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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi,
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Millet Par
tisi ve Yeni Türkiye Partisi Grup Başkanvekilleri tarafından müştereken verilen ve 6 Ekim
1963 tarihinde Şehinşah tarafından açılan İran
Parlâmentosuna Türkiye Büyük Millet Meclisli
nin tebrik ye başarı dileklerinin iletilmesine -da
ir önerge okundu, gereğinin Başkanlıkça yeri
ne getirileceği (bildirildi.
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, eski
İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakla
rında; Cumhuriyet Senatosu Anlkara Üyesi Hıf
zı Oğuz Bekata ile Diyanbakır Milletvekili Recai Iskenderoğlu'nun, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı Yusuf Azizioğlu hakkında;
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in, eski
İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu ve Ada
let Bakanı Abdülhak Kemal Yörük haklarında,
Meclis soruşitupmıası açılmasına dair önergeleri
okundu, gelecek birleşim gündemine alınarak
görüşüleceği bildirildi.
Ankara, İstanbul ve İzmir illeri sınırları için

de ilân edilen ve 21 . 8 . 1963 tarihinden itibaren iki ay süre ile uzatılması ikabul edilmiş bu
lunan Sıkıyönetimin, 21 . 10 . 1963 tarihinden
itilbaren Ankara ve Istıanbul illerinde iki ay süre
ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne arzına dair Başbakanlık tezkeresi okundu.
Gelecek' birleşim gündemine almaraik görüşüle
ceği bildirildi.
Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 4 arkadaşı
nın, Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel elek
trik lokomotifinin ihalesi mevzuunda Ulaştır
ma Bakanı İhsan Şeref Dura hakkında soruş
turma açılmasına dair önergesi üzerinde bir sü
re görüşüldü.
Vaktin gecikmiş olması sebebiyle 17 .10 .1963
Perşembe günü saat 14 te toplanılımıası İkabul
olundu ve Birleşime son Verildi.
Kâtip
B.a'lıkesir
Mithat Şükrü Çavdaroğlu

Başkan
Başkanvekili
Ferruh Bozbeyli

Kâtip
Amasyaı
Nevzat Şener

2. — GELEN KÂĞIT
Tezkere
1. — Ankara ve İstanbul'da ilân edilmiş
olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi (3/34)

BÎRÎNOt

OTURUM

Açılma saati ı 14,00
BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli
KÂTİPLER

Nevzat Şener (Amasya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet

Meclisinin 12 nei Birleşimini açıyorum.
3. — YOKLAMA

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN —. Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Ankara, İstanbul ve, İzmir illeri sınırlan
içinde ilân edilen ve 21 . 8 . 1963 tarihinden
itibaren iki ay süre ile uzatılması kabul edilmiş
bulunan Sıkıyönetimin, 21 . 10 . 1963 tarihin
den itibaren Ankara ve İstanbul illerinde iki ay
süre ile uzatılmasınm
Türkiye Büyük
Millet
Meclisine arzına dair Başbakanlık te-zkeresi (3/34)

Başbakanlık tezkeresinin müzakeresine
yoruz. önergeyi okutuyorum.

başlı

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 15 . 8 . 1963 tarihli ve 2-2/3927 sayı
lı yazımız.
20 - 21 Mayıs 1963 gecesi önceden yapılmış
tertipler sonucunda Anayasayı ihlâl amacını
güden bir ayaklanma hareketi üzerine, Ankara,
İstanbul, ve İzmir illeri sınırları içinde bir
BAŞKAN — Gündemimizin 1 nei maddesini,
ay süre ile ilân edilen ye Türkiye Büyük Mil
Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 4 arkadaşının,
let Meclisinin 19 . 8 . 1963 tarihli ve 76 sayılı
Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel elektrik lo
Kararı ile 21 . 8 . 1963 tarihinden itibaren iki
komotifinin ihalesi mevzuunda Ulaştırma Bakanı
ay süre ile uzatılması kabul edilmiş bulunan
İhsan Şeref Dura hakkında soruşturma açılma
Sıkıyönetimin, 21 . 10 . 1963 tarihinden itibasına dair önergesi teşkil etmekle beraber; bu
arada örfi idare uzatılmasiyle ilgili tezkerenin ' ren Ankara ve İstanbul illerinde iki ay süre
ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Mec
daha evvel görüşülmesi hakkında bir önerge
lisine arzı, Bakanlar Kurulunca 15 . 10 . 1963
gelmiştir, okutuyorum.
tarihinde uygun görülmüştür.
Başkanlığa
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Divanin • Genel Kurula sunuşlarından ikin
Başbakan
ci •maddeyi tenkil eden, Sıkıyönetimin uzatıl
İsmet İnönü
masına dair meselenin birinci maddeden önce
BAŞKAN — Mevzu hakkında söz istiyen
görüşülmesine delâletlerinizi arz ve rica ede
sayın
üyelerin isimlerini sırasiyle okuyorum.
rim.
ESAT MAHMUT KARAKURT (C. Senatosu
Trabzon Milletvekili
Urfa Üyesi) ;— Usul hakkında söz istiyorum
Ekrem Dikmen
efendim.
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla)
tir.
— Efendim, Sıkıyönetimin idame edebilmesi
Ankara ve İstanbul'da ilân edilmiş olan
için, Hükümetin Meclise gönderdiği tezkere,
Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkındaki
Millet Meclisi Başkanlığına yollanmıştır. Sı-
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kıyönetimiıı kaldırılması hususunda verilecek
kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına gelmesi ieabederdi. Geçen sefer de böyle
bir hata yapılmıştı, bu sefer de aynı hata tek
rarlanmıştır. Sayın Başkanlıktan bu nevi
hataların tekrarlanmamasını rica etmek için
geldim, efendim.
BALKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın
Esat Mahmut Karakurt'un beyan ettikleri gi
bi, tezkerenin başlığı «Millet Meclisi Başkan
lığına» şeklindedir. Ancak bu, Riyasetin bir
hatası değil, 'tezkerenin gönderildiği yere ait
olan bir hatadır. Ancak şu anda birleşik top
lantıda bulunduğumuza, örfi idarenin de bir
leşik toplantıda ilân edileceği Anayasada sa
rih bulunduğuna ve Millet Meclisi Başkanlığı
da birleşik toplantı Başkanlığı olduğuna göre
muamele yapacaktır. Söz istiyenlere sırasiyle
söz vereceğim.
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar Mil
letvekili) — Sayın Başkanım, ilgili bakan yok
tur.
ZEKİ BALTACIOĞLU (Bolu Milletvekili)
— Usul 'hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Şimdi ibu mevzuda söz almış
olan arkadaşların...
ZEKÎ BALTAGIOĞLU ((Bolu Milletvekili)
—• Usul hakkında sıöz istiyorum.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, usul ta
mam, devam, ediyoruz.
Bu mevzuda Söz almış olan arkadaşların
isimlerini sırasiyle okuyorum : Nihat Kürşat,
Sakııp önal, Satoa'hattin Savacı, Tahsin Demiray, Srtkı Ulay, İsmail Hakkı Yılanîıoğlu, Esat
Çağa. Başka Söz isti-yen var mır? Yok. Şimdi
söz, ıSaym Nihat Kürşat'ta.
HALÛK NUR BÂJKt (Afyon Karahisar Mil
letvekili) — İlgili Bakan yok. örfi İdarenin
uzatılması mevzuu konuşulurken ilgili Bakanın
bulunması lâzım.
BAŞKAN — Bir Vekilin (bulunması kâfi.
îlgiîi Bakanın bulun-masma lüzum yok. Bulu•nursa kendisini -dirileriz.
NİHAT KÜRŞAT (İzmir Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlar; 'buıgün örfi İdarenin
üçüncü defadır iki ay dalha uzatılması tekli
fiyle karşı karşıyayız. Bu üçüncü teklifin şâ
mil olacağı devre, bir seçim kampanyasını içine
almaktadır. Bu itibarla, yeni teklifin hususi-
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yeti ve ibuna muvazi ehemmiyeti vardır. Bili
nen fikir ve prensip'leri burada tekrarlamak su
retiyle sizleri boş yere -meşıgul etmek istemem'.
Ancak şu kadarımı ifade etmekte 'zaruret var
dır :
Seçim faaliyeti, karakteristiği itibariyle
daima his ve heyecan kaidesine oturmaktadır.
iBu, onun tabiatında meknuz e'saslı bir vasfıdır.
Bu, böylece kaibul edildiği içindir ki, bütün
demokratik memleketlerde seçim kampanyaları
süresince kanunla r ve niza mların, 'her zaman
kinden daha fazla bir (hassasiyetle 'bitaraf şe
kilde tatbikinin yanısıra bu tatbikata en geniş
bir müsamahanın hâkim olmasına; da »bilhassa
itina edilir. Bununla da kalınmaz, aynı görü
şün ibir neticesi olarak, her seçim sonunda se
çimle alâkalı suclarHi affına gitmek zarureti
kaibul edilir ve tatbikat ekseriya bu yolda te
celli eder. Görülüyor ki, seçimlerin en geniş
bir hürriyet atmosferi içinde cereyanı1 ve idare
edenlerin normal kanunları müsaaıalı>ab ibir şe
kilde tatbik etmeleri demokratik zihniyetin
vazigeçilmez bir hususiyetidir. Hal Iböyle iken
önümüzdeki mahallî selimlere adı üstünde bir
Sıkıyönetim altında gitmek zaruretiyle karşı
karşıya Ibulunuyoruz. Bu halm demokratik se
çim rejimini ne nisbette zedeliyeceğini tahmin
etmek güç okuyacaktır. Ve bundan endişe duy
mak yersiz değildir .
