Parlamento Çalýþmalarýnda
Sataþma ve Açýklama Hakký
Ahmet Çinar*

1. Genel Olarak
Yasama ve denetim faaliyetlerini içeren parlamento çalýþmalarý, Türkiye
Büyük Millet Meclisine Anayasa tarafýndan belirlenen görev ve yetkilerinin
Anayasa ve Ýçtüzükte belirtilen usuller çerçevesinde yerine getirilmesidir. Yasama
çalýþmalarý, komisyonlar ve Genel Kurul olmak üzere iki önemli aþamada ele
alýnabilir. Milletvekilleri görevlerini ifa ederken yasama sorumsuzluðu kapsamýnda
düþüncelerini ifade hakkýna sahiptirler. Ancak bu haklarýný kullanýrken belirli
sýnýrlar dahilinde hareket etmek zorundadýrlar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðünün 69. maddesi Açýklama hakký
kenar baþlýðý altýnda, sataþma ve ileri sürmüþ olduðu görüþten farklý bir görüþün
atfolunmasý nedenlerinden kaynaklanan söz taleplerini düzenlemiþtir. Meclisi
Mebusan Dahili Nizamnamesinden bu yana Ýçtüzüklerde yer alan madde iki
ayrý fonksiyonu ifa etmektedir. Ýlk olarak þahsýna sataþýlan veya ileri sürmüþ
olduðundan farklý bir görüþ kendisine isnat olunan hükümet, komisyon, siyasi
parti gruplarý ve milletvekillerine iddialar için cevap imkaný vermektedir ki;
hak olarak düzenlenmiþtir; ikincisi, hakkýnda haksýz iddia ve gerçeðe aykýrý
ifadeler kullanýldýðý gerekçesiyle söz alanlarýn açýklama ve cevaplarýyla Genel
Kurulun doðru bir þekilde bilgilendirilmesini saðlamaktadýr.
* TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüðü Uzman Yardýmcýsý.
e-posta: ahmet.cinar@tbmm.gov.tr
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Bu açýdan söz konusu düzenlemenin Genel Kurul çalýþmalarýnda, kendisinden
beklenen faydalarý ne kadar saðlayabildiði araþtýrýlmaya deðer bir noktadýr.
Özellikle maddenin uygulamasý ile ilgili güçlü teamüllerin oluþturulamamýþ
olmasýndan kaynaklanan sýkýntýlar nedeniyle, hemen hemen her birleþimde
sataþmadan kaynaklý söz talepleriyle karþýlaþýlmakta ve bu talepler karþýsýnda
oturumlarý yöneten baþkanlarýn tutumlarý eleþtiri konusu yapýlmaktadýr. Yine,
çoðu durumda sataþma olmadýðý halde sataþmadan dolayý söz verilmesi ve
sataþma gerekçesiyle yapýlan konuþmalarda yeni sataþmalarýn yapýlmasý bazý
birleþimlerde 5-6 kez sataþma gerekçesiyle söz verilmesine neden olmaktadýr.
Söz verilmesinden önce yapýlan tartýþmalar da dikkate alýndýðýnda, sataþma
kaynaklý konuþma ve tartýþmalarýn Genel Kurulun çalýþma zamanlarýnda büyük
kayýplara yol açtýðý, tartýþmalarýn havayý gerginleþtirdiði ve gündemde görüþülen
konudan uzaklaþýlmasýna neden olduðu bir gerçek olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Bu çalýþmanýn amacý açýklama hakkýný düzenleyen Ýçtüzüðün 69. maddesini
ayrýntýlý bir þekilde incelemek ve maddenin uygulamasýnda karþýlaþýlan sorunlarý
tespit ederek öneriler sunmaktýr.
Çalýþmada Ýçtüzükte açýklama hakkýna yönelik hükümler tarihi perspektif
içinde incelenmekte, konu hakkýndaki Meclis uygulamalarý tespit edilmeye
çalýþýlmakta, Ýçtüzük deðiþikliði tekliflerine deðinilmekte ve son bölümde
çalýþmadan elde edilen sonuçlar deðerlendirilmektedir.

2. Ýçtüzüklerde Açýklama Hakkýnýn Düzenlenmesi
2.1. 8 Eylül 1293 (20 Eylül 1877) Tarihli Heyeti Ayân
Nizamnâme-i Dahilisi
8 Eylül 1293 (20 Eylül 1877) tarihli Heyeti Ayan Nizamnâme-i Dahilisinde,
doðrudan sataþmayý içeren bir düzenleme olmamakla birlikte, açýklama hakký
olarak deðerlendirilebilecek bir düzenleme 57. maddesinde yer almýþtýr. Bu
maddede;
Âzadan herhangisi mevzubahs olan meseleden dolayi zâtina ait bir
husus için irâd-ý kelâm etmek üzere ruhsat talep eder ise, istihsâl eder.

þeklinde bir ifade yer almýþtýr. Dahili Nizamnamenin bu hükmüne göre,
milletvekillerinden herhangi biri kendi þahsý ile alakalý olan bir konuþma
dolayýsýyla bir þeyler söylemek isterse kürsüde konuþabilmektedir. Madde
hükmünde de açýkça görüldüðü üzere açýklama konusunda çok fazla ayrýntýya
girilmemiþ, sade bir düzenleme ile yetinilmiþtir.
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2.2. 1 Mayýs 1293 (13 Mayýs 1877) Tarihli Heyet-i Mebusan
Nizamnâme-i Dahilisi
1 Mayýs 1293 (13 Mayýs 1877) tarihli Heyet-i Mebusan Nizamnâme-i
Dahilisinin ilk þeklinde açýklama hakký (sataþma) ile ilgili bir hüküm
bulunmamaktadýr. Ancak Nizamnâmede 21 Þubat 1331 (1915) tarihinde yapýlan
deðiþiklikle, açýklama hakký (sataþma) konusunda daha sonraki içtüzüklere esas
teþkil eden bir madde eklenmiþtir.1 Heyet-i Mebusan Nizamnâme-i Dahilisinin
Düçar-ý târiz olan mebusun hakk-ý kelâmý kenar baþlýklý 51. maddesi þöyledir.
Ahval-i þahsiyyesi hakkýnda düçar-ý târiz olan yahut dermeyan
eylediði mütalâa hilâfýnda kendisine bir fikir isnat olunan bir mebus her
zaman söz söylemek hakkýný haizdir. Bu takdirde söz isteyen mebus ne
münasebetle irâd-ý kelâma mecburiyet hissettiðini beyan edecek ve
keyfiyeti Reis takdir eyleyecektir. Reis söz vermeye mahal olmadýðýný
beyan edipte Mebus ýsrar ederse, Heyet bilâ müzakere, rey-i Ýþari ile
karar verir. Mamafih, Reis bunu müzakerenin nihayetine tâlik edebilir.

Görüldüðü üzere Meclisi Mebusan Nizamnamesinde 1915 yýlýnda yapýlan
deðiþiklikle eklenen 51. madde ile Meclis içtüzüklerinde ilk defa sataþma
düzenlenmiþtir. Maddede söz hakkýnýn doðmasýna neden olacak iki hal; Ahvali þahsiyyesi hakkýnda düçar-ý târiz olma ve dermeyan eylediði mütalâa hilâfýnda
kendisine bir fikir isnat olunma olarak düzenlenmiþtir. Bu ifadeler daha sonraki
içtüzüklerde de aynen yer almýþtýr.

2.3. 2 Mayýs 1927 Tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili
Nizamnâmesi
2 Mayýs 1927 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnâmesinin
95. maddesinde açýklama hakký kenar baþlýðý bulunmaksýzýn þöyle düzenlenmiþtir.
Zati hakkýnda taarruz vâki olan veyahut ileriye sürdüðü mütalâa
hilafýnda kendisine bir fikir isnadolunan mebus her zaman söz istemek
hakkýný haizdir./ Bu halde o mebus ne münasebetle söz söylemeye
mecburiyet hissettiðini beyan ve keyfiyeti Reis takdir eder./ Reis buna
mahal olmadýðýný bildirip mebus da bunda ýsrar ederse, heyet müzakeresiz,
iþari reyle bu bapta bir karar verir.

