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1. — (*EÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 85 nei maddesinin yorumlanma
sı hakkındaki Başbakanlıktan gelen yorum iste
ğinin, aynı kanunun 4 ncü maddesinin yorum
lanması için Millî Birlik Komitesi İktisat Ko
misyonu ile Temsilciler Meclisinin Maliye ve
Bütçe komisyonlarından teşkil olunan Karma
Komisyona verilmesi kabul olundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim gü
nünün tesbitine dair olan önergeler okunarak
seçimin 15 Ekim 1961 Pazar günü yapılması
ittifakla kabul edildi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının, 9 Tem

muz 1961 de halkoyuna sunulmuş bulunan
Anayasaya verilen oyların katî sonucunu bil
diren tezkeresi okundu, bilgi edinildi.
113 sayılı Af Kanununun değişik birinci
maddesinin (B) bendi ile değişik 7 nci madde
sinin yorumlanması hakkındaki rapor okundu ve
kabul olundu.
Gelecek toplantı günü ayrıca bildirilmek
üzere, Birleşime son verildi.
Başkan
Kâtip
Kâzım Orbay
Alev Coşkun
Kâtip
Refet Aksoyoğlu

2. ~ GELEN KÂĞITLAR
Tasarılar
1. ,—, Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğünün
1959 bütçe yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı
(1/178)
(Bütçe Komisyonuna)
2. — Ege Üniversitesi 1959 bütçe yılı Hesabı
Katî kanunu tasarısı (1/179)
(Bütçe Komis
yonuna)
3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1959

BÎRÎNCÎ

bütçe yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı (1/180)
(Bütçe Komisyonuna)
Rapor
4. — 1918 sayılı Kaçakçılığın meni ve taki
bine dair Kanunun 6848 sayılı Kanunla değiş
tirilen 60 ncı maddesinin yorumlanmasına dair
Başbakanlık tezkeresi ve Geçici Komisyon ra
poru (3/113)
(Gündeme)

OTURUM

Açılma saati : 10,00
BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Akadb
KÂTİPLER — Alev Coşkun, Salâhattin Özgür

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.\
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Görüşmeler için yeter sayı var

dır.
Gündemimizdeki işlerin görüşülmesine başlı
yoruz,

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Ankara ve İstanbul vilâyetlerine şâmil
olmak üzere ilân edümiş olan Sıkıyönetimin üç