Secim kampanyasında partilerin ve matbu
atın üzerinde «Demokles'in kılıca» .gibi salla
nacak ibir örfi İdarenin, demokrasinin İbu iki
müessesesinin ifade hürriyetini sel'bedeçeğini
iddia etmekte yüzdeyüz bir isabet vardır. Kal
dı ki, seçimsiz, altı aylık ıgeçmiş devrenin tat
bikatı bu yoldaki endişelerimizin haklılığını or
taya koyacak mahiyettedir. Kanaatimizce bir
örfi İdarenin tatbikatı, onun dlâmaaa gerekti
ren hal ve şartlara murihas-ır olması l&zımgjelir.
Gazetelerin lıer çeşit neşriyatım takdfeeden ve
maihkeme' kararı olmaksızın gazete kainata»,
radyolarımızın ilânlarına dahi müdahale eden
ve ibra. müdahalesini tarafsızlık ölçüleriyle asla
telif edilemiyecek bir tarzda yürüten örfi İda
renin seçimler sırasında ki tasarruflariyle siya
si faaliyetleri .basın ^hürriyetini bir keşmekeş'e
sürüklemesinden rejimin uğnyacağı zararlar ko
laylıkla tahmin edilebilir. Bundan ciddî (bir su
rette endişe etmemiz ve böyle bir karardan ka-.
emm-amı-z gerekmek tedir.
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(Son olarak şunu söylemek isterim k i ; bir
örfi İdare nizamı altında seçimlere gitmek,
bunu istiyen iktidara puvan kazandırmıyacak,
şeref getirmiyeeektir.
BAŞKAN" — Sayın Bilgehan, grup adına mı
söz istiyorsunu, şahsınız adına mı?
CİHAT BlLGEHAN (Balıkesir Milletvekili)
— Şahsım ve grup adına istiyorum.
BAŞKAN — Söz sırası Sayın Sakıp Ünal'ın
dır, efendim... Sayın Sakıp önal yok mu efen
dim?...
Saym Sabahattin Savacı, buyurunuz.
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane Millet
vekili) — Sıkıyönetim süresinin uzatılması se
bebiyle bâzı hususların milleti temsil eden biz
ler tarafından bu tarihî kürsüden ifadesine,
bendeniz kendimi mecbur gördüm.
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Cumhuri
yeti, yeni Anayasası ile her türlü şüpheden uzak
bir hukuk devrine, kâmil mânada bir hukuk
devrine girmiştir. Hukuk devrinin en mühim
vasfı, tasarruflarının hukuk nosyonuna, hukuk
anlayışına uygun yürütülmesidir. Hukukun üs
tünlüğünü her'halükârda Yüksek Heyetiniz de
falarca burada ifade etmiş bulunmaktadır. Bunden bendeniz de cesaret alarak ifade ediyorum
ki, talebedilen örfi idare, hiçbir suretle huku
kun ötesinde değil, bizzat hukukun içinde ve
hukuk devletinin esaslarına uygun olarak yü
rütülmek zaruretindedir. Bu bakımdan, yeni bir
durumla Anayasamızın bu ayın 25 inde sona
erecek yeni bir durumla karşıkarşıya bulunaca
ğız. Bu durum 25 Ekimde eski Sıkıyönetim Ka
nununun Anayasa esaslarına uygun olmıyan
hükümlerinin, yürürlükten kalkmış olması key
fiyetidir. Bu şartlar muvacehesinde sıkıyöne
timi uzatırken, sıkıyönetim mevzuunun hukuk
esasîaamaa göre» yürütülmesini sözlerimin başın
da vaz'ettiğimde yeni rejim, sıkıyönetim rejimi
hangi kanun esasına dayanılarak, yürütülecek
tir, bentteniz tereddüdetmekteyim. Aksi halde,
sıkıyönetime karar veriyken 25 Ekimden sonra
kanunsuz bir sıkıyönetimin yürürlüğe konulmuş
olacağına da bendeniz Yüksek Heyetin dikka
tini çekmek isterim.
MuMerem arkadaşlarım; ikinci husus, ben
den evvel konuşan arkadaşın işaret ettiği gibi,
seçimlere giderken sıkıyönetimin tatbikatı hak
kındadır. Sıkıyönetimin tatbikatı bendeniz ba
kımından bâzı hususlarda tenkide değer. Fakat
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genel olarak şunu ifade etmek isterim ki, sıkı
yönetim idareeileri hiç de arzu etmedikleri hal' de bu sıkıyönetimi adalet, hukuk ölçüleri dâhi
linde yürütmek çabası içindedirler. Ve arzu et
mektedirler ki, ben de o kanaatteyim, o inanç
tayım ki, bir an evvel kendilerine tevdi edilmiş
olan bu görev sona ersin. Fakat muhterem ar
kadaşlarım; sıkıyönetim, seçimle tev'em müta
lâa edildiğinde, seçimin mutlak mânada direkt
tesir etmese dahi dolayısiyle havasının seçim
havasiyle bir arada yürütülemiyeceğini Yüksek
Heyetiniz takdir ederler. Şu temennilerimi bil
hassa gerek Hükümetin dikkatine, gerekse sıkı
yönetim idarecilerinin dikkatine .arz etmek iste
rim.
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Seçim, mahallî seçimler yapılırken, sıkıyö
netimin toplantılar hakkında, söz hürriyeti hak
kında, matbuat hürriyeti hakkında bâzı tasarrufları belki olabilir. Bu tasarrufların, en geniş
mânada müsamaha ile tatbiki gerekir.
Muhterem arkadaşlarım, bâzı memleketlerde,
hususiyle Amerika'da Ceza Kanununun tatbikatı dâhi, seçim süresinde başka kriterlere da
yandırılmaktadır. Memleketimiz için de bu baş
ka kriterleri teklif edecek değilim. Ancak, Örfi
idarenin isabetli ve iyi tatbikatında seçim emniyetini, seçim mücadelesini her hangi bir tesir
altında bırakmıyacak tarzda onu her hangi bir
surette gölge getirmiyeeek tarzda yürütülmesi
hepimizin arzusudur. Her hangi bir suretle se
bepsiz yere bir toplantının dağıtılması veyahut
bir gazetenin kapatılması, sebep zikredilmeden
bilhassa seçimler içinde seçim sathı mailinde
tasvibedilecek bir cihet değildir. Bilhassa İstan
bul'da, Ankara'da, İzmir'de tatbik edilmekte
olan örfi idarenin Türkiye'nin fikir merkezi
olan bu üç büyük şehirde seçimlerden evvel, se
çimlere doğru yanlış bir tatbikatın örfi idare
nin bugüne kadar tatbikatında arzu etitğimiz
iyi yürütülmesinde bilhassa ön gördüğümüz hu
susların devam ettirilmesini, bu bakımdan da
matbuat hürriyetine, toplantı hürriyetine, söz
hürriyetine hürmetkar olunmasını temenni et
mekteyim.
Muhterem arkadaşlarım;
Şu hususa da bilhassa dikkatinizi çekmek
isterim ki, Türkiye'de hangi fikri müdafaa eder
se etsin, bir gazetenin kapatılması memleköt içe
risinde olduğu gibi, memleket dışında da hiçbir
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surette iyi tesir bırakmamaktadır. Muhterem
örfi idare idarecilerinin, bu hususu dikkate ala
rak seçimlere doğru matbuat hürriyetinin her
hangi bir suretle tesir altında bırakmryacak
şekilde, tatbikatını arzu etmekteyim. Matbuat
hürriyetinin yeni Anayasamızdaki şeklini hepi
niz biliyorsunuz. Yeni Anayasamız bir matbua
nın, hiçbir stıretle kapatılamıyacağını, kesin ifa
delerle tesbit etmiş bulunmaktadır^ Ancak, bir
kazai kararla kapatılacağım ve bunun da yirmibeş Ekimden sonra kazai bir karar olmadan
hiçbir gazetenin kapatılamıyacağı Anayasamız
ca tesbit ve tâyin edilmiş bulunmaktadır. Ana
yasamızın bu hükmü, Evrensel insan Hakları
Beyannamesinin 19 neu maddesine, Avrupa in
san hakları Beyannamesinin 10 neu maddesine
tekabül etmektedir, insanlar için en tabiî hak
olan fikirlerini izhar etmek, bu fikirleri yay
mak hiçbir suretle fcir tesir altında olmamalı ve
serbestçe, korkusuzca ifade edilmeli ve yayılmalıdır. Seçimler sathı mailinde bu huşusun bil
hassa Hükümetin mesuliyeti altında olduğunu
da muhterem Hükümetin dikkatine arz etmek
isterim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Tahsin Demiray. Yok.,
Sayın Sıtkı Ulay.
SITTa ÜLAY (C. Senatosu Tabiî Üyesi) —
Sayın Başkan, T.B.M.M. nin muhterem azaları;
örfi idarenin kısa bir süre daha devamında bel
ki zaruretler vardır ama, nedense hüküme
tin esbabı mucibesi her defasında bizleri ve efkâtı umumiyeyi tatminden biraz uzak oluyor,
veya esbabı mucibe bugün olduğu gibi arkadan
geliyor.