Dahili Nizamnâmenin Genel Kuruldaki görüþmelerinde, Meclisi Mebusan
Nizamnamesindeki düzenleme ile ayný olan maddenin son fýkrasý hakkýnda
Giresun Milletvekili Hakký Tarýk Bey bir deðiþiklik önergesi vermiþtir. Hakký
1 Meclisi Mebusan Zabýtlarý, Devre 3, Ýçtima Senesi 2, C. 1, 21 Þubat 1331 (1915), s. 319.
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Tarýk Bey önergesi üzerindeki konuþmasýnda2, maddenin son fýkrasýnda Baþkana
tanýnan, söz hakkýnýn zamanýný müzakerelerin sonuna býrakma hakkýnýn bazý
durumlarda haksýz ve adil olmayan sonuçlar doðurabileceðini ve özellikle bir
kimseye isnat edilen ve yanlýþ olan bir fikrin düzeltilmesi için baþkanlýktan
istenen söz talebinin bu fýkraya dayanýlarak müzakerelerin sonuna ertelenmesi
halinde görüþmelerin bu yanlýþ fikir temelinde devam etmesinin olasý bulunduðu;
bu hallerde müzakereler bittikten sonra verilmiþ bir söz hakkýnýn kiþi ve Meclis
için bir fayda saðlamayacaðýný ifade etmiþ ve son fýkranýn kaldýrýlmasýný talep
etmiþtir. Önerge Genel Kurulda kabul edilmiþtir. Madde son þekliyle 1927 tarihli
Ýçtüzük döneminde sataþma dolayýsýyla söz taleplerinin yasal sebebini
oluþturmuþtur.

2.4. 27 Þubat 1963 tarihli Cumhuriyet Senatosu Ýçtüzüðü
Cumhuriyet Senatosu Ýçtüzüðünde, Millet Meclisi Ýçtüzüðündeki düzenleme
ayný þekilde kaleme alýnmýþtýr.3 Ancak Millet Meclisi Ýçtüzüðünde madde kenar
baþlýðý bulunmazken, Cumhuriyet Senatosu Ýçtüzüðünde Kendisine sataþýlan
üye madde kenar baþlýðý yer almýþtýr.

2.5. 5 Mart 1973 Tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðü
5 Mart 1973 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðünün 69.
maddesinde Açýklama hakký kenar baþlýðý ile milletvekillerine söz hakký
doðuran iki durum düzenlenmiþtir. Düzenlemeye göre, ilk durum sataþma
ikinci durum ise ileri sürülen görüþten farklý bir görüþün isnat edilmesidir.
5 Mart 1973 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýçtüzüðünün teklif edilen
ilk þeklinde açýklama hakký, 94. madde olarak þu þekilde yer almýþtýr.
Açýklama Hakký
Madde 94.  Þahsýna sataþýlan veya ileri sürmüþ olduðu görüþten
farklý bir görüþ kendisine atfolunan Hükümet, komisyon,siyasi parti grubu
veya milletvekilleri, açýklama ve cevap hakkýna sahiptirler. Bu hakka
dayanarak söz almak isteyen, ne sebepten dolayý konuþmak istediðini
2 TBMM Tutanak Dergisi, Devre 2, Ýçtima Senesi 1, C.31, B.59, 25.4.1927, s. 280.
3 27 Þubat 1963 tarihli Cumhuriyet Senatosu Ýçtüzüðü madde 65: Þahsýna sataþýlan yahut ileri sürdüðü
görüþün aksine kendisine bir fikir isnat edilen üye, her zaman söz isteme hakkýný haizdir. Bu halde o üye, ne
münasebetle söz söylemeye kendisini mecbur saydýðýný beyan eder.
Söz verip vermemek baþkanýn takdirine baðlýdýr.
Baþkanýn söz vermemesi halinde, üye ýsrar ederse, Genel Kurul görüþmesiz iþari oyla bu konuda bir karar
verir.
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Baþkana bildirir. Baþkan söz verip vermemek gerektiðini takdir eder.
Baþkanlýkça kendisine söz verilmeyen kimse direnirse, Genel Kurul, bu
konuda görüþmesiz ve iþaret oyuyla karar verir.
Yukarýdaki fýkraya göre konuþacak olan kimsenin ne zaman
konuþacaðýný, Baþkan takdir eder.
Açýklama ve cevap hakkýna dayanarak söz almak isteyen kimse
oturumda hazýr bulunuyorsa, söz istemini o birleþimde yapmak zorundadýr.
Oturum sýrasýnda hazýr deðilse, bu hakkýný, ancak sonraki ilk birleþimde
kullanabilir.

Görüldüðü gibi teklifte madde kenar baþlýðý olarak ilk defa, doðru olarak
açýklama hakký kullanýlmýþtýr. Maddenin ilk fýkrasý söz hakkýnýn doðumu için
birinci ihtimal olarak sataþmayý, ikinci olarak da ileri sürülen görüþten farklý bir
görüþün hükümet, komisyon, siyasi parti grubu veya milletvekiline atfýný düzenlemiþtir. Her iki ihtimalde de söz alan milletvekilleri, kendilerine atfolunan hususlarla ilgili cevap hakkýna sahip olmakta ve Genel Kurulun yanlýþ bilgilendirilmemesi için açýklama yapmaktadýrlar.
Maddenin ilk fýkrasý incelendiðinde, daha önceki içtüzüklerden farklý olarak
açýklama ve cevap hakký sadece milletvekillerine deðil, hükümete, komisyona
ve siyasi parti gruplarýna da tanýnmýþtýr. Böylece hükmün uygulama alaný
geniþlemiþtir.
Maddenin ikinci fýkrasýnda ise bu maddeye göre yapýlacak konuþmalarda
konuþmanýn zamanýný belirleme yetkisini Baþkana vermiþtir. Teklifin gerekçesinde
bu fýkra ile ilgili olarak herhangi bir açýklama bulunmamaktadýr.
Maddenin üçüncü fýkrasý ise yine daha önceki içtüzüklerden farklý olarak
söz talebinin zamanýna iliþkin bir düzenleme getirmiþ ve bu hususta sataþmanýn
yapýldýðý birleþimde bulunan kimse için söz isteminin ayný birleþimde yapýlmasýný
zorunlu tutmuþtur. Oturum sýrasýnda hazýr bulunmayan kimse içinse sonraki
ilk birleþimde bu hakkýný kullanabilmesi imkaný saðlanmýþtýr. Bu hususta teklifin
madde gerekçesine baktýðýmýzda, fýkra ile halen tereddüde sebebiyet veren bir
konunun açýklýða kavuþturulmak istendiði anlaþýlmaktadýr. Önceki Ýçtüzüklerde
söz talebi için herhangi bir zaman kýsýtý öngörülmemiþ; aksine talebin
milletvekillerince her zaman yapýlabileceði belirtilmiþtir. Uygulamada da madde
ile ilgili sonraki birleþimlerde söz istendiði ve Baþkanca verildiði görülmektedir.4