ay daha uzatılması hakkında Başbakanlık teske
resi (3/H1)
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BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okutıı- I
Bu hususta da bir takrir vereceğim. Hükü
yorum.
I met teklifinin tadilini teklif ediyorum. Ama,
Hükümet gizli bir oturumda bizlere, seçim pro
Kurucu Meclis Başkanlığına
pagandasının yapılacağı esnada ve seçimlerin
Millî Birlik Komitesinin (19) numaralı teb
icra
edileceği zamanda Ankara ve İstanbul gibi
liği ile Ankara ve İstanbul vilâyetlerine şâmil ol
iki şehrimizde örfi İdarenin devamını icabettimak üzere ilân ve 29 . 9 . 1960 tarihli ve 17 sayılı
ren şartları izah ve bizleri ikna ederlerse, Ben
Kararı ile de 1 Mart 1961 tarihine kadar devamı
deniz takririmi geri almaya hazır ve amadeyim.
tensibedilmiş olup Kurucu Meclis Genel Kurulu
Bunu
bilhassa, helirtmek isterim.
nun 20. 2. 1961 ve 28. 5 .1961 tarihli toplantı
larında üçer ay müddetle uzatılması kabul edil
BAŞKAN — Alp Kuran.
miş 'bulunan Sıkıyönetimin, 1.9.1961 tarihinden
ALP KURAN — Efendim, arkadaşımızın
itibaren üç ay daha uzatılmasının Kurucu Mec
söyledikleri hususlarda gerçi hakları yok değil
lise arzı, Bakanlar Kurulunca 11. 8 .1961 tari
dir. Ancak, şunu da düşünmek lâzımdır ki, Yas
hinde uygun görülmüştür.
I sıada kararlarının tefhimi tam. seçim propa
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
gandasının başlangıç zamanına isabet etmekte
dir. Bu durum karşısında bir Devlet olarak, bir
Devlet Başkanı ve Barbakan
Hükümet olarak elbetteki düşünceler mevcut
Org.
Cemal Gürsel
j tur. Ancak, Merkezi Hükümet olması itibariyle
Ankara ve kararların tefhini ve icra mahallî ol
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?
ması itibariyle İstanbul'da Sıkıyönetimin de
ABDULLAH ÎPŞİROĞLU — Muhterem ar
vamında memleketin âli menfaatleri bakımın
kadaşlarım, hepinizin de malûmu olduğu üzere, I dan zaruret var mıdır, yok mudur? Yassıada
15 Ekim 1961 de seçimler yapılacaktır. Halbuki I kararlarının da hu propaganda devresine tesa
şimdi uzatılması istenen Örfi İdare teklifi kaıbul
düf ettiği gpz önünde tutularak Sıkıyöneti
ibuyurulduğu takdirde önümüzdeki seçimler örfi I min devamına lüzum olup olmadığını düşünmek
İdare rejimi altında yapılmış olacaktır, örfi İla- I mecburiyetindeyiz kanaatindeyim. Kararınızda
re rejimi altında yapılacak seçimlerin serbest, is- I bu hususun da dikkate alınmasını rica ederim.
tenildiği şekilde yapılıp yapılmıyacağı münakaşa I
götürür ibir mevzuudur. Bu bakımdan bendeniz I
BAŞKAN — Esat Çağa.
hiçolmazsa seçimlere münhasır, seçim zamanları- I
ESAT ÇAĞA — Alp Kuran arkadaşımın
na münhasır olmak üzere örfi İdarenin kaldırıl- I söyledikleri, bendenizi tatmin etmekten uzaktır.
masını teklif ediyorum. Hürmetlerimle.
I Çünkü nihayet kendisi de, benim gibi, teşriî
Meclis içinde vazife almış ve icra mesuliyetini
BAŞKAN —Esat Çağa,
yüklenmemiş bir arkadaştır. Biz bu izahatı Hü
ESAT ÇAĞA — Muhterem arkadaşlarım,
İhtilâl İdaresi, serbest, hür bir seçim yapmak I kümetten bekleriz. Alp Kuran arkadaşımız Yas
taahhüdü altındadır. Propaganda ve seçim pro- I sıada sanıkları hakkında verilecek kararların
sedüründen örfi İdare altında yapılan bir ^eçi- I seçim propagandası zamanına tesadüf ettiğini
min serbestliğinden bahsedilemez.
I söylüyor ve bunu bir esbabı mucibe olarak ile
Memleket, hür ve serbest hir seçimin getire- I ri sürüyor. Eğer Alp Kuran arkadaşımızın söy
«eği huzuru bekliyor. Memleket bu huzura muh- I lediği gibi, bu Yassıada kararları seçimlere te
taçtır.
I sir edecek ise, propagandalara tesir edecek ise;
Şunu ilâve edeyim ki, memlekette bugün I daha açık bir tâbir ile ifade edeyim, memleket
huzur vardır, denilemez. Fakat, örfi İdare al- I te seçim neticelerinde şüphe tevlidedecek ka
tında yapılacak bir seçim daima, maksatlı tef- I dar efkârı umumiyede her (hangi bir iğtişaşı
sirlere yol açacaktır. Binaenaleyh, böyle bir I mueibolacaksa, o zaman bizim burada, memle
uzatma kararı bize huzur getirmekten uzaktır. I ketin salâmeti için gereken her türlü tedbiri
(Bendeniz şahsan örfi İdarenin seçim propa- | almakla mükellef ve tarih huzurunda bu yön
gandası başadığı tarihe kadar uzatımasmm doğ- I den sorumlu hir Meclis sıfatı ile seçimlerin ta
nı olacağına kaaniim. Ondan sonra, örfi 1da- I rihi üzerinde de düşünmemiz icabedecektir.
renin devamına muhaifim.
| Onun için, yanlış bir adım atılmaması, vahim
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neticelerle karşılaşılmaması için, bugün şu Sıkı
yönetimin 3 ay uzatılması teklifi dolayısiyle
memleketimizin içinde bulunduğu durum hak
kında Hükümetin izahat vermesi lâzımdır.
Memleketin, bugün içinde bulunduğu hal ve
şartları tetkik etmek, incelemek ve sarih bir
neticeye varmakla mükellefiz.
İstical veya telâş bizi istemediğimiz bir yo
la götürebilir. Yapmak istemediğimiz bâzı şey
leri yapmak mecburiyetinde kalabiliriz. Bende
niz, onun için bir takrir verdim. Hükümetten
izahat beklediğimi tekrar arz ediyorum.
BAŞKAN — Hükümetin izahatı var mı,
efendim.
İÇİŞLERİ BAKANI NASIR ZEYTÎNOĞLU
— Söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
İÇİŞLERİ BAKANI NASIR ZEYTİNOĞLU
— Muhterem arkadaşlarım, şüphesiz bu izahatı
Başbakan Yardımcısının vermesi lâzımdı. An
cak, şu anda burada yoktur. Bu durum karşı
sında ben bu hususta mâruzâtta bulunmak is
tiyorum.
' Hükümetçe, tabiîdir ki, bütün bu mevzular
düşünülmüş, teemmül edilmiştir. Ve ondan son
radır ki, Sıkıyönetimin Ankara ve İstanbul'da
üç ay daha uzatılması karar altına alınmıştır.
Binaenaleyh, bu kararda yüksek tasvipleriniz ve
Esat Çağa arkadaşımızın bu husustaki endişeleri
hükümet tarafından düşünülmüş, ondan sonra
büyük bir karar istihsaline lüzum görüldükten
sonradır ki, bu tezkere yüksek huzurlarınıza arz
edilmiştir.
Ifrikümet namına bunun tasvibedilmesini arz
ederim.
(Bize izahat vermelisiniz sesleri)
BAŞKAN — İsmail Ulutaş.
İSMAİL ULUTAŞ — Muhterem arkadaşlar;
Esat Çağa arkadaşımız buradan memlekette hu
zur olmadığını beyan etti. Ben tamamen bunun
ifade edilmek istendiği mânada, bu fikrin doğ
ru olmadığına inanıyorum. Bugün memlekette
ihtilâlden evvelki devreye ait günlerde mevcudolduğü sanılan huzurdan çok daha fazla huzur
olduğuna inanıyorum. İhtilâlden daha önce mem
lekette huzur bu yönden daha az idi. Bu ciheti
açık olarak burada belirtmemiz lâzım. Arkada
şımızın memlekette huzur yoktur dediği zaman,
bu cihet kendi düşündükleri kadar geniş mâna-
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smda ifade edilmek istenirse hatâ 'edilmiş ohif.
Arkadaşımızın da belki dar mânada haklı.olduğu
cihet mevcuttur. Şimdi kendi kendimize bu dü
şüncenin şümul ve mânasını anlamaya çalışalım.
Bunun mânası şu olabilir : Memlekette yapılan
bu ihtilâlden ve bu icraattan memnun olmıyan
ve yeraltı faaliyeti derecesine kadar faaliyetleri
ni indirmeye vardırmış olan bir kütlenin yapa
bileceği huzursuzluktan bahsetmekten başka hiç
bir tarafı yoktur. Bu hakikat karşısında, bu
bedbaht karşısında artık her zamankinden çok
daha fazla huzura, sükûna ve disipline ihtiyaç
bulunduğunu burada açıkça ifade edelim. Böyle
bir zamanda memlekette örfi İdarenin mühim
merkezlerimizden kaldırılmasını talebetmek, ben
ce memleket realitelerine sırt çevirmek demek ol
duğu kanaatindeyim. Bu bakımdan, bu zamana
kadar devam ettirilmiş bulunan örfi İdarenin
tatbikatı bakımından ve demokrasinin geliştiril
mesi itibariyle ne gibi mahzurlarını gördüğümü
zü açık olarak söyliyebilir miyiz? Söyliyemeyiz.
Ben şuna kaaniim ki, ve hakikatta odur ki, mem
lekette örfi İdare vardır, ama yok denilecek ka
dar hafif ve normal ve umumi hayatta hissedilemiyecek şekilde tatbik'edilmiştir ve edilmektedir.
Bunu bitaraf bir arkadaşınız olarak, bir temsil
ci olarak, burada, huzurunuzda tebarüz ettirme
yi bir vatan borcu bilirim. (Alkışlar) Eski ikti
darın vatan sathına yaymış olduğu kötü tohum
ların filizlenmesi veyahut filizlendiği yer yer gö
rülüyor. Buna karşı bigâne kalmanın, bunun
meydana getireceği birtakım iğtişaşlann tam se
çim sathımâiline gidildiği zaman ortaya dökül
mesine müsaade etmenin mânası yoktur. Mem
leketimiz için de yıkıcı tesiri olur. Bu bakım
dan arkadaşlarımızdan, çok rica ediyorum, ısrar
ile tekrar rica ediyorum, bugün memleketin her
zamandan çok huzura, sükûna ihtiyacı vardır.
İhtilâlden bugüne kadar gördüğünüz gibi, hiçbir
zaman örfi İdare Demokratik gelişmeye mâni ol
mamıştır, bundan sonra da mâni olmıyacaktır,
demokratik gelişmeye sekte vermiyecektir.
Eldeki bütün kuvvetli deliller, bunun böyle
olduğunu, olacağını göstermektedir. Samimi ola
rak buna inanıyorum. Reylerinizin bu şekilde
tecelli edeceğini zannediyorum.
Belki Hükümetin açıkça söylemek istemediği
bâzı taraflar vardır. Hükümet adına yapılan
konuşmada^ «örfi İdarenin uzatılmasına lüzum
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vardır, deniyor. O halde kendileri vaziyeti dalıa
iyi bilirler. Bu meselenin daha fazla münakaşa
mevzuu yapılmamasını rica ediyorum. Esasen
daha fazla bu mesele üzerinde durmamakta bir
vatan borcudur zannediyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Buyurun Esat Çağa.
ESAT ÇAĞA — Arkadaşımın tezatlar için
de söylediği sözleri, dikkatle dinledim. (Orta
lardan konuşma ve lâf atmalar)
Çok rica ederim, lâf atmaktan vazgeçelim.
Bu bir şey ifade etmez.
Şimdi efendim, memlekette huzur vardır,
buyurdular. Memlekette huzur varsa sıkıyöne
tim kararma ne lüzum, vardır? Bizatihi Sıkı
yönetim İdaresi az veya çok huzursuzluğu tazamnmn eder. Bu karar Ankara ve İstanbul
için alınmış olduğuna göre Ankara ve İstan
bul'da da dedikleri kadar huzur olmadığının
bu teklif de bir delili sayılabilir.
Biz Sıkıyönetim İdaresi şöyle hareket edi
yor, şunu yapıyor, bunu yapmıyor demiyoruz.
Sıkıyönetim İdaresinin, kendini hissettirmemek
için, elinden geleni yaptığına, bütün gayreti
ni sarf ettiğine kaaniiz. Ama daha seçim pro
pagandasına dahi girilmeden Anadolu'da ne
şekilde faaliyet gösterildiğini, her halde icra
mevkiinde olanlar daha iyi bilirler. Kökü
belki, dışardan gelen kışkırtmalara dayanan
parti faaliyetlerinin Anadolu'da nasıl fesat
mihrakları teşkil ettiğini tabiî Hükümet ben
den daha iyi bilir. (O halde mesele yok sesleri)
Ama durunuz, şimdi bu şartlar altında müza
kere edilmesini istiyen Hükümete sormak lâ
zım. Bu şartlar altında acaba yalnız iki şehirde
Sıkıyönetim İdaresinin devamı kâfi bir tedbir
midir? Üç ay daha yalnız bu iki şehirde Sıkı
yönetimin uzatılması acaba bu fesat tohumla
rını kötü faaliyetten alakoyacak mıdır? Biz
iki şık karşısındayız gibi geliyor bendenize.
Ya bütün realitelere gözlerimizi kapıyarak se
çimin serbest, hür ve aynı zamanda Sıkıyöne
tim İdaresi olmaksızın yapmaya mecburuz.
Şıkkın birisi bu, ki; ilerde bâzı ağızlan kapa
mak için, yapılmış olan seçimi ta'lil etmemek
için, seçimin huzurunu temin etmek için bunu
yapmaya mecburuz. Yoksa, arkadaşlar 1946
seçimleri gibi bir olayla karşılaşabiliriz. Söyliyebilirler, efendim Sıkıyönetim İdaresi altın
da yapıldı, bu seçim mualleldir, derler.
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HASAN TEZ — 1957 den bahset, 1946 değil.
ESAT ÇAĞA (Devamla) — O kadar hassas
olmayın efendim.
HASAN TEZ — İşine geleni alıyorsun, söy
lüyorsun. Böyle olmaz.
ESAT ÇAĞA (Devamla) •— Keşke her
muhalifiniz benim gibi olsa efendi. O halde,
burada müzakere eütmemiz lâzımdır. Eğer
memleketin mevcut vaziyeti ile serbestçe seçim
yapılarak istenen netice elde edilebilecekse,
mesele yok. Hükümet verdiği izahat ile, örfi
İdarenin uzatılmasına lüzum görüyor ama,
eğer Örfi İdare altında seçim yapılacak olur
sa, şimdiden bâzı tarizleri üstüne çekmiş olur.
Eğer bir handikaptan kurtarmak isteniyorsa,
bu temin edilecekse, bugünün şartlan içinde
şüphe uyandırıyorsa, o zaman seçim tarihi
üzerinde düşünmek lâzımgelecektir.
Arkadaşlar, bendeniz, şu veya bu mülâhaza
larla "Bunları söylemiyorum. Bendeniz seçimle
rin serbestçe yapılmasını, hiç kimsenin ilerde
şöyle oldu, böyle oldu dememesini istiyorum.
İlerde, seçimler örfi İdare altında yapılmıştı.
diye söylenmemelidir.
Muvazeneli bir iktidarın bir an evvel tees
süs etmesini istiyorum. Zaten bu hususta Yük
sek Meclisiniz kararını verdi. Seçim tarihi
ilân edildi. Ancak, hukukta bir kaide vardır:
Şartlar değişince, ahkâm değişebilir, yapılmış
olan mukavele bozulabilir.
Bendeniz bu noktaya temas etmek istiyorum.
Yoksa, mahza Hükümet teklifine muhalefet
etmek değildir. Muhterem Meclisiniz aksi olma
sını istiyecek ama, gayret bizden karar sizlerden
olacaktır. Bu kadar.
BAŞKAN — Kaludi Laskari.
KALUDİ LASKAEİ — Muhterem Esat
Çağa arkadaşımın sözlerine cevap vermek ve ta
rihin bir daha kaydedemiyeceği 27 Mayıs va
kasının, (İhtilâlin) demiyorum, bu 27 Mayıs İh
tilâl havası ve sıkıyönetim havası getirmiş de
ğildir: Memlekette senelerce görmediğimiz hu
zuru getirmiştir. Muhterem arkadaşım Esat
Çağa diyor ki, 15 Ekim seçim propagandasına
engel teşkil edecek midir? Serbest rey kullanıl
masına engel teşkil etmiyecek midir? Arkadaşlar,
hangi aydan beri memlekette sıkıyönetim vardır?
Ve bir sene içerisinde her nevi propagandalar
yapılmış değil midir? Ve bu kadife elli ihti
lâlcileri yine bu sıkıyönetim havası içinde gör-
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dük. Mahkemelerde dahi bu fesat propogandaeıların muhakemeleri beraatle neticelenmemiş
midir? Bugün önümüzde Anayasa propagandalarınm neticeleri vardır. Sıkıyönetim idaresi
o propagandacıları kulağından tutup hiçbir
mahkemeye sevk etmiş değildir. Bu kadar geniş ve müsamahakâr davranıştan, hürriyet hava
sından başka ne istiyorsunuz. Sıkıyönetimin mâ
nası çocukken işittiğim bir şey hatırıma geldi,
bağları bekçinin korkusu değil, bekçinin ruhu
bekler, derlerdi. 1925 senesinde Istan'büPa ge'lmiş olan üç ingiliz hukukçusu, Atatürk'ün ka
bul ettiği kanunları tatbik edebilecek misiniz
diye bir sual sormuştur. Arkadaşların bu suale
verdikleri cevaptan sonra, dedi ki, sizde daima
hak vardır, hukuk vardır, hâkim de vardır. Yal
nız siz maalesef hâkim ile merhamet hissini ka
rıştırıyorsunuz ve binnetice merhamet hissi ga
lip geliyor. Yani insanlık hisleri hâkim oluyor.
Arkadaşlar, bu sözlerimden istediğiniz mânaları
çıkarınız.
Ben mecburî olarak, sıhhatim için bazan İn
giltere'ye giderim. İngiliz hâkimlerinin kanun
ları nasıl tatbik ettiğini görürüm. Maalesef
bizde merhamet hâkim oluyor. Birçok cürümler
de, de bu merhamet duygusu yüzünden teşvik
görüyor, ortaya çıkıyor.
Arkadaşlar, bu sözlerimi şu noktaya getir
mek istiyorum. Sıkıyönetim lâzımdır. Bu kah
ramanların idaresi devam ederken, sıkıyönetim
lâzımdır.
ihtiyar bir arkadaşınız olarak, şunu sö.\üyeyim ki, birçok sıkıyönetimler gördüm. Bu
sıfatla diyebilirim ki, hiçbir devirdeki sıkıyö
netim, bugünküne benzememişti. Öyle bir hava
var ki, bugünkü sıkıyönetimde, değil iki ay,
üç ay, devam edip gitse de olur. Öyle bir hava
yaratılmıştır % Hiç kimse aksini iddia edemez.
Sıkıyönetim devam ediyor ama, neler söy
leniyor, neler yazılıyor, neler fısıldanıyor. Bu
fesat ocakları malûm. Yaşlı bir arkadaşınız ola
rak söylüyorum ki, bunlara karşı gösterilen mü
samahadan birgün pişman olabiliriz.
Ben bir sual tevcih edeceğim. Ve hepinizin
fikrine göre-bu suali tevcih ettiğim kanaatinde
bulunduğumu da söylemek isterim arkadaşlar.
Buraya gelirken, birer birer çıktık ve yemin et
tik. Bu yeminlerimizi unutmıyalım, bunun dai
ma ruhumuzda daima kilise çam sesi gibi dan,
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dan., dan... diye çınlaması lâzım. Bugün dahi
Atatürk'ün ruhu
buradan geçiyor. Bugün
dahi Atatürk'ün sol taraftan bir bakışı altın
da hissetmeliyiz kendimizi. Bu memleket kur
tulmalıdır. Bugün Amerika 180 milyon civarın
dadır. ingiltere ise 58 - 60 milyondur, ingil
tere'do demokrasi tam mânasiyle kanunlarına
da yerlişmiş bulunuyor. Bu her iki memlekette
de iki partiden fazlası harmanlamaktadır. Hal
buki bizde 8 - 10 parti mevcuttur. Bu partiler
lüzumlu mudur? Şayet parti lazımsa bu parti,
Atatürk'ün ruhunu benimsemiş, onun ruhu yer
leşmiş bir parti olmalıdır. Bu partinin de yaşa
ması lâzımdır. Bir ikinci muvacene partisi olma
lıdır. idareyi birbirine devredecek partiler lâ
zımdır. Yiyeecğimiz yok... Hastanelerimize süt
verecek mandıralarımız yok. Ama parti, parti
var. (bir parti kâfi sesleri) Bir değil; itki parti,
üç parti olsun. Ama iki adam çıkıyor, üç adam
çıkıyor, parti kurdum, ben parti reisiyim diyor.
Olmaz arkadaşlar. Sıkıyönetim lâzımdır, (gülme
ler) Gülmeyin arkadaşlar. Bir daha huzurunuza
gelmiyeceğim, raîlıatsız etmiyeceğim. Sıkıyönetim
kabul edilsin, kurulsun, yalnız korkusu "değil,
ruhu aramızda kalsın. Mâruzâtım 'bu kadardır.