Biz de tam tatmin olamadığımız hususlar
da bu kısma hikmeti hükümet payı deyip pek
üstüne varmıyoruz. Fakat, artık bu zaruretleri
bugüne kadar izale edememiş olmamak da aca
ba hikmeti hükümetten beklediğimiz basiret ve
öngörü hudutlarını biraz aşar gibi olmuyor mu?
27 Mayıs Anayasasının ideal demokrasi ve
geniş insan hakları ve hürriyetler mefhumu mu
vacehesinde örfi idare nizamının tezadı ve
gayritabiîliği, gün geçtikçe bu mukaddes hak
ları pek gözle görülmese de hissen ve manen
rencide etmiyor mu ?
Bâzı hukukçu arkadaşlarımız, her ne kadar
örfi idareyi bir kanuni durum içersinde müta
laa ederlerse de bir hakikattir ki, vatandaşa
Anayasa haklarını kullanmada gayrişuuri de
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I olsa bir ürkekliği ister istemez veriyor. Şüphe
U yok ki bu belki zaruretin icabettirdiği bir du
rumdur ama lüzumundan fazla devamı da
sanki örfi idaresiz gidilemez gibi vatandaşta
yanlış bir zihniyetin filizlendirilmiş olması en
dişesini şüphe yok ki bizleri ve hepimizi, biraz
üzüyor. Her hususta benimsediğimiz ve üzerine
titrediğimiz açık rejimimizi yarı kapalı bir ha
le itiyadettirmiş gibi olmayalım, korkusu da
elbetteki bu üzüntülerimizi teşdidediyor.
Bâzı zümrelerin belki maksatlı olarak örj fi idareyi benimseyen hattâ bâzı kereler de al
kışlayan teşvikkâr rolleri, 100 küsur senelik
hürriyet mücadelesi yapan evlâtlarımızda ve
onu bizzat idare eden icracılarımızda çok şükür
pek inanacak mâkes bulamıyor.
Bilâkis devamı arttıkça «ah şu zaruretler ar
tık tükense» tarzındaki fikirler hakimiyeti
gün geçtikçe artmakta bulunuyor.
Yalnız, 'benim .endişem; örfi idare ile 'kera«ber, zaruretler icabı, onu kullananların d a bir
likte yıpranmış olabilecekileri keyfiyetidir. Malûmuâlileri bir kılıç iş icra ederken mukabil
darbeyi ekseriya kalkan ile onu 'kullanan vücut
lar alır ve yaralanırlar. !Bu sebeple vazgeçil
mez mukaddes bâzı varlıklarımızı 'titizlikle;
yıpraıtılmaktan korumayı elbette 1 düşünen, yaş
lılarımız olacaktır ümidi ile teselli ollmak isti
yorum. Arz ettiğim bu esbabı mucibe dîolayısiyle örfi idarenin devamına gönlümün yatma
dığını huzurlarınızda 'bir 'kere daha ifade etI mek isterim.
ikincisi, önümüzde hür ve demokratik esas
lara 'sımsıkı 'bağlı ve bilhasa, örneğini 27 Ma
yıs' tarafsız 'seçimlerinden alması lâzımıgelen bir
'mahallî seçim dâvası var; inişaallah da öyle olal çaktır. Bu seçimlerin «iki büyük ve önemli
şehrimizde örfi idare nizamı altında yapıldı»
denilmiş olması dahi 'şüphe yok :ki hepimizi dü-ı
şündüren 've üzen hir 'husus oluyor.
j
Bu sebeplerle Hükümetimiz ve arkadaşları
mız mazur görürlerse ben sırf dilek ve temen
ni mahiyetinde 'şunları sizlere ve ilgililere arz
ve teklif 'etmek istiyorum..
Acaba bu iş, Hükümetçe ve ilgililerce bir
aya sığdırılamıyor, acaba buigüne 'kadar neza
keti ve ağır başlılığı birçok delillerle sübut bu-"
lan IstanJbul basınının anlayış ve durendişliği
'muvacehesinde izmir gibi istanbul'un da bu
I işdem sıyrılması imkânları bulunamıyor mu?
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Acaba; 'mahallî seçimlere tekaddüm eden
birkaç gün zarfında 'o günlere mahsus olmak
üzere seçim ile ilgili her hususun yazılması ve
söylenmesi özelliği hukuk an «sağlanamaz mı,
sağlanamıyor mu? derim.
Benim kısa. mâruzât ve dileklerim şimdilik
•bu kadar oluyor. Yalnız, son olarak Hükümet
ve ilgililerden şunu istirham etmek 'isterim' ki
bana .cevaben «hesap kitap neticesinde şimdi
lik imkân olmadı, inşaallah bu temenniyatmızı
4 ncü bir uzatmada nazara alınz» gibi bir lütuf
ye iyi niyet zehabında bulunmasınlar. Hürmet
lerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu.
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu 'Milletvekili) — 'Sayın Başkan, Yüce He
yetin sayın üyeleri, Sıkıyönetimin desteği ile
icra vazifesini ifa eden ve 'böyle mühim bir za
manda İçişleri Bakanı dahi bulmakta igüçlük
çeken Hükümetimiz, yine Yüce Heyetinizin hu
zuruna 'Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması is
teği ile gelmiştir. Anayasanın .124 ncü madde
sinde Sıkıyönetimin hangi ahvalde uzatılacağı
sarih olarak beyan edilmiştir.
20 - 21 Mayıs olaylarını mütaakıp Sıkıyöne
timin ilân edilmesi ve birinci defa uzatılması
Anayasaya uygundur ve yerindedir. Fakat bu
seferki uzatma isteği ve teklifi, kanaatimce
Anayasanın 124 ncü maddesine uygun değildir.
Eğer Hükümet, 1 ve '2 Numaralı (Sıkıyönetim
mahkemelerinin verdikleri 'kararın Askerî Yargıtayca tasdik edilmesi ve infazların yapılma
sı için 'Sıkıyönetimin uzatılmasını istiyorsa, 'O
zaman yalnız Ankara'da Sıkıyönetimi bir ay
uzatmak yerinde olabilir.
Esasen çok kısa zamanda olağanüstü >gayret
göstermek suretiyle vazifelerini bitiren 1 ve 2
Numaralı mahkemelerin kararlarını aynı şekil
de ve mahkemelerin gösterdiği ıgayrete muvazi
olarak kısa zamanda, sonuçlandırması (gereken
Askerî Yarlgıtaym bu işe aralıksız devam et
meyip, kararı 31 Ekime kadar uzatması da
doğru olmasa gerek. (Orta. sıralardan, «mah
kemeler üzerinde mi konuşuyoruz1?» sesleri) Çı
kar, küreliden konuşursunuz. Eğer Anayasa
ya aykırı hareketim varsa hakkımda kanuni iş
lem yapılır.
BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu, lütfen mev
zu hakkında konuşunuz.
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İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Devam
la) — Muhterem .arkadaşlarım, ıgeçen oturum
da da arz ettiğim gibi, Hükümet birinci dere
cede sorumlu bir kurul olduğu halde Sıkıyöne
tim Komutanlığının yetkilerinin dışına çıkma
ması ve Türk Milletinin kabul ettiği Anayasa
nın ruhuna aykırı hareket etmemesi için onun
icraatını yakından titizlik ve dikkatle takibetmiyor veya edemiyor 'kanaatindeyim.
Muttali olduğum birkaç olay bende hu ka
naatin doğmasına, sebebolmuştur. Meselâ:
1. Bir gazetenin Ankara Radyosuna ver
diği reklâmda bâzı yazarların isimlerinin ilân
edilmesini önlemek istemesi,
2. Yine başka bir 'gazetenin yazıişleri mü
dürü ile 'karikatüristini Sıkıyönetime celbeldip,
(ismet Paşanın .aleyhinde karikatür yapmayın,
yazı yazmayın) diye ihtarda, bulunması, yetki
si dışına çıkmak değil de nedir 'arkadaşlar?..
Yüce Heyetiniz, Sıkıyönetimi, İsmet Paşa
yı tenkitten münezzeh kılmak için mi ilân et
miştir1?
Muhterem arkadaşlarım; yukarda da arz ve
izalhma çalıştığım gibi, Sıkıyönetimin yalnız
Ankara'da bir ay uzatılması uygun olabilir. Fa
kat, İstanbul'da uzatılmasına lüzum ve zaru
ret yoktur. İstanbul'daki Sıkıyönetim Komu
tanlığının gazete kapatmaktan ve bâzı şoförleri
Trafik Kanununa, aykırı hareket etti diye Bal
mumcuya sevk 'etmekten başka bir icraat yap
tığına şahidolmâdım.
Basın mensupları da bu milletin evlâdı ve
bu vatanın sahibidir. Bunları daimî baskı altın
da bulundurarak maddi ve mânevi »ararlara
uğratmanın memlekete fayda getireceğine fcaani değilim.
Eğer içtlerinde huzur bozucu ve millî Jgüvenliğe aykırı hareket edenler çıkarsa evvelce ka
bul buyurduğunuz (Tedbirler Kanununu) tat
bik etmek suretiyle bu gibi hareketler pekâlâ
önlenebilir.
Kıymetli arkadaşlarım, ayaklanma Anka
ra'da <cereyan etmiş ve Sıkıyönetim mahkeme
leri Ankara'da 'kurulmuştur. Hâdiseler olalı
beş ay ıgeıçmiştir. Binaenaleyh,
Hükümete,
Cumhuriyete »ve demokratik düzene karşı kuv
vetli ve eylemli bir kalkışma olduğunu (gösterir
kesin 'belirtiler «zail olmuştur. Bu durum karşı
sında Ankara, dışındaki şehirlerde Sıkıyöneti
min devamına 'zaruret yoktur.
