükümet tarafından 
engellenmesinin önüne geçilmiştir (188). Oysa, Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünde benzer bir kural yer almamakta (189) ve uygula
mada da Hükümet hazır bulunmadan araştırma önergelerinin gö
rüşülmesine başlanılmamaktadır (190). Her ne kadar, 2.6.1970 ta
rihli 76. Birleşimde, Başkanvekili Lütfi Tokoğlu, Tabiî üye Suphi 
Gürsoytrak'm Türk Hava Yolları ile ilgili araştırma önergesinin 
görüşülmesine, ilgili bakan olmadığı halde başlanabileceğine karar 
vermisse de; önerge sahibi, bakanın hazır bulunacağı birleşimde ko
nuşmayı istemekle, bu yolun açılmasına engel olmuştur (191). An
cak, ilgili bakanın hazır bulunmasının beklenmesi, araştırma öner-

üzerindeki araştırma önergesinin görüşülmesi sırasında, önerge sahi
bi Hazer, Ticaret Balkanı Ahmet Türkel'den sonra yeniden söz iste
mişse de; Başkan, İçtüzüğe uygun olmadığı gerekçesiyle söz verme
miş ve araştırma önergesinin oylamasına geçmiştir (CSTD. Cilt 49, 
1969, s. 824). 

(188) Millet Meclisi İçtüzüğünün bu kuralı, araştırma önergeleri üzerindeki 
görüşmelerde de uygulanmakta ve ilgili bakan bulunmadığı takdirde 
görüşmeler sadece bir defalık gelecek birleşime bırakılmaktadır 
MMTD. Dönem IV, Cilt 8, 1975, s. 374, 574, 575). 

(189) Her ne kadar Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 59. maddesinde, ba
kanın bulunmaması halinde görüşmenin bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek toplantıya bırakılacağı saptanmışsa da; bu husus, sa
dece bir bakanlıkla ilgili kanun tasarısının görüşülmesine özgüdür. 
Ancak, aynı kuralın kıyasen, araştırma önergelerinin görüşülmesinde 
de uygulanabileceği düşünülebilir. 

(190) Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, İstanbul'daki 
kolera salgınına ilişkin araştırma önergesi, gündemdeki sırası geldiği 
halde, ilgili bakan bulunmadığı için yedi birleşimde de görüşüleme
miştir (CSTD. Cilt 64, 1971, s. 591, 627, 654, 757; CSTD. Cilt 65, 1971, 
s. 35, 42, 255). 

(191) CSTD. Cilt 59, 1970, s. 144-145. 
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gelerinin görüşülmesini önemli ölçüde aksattığından (192); Cum
huriyet Senatosu Danışma Kurulu 30.1.1975 tarih ve 4 sayılı aşağı
daki karan vermiştir : 

«...'araştırma önergelerinin görüşülmesinde ilgili bakan 
bulunmazsa, önerge sahibinin konuşmasından sonra 
önerge oylanır...' dipnotunun.İçtüzüğüne konulması ka
rarlaştırılmıştır» (193). 

Her ne kadar, Genel Kurulda bazı üyelerce, bu kararın bir İç
tüzük değişikliği olduğu ve Danışma Kurulunun İçtüzükte değişik
lik yapamayacağı ileri sürülmüşse de (194); bu kararı, bir İçtüzük 
değişikliği değil, İçtüzükteki bir boşluğun giderilmesi amacıyla ^ya
pılan bir yorum olarak benimseyen görüş etkin olmuş ve Danışma 
Kurulunun kararı kabul edilmiştir (195). Böylece, Cumhuriyet Se-
natosu'ndaki araştırma önergelerinin görüşülmesinde, Hükümetçe 
yapılabilecek engellemenin önüne büyük ölçüde geçilmiş olmakta
dır. 

Meclis araştırmasının görüşülmesine ilişkin olarak, bir başka 
ilginç sorun, Millet Meclisi'nde ortaya çıkmış ve İçtüzüğün 79. mad
desinden kıyasla, Hükümetin istifası halinde, yeni bir Hükümet ku
rulup güven oyu alana kadar meclis araştırması önergelerinin de 
görüşülemeyeceği ileri sürülmüştür (196). Ancak, 79. maddede böy
le bir durumda sadece kanun tasarı ve teklifleri üzerindeki görüş
melerin erteleneceği belirtilmiştir. Bu nedenle, aynı kuralı, meclis 
araştırmalarına da uygulamak mümkün değildir. Zaten Millet Mec
lisi de bu önergeyi kabul etmemiş ve Hükümet istifa etmiş olsa bi
le, araştırma önergelerinin görüşülebileceğine karar vermiştir 
(197). Araştırma sonunda, Hükümetin hatalı uygulamaları ve ye
tersizliği saptansa bile; zaten çekilmiş bulunduğundan siyasal so^ 
rumluluğunun söz konusu olmayacağı, bu nedenle araştırmadan 

(192) Bkz. aşağıda III. BÖLÜM, s. 133-136. 
(193) CSTD. 'Cilt 21, 1975, s. 321. 
(194) Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye M. Cihat Alpan ve Kars Üyesi Sırrı 

Atalay'm konuşmaları için bkz. CSTD. Cilt 21, 1975, s. 321-326. 
(195) Danışma Kurulu Kararının lehinde Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret 

Tuna, Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve İstanbul Üyesi Mehmet Fey-
yat'm konuşmaları için bkz. CSTD. Cilt 21, 1975, s. 323-326. 

(196) Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün görüşü için, bkz. MMTD. 
Dönem IV, Cilt 1, 1974, s. 177. 

(197) MMTD. Dönem IV, Cilt 1, 1974, s. 177-181. 
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bir yarar görülemeyeceği ileri sürülebilirse de; bu düşünce, çıkarıl
ması düşünülen bir kanun için yapılacak araştırmayı açıklamaktan 
uzaktır. Kaldı ki, siyasal araştırma sonunda ortaya çıkan duruma 
göre, meclis soruşturması istenebileceğini de göz önünde tutmak 
gerekir. 

b — Araştırma açılmasına karar verilmesi 

Herhangi bir konuda verilmiş olan araştırma önergesi üzerin
deki görüşmeler tamamlanınca, önerge oya sunularak araştırma 
açılması red veya kabul edilir. Araştırma önergesinin kabulü için 
adi çoğunluk yeterli olup, gerek Millet Meclisi İçtüzüğünün 100. 
maddesinin son fıkrasına, gerek Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
135. maddesinin ilk fıkrasına göre, araştırma açılıp açılmamasına 
işari oyla karar verilir. Her ne kadar, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 107. maddesinde, bir konu ilk defa oya konulurken on üye
nin istemi üzerine açık oya başvurulabileceği belirtilmişse de, İç
tüzükte araştırma önergeleri için işari oya gidileceği açıkça saptan
mış olduğu için; uygulamada, on üye açık oylama istemiş olsa bi* 
le, bu istem kabul edilmeyerek, işari oya başvurulmuştur (198). 

Gerek Millet Meclisi'nde, gerek Cumhuriyet Senatosu'nda araş
tırma açılmasının kabulü, Millet Meclisi veya Cumhuriyet Senato
su Genel Kurullarının bu yönde alacağı bir karar ile mümkün ol
maktadır. Burada, araştırma açılmasına ilişkin bir parlâmento ka
rarının, Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tâbi olup olmadığı üze
rinde durmamız gerekir. Milli Birlik Komitesi'nin oluşturduğu 
Yüksek Öğretim Üyelerinden Kurulu Anayasa Komisyonunca ha
zırlanan Anayasa Öntasarısı'nm 173. maddesi; Kanunlar ve Yasa
ma Meclisleri İçtüzüklerinin yanı sıra, bu meclislerce verilen her 
türlü kararların da Anayasa'ya uygunluğunu denetlemek yetkisini 
Anayasa Mahkemesi'ne vermekteydi (199). Aynı şekilde, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi İdari İlimler Enstitüsünün hazırladığı Anayasa 
Tasarısının 103. maddesinde de, parlâmento kararlarının Anayasa
ya uygunluk denetiminin Anayasa Mahkemesi'nce yapılacağı belir-

(198) OSTO. Cilt 46, 1968, s. 313-314. 
(199) Öntasarının 173. maddesinin ilgili hükmü şöyledir : 

«Anayasa Mahkemesi, aşağıdaki konularda yetkilidir : 
Kanunların, Yasama Meclisleri içtüzüklerinin ve bu 

Meclislerce verilen her türlü kararların Anayasaya uygun
luğunu denetlemek;...» (ÖZTÜRK: Cilt I, s. 74). 
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tilmiştir (200). Ancak, benzer bir kural, 1961 Anayasası'nda yer al
mamıştır. Anayasamıza göre, parlâmento kararlarından sadece iki 
türünün hukukî rejimi belli olup; bunlar, yasama organı üyelerinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına veya yeni bir içtüzük kabulüne 
ya da içtüzüğün bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin parlâ
mento kararlarıdır. Sadece bu iki karar, Anayasa'ya uygunluğu yö
nünden Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tâbidir. Diğer parla
mento kararları üzerinde, Anayasa Mahkemesi'nin denetim yetkisi 
yoktur (201). Esasen, Anayasa Mahkemesi de, bu istisnalar dışın
daki parlâmento kararlarının denetimi dışında kaldığını belirtmiş
tir (202). Bu nedenle bir meclis araştırması kararının Anayasa'
ya aykırı olduğu gerekçesi ile, Anayasa Mahkemesi'nden iptalini is
temek olanağı yoktur (203). Ne var ki, bu söylediklerimiz, parlâ
mento kararlarının esası yönündendir. Kararın alınmasında şekil 

(200) Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Tasarısının 103. maddesinde şu hü
küm yer almıştır : 

«Anayasa Mahkemesinin görevleri şunlardır : 
Kanun hükümlerinin ve meclislerden çıkan karar

ların anayasaya aykırılığı iddialarına bakmak...» (ÖZ-
TÜRK: Cilt I, s. 382). 

(201) KIRATLI, Metin : Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi, Ankara 
1966, s. 98; ARMAĞAN, Servet: Anayasa Mahkememizde Kazaî Mura
kabe Sistemi, İstanbul 1967, s. 55; HOCAOĞLU, A.. Şeref - OCAKÇI 
OĞLU, İsmet : Anayasa ve Anayasa Mahkemesi, Ankara 1971, s. 151. 
Ancak, Teziç, parlamento kararlarını, meclislerin içişlerini aşıp, kişi
lerin hak ve hürriyetleri ile ilgili bip kapsama ulaştığı takdirde, ka
nun niteliğinde saymaktadır. Bu nedenle de Anayasa Yargısına tâbi 
olacağı kanısındadır (Bkz. TEZİÇ, Erdoğan: Türkiye'de 1961 Anayasa
sına Göre Kanun Kavramı, İstanbul 1972, s. 14-21. 

(202) Anayasa Mahkemesi'nin 1970/44 Esas, 1970/42 Karar sayılı 17.11.1970 
tarihli kararı (AMKD. S. 8, Ankara 1971, s. 443451). 

(203) Onar, yasama organı kararlarının Anayasa Mahkemesinin denetimi 
dışında bırakılmasını çok sakıncalı bulmakta ve şöyle demektedir : 

«... Meclislerden anayasaya aykırı kararlar çıkabilir ve 
hattâ bu kararlar objektif bir mahiyet ve genişlik de ala
bilir, bunlar bir kanuna konu olup kanun şeklinde ortaya 
çıkmadıkça Anayasa Mahkemesinde iptal davası konusu 
olamazlar. Şu hale göre meclis yine adlî yetkileri haiz bir 
tahkikat komisyonu kurarak ferdlerin Anayasa ile temin 
edilmiş haklarını ihlâl etmiş olsa ve bu tasarruf bir kanun 
şeklinde bulunmayıp sadece bir meclis karan şeklinde te
celli etse anayasaya aykırılığı aşikâr olan bu kararın k» 
zaî yoldan iptali mümkün olamayacaktır...» 
(ONAR: Cilt I, s. 229). 
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yönünden İçtüzük kurallarına uyulmama hali söz konusu ise, yer
leşmiş içtihadına göre Anayasa Mahkemesi, bu tür kararları içtü
zük değişikliği niteliğinde görmekte ve denetimi kapsamına almak
tadır (204). Bu nedenle, bir meclis araştırması kararının almışın
da içtüzük kuralları dışına çıkılmışsa, bu durum bir içtüzük de
ğişikliği sayılıp, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesi ile, söz konusu 
karara karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak mümkündür. 

C) Araştırma Komisyonu 

Gerek Millet Meclisi'nde, gerek Cumhuriyet Senatosu'nda her
hangi bir konuda araştırma açılması kabul edilince; araştırmayı 
Genel Kurulun yapması mümkün olmadığından, bu iş için bir ko
misyonun görevlendirilmesi gerekmektedir (205). ilgili meclis adı
na belirli bir konudaki araştırmayı yürüten bu komisyon, çalışma
larını bitirdikten sonra hazırlayacağı bir raporla araştırma sonu
cunu Genel Kurula sunar ve böylece yasama organı, araştırma açılan 
konuda bilgi edinmiş olur. 