BAŞKAN — Suphi Batur.
SUPHİ BATUR — Muhterem arkadaşlar,
Örfi idarenin temdidi hakkındaki mucip sebeple
ri, Hükümet adına konuşan İçişleri Bakanı lâyıkı
veçMle izah buyurmadılar. Bu mevzuda konu
şan diğer arkadaşlarımız da, örfi İdarenin mucip
sehepleri yerine birtakım hissi noktalara, nevraljik noktalara dokunmak gibi bir cihete sapmış
bulundular. Her şeyden evvel insaflı olmak lâ
zım gelir. İki vilâyette Örfi idare vardır. Bu
nunla beraber hemen şunu da itiraf etmek lâzım
dır ki, örfi İdare 'bugün hukukan vardır, fakat
fiilen yoktur. Çünkü Askerî idare kuvvetini 27
Mayıstan bu tarafa gösterme yoluna sapmış de
ğildir. Bir defa bunu böylece tesbit etmek icabeder. Gece yasakları var mı? Matbaa kapatmak var
mı? Neşir yasakları var mı? Vatandaşın hangi hür
riyeti talididedilmiştir ki, arkadaşlarımız Örfi ida
reden şikâyet ediyorlar? Esat Çağa arkadaşımız
buyurdular ki, biz tarihî vazifemizi yapıyoruz.
Ama tarihî vazifenin iealbı birtakım kelimeleri
yanyana dizerek halk efkârını bulandırmak de
ğildir arkadaşlar. (Alkışlar) 27 Mayıstan beri,
aeaba gerek Abdullah Ibşiroğlu arkadaşımız, ge
rek
Esat Çağa arkadaşımız gibi düşünenlerden
|
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soralım, Örfi İdareden bir zarar görmüşler inidir,
veya görenler var mıdır? (Gazeteleri oku, sesle
ri.) Arkadaşlarımız, Örfi İdarenin uzatılmaması
hususundaki fikirlerini bir noktaya getirip bağ
ladılar. Seçimler yapılacak, dediler. Seçimlere
bağladılar, meseleyi, «örfi İdare ile seçimlere
gitmek doğru olmaz.» dediler.
Arkadaşlar, seçimler bütün Türkiye'de ola
cak. örfi İdare ise, sadece İM ilde devam edecek
tir. 65 ile ne oluyor? Elbette bu 65 ilde seçimler
örfi İdare altında yapılmıyaeaktır.
Kaldı ki, şahsi kanaatime göre, eğer seçimle
rin hür ve serbest yapılması lâzımgeliyorsa, İs
tanbul ve Ankara'da örfi İdarenin devam etme
si şarttır, zaruridir.
Çünkü, İstanbul y^ Ankara'da Örfi İdare,
serbest ve hür seçimleri temin edecektir. Arka
daşlarımızdan bâzıları, bu noktada yanılıyorlar.
Yassıada kararlarının verildiği günlere raslıyan
bir zamanda, örfi İdaresiz, hür ve serbest seçim
ler yapılabilir mi? Arkadaşlarımın bir tek şeye
kaani olmaları lâızımgelir. Bu memlekette se
çimler hür olacaktır. Serbest olacaktır. Bunu
arkadaşlarımızın bilmesi lâzımgelir.
BAŞKAN — Behçet Kemal Çağlar.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAE —Memlekette
27 Mayıstan önce; müthiş, korkunç, bir kazanın
patlamak üzere oluşuna benzer bir huzursuzluk
vardı. Millet çoğunluğunun hürriyetsiz ve em
niyetsiz olmaktan duyduğu bu müthiş huzursuz
luk, 27-Mayıs İhtilâli sayesinde giderildi. Namus
lular, dürüstler, gerçek aydınlar, sağ duyulu &alk;
büyük çoğunluk, rahat nefes aldı; huzura kavuş
tu...
Yalnız, millet ve memleket endişesinden mah
rum olanlar, sadece kendi çıkarlarına ve günde
lik kazançlarına, gayrimeşru faaliyetlerine De
mokrat Parti iktidarı devrinde böl bol fırsat ve
imkân bulanlar, bu sefer huzursuzluğa düştüler.
Bu cins huzursuzluk, milletin değil, çoğunluğun.
değil, aklıselimin ve faziletin değil, gayrimeşru
kazancı ve çıkarı bozulanların huzursuzluğudur;
bir zavallı, şaşkını ve betbaht azınlığın huzursuz
luğu... ,
Sıkıyönetim, o huzursuzların, bâzı harisler
ve satılmışlar tarafından fışkırtılıp mezbuhane
bir gayretle ç,ıkareakları ufaklı, büyüklü bir kar
gaşalığı vukuundan önce el atmak, böyle şeyleri:
önlemek, millî huturu tetikte- beklemek içindir.
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Bu yeraltı çabalamalarının kaynaştığı iki ilde
örfi İdareye şiddetle ihtiyaç vardır.
IBu sıkıyönetim, her hangi bir parti Hükü
metinin'taraf tutan bir örf i İdaresi değildir. Hür,
serbest, gerçek fikirlere bütün genişliği ile ifade
imkânı vermektedir. Hür, serbest, gerçek seçime
hiçbir suretle engel değildir;
"Milletin büyük çoğunluğunun, aziz Türk hal
kının, hür ve namuslu insanların, Sıkıyönetim
den beklediği huzurun devamına ekmek gibi, su
gibi ihtiyacı vardır... (Alkışlar)
BAŞKAN — Derviş Sami Taşman.
DERVİŞ SAMİ TAŞMAN — Çok muhterem
arkadaşlarım, örfi İdarenin uzatılmasına lüzum
vardır. Bunun kâfi derecede izah edildiğine
kaaniim. Söz almış bulunan arkadaşlarımız, ko
nuşmaları ile âdeta örfi İdarenin uzatılmasının
istenmediği gibi bir hava yarattılar, örfi İdare
nin uzatılmamasına dair esbabı mucibe ileri sü
remediler.
Bugünkü şartlar muvacehesinde, örfi İdare
nin uzatılmasının zarureti aşikârclır.
Bir arkadaşi'mızın ileri sürdüğü bâzı fikirler
dölayısiyle, bu müzakereler uzadı. Müzakerele
rin kifayetini teklif ediyorum.
BAŞKAN —. Kifayet takriri vardır, onu
okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
vDurum ve konu hepimizin malûmudur. Kaldı
ki, yeteri kadar da konuşulmuş ve aydınlanmış
tır. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim.
Hızır Cengiz
BAŞKAN — Buyuran Ahmet KaramüftüoğOu.