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Eğer Hükümet şimdiye 'kadar-Sıkıyönetimi
ilân ettiği bölgelerde ihtilâlden aylarca önce,
demokratik nizamı yıkmak içıin açık ve gizli fa
aliyet gösteren, dikta 'hayranlarım, vatan 'haini
komünistleri, :baz<guneu M. D. O. ve 'S. D. K. ci
l a n basiretle takip edip dirayetle enselerinden
yakalayabilmiş olsaydı, bu milletin selâmetini
ve bu nizamın yerleşip kökleşmesini canı ve gönül
den ve samimiyetle arzu eden bir milletvekili
olarak Hükümetin bu teklifini desteklemeyi vic
dani bir borç bilirdim/ (Orta sıralardan «sen
de vicdan var mı?» sesleri) Bende vicdan var.
(•Gülüşmeler) Maalesef Hükümet ve onun em
rinde faaliyet gösteren Sıkıyönetim, bu bozgun
cu rejim düşmanlarının ve vatan hainlerinin
ocaklarını bulup söndürememiştir.
Netice olarak, Sıkıyönetimin yalnız Anka
ra'da bir ay uzatılması için Yüksek Başkanlığa
sunduğum önergeye müspet oy kullanmanızı
istirham eder, Yüce Heyetin sayın üyelerini
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Esat Çağa.
ESAT ÇAĞA (C. Başkanınca Seçilen Üye)
— T.B.M.M. nin sayın üyeleri; Anayasanın /ge
çici 7 nci maddesinin koymuş olduğu iki sene
lik müddetin inkıza 'etmesi
dolayısiyle hâsıl
olacak durum üzerinde Sayın Hükümetin na
zarı dikkaatini eelbetmek için yüksek huzurla
rınızı işgal etmiş bulunuyorum.
Yüksek malumlarınızdır ki, Anayasanın ge
çici 7 nci maddesinin 2 nci cümlesi; «Bu Ana
yasa ile konulması emredilen kanunlar T.B.
M.M. nin toplandığı tarihten başlıyarak en geç
iki yıl içinde çıkarılır» hükmünü vazetmiştir
ve muhterem Meclisler ve bunların Riyaset Di
vanları bir müddetten beri bu geçici 7 nci mad
denin emrettiği kanunların nelerden ibaret ol
duğu ve bunlar zamanın da çıkanlaımadığı tak
dime ne gibi bir hukukî neticenin
doğacağı
üzerinde epey zamandan_.b.eri meşgul olmuştur.
(«örfi idare bahsine gir» sesleri) örfi idareye
buradan gireeeğim efendim. .(Gülüşmeler)
Anayasanın ıgeçici 7 nci maddesinin emret
tiği....
(BAŞKAN'— Sayın Esat Çağa, örfi İdarenin
uzatılmasiyle ilgili Hükümet tezkeresi üzerin
de söz aldınız. Lütfen onunla ilgili olarak ko
nuşunuz,
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ESAT ÇAĞA (Devamla) — Anayasanın ge
çici 7 nci maddesinin emrettiği kanunlar için
de, - iki senede çıkarılmasını emrettiği kanraiT
lar içinde - bugünkü örfi idarenin elinde bu
lunan örfi idare Kanunu da vardır. («Nereden
biliyorsun1? Yoktur» sesleri) Anayasanın geçici
7 nci maddesi bir intikal hükmüdür. Anayasa
ya ilişkin eski kanunlara. Anayasa, iki senelik
âzami bir meriyet müddeti tanımıştır. Bu jnüddetih inkizasmda bu kanunların,
Anayasaya
muhalif hükümleri kendiliğnden mülga olmak
lâzımdır. Bu itibarla eldeki 3832 sayılı Kanunu
tatbik ederken 25 Ekimden sonra bu nokta üze
rinde Idarei örfiye makamlarının ve hassaten
onun icraatından mesul olan Hükümetin dur
ması iktiza edeceği kanaatindeyim. Vakıa, esM
Teşkilâtı Esasiye Kanununun Idarei örf yeden
bahis 64 neü maddesiyle şimdiki
Anayasanın
86 nci maddesi arasında, hürriyetlerin tahdit
veva taliki bakımından, fark yokmuş ıgibi ıgözüküvorsa da, her iki Anayasanın yakînen ince
lenmesi, ;arada fark bulunduğunu
gösteriyor.
Bir defa her iki Anayasa sistem
bakımından
birbirinden ayrıdır. Eski Anayasada
kanun
dairesinde temel hak mevzuubahistir. Halbuki
yeni Anayasamızda temel hak çerçevesi içinde
kanun mevzuubahistir. Nitekim, temel hak ve
hürriyetlerin özüne dokunulamıyacağmı söyliyen sekizinci madde ve yine Anayasa hüküm
lerinin yasama, yargı ve yürütme organlariyle
kişileri doğrudan doğruya bağlıyan temel hu
kuk kuralları olduğunu söyliyeri
dördüncü
maddesinden çıkan netice Iradur. Eski Anayasa,
Idarei örfiyeyi tarif etmiş ve (şahıs masuni
yeti, mesken masuniyeti matbuat ve seyahat
hürriveti, münakalât hürriyeti, cemiyet ve şir
ket hürriyetlerinin takyit ve taliki) demiştir.
Binaenaleyh, örfi idareye açık bir bono
vermiş olan bugünkü tatbik
edilmekte olan
örfi İdare Kanunu, esas bakımından .bu inakla
rın takdirini, bu hakların gerçekleşmesini Ida
rei örfiye makamının takdirine bırakmış olma
sından hakların özüne
dokunan bir mahiyeti
vardır.
Bu sebeple 3832 numaralı örfi idare Kanu
nu 25 Ekim 1963 tarihinden sonra hiç olmazsa
en azından Anayasa muvacehesinde şüpheli bir
kanundur. Yine 6366 numaralı Kanunla tasdik
etmiş olduğumuz insan Haklarını ve Ana Hür-
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ayetlerini Korama iSözleşmesrain 15 nci mad
desinde «harb veya «diletin varlığını tehdidedem diğer umumi bir tehlike faalinde Âkıd Ta
raf aaeak durumun
iktiza ettiği nisbette1»
- dikkat buyurulsun - «durumun iktiza etâığk
nisbette ve Devletler hukukundan doğan mü
kellefiyetlerle tezat teşkil
etmemek şartiyle
iş/bu sözlşmede derpiş olunan mükellefiyetlere
aykırı tedbirler alabilir» diyor. Bu İdarei ö r 
fiye yine 18 nci maddesinde, bu
sözleşmenin
hükümleri gereğince mezkûr hak ve hürriyet
lere yapılan takyitler, ancak derpiş edildikleri
gaye için tatbik olunurlar.
örfi İdare, ister bir harb hali, ister bir harb
halinin yakın bulunması, ister yurdun tamamiyetine matuf bâzı hareketlerin katî karinelerle
mevcudiyetinin sabit olması veyahut ayaklanma
dolayısiyle ihlâl edilmiş olsun, millî güvenliği
korumak için ilân edilmiş bir idare ve alınmış
bir tedbirdir.
Halbuki Anayasanın 11 nci
maddesinin
ikinci fıkrası, «kanun; kamu yararı, ıgenel ah
lâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve millî güven
lik gibi sebeplerle de olsa bir hakkın ve hür
riyetin özüne dokunamaz» diyor.
Demek oluyor ki, bugün bir örfi idare Kanu
nu yapmak mevzuubahsolsa, Anayasanın bu hü
kümleri ve bağlı bulunduğumuz İnsan Hakla
rını Koruma Sözleşmesinin arz ettiğim mad
deleri karşısında bugünkünden pek farklı ola
caktır. Aynı mealde örfi İdareye açık bono ve
ren bir kanunu çıkarmak, bugünkü Anayasa
rejimimiz içerisinde imkânsızdır. Bu itibarla
dır k i ; demin de arz ettiğim gibi, tatbik edil
mekte olan örfi İdare Kanunu bugün en azın
dan şüpheli bir durumdadır. Anayasaya aykırı
diyemiyeceğim belki, uzun münakaşalara ihti
yaç var, fakat en azından şüpheli bir vaziyet
arz etmektedir. Onun için bu şüpheli durum
üzerine Hükümetin nazarı dikkatini eelbetmek
isterim.
25 Ekimden sonra bu İdarei Örfiye Kanunu
tatöMk edilirken her halde Anayasanın temel
hakları vasfını göz önünde tutmak mecburiyeti
vardır. Ve bu haklara müdahale etmek için
o maddelerde gösterilen prosedüre riayet edil
mesi iktiza eder kanaatindeyim. Meselâ bir ga
zetenin ancafls mahkeme karariyle kapatılacağı
yazthdtr. Bâzı haklara müdahale mahkeme ka
rariyle olur, fakat (bâzılarına müstacel hallerde
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yetkili merciin karariyle olur. Binaenaleyh
bu müdahale prosedürünün bundan sonram:
İdarei Örfiye icraatında nazarı itibara alınması
her halde Anayasanın siyaseti bakımından iyi
olur z&nnmdayim.
îkinci arzum; Hükümetten; bu örfi İdare
nin hangi 'maksat tahtanda ve hangi gayeyi teminen Ikabul ve ilân edildiği meydandadır.
Binaenaleyh, örfi İdare» icraatında ve müdahalâtmda bu gaye ile, mukayyettir. Bunun hari
cindeki her hangi bir müdahalesi ve her hangi
bir icraatı; öyle zannediyorum ki; kuvvetle,;
Anayasanın, dışında kalacaktır. Bunları ibirer
birer saymaya lüzum yolktur.