4 TBMM Tutanak Dergisi, Devre 8, Ýçtima Senesi 3, C.15, B. 30, 12.1.1949, s. 51-59.
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Teklifin Anayasa Komisyonundaki görüþmelerinde madde deðiþikliklerle
70. madde olarak kabul edilmiþtir.5
Maddenin Anayasa Komisyonundaki görüþmelerinde teklifin ilk halinde,
maddeye göre yapýlacak konuþmalarda Baþkana konuþmanýn zamanýný belirleme
yetkisi veren üçüncü fýkra kaldýrýlmýþ; bunun yerine Komisyonun kabul ettiði
maddenin ikinci fýkrasýnda, açýklama ve cevaplar için oturumun sonunda söz
verilmesi kuralý getirilmiþtir. Yine teklifin son maddesinde açýklama ve cevap
hakkýný kullanacak milletvekilinin oturumda hazýr bulunmamasý halinde, sonraki
ilk birleþimde bu hakkýný kullanmasýný saðlayan son fýkra, teklif metninden
çýkarýlmýþtýr.
Madde, Meclisin 13.12.1972 tarihli 19. birleþimin birinci oturumunda görüþülmüþtür. Madde üzerinde söz alan Ýçel milletvekili Turhan Özgüner, bir milletvekilinin þahsýna yahut bir grubun hükmi þahsiyetine yapýlan bir tecavüzü
oturumun sonuna ertelemenin mahzurlarýna deðinmiþ; birleþimin baþýnda yapýlan
bir haksýz tecavüzün haklý zannedilip, ondan sonraki konuþmalarýn bu yanlýþ
üzerine bina edilmesinin mümkün olduðu, bu nedenle de oturumun hangi
anýnda tecavüz yapýldýysa o anda cevabýn verilmesinin gerekli olduðunu ifade
etmiþtir.6
Demokrat Parti Grubu adýna söz alan Konya Milletvekili M. Kubilay Ýmer
konuþmasýnda, maddenin üçüncü fýkrasý ile ilgili olarak, birleþimin sonunda bir
þahsa, komisyona, hükümete veya parti grubuna sataþmada bulunulmasý ya da
ileri sürülmüþ olandan farklý bir görüþün isnat edilmesi durumunda, o günkü
birleþimde söz hakkýnýn tanýnmasýnda maddi imkansýzlýk varsa;bu
milletvekilinin o birleþimde Genel Kurulda bulunmayýþýndan kaynaklanabileceði
gibi Meclisin çalýþmasýnýn süre bitiminden dolayý sona ermesi nedeniyle de olabilir; söz hakkýnýn baki olduðunu ifade etmiþtir. Ayrýca bu sebeple bir sonraki
birleþimde verilecek sözün artýk maddenin ikinci fýkrasý gereðince oturumun
sonunda olmasýnýn zorunlu olmadýðý, birleþim baþýnda da söz verilebileceðini
ifade etmiþ ve Ýçtüzüðün tefsirinde ve Meclis tatbikatýnda maddenin bu þekilde
anlaþýlmasý gerektiðini grubu adýna belirtmiþtir.7
5 Teklifin Anayasa Komisyonu metni aþaðýdaki þekilde düzenlenmiþtir.
Açýklama hakký
Madde 70.  Þahsýna sataþýlan veya ileri sürmüþ olduðu görüþten farklý bir görüþ kendisine atfolunan
Hükümet, komisyon,siyasi parti grubu veya milletvekilleri, açýklama yapabilir ve cevap verebilirler.
Açýklama ve cevaplar için, oturumun sonunda söz verilir.
Bu surette söz almak isteyen, ne sebepten dolayý konuþmak istediðini Baþkana bildirir. Baþkan söz verip
vermemek gerektiðini takdir eder. Baþkanlýkça kendisine söz verilmeyen kimse direnirse, Genel Kurul, bu konuda
görüþmesiz ve iþaret oyuyla karar verir.
6 TBMM Tutanak Dergisi, D. 3, YY. 4, C. 30, B. 19, 13.12.1972, s.159-160.
7 TBMM Tutanak Dergisi, D. 3, YY. 4, C. 30, B.19, 13.12.1972, s. 160-161.
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Madde üzerinde söz alan Ordu milletvekili Memduh Ekþi de Ýçel Milletvekili
Turhan Özgünerin açýklamalarýyla benzer ifadelerde bulunmuþ ve açýklama ve
cevap hakkýný oturumun sonuna býrakan ikinci fýkranýn kaldýrýlmasý gerektiðini
ifade etmiþtir.
Yine, madde üzerinde söz alan Hatay Milletvekili Talât Köseoðlu maddenin
ikinci fýkrasýnýn kaldýrýlmasý gerektiðini ifade etmiþ ve fýkra ile ilgili olarak;
kavganýn kavgayý tahrik edeceði ve cevap üzerine tekrar cevap hakkýnýn
doðmasýnýn oturumun selametle yürütülmesine engel olacaðý þeklinde yapýlacak
savunmalarýn ülkemiz gerçeklerine uymayacaðýný, oturum sonunda çoðu zaman
üç milletvekilinin dahi bulunmadýðýný belirtmiþtir. Bu sebeplerle burada, Baþkana
takdir hakký verilmesi gerektiðini, Baþkanýn o oturumda cevap verilmesi halinde
hadisenin büyüyeceði yolunda bir kanâata sahip olduðu durumda, takdir hakkýný
kullanarak veya Genel Kuruldan isteyerek cevap hakkýný oturumun sonuna
ertelemesinin ihtiyaca daha iyi cevap vereceðini ifade etmiþtir.
Eleþtiriler üzerine söz alan Anayasa Komisyonu Baþkaný Adana Milletvekili
Cevdet Akçalý, fýkranýn Komisyonda eklenme gerekçisi olarak; sataþma anýnda
cevap vererek münakaþanýn uzamamasýný saðlamayý amaçladýklarýný, tatbikatta
sataþma nedeniyle söz verip vermemenin münakaþa konusu olduðunu, bunun
zamanýnýn tayinin de ayrý bir tartýþmaya yol açtýðýný, bu hususta açýklama ve
cevabýn oturum sonunda yapýlmasýnýn serinkanlý düþünmeye zaman tanýyacaðýný
ve açýklamanýn zamaný konusunda ayrý bir tartýþmanýn doðmasýný önleyeceðini
ifade etmiþtir. Ayrýca sataþmalara oturum sonunda cevap vermenin bütün dünya
parlamentolarýnda müþterek tatbikat haline geldiðine deðinmiþtir. Ayrýca, diðer
konuþmacýlarýn düþünlerini de yabana atmanýn mümkün olmadýðý ve bu nedenle
de Talat Köseoðlunun görüþleri doðrultusunda verilecek; ülkemiz þartlarýna
uygun bir önergenin Komisyon tarafýndan da destekleneceðini belirtmiþtir.
Genel Kurulda madde üzerindeki görüþmelerden sonra önergelerin
oylamasýna geçilmiþtir. Maddenin 2. fýkrasýnýn teklif metninden çýkarýlmasýný
öngören 3 önerge reddedilmiþ, Manisa Milletvekili Kamil Þahinoðlu tarafýndan
verilen ve maddenin ikinci fýkrasýnýn Açýklama ve cevaplar için Baþkan ayný
oturum içinde söz verme zamanýný takdir eder þeklinde deðiþtirilmesini öngören
önerge kabul edilmiþ ve madde son þeklini almýþtýr.8
8 Genel Kurul tarafýndan kabul edilen içtüzük hükmü aþaðýdaki gibidir:
Açýklama hakký
MADDE 70.  Þahsýna sataþýlan veya ileri sürmüþ olduðu görüþten farklý bir görüþ kendisine atfolunan
Hükümet, komisyon,siyasi parti grubu veya milletvekilleri, açýklama yapabilir ve cevap verebilirler.
Açýklama ve cevaplar için Baþkan ayný oturum içinde olmak üzere söz verme zamanýný takdir eder.
Bu surette söz almak isteyen, ne sebepten dolayý konuþmak istediðini Baþkana bildirir. Baþkan söz verip
vermemek gerektiðini takdir eder. Baþkanlýkça kendisine söz verilmeyen kimse direnirse, Genel Kurul, bu konuda
görüþmesiz ve iþaret oyuyla karar verir.
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Madde, 16.5.1996 tarihinde 586 numaralý Meclis Kararý ile yapýlan içtüzük
deðiþikliðinde 24. maddenin yürürlükten kaldýrýlmasýyla maddelerin teselsülünün
ardýndan 69. madde olmuþtur.

3. Açýklama Hakký ve Uygulamasý
Ýçtüzüðün 69. maddesinde Açýklama hakký baþlýðý altýnda söz hakký
doðuran iki sebep, sataþma ve ileri sürülen görüþten farklý bir görüþün isnat
edilmesi olarak düzenlenmiþtir. Her iki sebepten dolayý hükümet, komisyon,
siyasi parti gruplarý ve milletvekilleri söz talebinde bulunabilmektedirler. Madde
ile ilgili tartýþma yaratan noktalara geçmeden önce maddenin uygulamasý ile
ilgili sayýsal verilere deðinmek, maddenin Genel Kurul görüþmeleri üzerindeki
etkisini deðerlendirmek bakýmýndan faydalý olacaktýr.