AHMET KARAMÜFTÜOĞIiU — Aziz ar
kadaşlarım, tarihî bir kararın arifesindeyiz, ör
fi İdarenin uzatılması üzerinde müzakere ediyoTUZ. Hemen kifayet takriri verilmemeli, müzake
reler devam etmelidir. Aksi takdirde, memleke
tin içinde bulunduğu durum muvacehesinde, şüp
heler yaratabilecek birtakım tefsirler olabilir,
vicdanlarda istifhamlar doğabilir. Siyasi atmos
fer buna müsaittir.
Müzakerelerin, kifayetinin kabul edilmesi, bu
lanık suda aylanmak istiyenler için bir başka pro
paganda vesilesi olabilir. Vatandaş vicdanına
birtakım gölgeler düşürecekler çıkabilir. Aceleye
getirilmemesini ^istirham eyliyorum. Kötü niyet
lilere imkân vermiyelim. Bu itibarla, bugünkü ıda-
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renin enine, 'boyuna müzakeresinde hiçbir mah
zur yoktur. Hiçbir mahzuru olmadığı gibi büyük
faydalar da temin edecektir. Vatandaş, emin ve
mutmain ve bütün şümulü ile meseleyi öğrenmiş
olacaktır. Bu bakımlardan müzakerenin kifaye
tinin değil devam etmesinin uygun olacağı kana
atindeyim. "Ve bunu istirham ediyorum.
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni reyinke sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Alp Kuran.
ALP KURAN — Efendim, benim söyliyeceklerim netice itibariyle ifade edilmiş bulunuyor.
Filvaki seçimlerde emniyetin sağlanması için
zannediyorum ki, İstanbul'da ve Ankara'da Sıkı
yönetimin devam etmesi lâzımdır. Eğer içinde
yaşadığımız rejim bir ihtilâl rejimi olmasaydı
eğer seçimlerin dürüstlüğü ve serbestliği ordu
nun teminatı altında bulunmasaydı, eğer bugün
Millî Birlik Komitesi işbaşında olmasaydı. Bu
nun yerine bir siyasi parti iktidarı olsaydı, Sıkı
yönetimde hürriyetler selbedilir, belki seçimler
üzerinde şu veya bu tarafı tutularak bir baskı
yapılabilir gibi bir intiha, bir kanaat hâsıl olabi
lirdi. Halbuki bugün işbaşında bulunan Millî
Birlik Komitesi her hangi bir 'partiye iltizam
eden, desteMiyen bir teşekkül ve bir heyet değil
dir. Bilâkis tamamen bitaraf, bütün siyasi parti
lere aynı hakkı tanıyan, onları tehlikelerden ma
sun tutan bir heyetti ve seçimler üzerinde de bir
baskısı da mevzuubahsolmıyacaktır. Bu bakım
dan seçimlerin emniyetinin zedelenmesi esbabı
muci'besi varit olmasa gerektir. Bunun yanında
örfi idare kaldırılacak olursa istanbul, Ankara
gibi şehirlerimizde, Millî Birli]?: Hükümeti zama
nında, ve Sıkıyönetim devam ederken de gördük;
bâzı meczuplar çıkıyor, ihtilâl beyannameleri da
ğıtıyorlar. Yassıada kararları zamanında, örfi
idare olmasa, Ankara ve istanbul gibi şehirleri
mizde üç, beş meczup kişi harekete geçerse, bu
şahısları normal mahkemelere sevk etmek mecbu
riyeti hâsıl olacaktır. Bu takdirde, bâzı meczup
şahıslar, «seçimlerden sonra benim desteklediğini
parti iktidara gelirse, takibattan kurtulurum»
düşüncesiyle, suç işlemeye daha müsait bir du
rumda olacaklardır.
örfi idarenin özelliği, malûm olduğu üzere,
sivil idarenin yerine askerî idareye bırakmasıdır.
Halbuki bugün örfi idare olsa da olmasa da, as
kerî bir idare vardır. Bunun dışında, örfi idare-