örfi İdarenin bilet karaborsacılığı ile dahi
uğraştığını, yolların yapumı ile dahi iştigal et
tiğini gazetelerden okuyoruz. Bunlar bu Örfi
İdarenin ilâm hususundaki sebeple kabili telif
değildir.
Sözlerimi burada bağlıyorum, hepinizi hür
metle selâmlarını.
BAŞKAN — Saym Coşkun Kırca. C. H. P.
Grupu adma.
C. H. P. T. B. M. M. GRUBU ADINA 0OŞKUN KZECA (İstanbul) — Muhterem arkadaş
larım, Sıkıyönetimin bundan evvel ilânı ve uza
tılması vesilesiyle grup adına yaptığım konuş
malarda bugünkü Sıkıyönetim Kanununun
hiç bir noktasının Anayasaya aykırı olmadığını
izah fırsatını .bulmuştum. Bu mütalâaiarısmız
şu esasa dstinadediyordu;
1. Batı demokrasilerinde Sıkıyönetim mef
humunun bizden başka türlü anlaşılmadığına,
2. İ Ü neü rsaddesi Anayasanın, tedvin
edilirken komisyon sözcüsü Turan Güneş'in
açık ve vazıh ifadelerine.
Bir meraıleikette 124 ncü maddenin ifadesiyle
savaş hali, sarası gerektirecek bir durumun toaş
göstermesi, ayaklanma olması veya vatan T©
Cumhuriyete karşı kuvvetli bir eylemli b i r (kal
kışma olduğunu gösterir kı«in beliptilerin m&yda»a çıkması keyfiyeti; genel anlamında, stiHS
güvenlik vej?8 kamu nizamı mefhumları âçk*e
girer. Fakat bu mefhumiann son derecede
ağır hws»si şekillerini teşkil eder. Bu, böyle
olduğu içindik 'ki: Anayasanın 11 nci madde
sinde, ımllî güvenlik sebebi ile dahi, hakların
özü ihlâl edilemez hükmüne rağmen Anayasa
nın1 I M n e ü maddesinin son fıkrası, işte millî gü
venlik veya kamu nizamının ihlâlinin bu pek
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olağanüstü ışıklarında yine bu Anayasanın te
minatı altına aldığı insan hak ve hürriyetlerine
dayanan rejimi (koruyabilmek iiçin . Güneş'5n
komisyon sözcüsü olarak acık ve inkâr edil
memiş, reddedilmemiş ifadeleriyle de sabit ol
duğu veçhile gazete de (kapatıl aibilir, cemiyet
de kapatılabilir. Partiler kapatüabilir mi?
Asla... Anayasa bu noktada hukuk düzenimizi
kendiliğinden tadil etmiş ve partilerin ancaik
Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatılabilece
ğini hükme Ibağlamıştır. (Hangi hallerde, ses
leri) 'Hangi hallerde olursa olsun. Her halükâr
da örfi İdare komut anlıklar mm kapatamayaca
ğı Anayasa muvasehesmde sarihtir. (Gürültü
ler)
BAŞKAN — Lütfen yerinizden sual sorma
yınız, Sayın Kırca siz de cevap vermeyiniz.
G. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIR
CA (Devamla) — 124 ncü madde gereğince
mevcut bulunan Örfi îclare Kanunu cemiyetler
den bahseder. Anayasanın, partilerin ancak
Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatılabilece
ğine müteallik hükmü, hukuk nizamında doğ
rudan doğruya hüküm icra eden Anayasa kuraİlarmdandır. Nitekim bugün hususi şahısların
dahi partilerin kapatılması için Medeni Kanun
ve Cemiyetler Kanununa istinaden açtıkları dâ
valar doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesin
de rüyet edilmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, bunun dışında Tem
silciler Meclisi Anayasa Komisyonu Sözcüsü
Turan Güneş'in (tekrar arz ediyorum) Sıkıyö
netim ve fevkalâde hal müesseselerini tanıyan
ve Batı demokrasilerinde olduğu gibi gazete ve
cemiyet kapatılabilmesini ve icabında mesken
masuniyetinin ihlâl edilebilmesini söylemiş olma
sı, teyidetmiş olması muvacehesinde burada Sa
yın Esat Çağa'nın iddia ettiği veçhile Sıkıyöne
tim Kanunu vesilesiyle Anayasanın 11 nci mad
desi asla ihlâl edilmiş olmaz. Bunu böyle kabul
ettiğimiz takdirde esasen getireceğiniz kanun
hükmü; Sıkıyönetim Kanunu olmaz. Sıkıyöne
tim İdaresinin gazete kapatılmadığı, Sıkıyöne
tim için kâfi sebepler olduğu Meclisçe kabul edi
lip, Sıkıyönetim ilân edilmiş veya uzatılmışsa
o memlekette kanuni bir rejim içinde Sıkıyöne
tim komutanlıklarının gazete, cemiyet kapatma
yetkisine sahibolmıyacakları bir rejimi Sıkıyö
netim olarak tavsif etmeye hukukan imkân yok
tur.
,
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Muhterem arkadaşlarım, ikinci bir mütalâa
daha; yine bugünkü Sıkıyönetim rejiminin yürütülemiyeceği iddiası olarak ileri sürülüyor.
Anayasanın geçici yedinci maddesi gereğince, bu
kanun 25 Ekim 1963 tarihine kadar tadil edil
melidir, deniyor.
Yüce Meclise şunu hatırlatmak isterim ki,
Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosunda
mevcut bulunan bütün siyasi parti gruplarının
temsilcilerinin, sayın tabiî senatörlerin bir tem
silcisinin, bağımsız Cumhurbaşkanı kontenja
nı üyelerinin bir temsilcisinin, Millet Meclisi
Başkanının, Cumhuriyet Senatosu Başkanvekil1 erinden birisinin ve üç Başbakan Yardımcısının
imzaları ile ittifakla kaleme alınan bir vesikada
Sıkıyönetime mütaallik mer'i kanun, 25 Ekim
1963 tarihine kadar değiştirilmesi gereken ka
nunlar meyanıııda gösterilmedikten başka, Ana
yasaya aykırı bir hüküm ihtiva ettiği için ayrı
ca ayıklanması gereken kanunlar meyanmda da
hi gösterilmemiştir. Ve bütün gruplar temsilci
lerinin ve diğer muhterem üyelerin ve Hükümet
üyelerinin imzaladıkları bu karar, Millet Mecli
sinin ve Cumhuriyet Senatosunun tasdikine ik
tiran etmiştir. Muhterem arkadaşlarım; bu id
dialarda bulunanlar, bu iddialarını pekâlâ bu
müzakereler sırasında serd etme imkânına sahip
tirler. Yine bugün bu iddialarda bulunanlar,
Anayasanın geçici 9 ncu maddesi gereğince
Anayasa Mahkemesi görevine başladığını Res
mî Gazete ile ilân ettikten 6 ay içerisinde eğer
bugün mer'i Örfi İdare Kanununun Anayasa re
jimini tersine çevirecek kadar vahim hükümler
ihtiva ettiği gibi bir samimî inancın içinde ol
salardı, elbette ki, Anayasa Mahkemesine müra
caat etmeyi ihmal etmezlerdi. Hiçbir siyasi par
tinin, bir siyasi parti grupunun eğer yanılmı
yorsak, bu kanun içinde hiç değilse bu Mecliste
mevcut siyasi parti gruplarından her hangi bi
rinin örfi İdare Kanunu için Anayasa Mahke
mesinde iptal dâvası açtığını bilmiyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclis takdir
edecektir k i ; siyasi parti gruplarını ve bu Mec
liste teker teker vazife gören bağımsız üyele
rin tutumları pek kısa bir mazi içerisinde bu
günkü tutumlariyle elbette ki, mukayese edile
cek ve bunların samimiyet derecesi veya ciddî
tetkike dayanıp dayanmadığı, bu noktada anla
şılacaktır arkadaşlar.
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Muhterem arkadaşlarım; bu geçici 7 nci
maddenin birinci fıkrası konusu, bâzı mahfil
lerde, hattâ bâzı akademik mahfillerde sanki
25 Ekim 1963 tarihine kadar çıkarılması gere
ken bâzı kanunlar çıkarılmadığı takdirde Ana
yasa âdeta sanki yeni bir ihtilâli haklı gösterecekmiş gibi, ihlâl edilirmişçesine tescil edilmek
ve bu Meclis jurnal edilmek istenmektedir. Bu
nu burada açıkça beyan etmek lâzımdır.
Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın 7 nci
geçici maddesi bir emir bir direktif maddesidir.
îtafya Anayasasında da aynı hüküm vardır, fa
kat hiç kimse ttalyan Anayasasının bu madde
sini, İtalya'da; bizde bâzılarının anladığı mâna
da anlamamıştır. Kanun hazırlamakla ve kanun
yapmakla görevli mercilere ve şahıslara verilen
bu direktif 25 Ekim 1963 e kadar bâzı kanun
ların çıkarılmasını gerektirir. Ne anlamda ge
rektirir? Muhterem arkadaşlarım, bir alay ku
mandanı farz ediniz. Bölük kumandanını çağı
rıyor, «Şu tepeyi zaptedeceksiniz.» diyor. O te
peyi zaptetmek için o bölük kumandanı, bütün
hüsnüniyeti ile çalışmışsa, elinden gelen her
şeyi yapmışsa, ama bölüğünün yarısı zayi olup
kendisi ağır yaralanmış ve o tepeyi zaptedememişse bu emir benim bildiğime göre yerine gel
miş sayılır. (Ortadan olmadı, sesleri.)