Biz, araştırma komisyonunu incelerken, bu safhalara değin
mek ve komisyonun kuruluşunu, çalışma şeklini, yetkilerini ve ra
porunu ayrı ayrı ele almak istiyoruz. 

a — Komisyonun kuruluşu 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 103. maddesinin birinci fıkrasına 

göre, meclis araştırması için özel bir komisyon kurulması gerek
mektedir. Oysa, Cumhuriyet Senatosu'nda, İçtüzüğün 135. madde-

(204) TEZÎÇ : s. 16; Anayasa Mahkemesi'nin 1967/6 Esas, 1968/9 karar sa-' 
yılı 27.2.1968 tarihli Kararı (AMKD. S. 6, Ankara 1969, s. 131); 1970/ 
25 ve 26 Esas, 1970/32 Karar sayılı 18.6.1970 tarihli Karan (AMKD. 
S. 8, Ankara 1971, s. 354-357); 1973/49 Esas, 1973/39 Karar sayılı 
25.12.1973 tarihli Kararı (AMKD. S. 11, Ankara 1974, s. 380-381). 

(205) Ancak, Millet Meclisi'nin 2.6.1971 tarihli 106. • Birleşiminde ilginç bir 
olay görülmektedir, içel Milletvekili Celâl Kargıh'nm tarihî eser ka
çakçılığının önlenmesine ilişkin araştırma istemi, Genel Kurulca ka
bul edildiği halde; bu araştırmayı yürütmek için bir komisyonun 
kurulması reddedilmiştir (MMTD. Dönem III, Cilt 13, 1971, s. 727). 
Sonradan, 9.6.1971 tarihli 110. Birleşimde, Millet Meclisi'nde grubu 
bulunan siyasal partilerin ortaklaşa hazırladıkları bir önergede, açıl
ması kararlaştırılan meclis araştırması için bir komisyon kurulma
sı istenmiş ve Genel Kurul bu önergeyi kabul ettiğinden, araştırma
nın yürütülebilmesi mümkün olmuştur (MMTD. Dönem III, Cilt 14, 
1971, s. 133). 

109 



sinin ikinci fıkrasıyla, özel bir komisyon kurulabileceği gibi, araş
tırma görevi, sürekli komisyonlardan birine de verilebilir. Ancak, 
Cumhuriyet Senatosu'nda incelememizin kapsadığı devre olan 1961 
Kasımında başlayan birinci toplantı yılından, 1975 Temmuzunda 
sona eren ondördüncü toplantı yılı bitimine kadar, bu yola hiç baş
vurulmamış ve araştırma için daima özel bir komisyon kurulmuş
tur. 

Millet Meclisi İçtüzüğünde, araştırma komisyonunun kaç kişi
den meydana geleceğine ilişkin bir hüküm yer almamış olup, her 
araştırma komisyonu için üye adedinin saptanması, Genel Kurula 
bırakılmıştır (206). Buna karşılık Cumhuriyet Senatosu içtüzüğün
de bir alt sınır getirilmiş ve araştırma komisyonunun en az üç üye
den oluşacağı belirtilmiştir (207). Genel Kurul karar verdiği tak
dirde, komisyonun üye adedinin artırılması mümkündür. Nitekim, 
uygulamada komisyonların hemen daima üç kişiden fazla üyeden 
oluştukları görülmektedir (208). 

Anayasa'nm 85. maddesi, siyasal parti gruplarının, Meclislerin 
bütün faaliyetlerine kuvvetleri oranında katılacaklarını saptadığı
na ve araştırma komisyonlarının çalışmaları da Meclislerin faali
yetleri arasında bulunduğuna göre; siyasal parti gruplarının, araş
tırma komisyonlarında da kuvvetleri oranında temsil edilmeleri 
gerekmektedir. Nitekim, Anayasa Mahkemesi de, çeşitli kararların
da siyasal parti gruplarının, Meclis çalışmalarına (bu arada komis
yonlara) kuvvetleri oranında katılmaları gerektiğine değinmiş bu
lunmaktadır (209). 

(206) Millet Meclisi İçtüzüğü, Madde 103/11. 
(207) Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü, Madde 135/11. 
(208) Cumhuriyet Senatosu'nda kurulan bazı araştırma komisyonlarımı» 

üye sayılan şöyledir : 
— İğdır bölgesindeki depreme ilişkin 3 kişilik araştırma komisyo

nu (CSTD. Cilt 4, 1962, s. 513). 
— Deniz Nakliyat A.O.na ilişkin araştırma komisyonu (CSTD. Cilt 

23, 1964, s. 17). 
— Özel Yüksek Okullara ilişkin 9 kişilik araştırma komisyonu 

(CSTD. Cilt 44, 1968, s. 136. 
— Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyet

lerine ilişkin, ' 11 kişilik araştırma komisyonu (CSTD. Cilt 55, 
1970, s. 260). 

(209) Anayasa Mahkemesi'nin aşağıdaki kararları, bu konuda örnek ola
rak gösterilebilir : 
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Ancak, Millet Meclisi'nde ve Cumhuriyet Senatosu'nda, ilk yıl
larda bu kurala uyulmadığı ve kuvvet oranları gözönüne alınma
dan araştırma komisyonlarının kurulduğu görülmüştür (210). Son
radan bu yanlış uygulama terkedilmiş ve komisyonların kurulu
şunda gruplara kuvvetleri oranında yer verilmeye başlanmıştır 
(211). 

Araştırma komisyonlarında, gruplara kuvvetleri oranmda yer 
verilince grupların kuvvet oranlarında meydana gelen değişikliğin, 
kurulmuş olan komisyonlara yansıtılması ve yeni oluşan bir gru
bun da, daha önceden kurulmuş olan bir araştırma komisyonunda 
temsil edilmesi gerekir. Anayasa Mahkemesi de bu görüşte olduğu 
gibi (212), parlâmento uygulaması da aynı yöndedir (213). 

— 1964/19 Esas, 1965/11 Karar numaralı 2.3.1965 tarihli Karar 
(AMKD. S. 3, Ankara 1971, s. 61-62). 

— 1967/6 Esas, 1968/9 karar numaralı 27.2.1968 tarihli Karar 
(AMKD. S. 6, Ankara 1969 ,s. 129). 

(210) Grupların kuvvet oranları dikkate alınmadan kurulan araştırma ko
misyonlarına örnek olarak aşağıdakiler gösterilebilir : 
Millet Meclisi'nde : 
— Doğu Anadolu'daki kuraklığın sebep olduğu kıtlığa ilişkin mec

listeki her partiden birer üye alınarak kurulan araştırma komis
yonu (MMTD. Dönem I, Cilt 1, 1962, s. 638). 

— Amerika'dan ithal edilecek lokomotiflerin ihalesi konusunda, 
meclisteki her siyasal partiden birer üye alınarak kurulan araş
tırma komisyonu (MMTD. Dönem I, Cilt 20, 1963, s. 434). 

— Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.O.na ilişkin, meclisteki her 
siyasal partiden ikişer, bağımsızlardan bir üye alınarak kurulan 
araştırma komisyonu (MMTD. Dönem I, Cilt 37, s. 514). 

Cumhuriyet Senatosu'nda : 
— Deniz Nakliyat A.O.'na ilişkin, her gruptan birer üye alınarak ku

rulan araştırma komisyonu (CSTD. Cilt 23, 1965, s. 17-18). 
(211) Rastlayabildiğimiz kadarı ile bu sorun Millet Meclisi'nde ilk kez, 

1.4.1965 tarihli 85. Birleşimde Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
TRT hakkında meclis araştırması isteyen önergesinin görüşülmesi 
sırasında, CHP Grupu adına konuşan Turhan Feyzioğlu tarafından 
dile getirilmiş ve araştırma komisyonlarının kuruluşunda grupların 
kuvvetleri oranının göz önüne alınması istenmiştir (MMTD. Dönem 
I, Cilt 38, 1965, s. 122). 

(212) Anayasa Mahkemesi'nin 1967/22 Esas, 1967/22 Karar sayılı, 2.8.1967 
tarihli Karan (AMKD. S. 5, Ankara 1972, s. 162). 

(213) Millet Meclisi'nin, 13.7.1970 tarihli 126. Birleşimde aldığı karar ile, 
grupların kuvvet oranlarında meydana gelen değişikliğe göre komis
yonlardaki üye sayılarının yeniden , saptanması kabul edilmiştir 
(MMTD. Dönem III, Cilt 8, 1970 s. 354-375). 
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Araştırma komisyonlarının kuruluşunda ortaya çıkan bir baş
ka sorun da, komisyonlarda sadece siyasal parti gruplarına mı yer 
verileceği hususudur. Başka bir deyişle, herhangi bir siyasal parti
ye bağlı olmayan parlamenterlerin meydana getirdikleri gruplar 
da, araştırma komisyonlarında kuvvetleri oranında temsil edilebile
cekler midir? Kanımızca, Anayasa'nm 85. maddesinde sadece siya
sal parti gruplarından bahsedilmesi, diğer parlâmento gruplarının 
da kuvvetleri oranında temsil edilmelerine engel değildir. Çünkü, 
bu madde, siyasal partiye üye olmayan kişilerin meydana getirdik
leri grupların parlâmentonun faaliyetlerine kuvvetleri oranında 
katılmalarını yasaklamamakta; buna karşılık, siyasal parti grup
larının bu faaliyetlere kuvvetleri oranında mutlaka katılacakları
nı belirtmekle yetinmektedir. Bu nedenle, yasama organının faali
yetlerinin yürütülmesini sadece siyasal parti gruplarının tekelinde 
bırakmamak; diğer grupların da araştırma komisyonlarında tem
sil edilmelerine imkân tanımak gerekir. Nitekim, Cumhuriyet Se-
natosu'nda kurulan araştırma komisyonlarında, Milli Birlik Gru
bu ile Kontenjan Grubuna kuvvetleri ölçüsünde yer verilmektedir 
(214). Anayasa Mahkemesi de, meclislerin faaliyetine siyasal parti
lerin dışındaki grupların da kuvvetleri oranında katılmaları gerek
tiğine karar vermiştir (215). 

b — Komisyonun çalışma şekli 

aa) Görev süresi 
Araştırma komisyonu, belirli bir konuyu incelemekle görevlen

dirildiğinden geçici niteliktedir. Araştırmasını bitirip, hazırladığı 

Nitekim, yeni kurulan Cumhuriyetçi Partinin, Millet Meclisi'nde gru
ba sahip olması nedeniyle, araştırma komisyonlarında temsil edile
bilmesi için, mevcut komisyonların üye sayısı 13 den 15 e çıkarılmış
tır (MMTD. Dönem III, Cilt 32, 1973, s. 247-248). 

(214) Örneğin, özel yüksek okullara ilişkin meclis araştırmasını yürütecek 
olan 9 kişilik komisyonda, Milli Birlik Grubuna ve Kontenjan Gru
buna birer üyelik verilmiştir. (CSTD. Cilt 44, 1968, s. 200). 
Aynı şekilde, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında akdolunan Kredi Anlaşmasını araştıracak olan Senato Araş
tırma Komisyonunda her grubun kuvvetleri oranında temsil edilebil
meleri için Danışma Kurulu, üye sayısının 11 olmasını önermiş ve bu 
öneri. Genel Kurulca kabul edilmiştir (CSTD. Cilt 54, 1970, s. 596). 

(215) Anayasa Mahkemesi'nin 1973/43 Esas, 1973/39 karar sayılı, 25.12.1973 
tarihli Kararı (AMKD. S. 11, Ankara 1974, s. 385-388). 
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raporu Genel Kurula sununca, görevini de tamamlamış olacaktır. 
Ancak, görev süresini saptamak komisyonun değil, onu görevlen
diren meclisin yetkisi içindedir. Başka bir deyişle, belirli bir ko
nuyu araştırmak için bir komisyon kuran meclis; komisyonun araş
tırmasını ne süre içinde bitirmesi gerektiğine de karar vermekte
dir. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 136. maddesinde bu süre 
iki ay olarak saptanmış, ancak aynı maddede, Genel Kurulca bu
nun uzatılıp kısaltılabileceği de belirtilmiştir. Komisyonun kurul
masına ilişkin kararda belirli bir süre saptanmadığı takdirde, Cum
huriyet Senatosu'nun bugüne kadarki uygulamasına göre, içtüzük
teki süreye bağlı kalınmakta, yani komisyonun araştırmayı iki ay 
içinde bitirmesi gerekmektedir (216). 