0:1

nin özelliği, suçluların sivil ve normal mahkeme
lerde değil, askerî mahkemelerde müstacelen yar
gılanması ve askerî mahkeme huzurunda hesap
vermesidir, işte bu askerî mahkemede hesap ver
mek endişesidir ki, meczupları harekete geçmekten
alıkoyacaktır ve böylece örfi idare seçimin hu
zur ve emniyetini sağlıyacaktır. Yapılacak her
hangi bir hareketin normal mahkemelere gitmesi
zaman alacaktır. Asıl o zaman seçimlerde emni
yet ve huzur bozulacaktır. Askerî mahkemede
yargılanma endişesi karşısında, bu meczuplar
yapmak istedikleri teşebbüslerinden muhtemelen
geniş ölçüde vazgeçmek zaruretinde kalacaklar
dır. Sıkı Yönetimin ilân edilmesinin sebebi bu
dur. Seçimlerin huzur ve emniyet içinde yapıl
masını sağlıyacaktır. Ankara ve istanbul'da sı
kıyönetim ilân edilecek ve bu tarafsız vatanda
şa bir itimat verecektir. Bu suretle de seçim em
niyeti zedelenmiyecektir. Seçim emniyeti bakı
mından örfi idarenin uzatılması zaruretine ina
nıyorum. Bilhassa bu karan verirken Millî Bir
lik Komitesinin siyasi partiler karşısındaki taraf
sız hareketini göz önünde bulundurmak zaruretindeyiz. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — ismail Ulutaş.
ÎSMAÎL ULUTAŞ — Arkadaşlar, burada
söylediğim sözlerin bir kısmı yanlış anlaşılmamış
olsaydı söz almıyacaktım. Her hangi bir yanlış
anlamaya meydan vermemek için arz ediyorum.Evvelâ Esat Çağa arkadaşımız dedi ki; Sayın
U'lutaş'm fikirlerinde tezat vardır. Hayır arkadaş
lar tezat yoktur. Çünkü ben memleketin bünye
sini kendi meslekim icabı, bir insan bedenine ben
zeterek mütalâa ederim. Vaziyeti bu şekilde iza
ha çalışacağım. Bir insan hasta olur, ateşi olur.
bundan kurtarmak için icabederse ameliyat da
yapılır ve böylece ateşi düşer. Fakat, ateşi düş
tü ve ameliyatı bitti diye bu adam tedavi reji
minden uzaklaştırılmaz. Bir müddet daha, nor
male avdet edinceye kadar eski rejime tâbi tutu
lur. Bu rejime uymak mecburidir Aksi takdirde
komplikasyonlar meydana çıkar.
Binaenaleyh, biz ihtilâl yaptık, başarılı oldu,
beyaz oldu, kansız oldu. Ya komplikasyonlar do
ğurursa ne olacaktır? Daha netice almış değiliz.
Çünkü, Yassıada kararları alınsın, seçimler yapıl
sın: iyi neticeler elde edildikten normal durum
teessüs ettikten sonra normale doğru gidiş vardır,
denebilir. Henüz rejimin normale "girmiş oldu
ğu söylenmez. Benim kanaatimce daha bir müd-
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det, Hükümetin buraya getirmiş olduğu teklifi I seçim olmasıdır. Bâzı siyasi teşekküllerin seçim
destekliyerek, Örfi İdareyi uzatmamız lâzımdır.
neticeleri aleyhinde olduğu takdirde seçimlerin
Aksi takdirde bu sosyal değişiklik sonunda meymeşruiyetine gölge düşürmek isterse Örfi İdare
dana gelecek reaksiyonları ve komplikasyonları
olmadan da bu işi yapabilirler. Ve belki de ona
nazarı itibara almak lâzımdır. Memlekette va
hazırlanıyorlar. Birçok fesatlar çıkararak se
tandaşın bir sıkıntıda olmaması için, Esat Çağa
çimlere gölge düşürebilirler. Şimdi burada ö r 
arkadaşımızın düşündüğünün aksine fikirlerim
fi İdare hakkında vereceğimiz karar: İhtilâl İda
de tezat içinde olmadığımı bilâkis zaruri bir reji
resine itimat ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bu
min devamını burada kabul etmek, uygulamak
karar kanun kararıdır. Bunun bir daha ilânı ve
mecburiyetinde olduğumuza inanıyorum. Bu ba
tescilidir. İhtilâl İdaresinin getirdiği bütün ka
kımdan, burada arkadaşların reylerini müspet
nunlara bütün müesseselere itimat etmemiz zaru
kullanacaklarına inanıyorum. Ve yine arkadaşla
ridir. Burada memleketin büyük faydası vardır.
rımız bâzı hususlar üzerinde durarak, Hükümet
Bunun üzerinde münakaşa olmamalıdır. İhtilâl
konuşmadı, buyurdular.
İdaresine itimat etmiyorsak, ayrı bir şeydir. Ar
Hükümetin bir şeyler söylemesi istenebilirdi.
kadaşlar, siyasi liderler sarih olmalıdır. Mevcut
Fakat zamanın icabı olarak her şeyin söylenmesi,
lihtilâl İdaresine itimat edip etmediklerinin bu
izahı da mahzurlu olabilir. Bu bakımdan bâzı
radan açıkça ifade etmeleri zarureti vardır, öyle
meselelerin sizlerin iz'anına terk edilmiş olduğu
yuvarlak lâflarla düşüncelerinizin gerçek ifade
kanaatindeyim. Bütün arkadaşlarımın böyle oldu
si olmıyan sözlerle bu memleket idare edilemez.
ğuna inanmalarını bekliyerek huzurunuzdan ay- I İdare edilmeye kalkışılırsa bu hale düşer. Artık
rılıyortım.
modası geçmiş usulleri 'bırakalim. Millet huzu
Hürmetlerimle.
I runda, tarih önünde açık konuşalım. Bu İhtilâl
İdaresi meşru mudur, değil midir? Bu idare ile
BAŞKAN — Emin Soysal.
beraber miyiz değil miyiz? Eğer Iht'lâl İdaresine
EMİN SOYSAL — Vazgeçtim.
Himat ediyorlarsa, bu meselenin münakaşa ve de
dikodu şekline getirilmesinde bir fayda yoktur,
BAŞKAN — Ahmet Karamüftüoğlu.
memleket için zarar vardır, biz İhtilâl İdaresinin
AHMET KARAMÜFTÜOĞLU — Muhterem
arkadaşlarım, normal ve demokratik seçimlerin
samimiyetine, dürüstlüğüne, hakkaniyetle hare
bir Örfi İdare rejimi altında yapılmasını gönül
ket edeceğine inanıyoruz. Bunun ie ; n onun ge
elbette arzu etmez.
tirdiği bütün müesseseleri meşru kabul ediyoruz.
örfi İdare rejiminin meydana gelmesini te
Doğru yolda çalışacağına inanıyoruz. Bu fakım
min eden sebep ve unsurların 'bilinmesinde ve
dan oylarımızı gönül huzuru içinde müsnet ola
bunlar nazarı itibara alınarak öylece karar ve
rak vermenizi istirham etmekteyim. Hürmetle
rilmesinde büyük faydalar vardır.
rimle (Alkışlar)
örfi İdare; bir sivil idare, bir parti idaresi al
BAŞKAN — Bahri Savcı, buyurun.
tında mer'i olsa idi bâzı mahzurlar mümkün idi.
BAHRİ SAVCI — Sayın Başkan, Sayın üye
örfi İdareyi devam ettiren iktidar partisi için
ler;
bu Kurucu Meclis, Devlet idaresinin davabâzı avantajlar movzuu'bahsolabilirdi. Böyle bir
nağı
olmuştur. Bu itibarla bâzı kararlar da, da
iddiaya cevaz verebilirdi. Ama bugün bir parti
ha doğrusu bütün kararlarda salim, acık muta
idaresi mevcut değildir. Partiler dışı, partiler üs
lara dayanarak karara varmak gerekir. Çimdi
tü bir idare mevcut olduğuna göre ve bugünkü
iste salim, açık mutaları koymak ve ona göre bir
idarenin bütün partilere ayni eşit muamele yap
karar
vermek mevkiinde bulunuyoruz. Seçim
tığını da partiler, kabul ettiğine göre, bu inanç
nezaketinin nelerden ibaret olduğunu takdir et
larında samimî iseler, mevcut idarenin iki şehir
mek ve bu nezaketin icabettirdiği tedbirleri alıp
de örfi İdare rejimi altında veya başka bir şekil
bir seçime gitmek lâzımdır. Bu tedbirler, hiçbir
de seçimleri idare etmesinden kuşkulanmamak
ısınan seçimin sıhhatini gölgelendirmiyecek ma
lâzım gelir, lihtilâl İdaresi bugüne kadar de
hiyette olmalıdır. Seçimin normal şartlar içinde
vam etmektedir. Bunun seçimlerin sonuna kadar
!
iışardan gelecek bâzı âmillerle de gölgelendiril.süreceği de. bedihidir. Zaten bu seçimin en tipik
tarafı. İhtilâl İdaresinin hakemliği altında bir 1 memesini temin edecek tedbirler almalıdır. Bu
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bakımdan da bâzı şeyleri bilmeye ihtiyacımız
vardır.
Nazari olarak; Türkiye'de çok partili hayatı
tam mânasiyle başaracak şekilde bir güvenilir
Hükümete ihtiyacı vardır. Bu Hükümetin de
güvenilir bir seçimden çıkması lâzımdır.
İçinde bulunduğumuz şartlar içinde, güveni
lir seçim nedir, bunun sınırları nedir? Bunlar
nedir bilmiyoruz. Takdir etmek sadece Temsil
ciler Meclisi olarak, durmakla mümkün olmıyacaktır. Bunun için bâzı bilgilere ihtiyaç vardır.
Gayet nazik bir durumda seçimlerin gölgelen
memesi için bâzı tedbirler almak lâzımdır ve
buna ihtiyaç vardır. Bunların sınırları nedir?
Bu hususların vazıh olarak çözülmesi lâzımdır.
O kadar vazıh olması lâzımdır ki, bilhassa, se
çimle, güvenilir bir Hükümetin gelebilmesi bita
raf ve dış tesirlerden, âmillerden azade bir se
çim yapılması için tedbirler almak lâzımdır. Bu
meseleler hakkında bilgiler olmadan salim bir
karar vermek mümkün değildir.
Düşünüyoruz, seçimde durum nelerden iba
rettir? Seçilmek istiyenin kendisini bütün yön
leriyle tanıtabilmesmi sağlamak gerekir. Serbest
seçim ancak bu şartların temin edilebilmesi ile
mümkündür. Seçmek istiyenin de aynı şekilde
serbest olması gerekir. Yani serbest seçimde se
çilmek istiyen bütün yönleriyle kendisini takdim
edebilmesi ve seçenin de gönlünün istediğini tak
dir ve tâyin etmesi lâzımdır. Böyle bir Meclisin
gelmesi için de normal idare gerektir, örfi idare
altında seçimlerin yapılacağı kolayca ileri sürü
lemez! Bu bir gerçektir. Türkiye'de bir yılı aşan
bir zamandan beri çok yumuşak kadife eldiven
altnda bir disiplin idaresi mevcuttur. Memle
kette âdeta bir Sıkıyönetimin mevcudoMuğuna
inanmak imkânı yoktur. Fakat önümüzdeki
aylar içinde bu kadife eldivenli disiplin
idaresinin aynı yumuşaklık içinde, seçilmek isti
yenin kendini tanıtabilmesi ve seçmek istiyenin
serbestçe seçmesi zamanı, geldiği zaman, aynı
yumuşaklığı göstereceğinin bu kürsüden ifade
edilmesi lâzımdır. Bunun için de Hükümetin
izahat vermesi lâzımgeliyor. Deminki, izahat tat
minkâr olmamıştır. Bir kısım arkadaşlar örfi
İdarenin hiçbir mahzur ifade etmiyeceğinİ söy
lüyorlar. Bu hükmü vermek zaruridir, mantıki
dir. İlerde bu kadife eldivenli disiplin idaresi
nin aynen uygulanacağı hakkında Hükümetin
bir miktar konuşması muvafık olur. Seçimde
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kendini seçtirmek ve seçmek istiyene bu örfi
İdare mâni olacak mıdır, olmıyacak mııdır? 01mıyacaksa bu hususta bir teminatın verilmesi
lâzımgelir. örfi İdare artık bir şekilden ibaret
olacaktır. Böyle bir teminat Hükümetin ağzın
dan anlaşılır bir tarzda verilirse, örfi İdare bir
şekilden ibaret kalır, iki vilâyette mi, beş vilâ
yette mi? Seçim tarihi üzerinde yeniden bir
teemmüle varmak mı meseleleri kendiliğinden
bertaraf olur. Bu itibarla benim şahsan Hükü
metten ricam, şimdiye kadar çok yumuşak kadife
eldiven içinde uygulanmış olan disiplin idaresi,
bizzat seçim plâtformuna girdiğimiz bu devre
den başlamak üzere başka bir endişe ile kullanılmıyacağı, yahut kendisini tanıtmak istiyen bir
kimsenin bu tanıtma hakkına mâni olunmıyacağmın bir defa daha burada ifade edilmesi çok
muvafık olacaktır. Elbetteki bu böyle olacaktır.
Memleketin seçimlerde böyle bir teminata ihti
yacı olduğunu zannediyorum. (Bravo, sesleri)
BAŞKAN — Söz Hükümetindir.
DEVLET BAKANI SITKI ULAY — Kuru
cu Meclisin Muhterem azaları, şimdiye kadar
örfi idare mevzuunda kıymetli arkadaşları
mızın birçok fikirlerini dinlediniz, ilk r.azarda örfi idare denilince, belki haklı olarak,
fikirlerde yer alan bir aökerî şiddet tedbiri
gibi bir şeyler hatıra geliyor. Fakat bugün
takdir buyurursunuz ki, bizim dünyada nev'ine
has ve şahsına münhasır tanıdığımız ve tama
men hukuki nizamı içinde bulunan Millî ihti
lâlimizin bir örfi idare olduğu asla hatırdan
çıkarılmamalıdır.
Bundan evvel örfi idaremizin birçok tat
bikatını gördük. Hattâ en büyük dâvamız
dan biri olarak Anayasamızı halkoyuna arz
ettik. Bu halkoyuna sunma işi Sıkıyor etim
denilen idare altında cereyan etti. Kimsenin
hak ve hukukuna bir tazyik asla vâki olma
mıştır.
Bizim Sıkıyönetim tedbirlerimizi, diğer is
mi ile müsemma örfi idareden ayırmak lâzım
dır. Bizim örfi idaremiz; demokratik seçim
leri her hangi bir tazyik altında bulundurmuş
değildir. Bilâkis normal hukuk nizamı içinde
demokrasiye gidişimizi teminat ve garanti al
tında tutmaya matuftur. (Bravo sesleri) Bâzı
arkadaşlarımız sordular, neden istanbul ve
Ankara'dadır da Türkiye'nin her tarafında de
ğildir?
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Biraz evvel arz ettim, örfi İdaremizin mak
sadı; iyi niyetle Türk vatandaşlarını her han
gi bir tesir ve tazyik altında tutmak gayesine
matuf değildir.
Takdir eder ve Muhterem Heyetiniz bilirler
ki; demokratik nizam gidişini önlemek istiyen
müfsit kimseler daha ziyade Ankara ve İstan
bul gibi büyük şehirlerimizde melce bulmuşlar
dır. Binaenaleyh, her hangi bir fesat ve ka
rıştırıcı hareketlere karşı bu illerimizde eli
mizde bir örfi İdarenin bulunmasını ve bunun
devarm etmesini Hükümet olarak faydalı bul
maktayız. Yalnız örfi İdarenin tatbikatı aca
ba seçimlere müessir olur mu, vatandaş oyuna
müessir olur mu diye arkadaşları bu zihniyete
doğru götürmekte ise de, tatbikat ve tecrübe
ler göstermiştir ki, Anayasanın halkoyuna su
nulmasında bizim Örfi İdarenin nev'i şahsına