Açýklama ve Sataþmalar Kaynaklý Konuþmalarýn Dönemlere Göre Daðýlýmý.
19

Dönem
Yasama Yýlý

1 2 3 4 5

22

21

20
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1

2

3

Farklý görüþün atfý

13 10 17 19 3

8 8 6 5

-

5 2 5 3

-

5

14

17

Þahsýna sataþma

15 29 24 25 13 21 22 37 13

-

11 23 51 10

-

20

15

19

-

19

8

15

Partisine sataþma

2 11 15 42 4

9 16 24 9

- 15 14 19 13

Hükümete sataþma

- 1 1 4 1

1

- 1

-

-

-

- 4

-

-

1

-

-

Komisyona sataþma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 31 39 79 26

-

45

37

51

TOPLAM

-

- 2

-

-

30 51 57 92 21 39 46 68 27

-

Tabloda görüldüðü gibi Ýçtüzüðün 69. maddesi nedeniyle 19. dönemde 251,
20. dönemde 180, 21. dönemde 175 ve 22. dönemin ilk üç yasama yýlýnda 133
olmak üzere toplam 739 konuþma yapýlmýþtýr.9 Yasama yýllarý itibariyle bakýldýðýnda
en çok konuþma 19. dönem 4. yasama yýlýnda yapýlmýþtýr. Bu yasama yýlýnda
Ýçtüzüðün 69. maddesine dayanýlarak toplam 92 konuþma yapýlmýþtýr. Rakamlara
bakýldýðýnda ortalama her iki birleþimden birinde Ýçtüzüðün 69. maddesine göre
söz verildiði anlaþýlmaktadýr.
9 Rakamlar TBMM Tutanak Dergileri Yasama Yýlý Fihristlerinden derlenmiþtir.
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3.1. Sataþma
Sataþma, Genel Kurulun çalýþmalarý esnasýnda milletvekillerince, Ýçtüzüðün
69. maddesine göre istenen söz taleplerinin aðýrlýklý çoðunluðunu oluþturmaktadýr.
Sataþma nedeniyle hükümet, komisyon, siyasi parti gruplarý ve komisyonlar söz
talebinde bulunabilmektedirler. Genel Kurulun çalýþmalarý takip edildiðinde
milletvekilleri tarafýndan sýk sýk sataþma olduðu gerekçesiyle söz talebinde
bulunulduðu görülmektedir. Talepler oturumu yöneten baþkan tarafýndan
deðerlendirilmekte ve sataþma olup olmadýðý takdir edilmektedir. Ancak çoðu
zaman ve özellikle de baþkanýn söz vermediði durumlarda milletvekilleri
taleplerinde ýsrarcý olmakta; bu ise konu hakkýnda uzun tartýþmalara sebebiyet
vermektedir. Tartýþmalar, Genel Kurulun çalýþma zamanlarýndan kayýplara yol
açmakta, bazen de oturumu yöneten baþkanýn tartýþmanýn uzamasýný engellemek
için sataþma olmadýðý halde söz vermesiyle sonuçlanmaktadýr. Her ne kadar bu
þekilde verilen söz talepleri havanýn yumuþamasýna hizmet etse de, maddenin
amacý dýþýnda kullanýlmasýna yol açtýðý da yadsýnamaz bir gerçektir.
Maddenin uygulamasýnýn ortaya koyulmasý, sataþmanýn ne olduðu ve
uygulamada nasýl olmasý gerektiðinin saptanmasý amacýyla yapýlan bu çalýþmada
Genel Kurul tutanaklarý incelemesi, konu hakkýnda kesin kurallar koymanýn
zorluðunu ortaya koymuþtur. Ancak bazý ilkelerin ortaya konulmasý ve madde
üzerinde istenen söz taleplerinde belli noktalarýn göz önünde bulundurularak
deðerlendirme yapýlmasý yeknesak bir uygulamayý saðlamak ve güçlü teamüller
oluþturmak açýsýndan fayda saðlayacaktýr.
Sataþmanýn neyi ifade ettiði Ýçtüzüðümüzde açýklanmamýþtýr. Sözlükte ise
sataþma, sataþmak iþi olarak, sataþmak ise bir kimseyi rahatsýz edecek davranýþta bulunmak, musallat olmak olarak tanýmlanmýþtýr.10 Bu tanýmdan hareketle
TBMM Ýçtüzüðünün 69. maddesi anlamýnda sataþmanýn ne þekilde uygulanmasý
gerektiðini saptamak güçtür. Aslýnda sorun Ýçtüzük bakýmýndan oldukça basit
düþünülmüþtür. Sataþma iddiasýyla söz taleplerinde Baþkan sataþma olup
olmadýðýna karar verecek, Baþkanýn olumsuz kararlarýna karþý milletvekili
direnirse Genel Kurul görüþmesiz ve iþaret oyuyla son noktayý koyacaktýr. Ancak
bu usul, her zaman tartýþmayý bitirmemekte, özellikle sataþma konusunda Baþkana verilmiþ takdir hakkýnýn kullanýmý, sataþma konusunun önüne geçebilmekte
ve Baþkanýn tutumu ile ilgili usul tartýþmalarý ile sonlanabilmektedir.11

10 Türkçe Sözlük, C. 2, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1998, s. 1916.
11 TBMM Tutanak Dergisi, D. 20, YY. 2, C. 13, B. 16, 12.11.1996, s. 442-447.
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Sataþma ile ilgili ayrýntýya girmeden önce yine konuyla doðrudan ilgisi
bakýmýndan Ýçtüzükteki bazý düzenlemelere deðinmekte yarar bulunmaktadýr.
Ýçtüzük Genel Kurul görüþmelerinin amacýna uygun yürütülmesini saðlamak
amacýyla kürsüde konuþan üyelere ve oturumu yöneten baþkanlara yönelik
birtakým hükümler koymuþtur. Görüþmelerde genel düzen baþlýklý 65. maddeye
göre;
Genel Kurulda söz kesmek, þahsiyatla uðraþmak, ve çalýþma düzenini
bozucu hareketlerde bulunmak yasaktýr.

Baþkanýn söz kesmesi baþlýklý 66. maddesi ise;
Kürsüdeki üyenin sözü ancak Baþkan tarafýndan, kendisini Ýçtüzüðe
uymaya ve konudan ayrýlmamaya davet etmek için kesilebilir.
Ýki defa yapýlan davete raðmen, konuya gelmeyen milletvekilinin
ayný birleþimde o konu hakkýnda konuþmaktan men edilmesi, Baþkan
tarafýndan Genel Kurula teklif olunabilir.
Genel Kurul görüþmesiz iþaret oyu ile karar verir.

Yine Ýçtüzüðün Konuþma üslûbu baþlýklý 67. maddesine göre;
Genel Kurulda kaba ve yaralayýcý sözler söyleyen kimseyi Baþkan
derhal, temiz bir dille konuþmaya buna raðmen temiz bir dil kullanmamakta
ýsrar ederse kürsüden ayrýlmaya davet eder. Baþkan gerekli görürse, o
kimseyi o birleþimde salondan çýkarabilir.
..