Millet Meclisi İçtüzüğünde ise, hiçbir süre belirtilmemiş, bu 
husus Genel Kurulun takdirine bırakılmıştır. Bu nedenle, araştır
ma komisyonunun kurulmasına ilişkin kararda, görev süresinin ne 
olacağı da mutlaka saptanmalıdır (217). 

Gerek Cumhuriyet Senatosu'nda, gerek Millet Meclisi'nde araş
tırma komisyonunun görev süresi için alman kararlar, Genel Ku
rulları bağlayıcı nitelikte değildir. Komisyon bu süre içinde çalış
malarını bitiremezse, kendisini seçen Meclise başvurarak, sürenin 
uzatılmasını isteyebilir ve bu istem üzerine Genel Kurul, komisyo
na yeni bir süre verebilir. Esasen uygulamada, komisyonların gö
revlerini kendilerine tanınan süre içinde bitiremedikleri ve yeni
den süre istedikleri görülmektedir (218). 

(216) Örneğin, Türk Hava Yollan A.O.'na ilişkin Senato Araştırma Komis
yonunun kuruluş kararında süre belirtilmediği için, Başkanvekili Ma-
cit Zeren, Tüzükte saptanmış olan 2 aylık sürenin geçerli olacağım 
açıklamıştır (CSTD. Cilt 62, 1971, s. 241). 

(217) Millet Meclisi İçtüzüğü, Madde 103/11. 
(218) Örneğin, Millet Meclisi'nce deprem bölgesinde yaşayan kişilerin du

rumlarını araştırmak için kurulan komisyonun görev süresi iki kez 
uzatılmıştır (MMTD. Dönem II, Cilt 10, 1967, s. 7; Cilt 11, 1967, s. 
344). Avni şekilde, hazine topraklarının dağıtımım araştırmak için ku
rulan komisyonun da görev süresi birkaç kez uzatılmıştır (MMTD. 
Dönem III, Cilt 23, 1972, s. 391; Cilt 26, 1972, s. 112; Cilt 30, 1972, s. 
447). Cumhuriyet Senatosu'nda da görev süresi defalarca uzatılan araş
tırma komisyonları vardır. Örneğin Türk Hava Yollan A.O.'na iliş
kin araştırma komisyonunun görev süresi devamlı uzatılmıştır 
(CSTD. Cilt 1, 1972, s. 34, 372; Cilt 4, 1972, s. 7, 418, 674475; Cilt 6, 
1973, s. 195-1%, 448; Cilt 7, 1973, s. 30, 391-392). 
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İçtüzüklerde, araştırma komisyonlarının görev sürelerinin ne 
zamandan itibaren işlemeye başlıyacağına ilişkin bir kural yer al
mamıştır. Bu nedenle, görev süresinin başlangıcının, komisyon üye
lerinin Genel Kurul tarafından seçildiği tarih mi; yoksa komisyo
nun kurulup ilk toplantısını yaptığı tarih mi olduğu belli değildir. 
Bu soruna, Cumhuriyet Senatosu'nun uygulaması bir açıklık geti
rebilecek niteliktedir. Cumhuriyet Senatosu 14.7.1967 tarihli 87. 
Birleşiminde, araştırma komisyonlarının görev süresinin, komis
yonun toplanıp Başkanlık Divanım seçtiği tarihten itibaren başla
yacağını kararlaştırmış bulunmaktadır (219). Ancak, bu karara 
rağmen Cumhuriyet Senatosu'ndaki bazı araştırma komisyonların
da görev süresinin, üyelerin seçildiği tarihle birlikte işlemeye başla
dığı görülmektedir (220). Millet Meclisi'nin uygulaması da, üyele
rin seçiminden sonra görev süresinin başlayacağı yönündedir (221). 
Oysa, sürenin komisyonun toplanıp kendi Başkanlık Divanını seç
tiği tarihten itibaren başlaması gerekir. Çünkü, komisyon ancak bu 
tarihten sonra araştırmayı fiilen 3'ürütebilecektir. 

bb) Görev yeri ve çalışmaların yürütülmesi 

Araştırma Komisyonunun, çalışmalarını parlâmento binasında 
sürdürmesi gerekir. Ancak bazı hallerde, araştırılan konunun ni
teliği, komisyonun Ankara dışına çıkmasını zorunlu kılabilir. Böy
le bir durumda, komisyonun, kendisini seçen Meclisten izin alma
sı gereklidir. Nitekim bu husus, Millet Meclisi içtüzüğünün 103. 
maddesinin ikinci fıkrasında açıkça düzenlenmiştir. Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünde bu konuda bir kural yer almadığı halde, ge
rekli olduğu zaman, Senato araştırma komisyonları da Ankara dı
şında incelemelerini sürdürebilmektedir (22). 

(219) CSTD. Cilt 43, 1967, s. 34. 
(220) örneğin, Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar Tunagür'ün faa

liyetlerini araştıran komisyon, Başkanlık Divanını 262.1970 tarihinde 
seçmiş olmasına rağmen; görev süresi bu tarihten itibaren değil, ko
misyonun kurulduğu tarih olan 24.2.1970'den itibaren başlamaktadır 
(CSTD. Cilt 57, 1970, s. 243, 740). 

(221) MMTD. Dönem III, Cilt 14, 1971, s. 574. 
(222) örneğin, Türk Hava Yollan A.O.'na ilişkin araştırmayı yürütmekte 

olan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu, incelemelerine İs
tanbul'da da devam etmek istediğinden Genel Kuruldan izin istemiş 
ve bu izin verilmiştir (CSTD. Cilt 64, 1971; s. 52). 
Aynı şekilde, İçel iline bağlı Gülnar ilçesinde gecekondu önleme in-
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Ancak, bir araştırma komisyonunun görev yerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde kalması gerekir. Çünkü, başka bir 
devletin egemenliğinin geçerli olduğu bir yerde, komisyonun, araş
tırmayı serbestçe yürütebilmesi mümkün değildir. Nitekim, 3.5.1967 
tarihinde Aydm Milletvekili Reşat Özarda, Kıbrıs Türklerinin du
rumunu yerinde incelemek üzere bir araştırma komisyonu kurul
masını önermişse de (223); Genel Kurulda, yurt dışında araştırma 
yapılamayacağı ileri sürülmüş ve önerge sahibinin önergesini geri 
alması istenmiştir (224). 

Araştırma komisyonu, parlâmentonun tatilde bulunduğu sıra
da da, çalışmalarına devam edebilir. Ancak bunun için, Genel Ku
ruldan izin almak gerekir. Millet Meclisi İçtüzüğünün .26. maddesin
de bu husus düzenlenmiş olup (255); uygulamada da araştırma ko
misyonları, Genel Kurulun onayım istemektedirler (226). 

c — Komisyonun yetkileri 

aa) Yürütme organı karşısındaki yetkileri 

Anayasa'nın 95. ve onu izleyen maddelerine göre yürütme or
ganı; «Cumhurbaşkanı», «Bakanlar Kurulu» ve «İdare»den meyda
na gelmektedir (227). 

Anayasa'nın 98. maddesi, Cumhurbaşkanı'nın görevleriyle ilgi
li işlemlerden sorumlu olmadığını hükme bağladığından, Cumhur-
başkanı'na ilişkin bir meclis araştırması mümkün değildir. Bu ne
denle de, bir araştırma komisyonunun, Cumhurbaşkanlığı üzerin
de herhangi bir yetkisi söz konusu olamaz. 

şaatma ilişkin Senato Araştırma Komisyonuna da, Ankara dışında in • 
celemelerde bulunmak için Genel Kurulca izin verilmiştir (CSTD. 
Cilt 65, 1971, s. 323). 

(223) MMTD. Dönem II, Cilt 16, 1967, s. 474475. 
(224) MMTD. Dönem II, Cilt 20, 1967, s. 391403. 
(225) Millet Meclisi içtüzüğünün 26. maddesi şöyledir : 

«Hangi komisyonların tatil ve ara verme sırasında çalışa
cağı, Başkanın teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilir.» 

(226) Fındık randımanının ve Fisko Birlik yönetiminin aksaklıklarını ince
leyen meclis araştırması (komisyonu, Millet Meclisi'nin tatilde bulun
duğu sırada da çalışmalarını sürdürebilmesi için Genel Kuruldan izin 
istemiş ve bu izin verilmiştir (MMTD. Dönem IV, Cilt 6, 1974, s. $18 • 
319). 

(227) ÖZYÖRÜK: s. 44. 
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Bakanlar Kurulu ise, kamu hizmetlerini yürüten bir Kurul de
ğil, sadece bir karar organıdır. Hizmetlerin yürütülmesi Bakanlık
lara ait bulunduğundan, belirli bir konuyu incelemekte olan mec
lis araştırma komisyonunun, bilgi almak için Bakanlar Kuruluna 
başvurması de düşünülemez. 

Bu durumda, araştırma komisyonunun, incelemekte bulundu
ğu konuda bilgi almak için «İdare»ye başvurması gerekmektedir. 
Bu nedenle, komisyonun yetkileri de, sadece idare üzerinde söz ko
nusu olabilir. Zaten, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu İçtü
züklerinde getirilen düzenleme de bu yöndedir. 

Millet Meclisi içtüzüğünün 103. maddesinde araştırma komis
yonunun yetkileri, şu şekilde saptanmıştır : 

«Meclis araştırma komisyonu bakanlıklarla genel ve 
katma bütçeli dairelerden, mahalli idarelerden, muhtar
lıklardan, üniversitelerden, Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumundan, kamu iktisadi teşebbüslerinden, özel ka
nun ile veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşlarından ve kamu yararına çalı
şan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme 
yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahip
tir. .. » 

Görülmektedir ki, Millet Meclisi İçtüzüğüne göre, araştırma 
komisyonu; merkezi idare ve mahallî idarelerle, hizmet adem-i 
merkeziyet idarelerinden bilgi istemek yetkisine sahiptir. Her ne 
kadar, idare içinde yer almamasına rağmen, araştırma komisyonu
nun kamu yararına çalışan derneklerden de bilgi isteyebileceği be
lirtilmişse de; bunun nedeni, bu derneklerin kamu hizmetine ben
zer faaliyetleri olması ve idarenin sıkı denetimine bağlı bulunma
larıdır (228). 

(228) 1630 sayılı Dernekler Kanununun 48. maddesine göre, 
«Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sa-

yılabilmesi için : 
a — Derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulun

ması, 
b — Derneğin, amaç ve bu amacı gerçekleştirmek için 

giriştiği faaliyet sonuçları bakımından ülke çapında yarar
lı olduğu hakkında kanaat vermesi şarttır.» 
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Derhal belirtelim ki, araştırma komisyonu, İçtüzükte saptanan 
kuruluşlardan gerekli bilgi ve belgeleri, bu kuruluşların bağlı'bu
lunduğu veya idarî vesayetine tâbi oldukları Bakan kanalıyla iste
melidir. Çünkü araştırma komisyonu, buralardaki görevlilerin hi-
yerarşik âmiri olmadığı için, onlara doğrudan doğruya emir verme 
yetkisine de sahip değildir. Yasama organına karşı siyasal yönden 
sorumlu bulunan ilgili Bakan olduğuna göre; araştırma komisyonu 
da kendisine bu bakanı muhatap almalı ve isteklerini ona yönelt
melidir. Komisyonun istediği bilgi ve belgelerin verilmesi için, il
gili Bakanın emir vermesi gerekir. Nitekim, Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 137. maddesinde, araştırma Komisyonunun Bakan
lardan bilgi alabileceği belirtilmiştir. İlgili Bakan, Millet Meclisi 
veya Cumhuriyet Senatosu araştırma komisyonlarının isteklerini 
yerine getirmekten kaçınırsa; Millet Meclisi'nde bu Bakan için 
siyasal sorumluluk mekanizmasının harekete geçirilebilmesi olası
lığını gözden uzak tutmamak gerekir. 

Ancak, mahallî idarelerin ve hizmet adem-i merkeziyet idare
lerinin idarî vesayete tâbi olmayan işlemlerinde ve bu arada özerk 
bir kurum olan üniversitelerin faaliyetlerinde, ilgili Bakanın so
rumluluğu söz konusu olmayacağına göre, bu konularda siyasal ni
telikte bir meclis araştırması da mümkün değildir. Ne var ki, ya
sama organı bu alanlarda ileride çıkarmayı düşündüğü yeni bir ka
nun için gerekli bilgileri saptamaya yönelik bir meclis araştırma
sında bulunabilir. Böyle bir durumda, araştırma komisyonu, ancak 
kanunla düzenlenebilecek hususlar için gerekli bilgileri isteyebilir. 
Bu kuruluşların bağımsızlığını ve özerkliğini zedeleyecek bilgi ve 

Aynı Kanunun 49. maddesine göre ise, 
«Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sa

yılması ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, İçişleri Bakan
lığının teklifi, Danıştay Genel Kurulunun karan ve Bakan
lar Kurulunun tasdikine bağlıdır. 