münhasır bir örfi İdare olduğu meydandadır.
Anayasanın halkoyuna sunulmasında olduğu
gibi ilerde gelecek mukaddes seçim vazifeler:
mizde de İnşallah sokaklarda ne makinalı tü
fekli askerler, ne tanklar, ne askerî bir şid
det ve terör havası asla hissedilmiyecoktir.
Bunun yegâne teminatı; muhterem arkadaşla
rımızın bizim İhtilâlimizin örfi İdaresi olarak,
bilhassa Türk Silâhlı Kuvvetlerinin hakemliği
altında yapılacak bir seçimin teminatı ve ga
rantisi olarak bu Sıkıyönetimin tatlı yönetim
olarak kabul edilmesini, fakat isminin bu şekil
de kalmasını ve seçimlerin tatlı hava içinde
neticeye ulaşması temennisinden
ibarettir.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Muammer Aksoy.
MUAMMER AKSOY — Muhterem arkadaş
larım; 'bu konu üzerinde hiç konuşmamak ha
yırlı olacağı gibi; konuşma bir kere başladık
tan sonra, bütün şüpheleri ortadan kaldırmak
için, uzun konuşmak da aynı derecede hayırlı
olacaktır. Mademki, ikinci yolu seçtik, bu mü
nasebetle benim de söyliyeeeklerim olacaktır.
Benden önce bâzı arkadaşlar, söyliyeceğim
fikirlerin 'büyük bir kısmını ifade ettiler. Fa
kat, ben bunları bir araya toplamaya ve arka
daşların belirtmediği bâzı noktaları da ekleme
ye çalışacağım.
Muhterem arkadaşlarım; kanaatimce mesele
yanlış vazedilmektedir: «Her hangi bir mem
lekette, her hangi bir zamanda Sıkıyönetim al-
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tında mı seçime gitmek daha iyidir, yoksa Sıkı
yönetim olmadan mı seçime gitmek daha iyi
dir?» diye bir sual vaz'edilirse, demokrasinin
(d) sini bilen her insan, «Sıkıyönetim olmak
sızın 'seçime gitmenin daha iyi olacağını» ifade
eder. Bu gayet tabiîdir.
Biz şimdi acaba böyle nazari bir meseleyi
mi halletmekle meşgulüz? 27 Mayıs 1960 da bir
ihtilâl olmuş. Bu ihtilâl, dünyadaki diğer ihti
lâllerden farklı olarak, bir diktatörlük rejimi
kurmak için değil, demokrasiyi kurtarmak ve
korumak için yapılmıştır. İhtilâli yapanlar söz
lerini tutmuş ve adım adım ileri gitmişlerdir.
Bir Anayasa kabul edilmiş, seçim günü tesbit
edilmiş, partiler kurulmuş, birçok imtihanlar
geçirilmiştir. Bir parti meselesi değil, bir rejim
meselesi olduğu halde, Anayasanın aleyhinde
rey verenlere dahi, demokratik esaslara uygun
olarak, hiçjbir şey yapılmamıştır. Ve nihayet se
çim ile normal Hükümet gelecektir. Ondan son
ra da hürriyetlerimiz âzami teminata bağlan
mıştır. İşte böyle ıbir ihtilâlle hukuk devletine,
hürriyetçi demokratik nizama geçiş dünya ta
rihinde eşi pek görülmemiş bir hâdisedir. Ama
biz, şimdi ihtilâlden uzaklaşarak kısa bir za
man sonra iktidarın serbest seçimle gelecek si
vil 'bir 'idareye teslim edilmesini sağlamakla ye
tinmiyoruz; «Milletin seçeceği «ivil idareden
önce bile hürriyet rejimi tam olarak kabul edil
sin.» istiyoruz. İhtilâl idaresi, yalnız iktidarı
normal idareye teslim ile kalmasın, kendi var
lığını ve gayesini de tehlikeye soksun, deniyor.
Teklifi, netice itibariyle bundan başka mânada
anlamaya imkân yoktur. Hiçbirimiz ihtilâl ta
raftarı, Sıkıyönetim taraftarı değiliz. Ama ihti
lâl hakkı demokratik haklar arasında dahi yer
alır; ve zulme karşı mukavemet hakkı mevcut
tur. Esasen bütün hukukçular toplanıp, koro
halinde ihtilâl hakkını reddetseler de, şartları
bir araya gelince, ihtilâller yine de olacaktır.
Bizde de olmuştur. Ama artık ihtilâl gayesine
ulaşmıştır.
Bir avuç kötü niyetli insanın karıştırıcı ha
reketlerine mâni olmak zarureti varken, akla
ve gayeye uygun olan bu tedbirden niçin çeki
ndim. Şu anormal devrede, aşırı bir hürriyet
taraftarı olmak yoluna gidemeyiz. Normal dev
re geçmeden önce bile, zaten Türkiye'nin her
tarafında herkese hürriyetler geniş Ölçüde ta-
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nınmıştır, Sadece iki ilde, Sıkıyönetimin pek
mülayim kayıtları bahis konusudur.
Evvelâ Sıkıyönetim idaresinin ne demek ol
duğu üzerinde düşünmek lâzımdır. Sıkıyöne
tim, kanunsuz idare demek değildir. Anayasa
lım 86 ncı maddesine dayanılarak memleketi
örfi idare Kanununa göre idare etmek elemek
tir. Anayasanın 86 ncı maddesinin 3 neü
fıkrasında belirtildiği üzere,
«Iclarei örfi
ye, şahıs ve ikametgâh masuniyetlerinin,
matbuat, müraselât; cemiyet, şirket hürriyetle
rinin muvakkaten takyit ve taKkı demektir.»
Yeni Anayasayı kabul ettik. Bu Anayasayı ka
bul ederken; yürürlükle ilgili olan 157 nei mad
desinde, «Bu Anayasa, halkoyuna sunulup ka
bul edilince, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasa
sı olur» dedik. Fakat bütün hükümleri hamen
yürürlüğe girer demedik. Yalnız seçimle ilgib"
hükümleri yürürlüğe girer, diğerleri ancak se
çimden sonra uygulanmaya başlar. Bunun ge
rekçesi de su idi: Anayasamız toptan mütalâa
edildiği takdirde, hürriyetleri geniş ölçüde ka
bul etmiştir. Halbuki ihtilâlden sonraki bir in
tikal devrinde, örfi idare rejimi olmasa dahî
bu zaruretleri kabul ederek hürriyetleri geçici
olarak bâzı noktalarda kısmak, emniyet ve hu
zur mülâhazasına daha geniş ölçüde yer ver
mek lâzımdır. Bu zarureti kabul etmek duru
mundayız. Kim istiyor örfi idare ilân edilsin?!
işte meseleye bir de bu cepheden bakıldığı za
man, şu anda örfi idare muhafaza edildi diye
endişeye mahal olmadığı teslim edilmek gere
kir. J
Bugünkü durumu, objektif ve soğukkanlı
lıkla mütalâa edelim. Arkadaşlar 1946 seçimin
den bahsettiler. Ben, 1946 seçiminden bahseden
arkadaşımın dahi, samimiyetle konuşan bir ar
kadaş olduğuna kaaniim. Hiçbir zaman kötü
bir misal vermek, Cumhuriyet Halk Partisine
tarizde bulunmak için bir misal vermemiştir.
Evet, o zaman ıbir örfi idare vardı; bunu mi
sal olarak vermek istedi, örfi idare altında 'se
cim olduğundan, seçimin arkasından dedikodu
oldu, diyor. örfi idare altında seçim olduğu için
secim muallel gösterilmek istendi. Ama 1946 il*»
bugünkü durumun farkını görmek lâzımdır: O
zaman iktidarda bir parti vardı. Ve devir, nor
mal !bir devirdi, örfi idare kaldırılabilirdi.
Muhterem arkadaşlar, ihtilâlden sonraki bir*
devri, o zamanla bir tutmaya-imkân var mıdır1?
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O zaman, iktidar bir partinin elinde olduğundan
şüphelere sebep vardı. Muhalefet «Senin niye
tin kötü değilse, niçin Sıkıyönetimi kaldırmı
yorsun!», diyebilirdi. 1946 da Sıkıyönetim ol
masaydı, belki daha hayırlı olabilirdi.
Hulâsa: Arkadaşımız bir misal verdiler 'ama,
bu misal hâdisemize tatbik edilemez. Hem ihti
lâl devrindeyiz, hem de bugün bir parti hükü
meti yoktur, iktidar kimin elindedir? Evvelâ
Hükümet, 'bağımsızlardan Cumhuriyetçi Köylü
Millet Partisinden, Cumhuriyet Halk Partisin
den, Yeni Türkiye Partisinden teşekkül <|den
üyelerden kuruludur. Eğer diğer partiler de
daha önceden teşekkül etseydi, ve şahıslarını or
taya koymuş olsalardı, belki onların da Hükü
met içinde mümessilleri bulunabilirdi. Ne olur
sa olsun, demek ki, bir koalisyon hükümeti kar
şısındayız. Şu halde önümüzdeki seçimleri yürü
tecek hükümet, bir partinin lehinde hareket
edecek bir heyet değildir.
icra bakımından da, Millî Birlik Komitesinin
her hangi bir partiyle ilgisi yoktur. Türk Milleti
adına ihtilâli yapmış olan Silâhlı
Kuvvetler,
hiçbir tarafı iltizam etmiyor ve etmiyecektir. De
mokratik nizam tehlikeye düşmüş olduğundan,
idareyi ele almıştı; şimdi de demokratik icaplara
uygun olarak yapılacak tam mânasiyle dürüst ve
eşit bir seçimden sonra iktidarı sivil idareye tes
lim etmek istiyor. Ve seçimde falan partinin
aleyhinde, falan partinin lehinde hareket etmesi
bahis konusu değildir. Keza şu noktaya da do
kunmak isterim ': Seçimin akıbetine kim hâkim
dir?.. Anayasa ve Seçim kanunlarına göre, Yüksek
Secim Kurulu.
Bugün Yüksek Seçim Kurulu, seçimi gerçek
mânasiyle idare edecek mercidir. Bu noktada en
küçük ıbir endişeye yer yoktur.
Son olarak ifade edeyim ki, gerçi eski Anaya
sanın 86 ncı maddesi ve yeni kabul edilen Ana
yasa, sıkıyönetim halinde birçok hürriyetlerin
kısıldığından 'bahsetmektedir. Fakat, Seçim Ka
nunu, seçim devresinde, bu önemli hürriyetleri,
bilhassa seçime tesir edecek hürriyetleri iade et
miş bulunmaktadır : Normal olarak sıkıyönetim
•ilân edildiği zaman, söz hürriyeti ve toplantı hür
riyeti kısılabilir. Fakat Seçim Kanunumuz, sıkı
yönetim olmasına rağmen, söz hürriyetini, top
lantı hürriyetini tanımıştır, sağlamıştır. Demek
oluyor ki, sıkıyönetim ilân edilmesine rağmen,
Seçim Kanunumuz, birçok hürriyetleri iade et-
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mis vaziyettedir. Hattâ partiler radyoda bile ser
bestçe İkonuşabileceklerdir. Geriye sadece, Örfi
İdarenin askerî mahkemeleri kalıyor. O da de
mokratik gayesine ulaşmak istiyen bir ihtilâl ida
resinin, bâzı köprü başlarını tutmasından başka
(bir şey değildir. Binaenaleyh, memleketi hürri
yet rejimine götüren bir intikal devresinde, za
ruri olarak kabul edilen örfi İdareyi, sanki se
çimlerin meşruiyetini gölgeliyen kasdi bir tedbirmiş gibi gösterecek konuşmalardan kaçınmak lâ
zımdır. İki arkadaşımızın, örfi İdarenin seçim
zamanına kadar uzatılmaması hakkındaki teklif
lerini, bu maksatla vermedikleri kanaatindeyim.
Bu arkadaşlardan, tekliflerini geri almalarını
ibilhassa istirham ediyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, önergeler vardır, on
ları okutacağım.
Yalnız; önergelere başlamadan evvel iki' ar
kadaşımız tarafından oturumun gizli olarak ya
pılması teklifi vâki olmuştur. Fakat, İçtüzük
mucibince bunun 15 kişi tarafından yapılması
lâzımgeldiği için, Başkanlık Divanınca muame
leye konulmamıştır.
Şimdi esas hakkındaki önergeleri okutuyo
rum.
ESAT ÇAĞA — Bendeniz önergeyi geri ala
cağım, ama iki çift lâfım var. (Gülüşmeler.)
BAŞKAN — Buyurun.
ESAT ÇAĞA — 1946 seçimleri misalinden
dolayı beni tebriye ettiği için, Muammer Aksoy
arkadaşıma evvelâ teşekkür ederim. Hakikaten
verdiği esbabı mucibe ile ileri sürülmüştür.
İçinizde İnkılâbın neticesine varmak için; siz
de düşünürsünüz; fakat ben kendi çapımda söy
lüyorum; en çok uykusu kaçmış bir arkadaşınız
halindeyim. İster bana ehvamlı, ister telâşlı deyi
niz. Bu 27 Mayıs İnkılâbı; Türk milletinin de
mokrasi ve hukuk devletini kurmak yolunda 1839
dan itibaren devam eden mücadele zincirinin en
son halkasıdır. Binaenaleyh, bu inkılâbı korumak
ve onun neticeye ulaşması için elinden gelen gay
reti sarf etmek her aydının boynunun borcudur.
Binaenaleyh, şu takrir ve buradaki izahat ile san
ki inkılâp aleyhtarlığı gibi bir şaibe altında kal
mak istemem. (Yok, yok, katiyen sesleri)
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Bu vesile ile birçok arkadaşlarımız buradaki
beyanları ile de benim haklı olduğumu gösterdi
ler. Bu sebeple takririmi geri alıyorum. Takririm
esas meselenin konuşulmasını temine bir vesile
idi. Şu ihtilâlin mesuliyetini sırtlanmış bir Mec
lis üyesi olarak bunu yapmış bulunuyorum. İn
şallah meseleye tekrar rücu edilmez arkadaşlar.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum.
Kurucu Meclis Yüksek Başkanlığına
Eğer Esat Çağa arkadaşımızın iddia ettiği
gibi memlekette kaynağı dışarda olan genel bir
huzursuzluk varsa, yurt ve ulusun selâmetini te
min için, sıkıyönetimin bütün memlekete teşmili
ni arz ve teklif ederiz.
Hasan Tez
Remziye Batırbaygil
REMZlYE BATIRBAYGİL — Geri alıyo
ruz.
HASAN TEZ — Kendileri de beyan etmişler
dir. Millî Birlik Komitesi bize huzur getirmiştir.
Biz de geri alıyoruz.
Yüksek Başkanlığa
Uzatılması istenen örfi İdarenin seçimlerin
başlangıcı tarihini geçmemesini arz ve teklif ede
rim,
Mehmet Salim Hazerdağb
Yüksek Başkanlığa
örfi İdarenin uzatılması tarihinin seçimlerin
başlangıç tarihini geçmemesini arz ve teklif ede
rim.
Bingöl Temsilcisi
Cemal Yavuz
BAŞKAN — Bu iki önergede aynı mahiyet
tedir. Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir.
'
Sıkıyönetimin uzatılması hakkındaki Başba
kanlık tezkeresini tekrar okutuyorum.
(Başbakanlık tezkeresi tekrar okundu,)
BAŞKAN — Bu tezkereyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Üçte ikinin
üzerinde bir ekseriyetle kabul edilmiştir.
Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz,
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5: — GÖRÜŞÜLEN- İŞLER
1. — 191S sayılı .Kaçakçılığın meni ve takibi
ne dair Kanunun 6846 sayılı Kanunin değiş
tirilen 60 neı maddesinin yorıımlamııasına dair
Başbakanlık tezkeresi ve Geçici Komisyon rapo
ru (3/113) (1)