Genel Kurul çalýþmalarýnýn düzenine yönelik bu üç maddenin Genel Kurul
çalýþmalarýnda iyi iþletilememesi sataþma ile ilgili söz taleplerinin fazlalýðýnýn
nedenlerini oluþturmaktadýr. Özellikle sataþma gerekçesiyle istenen söz talepleri,
kürsüde konuþan üyenin konuyla ilgisi olmayan ve belli bir milletvekilinin
þahsýný hedef alan konuþmalardan kaynaklanmaktadýr. Bu açýdan Ýçtüzükte
sataþma ile ilgili olarak 69. maddede cevap hakkýnýn tanýnmýþ olmasý 65. maddeye
aykýrý olarak þahsiyetiyle uðraþýlan milletvekillerine cevap verme imkaný
saðlamaktýr.
Yine milletvekilleri zaman zaman, kürsüde söz aldýklarý konunun dýþýnda
konuþmalar yapabilmektedirler. Bu konuþmalarda genellikle muhalefet
milletvekillerince eleþtiri sýnýrýný aþan ve sataþmaya neden olacak ifadeler
kullanýlmaktadýr. Sataþmaya maruz kalan parti veya hükümet bu durumda söz
alarak cevabi konuþmalarýnda çoðu zaman geçmiþle kýyaslama yapmakta ve
yine sataþma sayýlabilecek ifadeler kullanýlmaktadýr. Bu þekilde devam eden
tartýþmalar Genel Kurulu kendi gündeminden uzaklaþtýrmakta ve ayný zamanda
gergin bir hava oluþmasýna da sebebiyet vermektedir. Dolayýsýyla sataþmayý
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azaltabilmenin en önemli koþullarýndan birisi kürsüye çýkan konuþmacýnýn söz
aldýðý konu üzerinde konuþmasýnýn saðlanabilmesidir.
Bu açýdan sataþma ile ilgili olarak yapýlmak istenen bir saptamada ilk olarak
konuþmacýnýn söz aldýðý konu üzerinde konuþup konuþmadýðýna bakmak büyük
kolaylýk saðlayacaktýr. Zira konu üzerinde konuþan milletvekilinin konuyla ilgili
olarak partisinin veya þahsýnýn düþüncelerini aktardýðýný kabul etmek muhtemeldir
ve konuþmasýnda kullandýðý ifadeleri eleþtiri sýnýrlarý içinde görmek daha kolaydýr.
Ancak konu dýþýna çýkan ve Baþkanýn 66. madde gereðince konuþmayý kesmesinin
takdiri içinde olduðu bir durumda konuþma devam etmiþse sataþma ihtimali
yüksektir.
Ýçtüzüðün 60 ve 61. maddeleri gündemdeki konular hakkýnda konuþma
hakký bulunan kimseleri ve öncelik sýralarýný tayin etmiþtir. Bu sýra dahilinde
konuþan komisyon, hükümet, siyasi parti gruplarý ve þahýslarý adýna milletvekilleri
görüþülen hususla ilgili olarak lehte ve aleyhte görüþlerini açýklamakta; yapýlan
eleþtirilere cevap vermektedirler. Eðer bu sýra içinde konuþan herhangi bir kimse
konu dýþýndaki olaylarý aktarýr ve bu olaylar üzerinden eleþtirilerini sýralarsa bu
takdirde doðal olarak eleþtirinin muhatabý olan kimseler cevap için bir refleks
olarak söz talep etmektedirler. Yine konu hakkýnda eleþtirinin muhatabý olan
taraflar cevap vermek için Ýçtüzüðün 69. maddesinin vermiþ olduðu imkaný
kullanmak istemektedirler. Bu durum ise hem gereksiz tartýþmalara yol açmakta,
hem de konuþmalarýn gündemdeki konudan baþka alanlara kayarak Genel Kurul
çalýþmalarýnýn aksamasýna neden olmaktadýr.
Bu açýklamalardan sonra sataþmanýn içeriði açýsýndan durumu deðerlendirmek gerekmektedir. Öncelikli olarak hakaret içeren ifadelerin sataþma olduðu
þüphesizdir. Hakaret, bir kimsenin þeref ve haysiyetini ihlal eden, o kimseyi
halkýn husumet ve nefretiyle karþý karþýya býrakan, baþkalarýnýn nazarýnda küçük
düþüren bir maddei mahsusanýn isnadýdýr.12 Hakaret dýþýnda Hükümeti, bir
komisyon veya siyasi parti grubunu veya bir milletvekilini tahkir veya tezyif
12 Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökçen, Caner Yenidünya, Uygulamalý Ceza Hukuku, Seçkin Yayýnevi,
Ankara, 1999, s. 235.
TBMM Tutanak Dergisi, D. 20, YY. 2, C. 20, B. 54, 4.2.1987, s.180-183.
Ýstanbul Milletvekili Halit DUMANKAYAnýn, Sivas Milletvekili Tahsin IRMAKýn þahsýna sataþmasý
nedeniyle konuþmasý,
...
TAHSÝN IRMAK  Þimdi burada bir yolsuzluk vardýr; yalnýz, bu yolsuzluðu yapan kim; Bölge Müdürü,
Muhasebe Müdürü, ve bu yolsuzluðu yapan üç firma. Petrol Ofisinin üç bayii, Sayýn Dumankayanýn hemþerileridir.
Bende bir þüphe uyanmaktadýr, acaba Dumankaya bunlarla ortak mýydý, yoksa bir komisyon davasý vardý da
onu alamadýðý için mi buraya getirdi? Yoksa, Petrol Ofisi Genel Müdürlüðü Cumhuriyet savcýlýðýna suç duyurusunda
bulunmasýna raðmen, olay savcýlýða intikal ettirilmesine raðmen, Yüce Meclisi burada meþgul etmenin gereði
neydi?
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edici ifadeler kullanmak da sataþma olarak nitelendirilmelidir. Tahkir aðýrlýk
olarak hakaret kadar olmasa da þeref ve haysiyeti rencide eden13, küçük düþüren,
hakir görücü14 ve kiþilik haklarýna saldýrý niteliði taþýyan ifadeler olup sataþma
olarak deðerlendirilmelidir.
Yukarýdaki açýk sataþma olarak saydýðýmýz haller dýþýnda, sataþma ile eleþtiri
arasýndaki sýnýrý tespit etmek zordur. Bu durumlarda Baþkan, konuþmada eleþtiri
sýnýrlarýnýn aþýlýp aþýlmadýðýna, konuþmanýn biçim ve üslûbuna, kullanýlan
ifadelerin belli bir saygý çerçevesinde söylenip söylenmediðine ve yine sataþma
olarak nitelenen ifadelerin konu üzerindeki konuþma ile baðýna, kullanýlmasýnýn
gerekip gerekmediðine bakarak karar vermelidir. Genel Kurulun çalýþma süresinin
kýymeti ile sataþma iddiasýnda bulunan kimsenin cevap hakkýnýn gerekliliði ve
aciliyeti arasýnda bir kýyaslama yapýlmalý ve ona göre bir karar verilmelidir. Bu
kýyaslamada tereddüte düþülürse söz verilmemeli, ýsrar halinde ise maddenin
öngördüðü üzere Genel Kurulun görüþmesiz ve iþaretle oyuna baþvurulmalýdýr.
Sataþmalarda isim belirtilmesinin zorunlu olup olmadýðý üzerinde tartýþýlan
diðer bir noktadýr. Bu husus usul tartýþmasýna da konu olmuþtur.15 Usul
tartýþmasýnda aleyhte söz alan milletvekilleri, maddeye göre söz verilebilmesi
için açýkça bir milletvekilinin isminin belirtilmiþ olmasýnýn gerektiðini; lehte
konuþan milletvekilleri ise Ýçtüzüðün böyle bir þart aramadýðýný, konuþmadan
kimin kastedildiði belli oluyorsa söz verilmesinin doðru olacaðýný ifade etmiþlerdir.
Konuyla ilgili olarak Ýçtüzükteki düzenlemede açýkça sataþmanýn aranmadýðýný görmekteyiz. Maddenin konuluþ amacý da göz önünde bulundurulduðunda
eðer kullanýlan ifadelerden muhatap anlaþýlýyorsa sataþma olarak kabul etmek
ve söz vermek gerekmektedir.

3.2. Ýleri Sürülen Görüþten Farklý Bir Görüþün Ýsnat Edilmesi
Ýleri sürülen görüþten farklý bir görüþün isnat edilmesi gerekçesine dayanýlarak
yapýlan konuþmalar, Ýçtüzüðün 69. maddesinin bir diðer düzenleme alanýný
13 TBMM Tutanak Dergisi, D. 22, YY.1, C. 8, B. 52, 21.3.2003, s. 395-397.
Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekinin CHP Grup Baþkanvekili Haluk Koçun þahsýna sataþmasý
nedeniyle konuþmasý,
...
HALUK KOÇ  Hanýmefendi, bakýn, bunu söylemeyecektim; ama siz istediniz. Siz Adalet ve Kalkýnma
Partisinin vitrininde dolgu malzemesinden baþka bir þey olmadýðýnýzý unutmayýn lütfen...
14 TBMM Tutanak Dergisi, D. 22, YY. 3, C. 81, B. 83, 13.4.2005, s. 96-97.
Denizli Milletvekili Ümmet Kandoðanýn , Maliye Bakaný Kemal Unakýtanýn þahsýna sataþmasý
nedeniyle konuþmasý,
...
KEMAL UNAKITAN (MALÝYE BAKANI)  ... Hayatýnda vergi dairesine uðramamýþ kimseler, ellerine
bir kaðýt tutuþturuyorlar ve onu da, dýþarýda, kulislerde, gelip burada tantana yapýyorlar yani!
15 TBMM Tutanak Dergisi, D. 17, YY. 4, C.35, B. 49, 22.12.1986, s. 185-187.
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oluþturmaktadýr. Bu konu uygulamada çok fazla tartýþma yaratmamaktadýr. Bu
gerekçeyle söz isteyen hükümet, komisyon, siyasi parti grubu veya milletvekili
talebi sýrasýnda hangi konuda söz istediðini, sözlerine atfen hangi ifadelerin
kullanýl-dýðýný kýsaca açýklamaktadýr. Baþkan talebi deðerlendirmekte ve söz
isteyen kimsenin ifadelerinin yanlýþ aksettirildiðine kanaat getirirse söz vermektedir.