Bu konudaki dosya İçişleri Bakanlığınca hazırlanır... 
haklarında 'kamu yararına çalışan dernek' kararı alınmış 
bulunan dernekler, gerek olağan denetimlerde, gerek yap
tırılacak özel denetimlerde, amaç ve faaliyetleri bakımın
dan 'kamu yararına çalışan dernek olma' niteliklerini kay
bettikleri tespit olunursa, kamu yararına çalışan dernek
lerden olduğu yolundaki karar... kaldırılabilir.» 
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belgeleri isteyemez (229). Aynı şey, Anayasa'nın 122. maddesinde 
düzenlenmiş olan kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri 
için de söz konusudur. 

Daha önce de değindiğimiz gibi, Millet Meclisi içtüzüğünün 
103. maddesinin son fıkrası, devlet sırlan ile ticarî sırları meclis 
araştırmasının kapsamı dışında bırakmıştır (230). Bu durumda, 
aynı madede araştırma komisyonuna tanınmış bulunan yetkiler, 
devlet sırları veya ticarî sırlar söz konusu olduğunda kullanılama
yacak demektir. Ancak, nelerin devlet sırrı olduğunu önceden kesin 
olarak saptamak imkânı bulunmadığına ve bu, daha çok bu tür 
bilgileri elinde tutan makamın takdirine bağlı olduğuna göre; özel
likle, hükümetin denetlenmesi için gerekli bilgilerin toplanmasına 
yönelik bir meclis araştırmasından beklenen yarar, büyük ölçüde 
önemini yitirecektir. Bu nedenle, parlamenter hükümet sisteminin 
gerekleriyle bağdaşmadığı kanısında bulunduğumuz İçtüzükteki bu 
sınırlamanın kaldırılması uygun olacaktır. 

Ticarî sırlar açısından da ilginç bir sorun söz konusudur. Çün
kü, Millet Meclisi İçtüzüğü, bir yandan ticarî sırları, araştırmanın 
kapsamı dışında bırakırken; öbür yandan araştırma komisyonları
nın, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 

(229) Örneğin, Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ, «Üniversi
telerimizin verimini artırmak, sıkıntılarına çare bulmak için Parlâ
mento olarak neler yapılabileceğinin tayin ve tesbiti hakkında Sena
to araştırması isteyen önergesi»ni 29.12.1964 tarihli 21. Birleşimde şöy
le açıklamıştır : 

«...üniversite muhtariyeti içine girmek te asla teklifim-
deki araştırmanın amacı değildir. Üniversitelerimizin ken
di bünyesinde vukua gelen ihtilâfları kendisinin halletme
si lüzumuna, hariçten herhangi bir müdahalenin yersiz 
olacağına bütün samimiyetimle inanmaktayım... 

Parlamento olarak rejimimizin temel müesseselerin
den birisi olan üniversitelerimizin dertlerine, sıkıntılarına 
lakayt kalmamıza imkân yoktur. Bu itibarla üniversitele
rimizin verimini artırmak, huzursuzluğu yaratan sebepleri 
izale etmek ve bunlara çareler bulmak için parlamento ola
rak neler yapabileceğimizi tayin ve tesbit maksadı ile bir 
araştırma ve incelemenin zaruretini ortaya koymak isti
yorum. Bu araştırma elbetteki kazai veya idari bir tasar
ruf mahiyetinde olmıyacaktir...» (CSTD. Cilt" 23, 1965, s. 
65.). 

(230) Bkz. yukarıda s. 95-99. 
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kurulmuş bankalardan bilgi isteyebileceğini ve buralarda inceleme 
yapabileceğini belirtmiştir. Bankalardaki bilgilerin büyük bir kıs
mı, çeşitli kişilerin ticarî sırları sayılacağından; bu konularda bil
gi isteyebilme yetkisiyle, ticarî sırların meclis araştırması kapsa
mının dışında bırakılmasını bağdaştırabilmek, hayli zordur. 7129 
numaralı Bankalar Kanununun 74. maddesi, bankaya veya banka
nın müşterilerine ait sırların, yetkili makamlardan başkasma açık
lanmasını yasakladığından; bu çelişkili durum karşısında, meclis 
araştırması komisyonunun yetkili makam sayılıp sayılmayacağı so
runu önem kazanmaktadır. Ancak, İçtüzüğün 103. maddesi, araş
tırma komisyonlarının özel kanunla veya özel kanunun verdiği yet
kiye dayanılarak kurulmuş bankalardan gerekli gördüğü bilgileri 
isteyebileceğini açıkça belirttiğine göre; kanımızca, bu tür banka
lardaki incelemeye, ticarî sır kavramının engel olmaması ve araş
tırma komisyonlarının yetkili makam sayılması gerekir (231). 

bb) Üçüncü kişiler karşısındaki yetkileri 

Belirli bir konudaki meclis araştırmasını yürütmekte olan ko
misyon, bazı durumlarda üçüncü kişilerin bilgilerine başvurmak 
zorunluğunu duyabilir. Nitekim, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
137. maddesinde, araştırma komisyonlarına ilgili gördüğü herkes
ten bilgi alabilme yetkisi tanınmıştır. Millet Meclisi İçtüzüğünün 
103. maddesinin dördüncü fıkrasında da, araştırma komisyonunun 
gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvura
bileceği belirtilmiştir. 

Ancak, meclis içtüzükleri kanun olmadıklarından ve sadece 
parlâmentonun çalışmalarını düzenlediklerinden; bunlardaki ku
ralların üçüncü kişileri bağlaması mümkün değildir (232). Bu ne
denle, üçüncü kişiler için, araştırma komisyonlarının isteklerini ye
rine getirmeleri arzularına bağlı olup, bir yükümlülük söz konusu 
olamaz. 

Anayasa'nm 14. ve 30. maddeleri karşısında, araştırma komis
yonlarının veya bu komisyonları seçen meclisin, üçüncü kişileri 
zorla getirebilmesi, onları tutuklayabilmesi veya göz altında ala-

(231) EREM, Faruk - ALTIOK, Akın - TANDOĞAN, Halûk : Bankalar Ka
nunu Şerhi, Altıncı Bası, Ankara 1975, s. 350-351. 

(232) ARMAĞAN (1972) : s. 7, 4043. 
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bilmesi mümkün değildir (233). Fakat, araştırma komisyonlarının 
isteklerinin yerine getirilmesini, kişilerin sadece arzularına bırak
mak; araştırmanın yürütülmesini aksatabileceği gibi, imkânsız da 
kılabilir (234). Bu nedenle, araştırma komisyonlarının yetkilerini 
bir kanunla düzenlemek ve bu komisyonların isteklerine uymama
yı bir yaptırıma bağlamak gerekil*. 

d — Komisyonun raporu 

Belirli bir konuda yaptığı araştırmayı tamamlayan komisyo
nun, incelemesinin sonuçlarını bir rapor halinde düzenlemesi gere
kir. Bu raporda, komisyonun kendisini kuran meclisin aydınlan
mak istediği konulara ilişkin objektif yargısı yer almalıdır (235). 

Araştırma komisyonu, incelediği konuda yeni gelişmeler oldu
ğu takdirde, ilgili meclise sunduğu raporunu geri isteyebilir. Örne-
ğin, İstanbul belediyesince bir yapı kooperatifine tahsis edilen ar
saya ilişkin Senato Araştırmasını tamamlayan ve raporunu Sena
to'ya sunan araştırma komisyonu; aynı konuda ilgili bakanlık mü
fettişlerinin vardığı sonuçları da incelemek istediğinden, raporunu 
geri almıştır (236). Raporun tamamlanmasından sonra, araştırılan 
konuda ortaya çıkan yeni bulguları değerlendirmek için, komisyon, 
bir ek rapor da düzenleyebilir (237). 

Rapor hazırlanırken, araştırma komisyonu üyelerinden istifa 
eden olursa, bunların yerine yeni üyeler seçilmeden önce, raporun 
tamamlanması mümkün değildir. Nitekim, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri arasında akdolunan kredi anlaşmasını 
araştıran Senato Komisyonu, istifa, eden üyelerin yerine yenilerinin 

(233) ÖZBUDUN (1962) : s. 112. 
(234) ÖZBUDUN (1962) : s. 113. 
(235) Örneğin, Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat TA.Ş.'nde varlığı iler! sü

rülen yolsuzluklar hakkında incelemeler yapmak için kurulan Senato 
Araştırma Komisyonunun raporu Genel Kurulda görüşülürken; Cum
huriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender, raporda bulunma
sı gerekli bu niteliklere değinmiştir (4.1.1966 tarihli 25. Birleşim, 
CSTD. Cilt 31, 1966, s. 373-374). 

(236) CSTD. Cilt 46, 1968, s. 269,270. 
(237) Örneğin, Türk Hava Yolları A.Ch'na ilişkin Senato araştırmasını yü

rüten komisyon; raporunu hazırlamış olmasına rağmen, yeni bulgula
rı değerlendirebilmek için bir ek rapor hazırlamak gereğini duydu
ğundan, Genel Kuruldan kendisine yeni bir süre tanınmasını istemiş
tir (CSTD. Cilt 6, 1973, s. 195-196). 
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seçilmediği için raporunu hazırlayamadığını; bu nedenle görev sü
resinin uzatılmasını istemiştir (238). Cumhuriyet Senatosu araştır
ma komisyonlarında, rapor hazırlanırken komisyon üyelerinden 
bir kısmının üçte bir yenileme seçimine girmesi ve kazanamaması 
halinde de, benzer bir durumla karşılaşılabilir. O zaman, komisyo
na gene yeni üyelerin seçilmesi gerekir. Ancak, Cumhuriyet Senato-
su'nun uygulamasında, Başkanlığa sunulduğu tarihte imza sahip
lerinden bazıları komisyon üyesi olmadıkları halde, rapor üzerinde 
görüşme yapıldığına rastlanmaktadır (239). 

D) Araştırmanın Sonucu 

Araştırma Komisyonu, incelemelerini bitirip raporunu ilgili 
Meclisin Başkanlığına sunduktan sonra, bu rapor üzerinde bir ge
nel görüşme açılması gerekir. Nitekim, gerek Millet Meclisi, gerek 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüklerinde bu husus düzenlenmiş bulun
maktadır (240). Genel görüşme sırasmda, araştırma komisyonu
nun raporu üzerinde parlamenterler söz alabileceği gibi hükümet 
de görüşünü bildirebilir. Genel Kurul, görüşmeler sırasında araş
tırılan konunun tam aydınlanmadığı kanısında ise, raporu komisyo
na iade edebilir. Örneğin, Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Ya
şar Tunagör'ün faaliyetleri ile ilgili Senato Araştırması raporunu, 
Cumhuriyet Senatosu yeterli bulmamış ve komisyona iade etmiş
tir (241). 

Araştırma komisyonunun raporu üzerinde görüşmeler tamam
landıktan sonra, ilgili meclis, belirli bir konuda aydınlanmış ola
caktır. Görüşmelerin sonunda, komisyon raporunun oylanması 
mümkün değildir. Çünkü, meclis araştırması, sadece bir bilgi edin
me aracıdır. Araştırmanın sonunda Genel Kurulun bir karar alma-

(238) CSTD. Cilt 5, 1972, s. 252. 
(239) Örneğin, özel yüksek okullar üzerinde inceleme yapmak için kurulan 

Senato Araştırma Komisyonunun hazırladığı raporun Başkanlığa su
nulduğu 4.10.1968 tarihinde, komisyondan üç kişi, Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi değildirler. Rapor üzerinde görüşmeler başlarken Bursa 
Üyesi Şeref Kayalar bu hususa değinmişse de; Başkan, bu üç kişinin 
yokluğunun, 9 üyeli komisyon çoğunluğunu etkilemediğini ileri sür
müş ve raporun görüşülebileceğini belirtmiştir (9.1.1969 tarihli 18. 
Birleşim, CSTD. Cilt 49, 1969, s. 599-601). 

(240) Millet Meclisi İçtüzüğü, Madde 102/IV; Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğü, Madde 138. 