Muhterem arkadaşlarım, kendi grupunuzun
temsilcileri bunu Yüce Meclisin tasdikine ikti
ran etmiş bir vesikada aynen böyle ifade etmiş
ler ve altını imzalamışlardır. (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Kırca, lütfen...
ÖOŞKUN KIRCA (Devamla) — Muhterem
arkadaşlarım, eğer bu tefsir tarzına iltihak etmiyen .arkadaşlarımız . 25 Ekim 1963 tarihinden
sonra, bu kanunların hele. kendi şahsi anlayış
larına göre, bunlar .arasında bulunması gereken
' kanunların çıkmaması takdirinde Anayasa ni
zamımın mevcut ölmıyacağını iddia ediyorlarsa,
25 Ekim 1963 tarihinden sonra burada hiç kim
senin oturmaya hakkı olmıyacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, C. H. P. si grupu
şu kanaattedir ki; Yıüce Meclis Anayasanın ge
çici 7 nci maddesi gereğince çıkarılması gere
ken kanunlar üzerinde bütün varlığı ile, bütün
hüsnüniyeti ile elinden geldiği gibi çalışmakta
dır. Bu hüsnüniyet ve gayret (gösterildiği müd
detçe Anayasanın geçici 7 nci maddesinin emri
de yerine gelmiş demektir. Bunu aksi şekilde
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anlamak, Meclislerin kendi huzuruna gelen ka
nunları tetkik etmeksizin çıkarması gibi bir ve
cibe altına Anayasa tarafından sokulur gibi,
abesle iştigal eden gi'hi bir tefsiri kabul etmek
demek olur.
Muhterem arkadaşlarım; bunların hepsi örfi
idareyi ilgilendirir. Neticesi oraya gelecektir.
Çünkü denmek isteniyor ki Örfi idare Kanunu,
bütün grupların tabiî üyelerin temsilcisinin, ba
ğımsız Cumhurbaşkanınca seçilmiş üyelerin Hü
kümetin ve Meclis- Başkanı ve Cumhuriyet Se
natosu Başkan Vekil inin ittifakla kaleme aldık
ları ve her iki Meclisin tasdikine iktiran etmiş
bir vesikada yer alan esaslara rağmen örfi İda
re Kanunu tadil edilmediği takdirde ve ne isti
kamette? Hiçbir memlekette örfi idare denilen
şeyden anlaşılanın tamamiyle tersine olan bir
istikamette tadil edilmediği takdirde Anayasa
nizamı değilse bile bu sıkıyönetim rejimi gayrimeşru hale gelecektir.
Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk
Partisi bu demagojinin karşısmdadır ve bun
dan sonra da bu kanunla sıkı yönetim rejimini
ve onun bütün tasarruflarınm meşru olduğu sa
mimi inancı içindedir.
Muhterem arkadaşlarım, bu beyanlar hiçbir
suretle sıkı yönetim rejiminin bir hukuk rejimi
olduğu hakikatini ortadan kaldırmaz. Sıkıyö
netim tatbikatı içinde şikâyet edilebilecek tatbi
kat bulunabilir. Bunlar için Danıştay yolu açık
tır. El betteki Sıkıyönetim Kumandanlığı bilet
karaborsacılığı ile uğraşmamalıdır. Şayet uğra
şıyorsa bunların mercii vardır. Çünkü, sıkı yö
netim bir kanuni rejimdir. Ve sıkıyönetimin
her tasarrufu aleyhinde Danıştaya .gitme imkâ
nı mevcuttur.
Muhterem arkadaşlarım,
seçim zamanında
takibedilecek yol bakımından Sayın Sabahattin
Savacı arkadaşımızın temennilerine iştirak et
memek mümkün değildir. Ancak sıkıyönetim
bir kanuni rejim olduğuna göre sıkı yönetim
zamanında bizzarure sıkıyönetim zamanında bir
secim yapılacaksa o zaman sıkıyönetim rejimi
ile birlikte bu seçim kanunlarının ıgetirdiği bil
cümle teminatın ezcümle kazai teminatın uygu
lanacağını hatırdan çıkarmamak lâzımdır. Biz
C. H. P. grupu olarak memleketin herkesçe ve
her sağduyu sahibince, tekrar ediyorum, her
sağduyu sahibince bilinen ve bugün şu veya bu
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müessese içimde veya efkârı umumiye idinde sağ
dan veya soldan tehdit altında tutulmak iste
nen: Anayasa rejimini, .hürriyetçi Anayasa rejimim koruyabilmek için bu şartlar, bu şartları
yaratmış olanların yarattıkları şartlar tamamiyle izale edilmedikçe sıkı yönetimin devam
ekmesinde kesin zaruret görüyorum, Mr vatan
perverlik bweu olarak ve bu sıkı yönetimin ba
s ı d a bulunan kumandanlarım, bir zamanlar on
larla bMikte aynı üniformayı taşımış olan ve
taraz evvel şurada konuşan bir sayın tabiî üye
kadar sıkı yönetimi kendisi 1,5 sene uyguladı
ğı kadar hüsnüniyetle ve tarafsızlıMa hiçbir si
yasi paarti arasında, hiçbir siyasi inanç arasın
da tarafgirlik
yapmadan kanunilik içerisinde
tatbik edeceğine yürekten inanıyoruz arkadaş
lar. (Alkışlar)
'BAŞKAN — S ö z sılası Millet Pertisi Grupu
adına Sayın Zekâi Dorman buyurun.
Fikret 'Turhangil, söz mü istiyorsunuz?
EiSAT ÇAĞA
(ıCumhıırbaskanmea seçilen
üye) — Efendim, bendenize ağ>r şekilde sataş
ana vardır. Söz istiyorum.
BAŞKAN — Riyaset size bir sataşma oldu
ğu kanaatinde değildir, Sayın Esat Çağa.
USAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca seçilen
üy^) — Sataşma olduğu hususunda musirrim,
COŞKUN KIRCA (istanbul Milletvekili) —
Kendisinin bitaraf sıkı yönetimi tatbik ettiğini
söyledim.
BAŞKAN — Lütfen söz almadan konuşma
yın. Muhterem arkadaşlar> .Sayım Esat ÇSag&
kendisine sataşma olduğu hususumda ijsrar et
mektedir. (Ortadan «direnmiyor» sesleri)
.Mendim, direniyor. Siz lütfen yerinizden
konuşmayın. Riyasete direndiğini ifade etmiş
tir.
Şimdi, bu hususu oyunuza sunuyorum. .Sa
taşma olduğunu kabul edenler... Kabul etmiyenler... 88 e karşı 105 oyla sataşma olduğu kabul
editoıespaiştir.
ıŞjmdi söz.sırası Millet Partisi 'Grupu adına
Sayın Zefeâi Dormen'in.
. MİUMT
P A R T ı M T. B., M. M. GRUPTI
ADINA Z E K İ İ DORMAN (istanbul) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; '20-21
Mayıs 196l3 olayları dolayısiyle Ankara, İstan
bul ve izmir'de devam ettirilmekte olan sıkı yö
netimin bu defa da, izmir hariç, Ankara ve Is-
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tanbtü'da yeniden iki ay uzatılması Hükümetçe
teMi'f edilmektedir.
Muhterem arkadaşlar,
Meclis ve Hükümet olarak yasama ve icra
da lüikri müdir, Anayasa'nm rehberliğine tam
bir sadakatla bağlanmak, onun çizdiği yolun dı
şına sapmamak ve bu işde millete örnek ol
maktır.
Anayasa'nm Sıkıyönetim taallûk eden 124
ncü maddesi hükümlerinin içinde bulunduğumuz
şartlarla mütalâa ettiğimiz zaman şu netice ve
mutlak kanaata varırız:
Çok şükür memleketçe barış halindeyiz ve
savaşı gerektirecek bir durumla karşı karşıya de
ğiliz. 20 - 21 Mayıs ayaklanması olup bitmiştir.
Vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylem
li bir kalkışma olduğunu gösterir her hangi, ke
sin bir belirti de yoktur.
Şu halde ve Anayasa'nm bu maddesinde açık
ça ifade ve tesbit edilen ve bugün hiçbiri mevcut
olmıyan şartlar muvacehesinde, Bakanlar' Ku
rulunun Sıkıyönetimi yeniden uzatma teklifini
tasvip etmek kabil değildir ve aksine hareket,
Anayasa'yi ihlâl olur.
Muhterem arkadaşlar, Hükümet; yukarda arz
ettiğimiz madde sarahatimden ayrılarak, anlaşı
lan bu sefer de* gelip geçmiş bir ayaklanmanın
saçaklarına, sığınmak istemektedir.
Sıkıyönetim İstanbul'da devamını zaruri
kılan ve Anayasa/da mahiyetleri belirtilen yeni
hiçbir hadisenin cereyan etmediğini artık bu
memlekette bilmiyen kalmamıştır.
Memleketin hâlâ, çeşitli cereyanların tehdi
di altında bulunduğu yolunda serd edilecek yeni
bir beyan ve iddiayı, bir ayaklanma veya kal
kışmanın kesin belirtisi olarak telâkki ye ka
bule ve bunum 124 ncü maddenin açık şartlanyle bağdaştırmaya imkân yoktur. Bu sebep
le Sıkıyönetimin istanbul'da devamı teçhiz olu
namaz.