îıa tezekkür edilmek ve mütaakıp gündemlerde!!
birinde görüşülmek üzere komisyona iadesine
müsaadelerini arz ederiz.
Geçici Ko. Bşk.
bozcu
»Sami Küçük
MehmetGöker
Üye"'
Üye
Refet Aksoyoğlu
K. Karavelioğlu
Üye'
Üye
Şinasi. özdenoğlu
Adil Toközlü
Üye
Üye
Burhan Akdag
•S. Gürsoytrak

BALKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum.
(Geçici Komisyonun raporu okundu.)
BAŞKAN — Efendim; raporu müzakereye
geçmeden evvel komisyonun bir teklifi vardır.
Okutuyorum.

BAŞKAN — Komisyon, rapor üzerinde yeni
den inceleme yapmak üzere, raporun komisyona
iadesini teklif ediyor. Oyunuza sunuyorum. Ko
misyona iadesini kabul edenler... Etmiyenler...
Komisyona iadesi kabul edilmiştir.
Efendim; Kurucu Meclis gündeminde görü
şülecek başka madde kalmamıştır. Kurucu Mec
lis Birleşimini kapatıyorum.

Kurucu Meclis Başkanlığına
1918 sayılı Kaçakçılığın ineni ve takibine dair
Kanunun 6846 sayılı Kanunla değiştirilen 60 neı
maddesinin yorumlanmasına dair Karma Ko
misyon raporunun komisyonu muzca bir defa da-

(1) 50 8. Sayıh basma yazı tutanağın
dadır.
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Kurucu Meclis
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1918 sayılı Kaçakçılığın meni ve takibine dair Kanunun
684$ sayılı Kanunla değiştirilen 60 ncı maddesinin yo
rumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Geçici
Komisyon raporu (3/113)

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 72 - 76/1792

10 . 6 . 1961

Kurucu Meclis Başkanlığına
1918 sayılı Kaçakçılığın meni ve takibine dair Kanunun 6846 sayılı Kanunla değiştirilen 60
ncı maddesinin, kaçakçılık suçlarına terettübeden para cezalarından tahsil olunanların % 40 mm da
(bilfiil tutanlara dağıtılacağı yolundaki hükmünün mezkûr kanunun 3 ncü maddesinde zikredilen
vazifelilere mi inhisar edeceği, yoksa bu vazifeliler dışında kaçağı yakalıyan şahıslara da teşmil
edilip edilemiyeceği bakımından yorumlanmasına dair Gümrük ve Tekel Bakanlığından alman
18 . 5 . 1961 tarihli ve 20/B -11579/37129 sayılı yazının sureti sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
-,
Devlet Başkanı ve Başbakan
Org.
v;
Cemal Gürsel

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 18 . 5 . 1961 tarihli ve Hukuk
sayılı yazısı suretidir

Müşavirliği 20/B 11579-37129
Özü: 1918 sayılı Kaçakçılık Ka
nununun 6846 sayılı Kanunla de
ğişik 60 ncı maddesinin tefsiri hk.