(241) CSTD. Cilt 64, 1971, s. 743-751. 
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sı söz konusu olamaz. Ancak, edinilen bilgiyi parlamenterler veya 
Hükümet değerlendirebilir. Araştırılan konuda Hükümetin uygu
lamasında bir hata olduğu ortaya çıkmışsa, Hükümet, uygulaması
nı kendiliğinden değiştirebileceği gibi; araştırmanın sonunda elde 
edilen bilgilere dayanılarak, Millet Meclisi'nde bir gensoru önerge
si de verilebilir. Eğer, araştırmadan sonra bazı parlamenterlerde 
bir Bakanın veya Başbakanın cezai yönden sorumlu olduğuna dair 
kuşkular doğmuş ise; bu takdirde, ilgili Bakan veya Başbakan hak
kında bir meclis soruşturması istenebilir. Bütün bunlara karşılık, 
araştırmanın sonucu, incelenen konudaki yasal düzenlemenin ye
tersiz olduğunu ortaya çıkarıyor ise; bu yargıya varan parlamenter
lerin, edinilen bilgilerden yararlanarak bir kanun teklifinde bulun
maları söz konusu olabilecektir. 
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Ü ç ü n c ü B ö l ü m 

SİYASAL GERÇEKLİK AÇISINDAN MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

I. GENEL OLARAK 

1 — Başkanlık Hükümeti Sisteminde 

Başkanlık Hükümeti Sistemine örnek alınabilecek olan Ame
rika Birleşik Bevletleri'nde, meclis araştırması; Gellhorn'un deyi
miyle, yirminci yüzyılda Meclis Faaliyetlerinin en önemlisi değilse 
bile, önemlilerinden bir tanesi haline gelmiştr (1). Amerika Birle
şik Devletleri'nde yasama organı, birtakım kamu görevlilerinin 
atanmasına ilişkin kararları onaylarken ve bütçede gerekli ödeneği 
saptarken, belirli bir düzeyde de olsa yürütme organı üzerinde bir 
denetimde bulunabilmesine rağmen; soru ve gensoru kurumlarının 
yokluğu, Anayasa'da yer almadığı halde yasama yetkisinin ayrılmaz 
bir parçası sayılarak hukukî dayanak sağlanmış olan meclis araş
tırmasına (2), giderek artan ölçüde başvurulması sonucunu doğur
muştur (3). Böylece, klâsik parlâmento denetim araçlarında duyu
lan eksikliğin giderilmesine çalışılmaktadır (4). Ayrıca, Başkanlık 
Sisteminde yürütme organının, yasama organına bir kanun tasarısı 
sunması söz konusu olmadığından (5); çıkarılması düşünülen bir 

(1) GELLHORiN, Walter - BYSE, Clark: Administrative Law, Cases and 
Comments, Fifth Edition, Mineola New York 1970, s. 88; SCHWARTZ: 
s. 74. 

(2) Bkz. yukarıda I. BÖLÜM, s. 15-19. 
(3) LOEWENSTEIN, Karl: Political Power and the Governmental Process, 

Chicago 1957, s. 194-195. 
(4) PACE: s. 995-996. 
(5) Her ne kadar, A.B.D.'nde Başkan, Kongre'ye mesaj sunabilir veya 

kendisine yakın bir parlamenter aracılığıyla yürütme organının iste-
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kanun için gerekli hazırlığı yapmak da yasama organına düşmek
te ve bilgi toplamak için yine bir meclis araştırmasma başvurul
maktadır, îşte, bu nedenlerden Amerika Birleşik Devletleri Siyasal 
hayatında, meclis araştırmasının sık kullanıldığı görülmektedir. 
Özellikle, 1946 tarihli Yasamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin 
Kanunun (Legislative Reorganization Act), sürekli komisyonlar 
aracılığıyla da araştırma yapılmasını düzenleyen hükümlere yer 
vermesi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, bir denetim aracı olarak 
meclis ,araştırması kurumunu daha da geliştirmiştir (6). Örneğin, 
1789 yılından 1925'e kadar geçen otuzaltı yıl içinde 285 araştırma 
yapılmışken; bu sayı giderek artmış ve sadece 1929 ile 1938 arasın
daki on yıl içinde 146 araştırma görülmüştür (7). 1946 tarihli Ka
nundan sonra artma hızlanmış ve 1950-1951 yılları arasında 82. 
Kongrede 236, 83. Kongrede de 215 araştırma yapılmıştır (8). 

Ancak, Amerika Birleşik Devletleri'nde meclis araştırmasına, 
idarî birimlerin çalışmalarını denetlemek veya Kongre'ye kanun 
yapma yetkisinin rasyonel bir biçimde kullanılması için gerekli 
olan tam ve ayrıntılı bilgi edinme olanağını sağlama amaçları dı
şında da başvurulduğu görülmektedir. Bazı araştırmaların, çeşitli 
fikirlerin veya gerçeklerin açığa çıkarılarak, kamu oyunu etkile
mek amacını güttüğü söylenebilir (9). Temsilciler Meclisinin «Ame
rikan aleyhtarı faaliyetler» üzerine kurduğu komisyon (Un-Ameri-
can Activities Committee), bu tür amaca bir örnek olarak gösteri
lebilir ( 10). Bu komisyonun çalışmalan sonunda çok az kanunlaş
tırmaya gidilmiş, buna karşılık, komünizm sempatizanlarının Fe
deral Devlet örgütüne ne denli sızdıkları konusunda, kamuoyunun 
uyarılmasına çalışılmıştır (11). Aynı konu, Senato Komisyonlarının 
da ilgisini çekmiş ve Senatör Joseph McCharty başkanlığındaki 

diği bir kanun teklifini yaptırabilirse de, bu tür girişimleri, parlamen
ter sistemde hükümet tarafından hazırlanan kanun taşanlarına ben
zetmeye imkân yoktur. 

(6) HARRIS: s. 249. 
(7) HARRIS: s. 264. 
(8) HARRIS: s. 264. 
(9) SCHWARTZ: s. 76. 

(10) 1938 yılında kurulan bu komisyon, 1914 yılı sonuna kadar geçici ni
telikte bir araştırma komisyonu olarak faaliyet göstermiş; 1945 yılın
da ise sürekli bir komisyon haline getirilmiştir (LEES, John D.: The 
Committee System of the United States Congress, London 1967, s. 75. 

(11) SCHWARTZ: s. 76. 
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Hükümet İşlerini araştırma komisyonunun alt komisyonu ile Sena
tör Jenner Başkanlığındaki Adalet komisyonunun iç güvenlik yan 
komisyonu da bu konuda araştırmalarda bulunmuşlardır (12). 

Yukarıda da değinildiği gibi, bu tür araştırmalarda, yasama 
organı için gerekli bilgilerin sağlanmasından çok, özellikle siyasal 
düşüncelerinde aşırı olan kişilerin yönetiminde yürütüldüklerinde, 
benimsenmeyen şahıs ve örgütlerin teşhiri amacı ağır basmıştır 
(13). Bu nedenle de, üzerlerinde çok tartışılmıştır. Karşı çıkılan 
yönleri, Maslow, şöylece özetlemiştir (14) : 

— Komisyonlar, bilgileri yasama için toplamaktan çok, Ana
yasa tarafından yasama organına tanınmayan ihbar etmek yetkisi 
için kullanmaktadırlar. 

— Komisyonlar, kişileri halkın nefretine tâbi tutma yoluyla 
bir çeşit cezalandırdıklarından, yasama mahkemeleri olarak çalış
maktadırlar. 

— Temsilciler Meclisinin Velde başkanlığındaki Amerikan 
aleyhtarı Faaliyetler Komisyonunun, yetersiz bilgilere dayanarak 
topladığı dosyalarla, bir milyon Amerikan vatandaşı, komünist ola
rak tanıtılmıştır. 

— Devlet fonksiyonlarıyla hiç ilgisi olmadığı halde vatandaş
lar, inançlarını ve bağlı oldukları dernekleri halk karşısında açık
lamak zorunda bırakılmışlardır. 

— Kişiler ve örgütler, aslı olmayan şahsi ilişkiler yüzünden 
suçlanmışlardır. 

— Kişiler ve örgütler, savunmalarını yapamadan lekelenmiş
lerdir. 

— Dinlenilme arzularını, araştırma komisyonları hafife almış
lar ve dinleme seanslarını kamuya açık eğlence yerleri haline getir
mişlerdir. 

Görülmektedir ki, Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı araş
tırma komisyonları gerçek fonksiyonlarından uzaklaşmakta ve za-

: ) 

(12) MASLOW, Will: Fair Procedure in Congressional Investigations: A 
Proposed Code, C.L.R., Vol. 54, June 1954, s. 840. 

(13) GELLHORN (1965): s. 109. 
(14) MASLOW: s. 841-842. 
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man zaman bu komisyonların, yasama organı için bilgi toplamak
tan çok «uluorta komünizm suçlamaları ile ortalığa terör saldığı» 
olmaktadır (15). 

Başkanlık Hükümeti Sisteminde, yürütme organı, yasama or
ganı çoğunluğunun güvenine sahip olma zorunluğunda bulunmadı
ğından, yürütme organı ile yasama organı çoğunluğu farklı siyasal 
partiye mensup kişilerden oluşabilir. Bu nedenle de, bir seçimden 
sonra yasama organındaki siyasal kompozisyon yürütme organı 
aleyhine değişmişse, partizan karakteri ağır basan meclis araştır
maları söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, araştırmalar, parti 
çizgilerine göre bölünmüş raporlarla sonuçlanacaktır (16). Genel
likle, partizan bir yaklaşım kaçınılmaz olarak kabul edilmekte ve 
buna sebep olarak da, araştırma komisyonlarının hemen her sefe
rinde belli bir görüşü kanıtlamak ve kamuoyuna duyurmak için ku
rulmaları gösterilmektedir (17). 

Ancak, siyasal gerçeklikte rastlanan çeşitli sakıncalarına rağ
men, meclis araştırması, Amerika Birleşik Devletleri'nde yine de 
yararlı bir kurum olarak görülmekte ve kötü uygulamalardan ko
runduğu takdirde; yasama-yürütme ilişkilerinde önemli bir faktör, 
halkın çeşitli politik olaylarda en belirli eğiticilerinden biri ve 
Kongre kararlarına zemin teşkil eden bir araç olarak kabul edil
mektedir (18). 

2 — Parlamenter Hükümet Sisteminde 

Klasik anlamda parlamenter hükümet sistemini, yasama ve 
yürütme kuvvetleri arasında dengeli ve yumuşak bir ayrımın bulun
duğu; yani, yasama organının hükümeti denetleyebildiği, onu gü
vensizlik oyu ile düşürebildiği, buna karşılık yürütme organının da, 
gerektiğinde yasama organını feshederek yeni seçimlere gidebildi
ği sistem olarak tanımlamak mümkündür. 

Ancak, bu klâsik tanımı bugün için geçerli görmek olanağı yok
tur. Özellikle, partilerin siyasal hayatta kazandıkları etkinlikten 

(15) KAPANI, Münci : Kamu Hürriyetleri, Üçüncü Bası, Ankara 1970, s. 202. 
(16) HARRIS: s. 271. 
(17) PERKINS, James A.: Congressional Investigations of Matters of In

ternational Import, American Political Science Review, Vil. 34 (1940), 
p. 289 (HARRIS: s. 271'den naklen). 

(18) GRIFFITH, Ernest S.: Congress, Its Contemporary Role, 3rd edition, 
New York 1961, s. 108; GELLHORN (19.55): s. 120. 

126 



sonra, parlamenter sistemde yumuşak ve dengeli de olsa bir kuv
vetler ayrımından değil; hükümet ile yasama organı çoğunluğu ara
sındaki özdeşlikten söz etmek gerekir (19). Siyasal gerçeklikte, 
hükümeti yasama organında çoğunluğu kazanmış olan parti kura
cağına göre; parti disiplinini de göz önünde bulundurunca, hükü
met ile yasama organı çoğunluğu arasında bir özdeşliği doğal gör
mek gerekir. Çünkü, yasama organındaki çoğunluğun, hükümeti 
denetleyerek onu güç durumda ve istifa zorunluğunda bırakması; 
kendi partilerinin iktidarı kaybetmesi sonucunu doğuracaktır. Bu
nu ise, «asgarî bir parti dayanışması ve partiye sadakat duygusu» 
ile bağdaştırmaya imkân yoktur (20). 

Bu nedenle, yasama organı çoğunluğunun, kendi iktidarlarına 
karşı, siyasal sorumluluğun saptanmasına yönelik bir meclis araş
tırması isteminde bulunmamaları, muhalefet tarafmdan istenen 
araştırmayı da kabul etmemeleri gerekir. Çünkü, çoğunluk millet
vekilleri tarafından araştırma açılması yönünden kullanılacak bir 
oy, kendi partilerini müşkül durumda bırakıp, yıpratabilecek; so
nunda belki de rakip siyasal partinin iktidara gelmesine yol aça
caktır (21). Bunun ise, siyasal parti disiplini ile bağdaşabilmesi 
mümkün değildir. Gözden uzak tutmamak gerekir ki; «Parlamenter 
rejimde bir parti, hükümet edebilmek veya hükümet etmeğe layık 
olduğunu gösterebilmek için, disiplinini korumaya mecburdur» 
(22). Bu nedenle, parlamenter sistemin siyasal gerçeklikteki görü
nümünde hükümetin denetlenmesinin; yasama organından, yasama 
organındaki muhalefete geçtiğini kabullenmek gerekir (23). Bir 
denetim aracı olarak kullanıldığı zaman, meclis araştırması iste
minin de, ancak muhalefetten gelmesi söz konusu olabilir. Çünkü, 
zamanımızda hükümet parlâmento ilişkisi yerine; çoğunluk (hükü
met) - azınlık (muhalefet) ilişkisinden bahsedilebilir (24). 