3.3. Maddenin Uygulamasý ve Karþýlaþýlan Sorunlar
3.3.1. Söz Talebinde Bulunabilecekler
Genel Kurulun çalýþmalarý sýrasýnda kendisine sataþýldýðýný veya ileri sürmüþ
olduðu görüþten farklý bir görüþün kendisine isnat edildiðini düþünen hükümet,
komisyon, siyasi parti gruplarý veya milletvekilleri TBMM Ýçtüzüðünün 69.
maddesi gereðince söz talebinde bulunabilirler. Burada grubu olmayan siyasi
partilerin sayýlmamýþ olmasý bir eksiklik olarak deðerlendirilebilir. Her ne kadar
Ýçtüzük siyasi parti gruplarýný esas alarak meclis faaliyetlerini düzenlemiþ olsa
da, grubu olmayan bir siyasi partiye, Genel Kurulda yapýlan konuþmalarda sataþýlmasý ya da o parti üyelerince söylenmemiþ bir söz ya da ifade edilmemiþ bir
fikrin, parti düþüncesi olarak atfý mümkündür. Meclis Genel Kurul görüþmelerinde
parti grubu olmayan milletvekilleri, gündemde görüþülen konulara iliþkin olarak
þahýs adýna konuþmalarda konuþma imkaný bulmakta ve partilerinin konuyla
ilgili düþüncelerini bu vesileyle dile getirmektedirler. Yapýlan bu konuþma ile
ilgili olarak daha sonra yapýlan konuþmalar ile partiye sataþýlmasý, aðýr ve haksýz
ifadelerin kullanýlmasý mümkündür. TBMM Ýçtüzüðünün 69. maddesinin bir
nevi savunma hakký olarak nitelendirilebileceði ve de bu fonksiyonu ifa ettiði
düþünüldüðünde, bu hakkýn kullanýmýnýn sadece gruplara tanýnmýþ olmasý amacý
gerçekleþtirme açýsýndan yetersizdir.16
Sataþma nedeniyle hükümet adýna baþbakan ve bakanlar, komisyon adýna
komisyon baþkaný, baþkanvekili ve sözcüsü, siyasi parti grubu adýna siyasi parti
grup baþkaný veya baþkan vekilleri cevap ve açýklama hakkýný kullanabilir.
Milletvekilinin þahsýna yapýlan sataþmalar için de söz hakkýnýn, kendisine
sataþmada bulunulan milletvekili tarafýndan kullanýlmasý gerekir. Baþbakana,17
16 TBMM Tutanak Dergisi, D. 22, YY.1, C. 8, B. 52, 21.3.2003, s. 97-398.
Bu konuyla ilgili olarak doðrudan olmasa da dolaylý bir talep Elazýð milletvekili Mehmet Aðar tarafýndan
yapýlmýþ ve söz verilmiþtir. Bkz. Elazýð Milletvekili Mehmet Aðarýn, AK Parti Grubu adýna konuþan
Adana Milletvekili Ömer Çelikin, 3 Kasým seçimlerinden önce TBMMde görev alan siyasi partilere
iliþkin sözleri nedeniyle konuþmasý.
17 TBMM Tutanak Dergisi , D. 22, YY. 3, C. 83, B. 93, 3.5.2005, s. 65-66.
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsanýn Yalova Milletvekili Muharrem Ýncenin konuþmasýnda, Baþbakana
sataþmasý nedeniyle konuþmasý.

128

 Sayý: 3  Ekim-Kasým-Aralýk 2006

bakanlara18 veya bir parti genel baþkanýna19 yapýlan sataþmalarda cevap haklarýnýn
bir milletvekili tarafýndan kullanýlmasý Ýçtüzükteki düzenlemeye aykýrýdýr. Ancak
baþbakan, bakanlar ve parti genel baþkanlarý ayný zamanda bir gruba mensup
milletvekilleri olduðu için onlara yapýlan sataþmanýn doðrudan grubu da zan
altýnda býraktýðý durumlarda söz hakký gruba sataþma gerekçesiyle verilmelidir.
Sataþma nedeniyle söz isteyen hükümet, komisyon, siyasi parti grubu veya
milletvekili, yazýlý veya sözlü olarak baþkana müracaat etmektedirler. Müracaat
sýrasýnda hangi ifadelerden dolayý cevap hakkýnýn kullanýlacaðý ilgili kimse
tarafýndan kýsa olarak açýklanmakta ve baþkan tarafýndan da söz hakkýnýn verilmesi gerektiði kanýsýna varýlýrsa, söz hakký verilmektedir. Baþkan söz taleplerini
deðerlendirirken, açýk ve bariz sataþmalarda söz hakkýný vermekte, bunun
dýþýndaki hallerde tutanaklarý istemekte ve tutanaklarý inceledikten sonra bir
karar vermektedir. Tutanaklarýn gelmesi ve incelenmesi arasýnda geçen süre
bazen Genel Kuruldaki gerilimli havayý yumuþatýrken20, bazen de gerilimin artmasýna neden olmaktadýr. Baþkanýn gerek doðrudan gerekse tutanaklarý inceleyerek söz talebini, sataþmanýn bulunmamasý nedeniyle reddettiði durumlarda
tartýþmalar çýkabilmektedir. Aslýnda bunu öngörmüþ olan Ýçtüzüðün bulmuþ
olduðu formül gayet basittir. Ýçtüzüðün 69. maddesinin son fýkrasýna göre; böyle
bir durumda baþkan Genel Kurulun oyuna müracaat eder. Ancak Ýçtüzükte
öngörülmüþ olan bu usul, oturumlarý yöneten baþkanlar tarafýndan, belki; iktidarmuhalefet arasýndaki dengeler gözetildiði için çok az kullanýlmaktadýr. Hatta
bazen oylama yapýlmasý hususunda ýsrara raðmen oylama yapmaktan kaçýnýlmaktadýr.21

3.3.2. Sataþma Dolayýsýyla Yapýlan Konuþmada Yeni Sataþmalarýn
Bulunmasý
Maddenin uygulamasý sýrasýnda karþýlaþýlan bir diðer sorun, sataþmaya cevap
vermek için söz alan üyenin konuþmasýnda baþkalarýna sataþmasýdýr. Özellikle
18 TBMM Tutanak Dergisi, D. 21, YY. 3, C. 55, B. 59, 15.2.2001, s. 178.
ANAP Grup Baþkanvekili Bartýn milletvekili Zeki Çakanýn Tunceli Milletvekili Kamer Gençin
tasarýnýn görüþmelerinde yaptýðý konuþmalarda, resmi bir toplantýya katýlmak üzere Bulgaristanda bulunan
Enerji ve Tabiî Kaynaklara Bakaný Mustafa Cumhur Ersümere sataþmasý nedeniyle konuþmasý.
19 TBMM Tutanak Dergisi, D. 21, YY. 2, C. 18, B. 30, 8.12.1999, s. 563-565.
Bartýn Milletvekili Zeki Çakanýn Tunceli Milletvekili Kamer Gençin konuþmasýnda Anavatan Partisi
Genel Baþkanýna sataþmasý nedeniyle konuþmasý.
TBMM Tutanak Dergisi, D. 22, YY. 3, C. 72, B. 48, 6.1.2005, s. 52-54.
Bursa Milletvekili Faruk Çelikin, Ýzmir Milletvekilli Oðuz Oyanýn konuþmasýnda Genel Baþkanlarýna
sataþmasý nedeniyle konuþmasý.
20 Fahri Bakýrcý, TBMMnin Çalýþma Yöntemi, Ýmge Yayýnevi, Ankara, 2000, s. 419.
21 TBMM Tutanak Dergisi, D. 20, YY. 1, C. 8, B. 78, 17.7.1996, s. 421-424.
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görüþmelerin gerilimli bir ortamda devam ettiði durumlarda sataþmadan dolayý
söz alan milletvekilini baþkan kürsüye çaðýrýrken yeni bir sataþmaya mahal
vermemesi için uyarmakta, ancak buna raðmen sataþmalar olabilmektedir. Böyle
bir durum ise gergin olan ortamýn daha da gerilmesine yol açmakta ve oturumu
yöneten baþkan sataþma dolayýsýyla yeni söz talepleri ile karþý karþýya kalmaktadýr.
Bu durumda Genel Kurulu çalýþtýrmak ile sataþmadan dolayý söz vermek arasýnda
ikilemde kalan baþkanlar bazen açýklamaya açýklama ile cevap verilmez
gerekçesiyle bu talepleri reddetmekte,22 bazen de kabul etmektedirler.23 Birbiri
ardýna alýnan söz taleplerinin Genel Kurulu gündeminden uzaklaþtýrdýðý
tartýþýlmaz bir gerçek olsa da, cevap hakký kullanýlýrken sataþma olarak kabul
edilebilecek ifadeler kullanýlmýþsa bu ifadelerin de cevap hakký doðuracaðý
þüphesizdir.