Devletin her türlü emniyet ve selâmetini ihlâl edici bir mahiyet arz eden kaçakçılık fiilleri
nin haiz oldukları ehemmiyet derecesiyle mütenasübolarak 1918 sayılı Kaçakçılık Kanununa husu
si hükümler vaz'edilmiştir.
Ezcümle 'bu nevi suçların Devletin bütün kuvvet ve vasıtalarını (harekete geçirici bir vasıf
taşımasından ötürü kanunun ikinci maddesinde (Devletin, mahallî idarelerin, belediyelerin ve
bunlara ait müesseselerin memur ve müstahdemleri ile mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar he
yeti âzaralı, mahalle kır ve orman bekçileri, köy korucuları kaçakçılık fiillerini haber vermekle
vazifelendirilmiş) 3 ncü maddesinde de teşkilâtımız memurlarından gayri her mahallin en büyük
mülkiye memuru, polis müdürü, merkez memura, komiser, muavin ve memuru, jandarma kuman
dan zabıtan ve efradı ve memurları kaçakçılığın men ve takibine mükellef kılınmıştır.
Keza kaçakçılık fiillerinin memleket iktisadiyatında yaptığı menfi tesir bakımından önlenme
si ve ikaı halinde faillerinin süratle yakalanarak tecziyeleri cihetine gidilmesi için kaçakçılığı ha
ber veren ve tutanları taltif etme esası kabul edilmiş ve mezkûr kanunun 6846 sayılı Kanunla de
ğişik '60 ncı maddesinde, *
•

«Kaçakçılık suçlarına terettübeden para cezalarından tahsil olunanların % 40 mm kaçağı ha
ber verenlere % 40 mm da \bilfiil tutanlara ikramiye olarak dağıtılacağı» hükmü vaz'edilmiştir.
Madde metninde her ne kadar para «ezalarının % 40 inin bilfiil tutanlara verileceği yazılı
bulunmakta ise de,
Bakanlığımızca ötedenken Kaçakçılık Kanununun 2 nci maddesinde yer alan kaçakçılık fiille
rinin bunları men, takip ve tahkik ile mükellef olanlara ihbar edilmesi mecburiyetini vaz'eden
hükmü muvacehesinde ve ayrıca mezkûr maddede yazılı vazifeliler dışındaki kişilerin eşya tut
ma veya müsaderesi keyfiyetinin ikramiye ile mükâfatlandırıknası Anayasa ile teminat altında bu
lunan mülkiyet hakkı ve mesken masuniyetini tehdide kadar varan hareketlerin icrasına cesaret
vere'bileceği, resmî sıfatı haiz bulunmıyanlara eşya müsaderesi hakkı tanınması sakınılması gere
ken bu hakların ihlâline sefbebolabileceği ve 1918 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasın
da yazılı şahısların kaçakçılık suçlarını men ve takiple mükellef memurların bulunmadığı yer
lerde bizzat men ve takiple mükellef tutulmalarının ise kaçakçılık: mevzuunda derpiş olunan
tedbirlerin müessiriyetini artırmak hususunda vazolunmuş bir hüküm olduğu gibi düşüncelerle
ancak kaçakçılığı men ve takip ile mükellef vazifeliler müsadir 'bulundukları takdirde ikrami
yeden faydalandırılma yolu iltizam edilmiş ve tatbikat hu «şekilde tecelli etmiş ve etmektedir.
Bununla beraher mezkûr 60 neı maddede para cezalarından % 40 nın bilfiil
ceğine dair metinde yer alan sarahat karşısında 3 ncü maddede tadat olunan
bulunmıyan bâzı şahıslar (meselâ jandarma teşkilâtı haricinde 'kalan piyade,
istihkâm ve sair ordu mensupları diğer Devlet Memurları, bekçiler, sivil eşhas)
iddiasiyle Bakanlığımıza müracaatla müsadir ikramiyesi talebetmektedirler.

tutanlara verile
vazifelilere dâhil
muhabere, topçu,
kaçağı tuttukları

Her ne kadar kaçakçılık suçlarının men ve takibi hususunda esas itibariyle 3 ncü maddede tat
bik olunan şahıslar vazifelendirilmiş «bulunmakta iseler de, bu şekilde vazife göreceklere yardımcı
olarak kaçağı bilfiil yakalamak suretiyle bu vazifelilere teslim edenlerin görmüş oldukları hiz
metin mevcudiyetini de bir vakıa olarak kabul etmek icahefcmektedir.
Ayrıca ikramiye verilmesine mütedair 60 nci maddede 3 ncü madde ile bir irtmat tesis edil
mediği gibi o maddede sayılan vazifelilerin istihiaf edildiği mânasını istihraca müsait bir ibare
de kullanılmamış mutlak ve şümullü bir ifade ile bilfiil tutanlar tâbiri zikredilmiştir. «
1918 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine mütaıllik mucip sebepler lâyihaları ve müzakere Za
bıtları kanunim aydınlanmasına medar olacak b;r işaret taşımamaktadırlar.
Mâruz sebeplere ve kaça'kçılığm men ve takibine mütaallik hükümler âmme intizamına matuf
ahkâmdan olup kıyasa ve idari tefsire müsait bulunmamasına binaen söz konusu edilen 60 neı
maddede yazılı bilfiil tutanlar tâJbiririin 3 ncü maddede 'm'ezkûr vazifelilere mi münhasır bulun
duğu yoksa 'bu vazifeliler haricinde kaçağı yakılıyan şahıslara da mı şâmil olduğu hususunda
maddenin yorumlanması için keyfiyetin Temsilciler MeeTisine sunulmasına emir ve müsaadelerini
en derin saygılarımla arz ve rica ederim.
Gümrük ve Tekel Bakam
F. Aştın

( S, Sayısı : 50 }
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Geçici Komisyon raporu
T. C.
Kurucu Meclis
Geçici Komisyonu
Esas No. : 3/113
Karar No.: 2

Sİ . VII . 1961

Yüksek Başkanlığa
1918 sayılı Kaçakçılığın meni ve takibine dair Kanunun 6846 sayılı Kanunla değiştirilen 60-nci
maddesinin, kaçakçılık suçlarına terettülbeden para cezalarından tahsil olunanların % 40 mm da
bilfiil tutanlara dağıtılacağı yolundaki hükmünün, mezkûr kanunun 3 ncü maddesinde zikredilen
vazifelilere mi inhisar edeceği yoksa, bu vazifeliler dışında kaçağı yakalıyan şahıslara da teşmil
edilip edilmiyeceği bakımından yorumlanması Başbakanlığın 10 . 6 . 1961 tarih ve 72 - 76/1792
sayılı tezkereleriyle talebedilmiş bu talep üzerine Kurucu Meclis Karma Komisyonu alâkalı bakan
lık temsilcisinden gerekli izahatı aldıktan sonra aşağıdaki karara varmıştır :
1918 sayılı Kaçakçılığın men ve takibine dair olan Kanunun 6846 sayılı Kanunla değişik 60 nci
maddesi sarahaten kaçakçılık suçlarına terettübeden para cezalarından tahsil olunanların % 40
ınm kaçağı halber verenlere, % 40 mm da bilfiil tutanlara ikramiye olarak dağıtılacağı hükmü-.
nü ve bu maddede zikredilen 2 nci kısım ikramiyenin bilfiil tutanlara, verileceğini de açıkça ka
bul etmiştir. Bu bakımdan madde metninin çok sarilh olan ibaresi karşısında teşriî bir yoruma za
ruret yoktur. Mezkûr ikramiyenin 3 ncü ve 2 nci maddelerde vazifeli kişilere hasredilmesi 1918
sayılı Kanunun takiıbettiği gayeye uygun düşmemektedir. Vâzıı kanun bu maddeyi tedvin eder
ken kaçakçılık fiillerinin Devlet bünyesi içerisinde yapmış olduğu tahribatı, yolsuzlukları önle
mek gayesini gütmüştür. Başbakanlığın tezkeresine bağlı Gümrük ve Tekel Bakanlığı müzekke
resinde zikredilen vazifeliler dışında bulunan kişilerin eşya tutma veya müsaderesi keyfiyetinin
ikramiye ile mükâfatlandırılmadı Anayasa ile teminat altında bulunan mülkiyet hakkı ve mesken
masuniyetini tehdide kadar varacağı yolundaki mütalâa hukuka uygun değildir. Bu nevi şahısla
rın bilfiil tutmaları kendilerine kanun dışı hareketlere tevessül etmelerine ve Anayasa ile temi
nat altına alman hakları ihlâl salâhiyeti veremez. Esasen umumi kanun olan Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununun 127 nci maddesinde fikrimizi teyideder mahiyette umumi bir hüküm vaz'etraiştir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu madde 127 de meşhut cürüm sırasında raslanan veya
meşhut cürümden dolayı takibolunan şahsın firarı umulur veya hemen hüviyetini tâyin mümkün
olmazsa tevkif müzekkeresi olmaksızın dahi o şahsı herkes muvakkaten yakalıyabilir...» hükmünü
vaz'etmiştir. Bu umumi hüküm muvacehesinde 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Kanunla değişik
60 nci maddesinde zikredilen (bilfiil tutanlara) kaydının mezkûr kanunun 2 nci ve 3 ncü madde
lerinde vazifelendirilen şahıslar dışında kalan
«meselâ jandarma teşkilâtı haricinde kalan, pi
yade, muhabere, topçu, istihkâm ve sair ordu mensupları, diğer Devlet memurlan, bekçiler, sivil
eşhas» şahıslara da teşmili ile bu gibilerin dahi müsadir ikramiyesinden istifade etmeleri lâzımgelir.
Yukarda arz edilen sebepler muvacehesinde 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Kanunla deği
şik 60 nci maddesinin yoruma mahal olmıyacak derecede açık olduğu ve bu itibarla vazifeliler
dışındaki müsadirlere de % 40 ikramiye verilebileceği cihetle mezkûr maddenin yorumuna mahal
olmadığına karar verildi.
Kurucu Meclis Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Geçici Komisyon Başkam
Sami Küçük

Sözcü
Mehmet Göker

Üye
Refet Aksoyoğlu

Üye
Suphi Gürsoytrak

Üye
Şinmi özdenoğlu

Üye
Âdil Toközlü
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Kâmil

Üye
Karavelioglu

Üye
Burhan Akdağ