(19) GUETZEVTTCH - B. Mirkine: Hukuku Esasiyede Yeni Temayüller 
(Çev. Ali Rıza TÜREL), Ankara 1938, s. 24, 163; ÖZBUDUN, Ergun: 
Siyasal Sistemler, Anayasa Hukuku Ders Notları, 1970-1971, s. 32 (tek
sir). GÜNEŞ: s. 93-96. 

(20) ÖZBUDUN, Ergun: Batı Demokrasilerinde ve Türkiye'de Parti Disip
lini, Ankara 1968, s. 137-138. 

(21) ÖZBUDUN (1967): s. 137-138; SCHWARTZ: s. 74. 
(22) ÖZBUDUN (1967) : s. 138. 
(23) PACE: s. 994. 
(24) PACE: s. 994. 
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Siyasal gerçeklikteki bu görünüm, Federal Almanya'da pozitif 
düzenlemede etkisini göstermiş ve meclis araştırması açılabilmesi 
için, Anayasa, dörtte bir üyenin istemini yeterli bulmuştur (25). 
Ancak, parlâmento çoğunluğu, araştırmayı yürütecek olan komis
yonda sayısal yönden üstün olacağından; azınlığın, araştırmayı is
tedikleri gibi yürütebilmeleri mümkün değildir ve doğal olarak, 
araştırmanın kontrolü yine çoğunluğun elinde bulunmaktadır (26). 
Bu nedenle, meclis araştırması açılabilmesi için belirli bir azınlı
ğın isteminin yeterli kabul edildiği ülkelerde bile; araştırma, parti 
çizgilerini aşan konulara yönelmemiş ise, sağlıklı bir sonuç elde 
edebilmek mümkün görülmemektedir (27). 

Bu yüzden, hükümetin faaliyetlerine yönelik bir meclis araş
tırmasının, parlamenter sistemin bugün kazanmış olduğu «Yasama 
organı çoğunluğu hükümet özdeşliği» anlamı göz önüne alınınca, 
bu çoğunluk tarafından kendi iktidarlarına karşı kullanılması da 
söz konusu olmamaktadır. Çünkü yasama organı çoğunluğu, kendi 
iktidarlarına karşı, hoşgörülü davranmak zorunluluğunu duymak
tadırlar (28). 

Çıkarılması düşünülen herhangi bir kanun için yapılan meclis 
araştırmasında da durum pek farklı değildir. Çünkü, çoğunluk par
tisinin oluşturduğu hükümet, bir ölçüde yasama programını da 
koordine etmektedir. Yasama çoğunluğu, hükümet özdeşliği ve bu 
özdeşlikte hükümetin üstünlüğü nedeniyle, parlâmentodaki kanun 
tekliflerinin çoğunu, hükümet tasarıları meydana getirmektedir 
(29). Bir başka deyişle, yasama görevi «şimdi parlâmento tarafın
dan olmaktan çok, parlâmento içerisinde ifa olunmaktadır» (30). 
Duverger'nin dediği gibi, parlâmento çoğunluğunu elde edebilmiş 
bir parti bulunduğunda, «... kanun tasarıları, partinin araştırma 
bürolarmca hazırlanır, parti adına partili bir milletvekili tarafın
dan meclise sunulur, parti meclis grubunca kabul edilir ve parti 
hükümeti tarafından uygulanır. Parlâmento ile hükümet, aynı mo-

(25) Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası, Madde 44/1 (Çev. ÜNAL: s. 
22-23). 

(26) LOEWENBERG: s. 419. 
(27) LOEWENBERG: s. 419420. 
(28) MICELI: s. 123; ÖZBUDUN, Ergun: Siyasal Partiler, Ankara 1974, s. 

150. 
(29) CAMPBELL, Peter: Avrupa'da Parlamenter Hükümetin Bazı Yönleri 

(Çev. Ergun ÖZBUDUN), AHFD. Cilt XX, 1963, S. 14, s. 81. 
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tör, yani parti tarafından harekete geçirilen iki makineye benzer» 
(31). Görülmektedir ki, siyasal gerçeklikte, kanunların çoğu hükü
met tarafından hazırlanmakta, yasama organı sadece kabul etmek
le yetinmektedir. Bu nedenle, çıkarılması düşünülen bir kanun için 
gerekli araştırma da, yasama organından çok hükümet tarafından 
yapılmaktadır. 

Nitekim, İngiltere'de parlamenter sistemin bugünkü anlamını 
kazanmadığı XIX. yüzyılda, kanunla yapılacak düzenlemelerden 
önce, bilgi edinmek için, Avam Kamarası'nın sık sık meclis araştır
masına başvurduğu görülürken; XX. yüzyıla yaklaşıldığında, Ba
kanların Avam Kamarası'ndaki Hükümet işlerini yürüttüğü yolunda
ki inanış, yerini yavaş yavaş Bakanların meclisin yöneticileri olduğu 
fikrine bırakmış, bu nedenle de, araştırma komisyonu kurulması 
yolunda bir öneride bulunmadan önce, parlamenterler, ilgili Ba
kanlığın görüşünü almak zorunluğunu duymaya başlamışlardır 
(32). Giderek, parti disiplininin gelişmesi nedeniyle Parlâmentonun 
insiyatifi azalmış ve Avam Kamarası, Hükümetin kontrolü altına 
girmiştir (33). XIX. yüzyılın son on yılından sonra, herhangi bir 
konuda gerçekleri saptayıp, bilgi edinmek için meclis araştırması 
komisyonları yerine; Kraliyet Araştırma Komisyonlarının (Royal 
Commissions of Inquiry) ve daha sonraları da Bakanlıklar tarafın
dan kurulan komisyonların (Depertmental Committee) tercih edil
diği görülmektedir (34). Böylece, insiyatif Hükümetin eline geçmiş 
ve çözüme bağlanması düşünülen bir sorun için yapılan araştırma
da, daha çok bu komisyonlardan yararlanılmaya başlanmıştır (35). 

Bütün bu nedenlerden ötürü, parlamenter sistemin günümüz
de kazanmış olduğu «yasama organı çoğunluğu = hükümet» anla
mı karşısında; meclis araştırmasını da, yasama organından çok, 
yasama organındaki muhalefetin başvurmak isteyeceği bir kurum 
olarak görmek gerekecektir (36). 

(30) CAMPBELL: s. 81. 
(31) DUVERGER, Maurice: Siyasal Partiler (Çev. Ergun ÖZBUDUN), An

kara 1970, s. 412. 
(32) CLQKIE- ROBINSON: s. 70-71. 
(33) GLORIE-ROBINSON: s. 71-72. 
(34) CLOKIE - ROBINSON: s. 72; JENNINGS, W. Ivor: Parliament, Cam

bridge 1948, s. 201-204. 
(35) JENNINGS: s. 201. 
(36) PACE: s. 994. 

129 



Ancak, Önemli bir konuda yapılacak düzenlemeden önce, ka
muoyunun oluşturulması için, bir meclis araştırmasının daha et
kili olacağı düşüncesiyle, Hükümetin bu kurumdan yararlanmak 
isteyebileceğini de gözden uzak tutmamak gerekir. Böyle bir du
rumda, esasında Hükümetin arzuladığı bir meclis araştırmasını, 
Hükümete yakın parlamenterlerin önermesi söz konusu olacaktır. 
Yasama organı çoğunluğu da Hükümetin kontrolünde bulunduğu
na göre, bu istemin kabulünde bir güçlük çıkmayacağı açıktır. Böy
lece, Hükümet, araştırma komisyonunun düzenleyeceği rapordan 
yararlanarak, arzuladığı düzenlemeyi yapmak imkânını bulabile
cektir. 

3 — Meclis Hükümeti Sisteminde 

Meclis hükümeti sistemine örnek gösterilebilecek olan isviçre'
de, yasama ve yürütme güçleri mecliste toplanmıştır. Yürütme or
ganını meydana getiren Federal Konsey, yasama organının bir aja
nı durumunda olup, onun emrindedir. Teorik plânda, yasama or
ganı bu kadar güçlü olduğuna göre, bu ülkede meclis araştırması
nın da etkin bir kurum olması gerekir. Ancak, siyasal gerçeklikte
ki görünüm, teoriye uymamaktadır. Çünkü, siyasal gerçeklikte, Fe
deral Konsey'in büyük bir otoriteye sahip olduğu görülmektedir. 
Meclisler çok seyrek toplanmakta olup, yönetimde Federal Konsey 
söz sahibidir. Federal Konsey üyelerinin tekrar tekrar seçilmeleri 
mümkündür ve içlerinde otuz yıl görevde kalmış olanlarına bile 
rastlanmaktadır (37). Bu durumda, yılda birkaç kez toplanan yasa
ma organının,, meclis araştırması yoluyla, Federal Konsey üzerin
de etkili olması da beklenemez. 

II. TÜRK SİYASAL HAYATINDA MECLİS ARAŞTIRMASI 

Parlamenter sistemin siyasal gerçeklikteki görünümünde mec
lis araştırması için söylediklerimiz, büyük ölçüde Türk siyasal ha
yatında da, geçerli olmaktadır. 

Gerek 1924, gerek 1961 Anayasası dönemlerinde, meclis araş
tırması, esasında yasama organının değil, yasama organındaki mu
halefetin başvurduğu bir kurum olarak görülmektedir. 

(37) TUNAYA (1975): s. 185. 
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Gerçekten, 1924 Anayasası döneminin son yıllarında, içtüzüğün 
177. maddesine dayanan beş meclis araştırması önergesi de (38), 
muhalefette bulunan CHP tarafından verilmiş; fakat biri hariç, di
ğerleri DP çoğunluğunca reddedilmiştir (39). Bu dönemde, iktidar 
kanadının istediği bir iki araştırma ise, hükümetin faaliyetlerine 
ilişkin değil; muhalefetin yıpratılmasına yönelik olmuştur (40). 

1961 Anayasası döneminde de, Hükümetin, parlâmentodaki 
çoğunluk kanalı ile araştırma isteklerini genellikle kontrol edebil-

(38) 1958-1960 yıllan arasında CHP tarafından 11 tahkikat önergesi veril
miştir. Ancak bunların 6 tanesi Bakanların cezai sorumluluklarının 
saptanmasına yönelik olup, İçtüzüğün 169. maddesine dayanmaktay
dılar. 5 tanesi ise, İçtüzüğün 177. maddesine göre verildiklerinden, 
bilgi edinmeyi amaçlayan araştırma önergesi niteliğindeydiler. 

(39) CHP tarafından verilen beş araştırma önergesi şunlardır: 
— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş ve Kırşehir Milletvekili Fâzıl 

Yalçm'ın, Zile olayları hakkında İçtüzüğün 177. maddesine göre 
«meclis tahkikatı» açılmasına ilişkin önergesi (TBMM. ZC. Devre 
XI, Cilt 11, 1960, s. 888.) Kabul edilmemiştir (aynı Zabıt Ceridesi, 
s. 913). 

— Ankara Milletvekili Avni Doğan ve 54 arkadaşının, basın konusun
da İçtüzüğün 177. maddesine göre «meclis tahkikatı» açılmasına 
ilişkin önergesi (TBMM. ZC. Devre XI, Cilt 11, 1960, s. 982-983). 
Kabul edilmemiştir (aynı zabıt Ceridesi, s. 1003). 

— Malatya Miletvekili Nüvit Yetkin ve 6 arkadaşının, istimlâk yolsuz
lukları hakkında, İçtüzüğün 177. maddesine göre «meclis tahkikatı» 
açılmasına ilişkin önergesi (TBMM. ZC. Devre XI, Cilt 11, 1960, 
s. 1159-1160). Kabul edilmemiştir (aynı Zabıt Ceridesi, s. 1183). 

— Adana Milletvekili Suphi Baykam ve 6 arkadaşının Demokrat Par
ti Gençlik Bürosunun faaliyetleri hakkında, İçtüzüğün 177. madde
sine göre «meclis tahkikatı» açılmasına ilişkin önergesi (TBMM. 
ZC. Devre XI, Cilt 11, 1960, s. 1151-1152). Kabul edilmemiştir (aynı 
Zabıt Ceridesi, s. 1159). 

— Ankara Milletvekili llyas Seçkin ve Adana Milletvekili Muslihittin 
Yılmaz Mete'nin, Kromit Ltd. ŞtLne Ziraat Bankası tarafından ve
rilen kredi hakkında, İçtüzüğün 177. maddesine göre «meclis tah
kikatı» açılmasına ilişkin önergesi (TBMM. ZC. Devre XI, Cilt 11, 
1960, s. 1087). Bu önerge kabul edilmiştir (aynı Zabıt Ceridesi, 
s. 1104). 