3.3.3. Sataþma Dolayýsýyla Yapýlan Konuþmalarýn Ayný Oturum
Ýçinde Yapýlmasý
Sataþmalar dolayýsýyla yapýlacak konuþmalarýn zamaný açýsýndan Ýçtüzüðün
69. maddesinin ikinci fýkrasý, açýklama ve cevaplarýn ayný oturumda yapýlmasý
esasýný getirmiþ ve ayný oturum içinde söz verme zamanýnýn takdirini ise baþkana
býrakmýþtýr. Yukarýda ayrýntýlý olarak bahsedildiði üzere fýkra Genel Kurul
görüþmeleri sýrasýnda verilen bir önerge ile son þeklini almýþtýr. Fýkrada ayný
oturumdan neyin kast edildiði anlaþýlmamaktadýr. Þöyle ki sataþmanýn yapýldýðý
oturumu ayný oturum olarak kabul etmek mümkün olduðu gibi sataþma
gerekçesiyle talebin yapýldýðý oturumu ayný oturum olarak kabul etmek de
mümkündür. Bu iki farklý kabul ise her zaman örtüþmemektedir. Açýklamak
gerekirse; ilk oturumda yapýlan bir sataþma dolayýsýylaherhangi bir nedenle
sonraki oturumda söz isteminde bulunulduðunda, ilk kabule göre ayný oturum
olarak deðerlendirilemez. Ancak ikinci kabulde, ayný oturum talebin yapýldýðý
oturum olarak deðerlendirildiði için söz hakký verilebilir.
Fýkranýn uygulamasý ile ilgili olarak yeknesak bir uygulamadan bahsetmek
zordur. Oturumun bittiði gerekçesiyle söz talebinin reddedildiði örnekler olduðu
gibi24, oturumun bitmesine raðmen sonraki oturumlarda cevap hakkýnýn verildiði
de olmaktadýr.25 Hatta ayný birleþim içinde bile farklý uygulamalarýn yapýldýðý
22 TBMM Tutanak Dergisi, D. 22, YY. 3, C. 72, B. 48, 6.1.2005, s. 53.
23 TBMM Tutanak Dergisi, D. 22, YY. 1, C. 1, B. 11, 17.12.2002, s. 384-390.
TBMM Tutanak Dergisi, D. 22, YY. 1, C. 12, B. 67, 16.4.2003, s. 99-104.
24 TBMM Tutanak Dergisi, D. 22, YY. 4, C. 114, B. 76, 16.3.2006, s. 33.
25 TBMM Tutanak Dergisi, D. 22, YY. 3, C. 79, B. 6, 29.3.2005, s. 59-61.
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olmuþtur. Þöyle ki bir milletvekili kendisine sataþma olduðu gerekçesiyle Ýçtüzüðün
69. maddesine göre söz istemiþ, oturumu yöneten baþkan ise tutanaklara baktýktan sonra talep hakkýnda bir karar vereceðini belirtmiþtir. Oturum devam ederken bu defa bir bakanýn konuþmasýnda partilerine sataþma olduðu gerekçesiyle
siyasi parti grup baþkanvekili söz istemiþtir. Baþkan ise tartýþmalarýn artmasý
nedeniyle birleþime ara vermiþtir. Bir sonraki oturumun baþlangýcýnda baþkan,
daha önce milletvekilinin yaptýðý talebi haklý görmüþ ancak Ýçtüzüðün 69.
maddesi gereðince kürsüden söz verebilmesi için ayný oturum içinde konuþmanýn
yapýlmasýný gerektiðini belirtmiþtir. Ancak Ýçtüzüðün 60. maddesine göre yerinden
bu konuda kýsa bir açýklama yapmak üzere milletvekiline söz vermiþtir. Milletvekili
açýklamasýný tamamladýktan sonra bu sefer yine önceki oturumda sataþma
gerekçesiyle söz talep etmiþ olan siyasi parti grup baþkanvekiline söz verilmiþ;
ancak, grup baþkanvekili konuþmasýný Ýçtüzüðün 60. maddesine göre yerinden
deðil, kürsüden yapmýþtýr.26 Yine baþkanýn oturum bittikten sonra yapýlan bir
talebi kabul etmemesi tartýþmalara neden olmuþ ve devamýnda baþkanýn Genel
Kurulu yönetme üslubu hakkýnda usul tartýþmasýna yol açmýþtýr.27
Fýkranýn anlaþýlma ve uygulama biçimi deðerlendirildiðinde; bu konuda
madde üzerindeki Genel Kurul görüþmelerine bakmak yol gösterici olacaktýr.
Görüþmelerde oturumun sonunda söz verilmesini düzenleyen ikinci fýkra, derhal
cevap vermenin bazý durumlarda elzem olabileceði gerekçesiyle deðiþtirilmiþ ve
þimdiki halini almýþtýr. Fýkranýn deðiþtirilmesindeki amaç konuþma zamanýna
bir sýnýr getirmek deðil aksine baþkanýn takdir hakkýna bir sýnýr getirmektir. Bu
nedenle her þeyden önce ayný oturumdan, sataþma dolayýsýyla talebin yapýldýðý
oturumu anlamak; ve bu oturum herhangi bir nedenle sona erdiðinde cevap
hakkýný sonraki ilk oturumda tanýmak daha doðru olacaktýr. Maddenin konuluþ
amacýna uygun yorumlanmasýndan çýkan sonuç bunu gerektirmektedir.

3.3.4. Sataþma Dolayýsýyla Konuþmalarda Süre Sorunu
TBMM Ýçtüzüðünün 69. maddesi konuþma hakkýný düzenlemiþ, ancak
konuþma süresi olarak bir süre tayin etmemiþtir. Uygulamada baþkanlar, birkaç
dakikalýk konuþma süreleri vermekte, ancak zaman zaman verilen süreler
26 TBMM Tutanak Dergisi, D. 22, YY. 5, B. 13, ( 22.11.2006 tarihi itibariyle cilt olarak basýmý yapýlmamýþtýr.)
27 TBMM Tutanak Dergisi, D. 20, YY. 2, C.13, B. 16, 12.11.1996, s. 442-447.
Tartýþmanýn kaynaðý , sataþma gerekçesi ile söz alan hatip konuþmasýný tamamlýyor ve baþkan ara
veriyor. Aradan sonra sataþma olduðu gerekçesiyle talepte bulunuluyor ve baþkan konuþmanýn içeriði
hakkýnda herhangi bir deðerlendirme yapmadan oturumun sona erdiðini ve söz veremeyeceðini söylüyor.
Bunun üzerine tartýþma çýkýyor ve usul hakkýnda tartýþma açýlýyor.
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tartýþma konusu olmaktadýr. Bu hususla ilgili olarak Ýçtüzüðün konuþma zamaný
konusunda baþkana takdir hakký tanýdýðý, konuþma süresi bakýmýndan bir hak
tanýmadýðý ve konuþma süreleri açýsýndan genel düzenlemeyi içeren 60. maddenin
burada uygulanmasý gerektiði ileri sürülmektedir.
Teorik olarak mantýklý olan bu tespitin maddenin konuluþ amacý göz önünde
bulundurulduðunda savunulmasý güçtür. Doðru olan yapýlacak bir düzenleme
ile konuþma süresinin açýklýða kavuþturulmasýdýr.