(40) örneğin, Milli Saraylarda CHP iktidarı zamanında yapılan yolsuzluk
ları incelemek için; İçtüzüğün 177. maddesine göre, Meclisteki Demok
rat Parti çoğunluğunda alınan, meclis araştırması açılması karan 
(TBMM. TD. Dönem IX, Cilt 11, s. 214-221, 284). 
CHP ve bir kısım basının faaliyetlerini araştırmak için kurulan ünlü 
«Tahkikat Komisyonu»da, bu tür araştırmaya örnek olarak gösterilebi
lir (TBMM. ZC. Devre XI, Cilt 13, 1960, s. 189-213). 
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diği ve açıkça karşı çıktığı araştırma önergelerinin parlâmento ço-
ğunluğunca reddolunduğu görülmektedir. 

Örneğin, istanbul Milletvekili Saadet Evren'in Kıbrıs olayları
na ilişkin araştırma önergesine karşı, zamanın Başbakanı înönü, 
kesin bir tavır takınmış ve Hükümetin bu önergeyi bir güven me
selesi yaptığını şu şekilde belirtmiştir : 

«...Kıbrıs meselesi bugün buhranlı safhalarından bir 
kısmını geçirdikten sonra yeni bir safhaya gelmiştir, bu 
safha da son derece naziktir. Büyük Meclis karşısında 
tahkikat açılıp tetkik edilecek tasvibedilmeyen bir poli
tika hakkında, yarın ne karar verileceği belli olmadan bu 
orta sıralardan şüpheler altında bu memleketin harici 
politikası takibolunamaz. 

Şimdi size kolaylık göstereceğim; güven oyu istiyo
rum dersem iki gün sonra rey vereceksiniz. C.K.M.P. nin 
arzusunu iki gün sonraya tehir etmeyi arzu etmiyorum. 

Onun için bu takriri kabul buyurursanız, yarın ema
neti sahibine teslim edeceğim, reddederseniz, vazifeye 
devam edeceğim» (41). 

Bu konuşmadan sonra, araştırma önergesinin reddolunduğu görül
mektedir (42). 

Aynı şekilde, Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkada
şının TRT Kurumunun izlediği yayın politikasına ilişkin meclis 
araştırması önergesine, CHP-MSP Koolisyon Hükümeti karşı çık
mış (43); AP, CGP, DP Grupları önerge lehinde oy vereceklerini 
belirtmelerine rağmen (44), CHP ve MSP Grupları önergeye karşı 
olduklarını açıklamışlardır (45). Sonunda Hükümetin isteği yerine 
gelmiş ve araştırma önergesi reddedilmiştir (46). 

Hükümetin açık bir şekilde karşı çıkmayıp, dolaylı bir yolla, 
araştırmanın zamansız olduğunu belirttiği durumlarda bile, araş-

(41) 11.3.1.964 tarihli 68. Birleşim MMTD. Dönem I, Cilt 28, 1964, s. 556. 
(42) MMTD. Dönem I, Cilt 28, 1964, s. 575-578. 
(43) Hükümet adına, Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit'in konuş

ması için, bkz. MMTD. Dönem IV, Cilt 3, 1974, s. 498. 
(44) MMTD. Dönem IV, Cilt 3, 1974, s. 483-494. 
(45) MMTD. Dönem IV, Cilt 3, 1974, s. 477483. 
(46) MMTD. Dönem IV, Cilt 3 ,1974, s. 501. 
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tırma önergesinin reddedildiği görülmektedir. Örneğin, CHP-MSP 
Koalisyonu sırasında, Demokratik Parti Grubu adına verilen fiyat 
artışlarına ilişkin araştırma önergesi görüşülürken, Hükümet adı
na konuşan Maliye Bakanı Deniz Baykal, kesin bir tavır almamış 
olmakla birlikte, araştırmayı zamansız bulduğunu bildirince (47); 
AP, DP, CGP'nin araştırmadan yana olmalarına rağmen (48), koa
lisyon ortağı CHP ve MSP Gruplarının önergeye karşı çıktıkları ve 
araştırmanın reddedildiği görülmektedir (49). 

Cumhuriyet Senatosu'nda verilen araştırma önergelerinde ise, 
Hükümetin, bazen ısrarla görüşmelere katılmadığı; bu nedenle 
önergelerin çok uzun süre gündemde kaldığı olmaktadır. Örneğin, 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'm «son beş yıl için
de açılan ve kullanılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınmada
ki katkı ve etkilerini incelemek üzere, Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu kurulmasını isteyen önergesi», ilgili Bakanın gel
memesi nedeniyle iki yıla yakın bir süre görüşülememiş, sonunda 
önerge sahibi, önergesini geri almıştır. Tablo l'de bu önergenin iz
lediği seyri görmek mümkündür. Aynı şekilde, Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in kolera salgınına ilişkin araş
tırma önergesi de, Tablo 2'de izlenebileceği gibi, Bakanın gelmemesi 
nedeniyle uzun süre görüşülememiş, sonunda bu önerge de, sahibin
ce geri alınmıştır. 

(47) Maliye Bakanı Baykal'm konuşmasının ilgili kısmı şöyledir : 
«...Meclis araştırması eğer çok daha önceden yapılmış ol
saydı, bize ışık tutacaktı. Biz kararımızı kendi düşünce 
çerçevemiz içinde, kendi tespit ettiğimiz ihtiyaçları ön-
plânda tutarak alıp, sizin değerlendirmenize takdim ede
ceğiz 

Bir meclis araştırması yoluna gidilmesinin, bu fiyat 
mekanizmasına verilecek yeni şekil bakımından bir özel 
faydası olmayacaktır; çok kısa zamanda bu mekanizmayla 
ilgili bir karar almak mecburiyetinde olduğumuz için. Bu
nunla beraber, biz Hükümet olarak, bu konuda Meclisin 
alacağı bütün kararları memnuniyetle kabul ediyoruz; hiç 
bir teklifimiz yoktur. Araştırmayı açabilirsiniz veya açma
yabilirsiniz... «MMTD. Dönem IV, Cilt 2, 1974, s. 105. 

(48) MMTD. Dönem IV, Cilt 2, 1974, s. 99, 102, 111. 
(49) MMTD. Dönem IV, Cilt 2, 1974, s. 106-108, 113. 
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TABLO : 1 

Kars Senatörü Sırrı Atalay'ın 
«Son beş yılda açılan kredilere ilişkin 

araştırma önergesi »nin Gündemde Bekleyişi 

29.12.1970 tarihli 

13. 4.1971 

29. 4.1971 

4. 5.1971 

6. 5.1971 

1. 6.1971 

10. 6.1971 

22. 6.1971 

22. 7.1971. 

12.10.1971 

4. 1.1972 

6. 1.1972 

18. 1.1972 

14. 3.1972 

6. 4.1972 

27. 4.1972 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

20. 

60. 

64. 

65. 

66. 

71. 

74. 

77. 

92. 

123. 

18. 

19. 

22. 

41. 

47. 

53. 

Birleşim 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

önergenin Genel Kurulda 
okunuşu 

Hükümet hazırlıklı olma
dığından görüşülemiyor 

Önerge sahibi yok görü
şülemiyor 

Çoğunluk yok, görüşüle
miyor 
Önerge sahibi yok, görü
şülemiyor 
Bakan 
yor 
Bakan 
yor 
Bakan 
yor 
Bakan 
yor 
Bakan 
yor 
Önerge 
yoklar. 
Bakan 
yor 
Önerge 
yoklar, 
Bakan 
,yor 
Bakan 
yor 
Bakan 
yor 

yok, 

yok, 

yok, 

yok, 

yok, 

görüşülemi-

görüşülemi-

görüşülemi-

görüşülemi-

görüşülemi-

sahibi ve Bakan 
görüşülemiyor 
yok, görüşülemi-

sahibi ve Bakan 
gÖKÜşülemiyor 
yok, 

yok, 

yok. 

görüşülemi-

görüşülemi-

görüşülemi-

CSTD. Cilt 62. 
s. 418422 

CSTD. Cilt 64, 
s. 592 

CSTD, Cilt 64, 
s. 757 

CSTD. Cilt 65, 
s. 35 
CSTD. CUt 65, 
s. 42. 
CSTD. Cilt 65, 
s. 255 
CSTD. Cüt 65, 
s. 338. 
CSTD. CUt 65, 
s. 433. 
CSTD. Cilt 66, 
s. 99. 
CSTD. Cilt 67, 
s. 1026. 
CSTD. Cilt 1, 
s. 344 . 
CSTD. Cilt 1, 
s. 355 
CSTD. Cilt 1, 
s. 482 
CSTD. Cilt 4, 
s. 43. 
CSTD. Cilt, 4 
s. 235 
CSTD. Cilt 4, 
s. 363 

13. 6.1972 » 66 » Bakan yok, görüşülemi- CSTD. Cilt 4, 
yor s. 676. 
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14. 9.1972 » 83. » Bakan yok, görüşülemi- CSTD. Cilt 6, 
yor s. 68 

21. 9.1972 » 85. » Devlet Bakam Doğan Ki- OSTD. Cilt 6, 
taplı, önergede ileri sürü- s. 112. 
len hususlara Kalkınma 
Plânının görüşülmesinde 
değinilebileceğini ileri sü
rüp, geri alınmasını istiyor 
ve önerge sahibi önergesi
ni geri alıyor. 

TABLO : 2 

İstanbul Senatörü Ekrem Özden'in 
«Kolera Salgınına İlişkin Araştırma Önergesi»nin 

Gündemde bekleyişi 

8.12.1970 tarihli 

13. 4.1971 

15. 4.1971 

20. 4.1971 

29. 4.1971 

4. 5.1971 

6. 5.1971 

1. 6.1971 

2. 7.1971 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

13. 

60. 

61. 

61 

64. 

65. 

66. 

71. 

83. 

Birleşim 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Önergenin Genel Kurulda 
okunuşu 

Bakan yok görüşülemiyor 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

Önerge sahibi, önergesini 
geri alıyor. 

CSTD. Cilt 62, 
s. 181-182 

CSTD. Cilt 64, 
s. 591 

CSTD. Cilt 64, 
s. 627 

CSTD. Cilt 64, 
s. 654 

CSTD. Cilt 64, 
s. 757 

CSTD. Cilt 65, 
s. 35 
CSTD. Cilt 65, 
s. 42 
CSTD. Cilt 65, 
s. 255 
CSTD. Cilt 65, 
s. 661. 

Bazen de, araştırma önergesinin görüşülememesine, önerge sa
hibinin gelmemesi sebep olmaktadır. Örneğin, Sakarya Milletveki-
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li Hayrettin Uysal ve beş arkadaşı, arsa ve bina spekülasyonuna 
ilişkin araştırma önergelerinin görüşülmesi sırasında hazır bulun
madıklarından ve başka kimse de konuşmak istemediğinden; öner
ge üzerinde hiçbir görüşme yapılmamış ve Millet Meclisi Genel Ku
rulunca reddedilmiştir (50). Aynı şekilde, Cumhuriyet Senatosu An
kara Üyesi Yiğit Köker de, Tablo 3'te görüldüğü gibi, öğrenci olay
ları ve şiddet hareketlerini doğuran hususlar hakkındaki araştırma 
önergesinin görüşülmesi sırasında hazır bulunmamış ve bir süre 
sonra da aktüalitesini kaybettiği için önergesini geri almıştır. 

TABLO : 3 

Ankara Senatörü Yiğit Köker'in 
«Öğrenci olayları ve şiddet hareketlerine ilişkin araştırma 

önergesi »nin Gündemde Bekleyişi 

8.12.1970 tarihli 

13. 4.1971 

15. 4.1971 

20. 4.1971 

29. 4.1971 

4. 5.1971 

6. 5.1971 

1. 6.1971 

10. 6.1971 

15. 6.1971 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

13. 

60. 

61. 

62. 

64. 

65. 

66. 

71. 

74. 

75. 

Birleşim 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

önergenin 
okunuşu 

Genel Kurulda 

Önerge sahibi yok 
şülemiyor 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

görü-

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

önerge sahibi, aktüalitesi
ni kaybettiği için önerge
sini geri alıyor 

CSTD. Cilt 62, 
s. 182-184 
CSTD. Cilt 64, 
s. 592 
CSTD. Cilt 64, 
s. 638 
CSTD. Cilt 64, 
s. 654 
CSTD. Cilt 64, 
s. 757 
CSTD. Cilt 65, 
s. 35 
CSTD. Cilt 65, 
s. 42 
CSTD. Cilt 65, 
s. 255 
CSTD. Cilt 65, 
s. 338 
CSTD. Cilt 65, 

. s. 348 

Bazı hallerde de, yapılan bir araştırmanın sonunda, komisyo
nun hazırladığı rapora ilgi duyulmadığı ve rapor üzerinde kimse-

(50) MMTD. Dönem III, Cilt 27, 1972, s. 17. 
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nin konuşmak istemediği görülmektedir, örneğin, Cumhuriyet Se
natosu Sivas Üyesi Rifat Öçten'in Devlet Demiryolları Genel Mü
dürlüğündeki yolsuzluklara ilişkin araştırma önergesinin kabulü 
üzerine kurulan komisyonunun hazırladığı raporun okunduğu 
24.3.1966 tarihli Birleşimde, önerge sahibi hazır bulunmamış ve 
başka kimse de konuşmak istemediği için, rapor üzerinde görüşme 
açılmadan araştırma sonuçlanmıştır (51). 