4. Ýçtüzük Tekliflerinde Maddenin Düzenlenmesi
19. dönemde Anayasa Komisyonunca bu dönemde verilen Ýçtüzük tekliflerini
görüþmek ve yeni bir Ýçtüzük taslaðý hazýrlamak amacýyla Coþkun Kýrca
baþkanlýðýnda bir Alt Komisyon kurulmuþtur. Alt Komisyonun 3.4.1995 tarihli
raporuna göre sataþma ile ilgili madde 71. madde olarak düzenlenmiþtir.28
Açýklama Hakký
Madde 71.  Þahsýna sataþýlan veya ileri sürmüþ olduðu görüþten
farklý bir görüþ kendisine atfolunan Hükümet, komisyon, siyasi parti
grubu veya milletvekilleri, üçer dakikayý geçmemek üzere açýklama
yapabilir; sataþýlan, gerekli görürse cevabýný yazýlý olarak tutanaklara
eklemek üzere yazýlý olarak da verebilir.
Baþkanlýk, söz verip vermemek gerektiðini ve söz verme zamanýný
ayný birleþim içinde olmak üzere takdir eder.
Baþkanlýkça kendisine söz verilmeyen kimse, herhalde beyanýný yazýlý
olarak tutanaða eklemek hakkýna sahiptir.
Baþkan ve Baþkanvekilleri de, yukarýda yazýlý hükümlerden Baþkanlýkta bulunduklarý birleþimden sonraki ilk birleþimde faydalanabilirler

Görüldüðü gibi maddede radikal deðiþikliklere gidilmiþtir. Kendisine sataþýlan
kimseye açýklamalarýný kürsüden yapma yerine, cevabýný yazýlý olarak tutanaða
ekletmek seçimlik bir hak olarak verilmiþ, konuþma süresi düzenlenmiþ, söz
verme zamaný konusunda deðiþikliðe gidilmiþ ve Baþkan ve Baþkanvekillerine
de sataþmadan dolayý, sonraki ilk birleþimde cevap imkaný getirilmiþtir. Burada
birleþimi yöneten baþkanlarýn kendilerine sataþma olmasý halinde cevaplarýný
birleþim içinde kullanmalarý mümkündür. Ancak düzenlemeyle, zaman zaman
baþkanlara, tutumlarý ve tarafsýzlýklarý ile ilgili olarak þahýslarýna yapýlan sataþmalar
dolayýsýyla cevap haklarýný baki tutarak sonraki birleþimde, tarafsýzlýk kaygýsý
olmadan cevap verebilmesi düþünülmüþ olabilir.
28 Alt Komisyon raporu Komisyonda görüþülememiþ ve yasama döneminin bitmesi nedeniyle kadük olmuþtur.
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Yine madde ile söz verip vermeme konusunda takdir tamamen Baþkana
tanýnmýþ, mevcut düzenlemede bulunan, ýsrar halinde Genel Kurulun oyuna
baþvurma zorunluluðu kaldýrýlmýþtýr. Bunun yerine, kendisine söz verilmeyen
milletvekiline beyanlarýný yazýlý olarak tutanaða geçirebilmesi için hak saðlanmýþtýr.
22. Dönemde hazýrlanan ve Meclis Baþkaný Bülent Arýnçýn imzasýyla verilen TBMM Ýçtüzük Deðiþikliði Teklifinde ise sataþma 70. Maddede düzenlenmiþtir.
Taslakta radikal deðiþikliklere gidilmemiþ olup süre konusunda Baþkana beþ
dakikayý geçmemek üzere takdir hakký verilmiþ ve söz verme zamaný ayný oturum
ifadesi ayný birleþim olarak deðiþtirilmiþtir.

5. Sonuç ve Deðerlendirme
Sataþma ve ileri sürülen görüþten farklý bir görüþün atfolunmasý nedenlerinden
kaynaklanan söz taleplerini düzenleyen 69. madde Meclisi Mebusan Dahili
Nizamnamesinden itibaren içtüzüklerde yer almýþtýr. Madde ile içtüzüðe aykýrý
olarak þahsýyla uðraþýlan veya ileri sürmüþ olduklarý görüþten farklý görüþlerin
hükümet, komisyon, siyasi parti gruplarý ve milletvekillerine haklarýndaki
iddialara cevap verme imkaný verilmektedir.
Ýçtüzükte istisnai bir konuþma nedeni olarak düzenlenmiþ açýklama hakký
günümüzde deðiþik gerekçelerle kendisine sürekli müracaat edilen bir madde
haline gelmiþtir. Madde gereðince istenen söz taleplerinin oturumu yöneten
baþkanlar tarafýndan deðerlendirilmesi, talebin uygun görülerek baþkan tarafýndan
söz verilmesi ve madde gereðince yapýlan konuþmalar, birçok durumda, içtüzüðün
öngörmediði biçimde gerçekleþmektedir. Özellikle madde gereðince söz alan
üyelerin konuþma haklarýný sataþma konusunu açýklamak yerine kendilerine
sataþan parti veya milletvekillerine yönelik yeni sataþmalarda bulunarak
kullanmalarý, Genel Kurul gündeminin dýþýna çýkýlmasýna yol açmaktadýr. Yine
sataþma dolayýsýyla söz taleplerinin çokluðu, taleplerin deðerlendirilmesinde
gereksiz ve uzun tartýþmalarýn yapýlmasý milletvekillerinin motivasyonlarýný
azaltmaktadýr.
Çalýþma ile þimdiki düzenlemeye temel teþkil eden eski içtüzüklerdeki
düzenlemeler ayrýntýlý olarak incelenmiþtir. Maddenin uygulamasýnda karþýlaþýlan
sorunlar uygulamadan örnekler verilerek saptanmýþtýr. Maddenin uygulamasýnda
tartýþmalara neden olan söz talebinde bulunabilecek kiþiler, sataþma nedeniyle
yapýlan konuþmalarda yeni sataþmalarýn yapýlmasý, sataþmalar kaynaklý
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konuþmalarýn yapýlacaðý oturum ve süre ile ilgili sorunlara ayrý ayrý deðinilmiþtir.
Yine uygulama karþýlaþýlan sorunlara çözüm getirmesi amacýyla hazýrlanan,
ancak yürürlüðe girememiþ içtüzük tekliflerine de çalýþmada yer verilmiþtir.
Genel Kurul çalýþmalarýnýn etkin ve verimli yürütülebilmesinde sataþmalar
ve sataþmalar kaynaklý konuþmalarýn azaltýlabilmesi büyük önem taþýmaktadýr.
Bunun saðlanabilmesi için;
Birleþimi yöneten baþkanlarýn konuþmalarda þahsiyatla uðraþýldýðý, kaba ve
yaralayýcý sözler kullanýldýðý veya konu dýþýna çýkýldýðý durumlarda kendisine
Ýçtüzük tarafýndan verilen yetkileri kullanmalýdýr.
Kürsüde konuþan hatibe milletvekillerince yapýlan müdahalelerin
önlenmesine de baðlýdýr. Þöyleki, konuþmalar sýrasýndaneredeyse bir çalýþma
üslûbu haline gelenlaf atmalar dolayýsýyla konuþmacýlarýn dikkati daðýlmaktadýr.
Çoðu zaman ilk sataþma laf atmalar yoluyla yapýlmakta ve hatipte bunun üzerine
konuþmasýný kesip bu laflara cevap vermektedir. Bu þekilde karþýlýklý konuþmalar
tansiyonu yükseltmekte ve sataþma kaçýnýlmaz olmaktadýr.
Oturumu yöneten Baþkanlar tarafýndan sataþma konusunda talepler
deðerlendirilirkenaçýk sataþmalar dýþýndasataþmanýn tespitinde eleþtiri ile
sataþma arasýndaki fark titizlikle belirlenmelidir. Çok partili siyasal sistemin
temelinde eleþtirinin yattýðý göz önünde bulundurulmalý ve siyasi eleþtirinin de
çoðu zaman belli bir aðýrlýkta ve hatta rencide edici olduðu unutulmamalýdýr.
Yeter ki eleþtiri gerçekler üzerinden ve belli bir saygý çerçevesinde yapýlsýn.
Maddenin mevcut halinde uygulamada sorun yaratan kýsýmlar düzeltilmelidir.
Yine yukarýda bahsedilen ve Alt Komisyon tarafýndan yapýlan düzenleme
özellikle söz verilmeyen milletvekiline açýklamalarýný yazýlý olarak tutanaða
eklettirme hakkýnýn verilmesiyapýlacak Ýçtüzük düzenlemelerinde göz önünde
bulundurulmalýdýr. Bu düzenlemeyle sataþma ile ilgili taleplerin
deðerlendirilmesinde Baþkanýn eli kuvvetlenecektir. Baþkan önemsiz bulduðu
sataþmalarda söz vermeyecek; ancak sataþýlan isterse açýklamasýný tutanaða
eklettirerek bu konuda orta yol bulunmuþ olacaktýr.
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