Bu örneklere rağmen, meclis araştırmasının, gerek Millet Mec-
lisi'nde, gerek Cumhuriyet Senatosu'nda yerleşmiş bir kurum ol
duğu söylenebilir. Araştırma önergelerinin sayılarında her geçen yıl 
bir artış görülmektedir. Ancak, Millet Meclisi'nde, 1 Eylül 1973 ta
rihinde yürürlüğe giren yeni İçtüzük, bir araştırma önergesinde en 
az on miletvekilinin imzasını aradığından (52) bu tarihten sonra 
bir miktar düşüş söz konusu olmaktadır. Millet Meclisi'nde I. Dö-
nem'den IV. Dönemin İkinci Yasama Yılı sonuna kadar; Cumhuri
yet Senatosu'nda da, 1. Toplantı Yılından 14. Toplantı Yılı sonuna 
kadar verilen araştırma önergelerinin sayılarını ve bunların sonuç
larını Tablo 4 ve Tablo 5'te izlemek mümkündür. 

TABLO : 4 

Millet Meclisin'de Verilen Araştırma Önergeleri ve 
Sonuçları 1961 -1975 

I. DÖNEM : 
1. Yasama Yılı (1961-1962) 

2, Yasama Yılı (1962-1963) 

3. Yasama Yılı (1963-1964) 

4. Yasama Yılı (1964-1965) 

I. DÖNEM TOPLAMI : 

Araştır
ma öner
gesi sa

yısı 

9 

6 

1 

8 

24 

Kabul 
edilen 

6 

3 

— 

2 

11 

Redde
dilen 

3 

2 

1 

1 

7 

Geri 
Alman 

1 

1 

2 

Görüşü 
lemeyen 

— 

— 

4 

4 

(51) CSTD. Cilt 35, 1966, s. 567. 
(52) Bkz. yukarıda II. BÖLÜM s. 85-89. 

137 



Tablo 4'ün devamı. 

-

II. DÖNEM : 
1. Yasama Yılı (1965-1966) 

2. Yasama Yılı (1966-1967) 

3. Yasama Yılı (1967-1968) 

4. Yasama Yılı (1968-1969) 

II. DÖNEM TOPLAMI : 

III. DÖNEM : 
1. Yasama Yılı (1969-1970) 

2. Yasama Yılı (1970-1971) 

3. Yasama Yılı (1971-1972) 

4. Yasama Yılı (1972-1973) 

III. DÖNEM TOPLAMI : 

IV. DÖNEM •. 
1. Yasama Yıh (1973-1974) 

2. Yasama Yılı (1974-1975) 

GENEL TOPLAM : 

Araştır
ma öner
gesi sa

yısı 

3 

17 

19 

15 

54 

34 

56 

15 

20 

125 

9 

24 

236 

Kabul 
edilen 

— 

9 

1 

10 

12 

2(*) 

15 

3 

3 

42 

Redde
dilen 

2 

6 

6 

14 

6 

— 

— 

— 

6 

6 

— 

33 

Geri 
Alman 

1 

2 

2 

— 

5 

2 

3 

— 

— 

5 

— 

— 

12 

Görüşü
lemeyen 

— 

— 

10 

15 

25 

14 

51 

14 

20 

99 

(21 (gün
demde) 

149 

( * ) Bu önergelerden biri, aynı konuda 1. Yasama Yılında verilen ve sıra
sı gelen bir araştırma önergesi ile birleştirildiği için görüşülebilmiş-
tir (MMTD. Dönem III, Cilt 12, 1971, s. 538-543). Diğerinin ise, Genel 
Kurul öncelikle görüşülmesine karar vermiştir (MMTD. Dönem III, 
Cilt 20, 1972, s. 178-179). 

(**) Daha önceden verilmiş bir genel görüşme önergesi iken, meclis araş
tırması önergesine çevrilmiş, bu nedenle gündemde sırası gelmiş ve 
görüşülebilmiştir (MMTD. Dönem III, Cilt 19, 1972, s. 53). 

138 



TABLO : 5 

Cumhuriyet Senatosunda Verilen Araştırma Önergeleri ve 
Sonuçları 1961-1975 

1. Toplantı Yılı (1961-1962) 

2. Toplantı Yılı (1962-1963) 

3. Toplantı Yılı (1963-1964) 

4. Toplantı Yılı (1964-1965) 

5. Toplantı Yılı (1965-1966) 

6. Toplantı Yılı (1966-1967) 

7. Toplantı Yılı (1967-1968) 

8. Toplantı Yılı (1968-1969) 

9. Toplantı Yüı (1969-1970) 

10. Toplantı Yılı (1970-1971) 

11. Toplantı Yılı (1971-1972) 

12. Toplantı Yılı (1972.1973) 

13. Toplantı Yılı (1973-1974) 

14. Toplantı Yılı (1974-1975) 

GENEL TOPLAM 

Araştır
ma öner
gesi sa

yısı 

3 

— 

— 

4 

2 

4 

9 

10 

2 

13 

3 

5 

6 

7 

68 

Kabul 
edilen 

3 

— 

— 

4 

— 

1 

3 

3 

1 

3 

— 

~— 

— 

18 

Redde
dilen 

— 

— 

— 

2 

3 

4 

2 

1 

1 

— 

— 

13 

Gündem
den çıka
rılan (*) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2 

5 

— 

9 

1 

3 

— 

— 

20 

Gündem
de bek
leyen 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2 

2 

6 

7 

17 

Bu tabloların incelenmesinde görülebileceği gibi, Millet Mec
lisi'nde verilen araştırma önergelerinin sayısı, Cumhuriyet Senato-
su'ndakinden yaklaşık dört kat fazladır. Bunun nedenleri arasın
da, Hükümeti düşürebilme yetkisinin Millet Meclisi'nde olması, bu 
yüzden orada denetim araçlarına daha sık başvurulması yer alabi-

(*) Sahibi tarafından geri alınan önergelerle, üçtebir yenileme seçiminde 
kazanamayan Senatörlerin önergeleri bu kısımda yer almıştır. 
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lir. Ancak, Millet Meclisi'nde verilen araştırma önergelerinden, gün
demde sırası gelmediği için dönem sonunda kadük olanların sayı
sı da hayli yüksektir. Bir önceki yasama yılında verilmiş olan araş
tırma önergelerine bile sıra gelmediğinden, dönem sonuna kadar 
görüşülemeyeceği önceden belli olduğu halde, parlâmenterlerce ye
ni araştırma önergelerinin verilmesinde; bir ölçüde, bazı konulara 
kamuoyunun dikkatini çekme amacı rol oynayabilir. 

Cumhuriyet Senatosu'nda gündemden çıkarılan araştırma 
önergeleri sayısının, araştırma önergeleri toplamına oranı hayli 
yüksektir. Bunun nedeni ise, bazı önergelerin ilgili Bakan gelmedi
ği için aylarca görüşülememesi ve aktüalitesini kaybettiğinden, sa
hibi tarafından geri alınmasıdır. Bu yüzden, Cumhuriyet Senatosu 
Danışma Kurulu, ilgili Bakan bulunmasa da araştırma önergeleri
nin görüşülebileceğine karar vermiş ve bu karar, Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunca da kabul edilmiştir (53). 

(53) Bkz. Yukarıda II. BÖLÜM, s. 105-1«.. 
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S O N U Ç 

Görülmektedir ki, meclis araştırması ile, yasama orgam, yet
kileri içine giren konularda doğrudan doğruya bilgi edinme amacı
nı gütmektedir. Bilgi edinme faaliyeti ise, yasama organının kanun 
yapma ve hükümeti denetleme yetkilerinin ayrılmaz bir parçası, 
olarak kabul edildiğinden; bu amacı sağlayan meclis araştırması
nın da, anayasalarda açıkça yer almasa bile, yasama organınca kul
lanılabilmesi gerekir. Nitekim, Amerika Birleşik Devletleri Anaya
sasında düzenlenmemiş bulunmasına rağmen; meclis araştırması
na, bu ülkenin kuruluşunun ilk yıllarından bu yana giderek artan 
ölçüde başvurulduğu görülmektedir. 

Meclis araştırması, özellikle başkanlık hükümeti sisteminde et
kin bir kurumdur. Bu sistemde, yasama organının elinde klâsik de
netim araçları bulunmadığından; bu eksikliğin giderilmesi amacıy
la, meclis araştırması daha sık uygulanmakta ve geçmişteki bazı 
kötü örneklere rağmen, Gellhorn'un deyimiyle, yine de «demokra
sinin en kuvvetli desteklerinden biri» olarak görülmektedir (1). 
Ayrıca, başkanlık hükümeti sisteminde, çıkarılması düşünülen bir 
kanun için gerekli bilgilerin toplanmasında da, meclis araştırma
sından yararlanıldığı görülmektedir. Çünkü, bu sistemde, yürütme 
organının kanun tasarısı hazırlaması söz konusu olmadığından, ka
nunun düzenleyeceği hususlar için gerekli bilgileri toplamak da, 
büyük ölçüde yasama organına düşmektedir. 

Buna karşılık parlamenter sistemde, kanunların çoğu, hükü
met tarafından hazırlanarak, tasarı halinde parlâmentoya sunuldu
ğundan; çıkarılması düşünülen bir kanun için gerekli bilgileri top
lamak görevi de daha çok hükümete ait bulunmakta; yasama orga-

(1) GELLHORN (1965) : s. 120. 

141 



nınm bu amaçla bir meclis araştırmasına başvurması, genellikle 
söz konusu olmamaktadır. Ayrıca, parlamenter sistemde, hükümet 
ile yasama organmdaki çoğunluk arasındaki özdeşlik göz önüne alı
nınca; meclis araştırmasından bir denetim aracı olarak da, esasın
da yasama organının değil, yasama organmdaki muhalefetin yarar
landığı görülmektedir. 

Parlamenter sistemin söz konusu olduğu ülkemizde de, durum 
farklı değildir. Zaman zaman, hazırlanması düşünülen bir kanun 
için bilgi toplamak amacıyla meclis araştırması yapılmaktaysa da; 
bu kurum, daha çok bir denetim aracı olarak kullanılmaktadır. An
cak, Millet Meclisi İçtüzüğünün, devlet sırrını meclis araştırması 
kapsamının dışında bırakması nedeniyle; bu denetim aracı, etkin
liğini önemli ölçüde yitirmektedir. Çünkü, devlet sırrı, kesin sınır
ları bulunan bir kavram olmadığından; hükümetin, vermek iste
mediği bilgiler için, sır olduğunu ileriye sürerek araştırmayı işle
mez hale getirebilmesi mümkündür. Kanımızca, Millet Meclisi Iç-
tüzüğündeki bu hükmün kaldırılması gerekir. Gene Millet Meclisi 
içtüzüğünün, herhangi bir konuda araştırma isteyebilme yetkisi Si
yasal Parti gruplarına veya en az on milletvekiline tanımış olması; 
bağımsız milletvekilleri ile, grup kuramamış siyasal partilerin bu 
denetim aracından yararlanabilme imkânlarını ortadan kaldırmak
tadır. Yasama organının faaliyetlerinde, siyasal parti gruplarının 
önemini inkâr etmemekle birlikte; bunun, belirli bir sayısal üstün
lüğe sahip olmayan parlamenterlerin elinden, herhangi bir konuda 
araştırma isteyebilme yetkisinin tamamen alınmasını haklı göste
remeyeceği inancındayız. Çünkü, Anayasanın 88. maddesinde böy
le bir kısıtlama olmadığı gibi tek bir parlamenterin vereceği bir 
araştırma önergesi de yasama organının dikkatini çekebilir ve et
kili olabilir. 

İncelememizde görülmektedir ki, ülkemizde, meclis araştır
ması, parlamenterlerin giderek ilgisini çekmekte ve gerek Millet 
Meclisi'nde, gerek Cumhuriyet Senatosu'nda verilen araştırma 
önergelerinin sayısında sürekli bir artışa rastlanmaktadır. Her ne 
kadar, verilen araştırma önergelerinin büyük bir kısmı kabul edil
memekte veya görüşülememekteyse de; ilginç bir konudaki araştır
ma önergesinin, kitle haberleşme araçları kanalıyla kamuoyuna du
yurabileceğini ve böylece dolaylı bir etkisinin olabileceğini gözden 
uzak tutmamak gerkir. 
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