Ankaraya gelince :
Sıkıyönetim devamını muhakemelerin deva
mına bağlamak suretiyle benimsenecek bir tatbi
katın siyasi, sosyal ve ekonomik zararlarına 19
Ağustos görüşmelerinde temas etmiştik. Kaldı
ki, ilgili mahkemeler kararlarını yermiş, suç
ve ceza adaletin vicdanında tebellür etmiş bu
lunmaktadır. Hadisenin artık başka mahkeme
lere tevdii bahis mevzu olamayacağı gibi, işin
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bundan sonrası, bir usulü, bir formaliteyi de
vam ettirmekten ileri geçnıiyecektir.
Sıkıyönetimin, Ankara ve İstanbul gibi fikir
ve basın merkezlerinde devam ettirilmesinin,
mahallî seçimlere yapacağı tesirler de izahtan
varestedir. Nitekim İzmir Sıkıyönetim Komu
tanlığı, seçim toplantılarını takyideden tebliğ,1er neşrine bugünden başlamıştır. Bu takyit
lerin elbet arkası da gelecektir.
Bu itibarla, Hükümet, biMirse dahi, tale
bini Anayasa muvacehesinde haklı gösterecek
hiçbir nra'cip sebebe istinadedemiyeeeğini ve
geçen defaki görüş ve kanaatlerimiz vakıalar
la teeyyüdettiği cihetle, Millet Partisi Büyük
Millet Meclisi Grupu olarak, Hükümet teklifi
nin aleyhinde oy vermeye kararlı bulunmakta
yız. Sıkıyönetim İstanbul ve Ankara'dan da
kaldiTilmasmı talebeden önergemizi sunuyoruz.
Saygılarımızla.
BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet
Partisi adına Sayın Mustafa Kepir.
C. K. M.P. T. B. M. M. GRUPU ADINA
' MUSTAFA KEPİR (Yozgat Milletvekili) —
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım,
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Meclisi
• Grupu olarak biz, halen üç ilimizde yürürlükte
bulunan sıkıyönetim rejiminin, Ankara ve İs
tanbul illerimizde iki ay daha uzatılmasını,
memleket gerçeklerine ve millî menfaatlerimize
uygun mütalâa etmekteyiz. Bu samimî ve ger
çekçi kanaatle de müspet oy kullanacağız.
Ancak, bizi, bu adı üstünde sıkı rejime mec
bur eden sebep, demokratik düzenimizin ve
Anayasa nizamının silâh zoriyle ihlâli teşebbü
südür. Sıkıyönetimi ve onun bünyesi icabı nor
mal olmıyan tasarruflarını, sırf şer kuvvetlerin
tahribine tevessül ettikleri hukuk nizamının
muhafaza ve bekası için katlanıyoruz.
Dîğer taraftan demokratik nizamın temel
şartlarından biri olan siyasi partilerin politik
faaliyetlerinin bu iki bölgede men'i ve hele makattî seçimlere gene bu iki ilimizde, sıkıyönetim
rejimi içinde gidilmesi de üzerinde endişe ile du
rulması gereken bir vakıadır.
Hükümetten bilhassa bu iki nokta üzerinde
dikkat ve hassasiyetle durmasını ve her halü
kârda siyasi partilerin siyasi faaliyetleri ile,
raaitalîî seçimlerin gölgelennıeden yapılması iinkânlâ#ını aramasını, bulmasını ve tatbik etme<
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sini de eiddiyetle ve ehemmiyetle C. K. M. P.
Meclis Grapu olarak dilemekteyiz. Hürmetle
rimle. (Sağdan, alkışlar)
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Cilıat Büğehan.
ADALEf PARTİSİ T. B. M. M. GRUPU
ADINA CİHAT BÎLGEHAN (Balıkesir Millet
vekili) — Muhterem arkadaşlar, örfi idarenin,
İstanbul ve Ankara illerinde daha iki ay uza
tılmasına dair Hükümet tezkeresini dinledik.
Hükümetin bu hususta Yüksek Heyetinize iza
hat vermesini haklı olarak beklerdik. Demek lü
zum görmediler.
Anayasanın 124 neü maddesi hangi sebep
lerle sıkıyönetimin ilân olunacağını tasrih et
miş ve son fıkrada, (Sıkıyönetim halinde hangi
hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl
yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağı
veya durdurulacağı kanunla gösterilir) hükmü
nü koymuştur.
Biz, A. P. Grupu olarak bu kanunların
süratle çıkarılması gereken kanunlardan say
maktayız.
Eldeki Örfi İdare Kanununun, bugünkü
Anayasanın ruhuna ve getirdiği yeni hüküm
lere intibak edeceğine asla inanmamaktayız.
Ancak, bir noktaya temasta faide vardır. Biz,
A. P. Grupu olarak", Anayasanın iki senede çı
karılmasını emretmiş bulunduğu kanunların bft
süre içinde çıkarılmaması halinde Yüksek Mec
lisin kanun dışı olacağı hakkındaki iddiaları
sureti katiyede kabul etmiyoruz.
Kanunların meşruiyet ve ademi meşruiyeti
bahis konusu olundu. Biz burada örfi İdare
Kanununun, Anayasaya uygun olmadığı, espri
sine, ruhuna muvafık düşmediği iddiasmdayız.
Bunun gayrimeşru olduğu esasen iddia edile
mez. Ancak, halk efkârında ret ve mahkûm
edilmiş bir kanunun tatbikinde ısrar edilmesi
her halde doğru değildir. Bilhassa Sayın C.H.P.
Grupunun bu hususta ısrar etmesinin mânasıaaı
anlamak da zordur. Zira eski Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanununun halk efkârında
merdut olduğu mucip sebepleri ile A. P. tahrip
çilerine karşı tatbik etmemiş oknası hususunu
da ibretle nazarlarınıza arz etmekle iktifa edi
yorum. Buma rağmen Hükümetin, böyle,bir kanmm Meclise sevk etmek lüzumunu her nedense
hissetmemek gibi garip bir duruma düşmüş ol
ması vatandaşların zihninde haldi şüphelerin
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uyanmasına sebebolur. Kaldı ki, ikinci Hükü
met programında Sayın Hükümet Başkanı «As
kerî Ceza ve örfi îdare kanunlarında yapılması
gerekli değişikliklere ait kanun tasarıları var
dır. Bu tasarılar kısa zamanda Meclise sunuL:
çaktır» diye buyurmuşlardı. Biz, Hükümetin btsözünü teminat olarak kabul etmiş ve bugünkadar beklemiş olmamıza rağmen hâlâ bir SL\çıkmamış olmasını cidden hayretle karşılama;:
tayız. Anayasamızın 22 nci ve mütaakıp mad
deleri basın hakkında geniş hürriyetler vaz'etmiş olmasına rağmen, bugün rahatça gazetele
rin kapatıldığını ve muayyen bâzı zevat hak
kında yazılar yazılmaması ihtarı yapıldığım.
hayretle müşahede ettik. Hele kapatılan gaze
telerin - belki kötü bir tesadüf - muhalefete
mensubolması bu konuda örfi idareyi düzenliyeıı bir kanunun henüz kedifiye edilmemiş ol
ması nın mahzurlarmdandır mahalî seçimlerin 17
Kasım 1963 tarihinde yapılması .mükerrerdir.
Milletin serbestçe oylarını kullanması, Anaya
sanın başlıca ilkesidir. Bunu kimse inkâr ede
mez.
Hal böyle iken, mahallî seçimlerin sıkıyö
netim idaresinin altında yapılmasında her hal
de Hükümet için bir handikap olacaktır. He
le örfi idare altında yapılan -malûm 1946 se
çimlerinin bu memlekette yıllar yılı söz konusu
olmuş olması bizleri bu hususta daha çok dik
kat ve teyakkuza mecbur etmektedir.
Filhakika ıbugünün Sayın Hükümet Başkam
muhalefet lideri iken 12 . 9 . 1955 tarihli nut
kunda (Ankara'da örfi idare ilân olunmasmdaki siyasi maksadın muhalif partilerin siya
si faaliyetlerine imkân bırakmamak olduğu an
laşılıyor) demişlerdi. Bu vakıa muvacehesinde
endişelerimizin haksız sayılmıyacağı ümidi
içindeyiz.
Mer'i olan Örfi idare Kanunu örfi idareyi
«icra Vekilleri Heyetince tâyin ve tesbit edi
len zabıta salâhiyet ve vazifelerinin askerî
makamlara intikal etmesi» .şeklinde tarif eder.
Binaenaleyh bugünkü tatbikatın bütün me
suliyeti icra Vekilleri Heyetine müteveccihtir.
Netice olarak, mahkemeleri imtidadı ba
kımından Ankarada örfi. • idarenin 1 ay daha
uzatılması lüzum ve zaruretini görmekteyiz.
Ancak, İstanbul için hiçbir zaruret mevcut
değildir. Esasen Hükümetin izmir'de
örfi
idareyi kaldırırken, istanbul'u bundan istisna
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etmesi tabiatı eşyaya, mantığa ve Hükümetin
bundan evvelki beyanlarına tamamen aykırı
dır.
Bu sebeple A. P. grupu olarak sıkıyöneti
min yalnız Ankara'da bir ay uzatılmasına dair
'takrire müspet oy vereceğinizi aksi halde is
tanbul vilâyetine şamil ve iki, aylık müddeti
ihtiva eden teklife kırmızı rey kullanacağımı
zı grupum adına arz ve hepinizi A. P. grupu
adına saygıyla selâmlarım. (Sol taraftan alkış
lar)
BAŞKAN — Söz sırası Sayın Reşit Ülker'
indir. Buyurun Sayın Ülker.
REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlarım, örfi idarenin iki ay
daha uzatılmasına dair tezkere üzerinde şahsi
görüşlerimizi açıklıyacağız,
Her şeyden evvel örfi idarenin Anayasa
içinde yer almış bir hukuk rejimi olduğunda,
zannederim ki, her hangi bir arkadaşın bir iti
raz ve aksi düşüncesi olamaz.
Sayın Çağa'nm temas ettikleri geçici 7 nci
maddede Şöyle denmektedir. «Bu Anayasa ile
konulması emredilen diğer kanunlar da en
geç iki yıl içinde çıkarılır».
Bu Anayasada 124 ncü maddesinde sıkıyö
netimden bahsetmekte ve aynı zamanda sıkı
yönetim kanunla düzenleneceğini ifade etmek
tedir. Bugün antidemokratik ve Anayasaya
aykırı kanunları ayıklamakla mükellef hiç
bir-komisyonunun raporunda örfi idare kanu
nunun bulunduğunu görmüyoruz. Ayrıca bu
gün örfi idare kanunu boşlukta kalmış, yeni
kurulmuş bir müessesenin bir kanunu değil
dir. Örfi idare rejimi eskiden beri Anayasa
mızda yer alan ve onun karşılığı olan örfi
idare kanununda mevcut bulunan bir rejim
dir. Bu sebeple Sayın Çağa'nm yeni bir örfi
idare kanunu getirilmemesi keyfiyetinin Ana
yasaya aykırı olduğu yolundaki kıymetli fi
kirlerine iştirak edemiyeceğiz.
Bir sayın grup sözcüsünün de halk önün
de ret ve mahkûm edilen kanunlardan biri
olarak Örfi idare Kanununu vasıflandırmala
rını anlamadığımızı ifade etmek isteriz. Şim
diye kadar geçmiş tarihimizde örfi idarenin
haklı olup olmadığı üzerinde tartışmalar geç
miştir, olmuştur. Fakat hiçbir zaman bu kanu
nun usulsüz, Anayasayı çiğniyen, insan hak
larını yok eden bir kanun olduğu yolunda bir
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itiraz vâki olmamıştır. Her halde başka bir
kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka
nunu ve ona benzer diğer kanunları hatırla
mış olacaklar. Halkın milletin ret ve mahkûm
ettiği kanunlar benim hatırladığıma göre - yan
lış hatırlamıyorsam - bu kanunlardır.
Seçimlerin tesirine gelince ; şüphesiz ki hür
riyetleri kısıtlıyan ve bir süre için <bu hür
riyetler üzerinde sınırlama yapan bu kanunun
seçimlere tesirleri olacaktır. Ama ilim tarafın
dan kabul edilen bir gerçektir İd, muhalefette
bulunan partiler daima daiha kuvvetlidirler. Ve
iktidarda bulunan /partiler, iktidaır işleriyle meşıgul oldukları için, seçim zamanıtnda daha çok
propaganda yapmaya ihtiyaçları (bulunmakta
dır. Bu sebeple ben bir İstanbul Milletvekili
olarak, mensubu ibulunduğum siyasi partiye
ve iktidarda bulunan diğer partilere seçim pro
pagandasının kısıtlanmasının ağır neticeler ve
receği
kanaatini samimiyetle taşımaktayım.
Ama ne .yapalım ki demokrasiyi yaşatacağız ve
demokrasiyi ayakta tutmaya mecburuz.
•Muhterem arkadaşlar, tatbikat bakımından
da bu husus calibi dikkattir. Bundan evvel ma
hallî seçimlerin yapılmasını iktidaır ve muhale
fet partileri talebetmişlerdir. Bu kanun Yüce
Meclise sevk edildiği zaman, seçimin yapılma
tarihi Ekim ayının başı idi. Yüce Mecliste ya
pılan değişikliklerle Kasım ayma seçim atılmış
tır. O zaman hiç kimse seçimlerin örfi idare
içinde yapılacağını ifade etmemiştir. Ayrıca
21 Ağustosta da 'burada toplandık. 15 Eylül
tarihinde seçim başlamıştır. Seçim kanunları
mıza göre seçimin başlangıç tarihi 15 Eylül ta
rihidir. Buna rağmen 21'Ağustosta yapılan toplantımEzda, eğer yanlış hatırlamıyorsam, hiç
bir arkadaş seçimlere örfi İdarenin tesiri üze
rinde durmamıştır. Şu anda muhterem arka
daşlarım, 17 Kasımda seçim yapılacağına ve
3 'gün evvel de seçim yasağı mevcudolduğuna
göre, fiilen 28 ,günlük bir müddet kalmıştır.
Yani seçim propaganda müddetinin yarısın
dan fazlası geçmiş bulunmaktadır. Nihayet
muhtelif sayın arkadaşlarımız -ve grup sözcü
leri, Anayasanın 124 ncü maddesine göre Sı
kıyönetim ilân edilelbilmesi için savaş hali, sa
vaşı (gerektirecek bir durumun başigöstermesi,
ayaklanma olması veya vatan ve Cumhuriyete
ıkarşa kuvvetli ve eylemli' bir kalkışma olduğu
nu 'gösterir kesin deliller olması..,
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Muhterem arkadaşlarım, burada ayaklanma
olması keyfiyetini 'bâzı sözcü arkadaşlarımız
ıç.ok dar mânada tefsir ettiler. Eğer ayaklanma
nın fiilen vukubulması ve bastırılması şeklinde
(ki onların görüşleri ıbu yöndedir.) anlıyacak
olursak Örfi İdarenin ilân edilmesine imkân
yoktur. Öyle ise ayaklanma keyfiyetini bu şe
kilde anlamamıza imkân yoktur. Ayaklanma
olması demek fiilî 'bir hâdisenin olması, bunun
tesirlerinin ,gözle görülür, elle tutulur 'bir şe
kilde devamı mânasında anlamak icabeder.
Bugün ise ıbu tesir bu ayaklanmanın tesirleri
ve devamı zannediyorum ki, hiç kimsenin iti
raz edemiyeceği kadar aıçık ve bedihîdir. Ama
Mecliste aldığımız fonksiyonlar bakımından il
lâ ki bunun zıddmı söylemek lâzımgelir diye bir
düşünceye sahilbolarak bu sözleri söylüyorsak
ona da bir diyeceğimiz olmamak iktiza eder.
Muhterem arkadaşlarım, nihayet bâzı arka
daşlarımız bu rejimin devam etmemesi ınakımından sebeler zikrederken - bendeniz hissî
sebepler diye bahsetmek istiyeceğim - bâzı şa
hısların adlarının bahsedilmemesi ve karikatür
lerinin yapılmaması şeklinde ifade ettiler. Di
ğer sayın arkadaşlarımız da İnönü'nün resmi
nin ve karikatörünün yapılıp yapılmamasmdan bahsettiler. Bendenizin bildiği kadar İnö
nü'nün bu memlekete çeşit çeşit, karikatürü
yapılmıştır. Daha ileri gidilmiştir, hakaret edil
miştir. tecavüz edilmiştir, öldürülmeye kalkümıştır. Bendeniz yalnız -bir tek şey hatırlıyo
rum, Sayın İnönü'nün bunlarla meşgul olmaya
rak hepsini affettiğini hatırlıyorum.
Benim hatıramda, hafızamda kalan tek
nokta budur. Bu bakımdan bu hissî noktayı bu
kadar ciddî bir mevzu içine almanın doğru
olmayacağı kanaatini samimiyetle taşırım. Bu
söylediklerimden dolayı da özür dilerim.
Nihayet şu izahatımızla ortada Anayasamı
zın devamını, Cumhuriyet rejiminin bekasını
ortadan yok etmeye, kalkışmış bir ayaklanma
vardır. Ayaklanmanın bundan daha müşahhası,
bundan, daha elle tutuluru, bundan daha kesifi
ni misal olarak literatüre geçirmeye imkân yok
tur. Bu şartlar altında bir İstanbul Milletvekili
olarak seçim propagandasından da zarar göre
ceğimizi ifade ederek, bu Örfi İdarenin iki ay
daha uzatılmasının millî gerçeklerimize, demok
rasimize ve Anayasa'mızm çıkarlarına, menfaat
lerine uygun olduğu kanaatindeyim.
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Hepinizi hürmetle selâmlarım arkadaşlarım.
BAŞKAN — Bir kifayet önergesi vardır.
Sayın Millî Savunma Bakanına söz veriyo
rum, buyrun.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SANCAR (Istan W Milletvekili) — Büyük Millet
Meclisinin Sayın Başkanı, Saym Üyeler;
Mevzua esas bakımından girmeden evvel
bâzı umumi mülâhazalarımı arz etmek isterim:
Bugünün muğlâk cemiyet ve Devlet haya
tında sayısız derecede çok olan kuvvetlerin dü
zenlenmesi karışık bir hal aldıkça ve bundan
umumi huzursuzluk ve dağılış doğdukça, bu da
büyüdükçe kuvvetli ve müessir bir disiplin ve
birlik prensibinin yürütülmesine zaruret var
dır. işte örfi idare bu hayati zaruretin ifadesi
dir.
Hür yaşabilmek için hürriyet fikri ve cemi
yet nizamı fikirlerinin tevazün halinde bulun
ması lâzımdır. Anayasamızda 11 nci madde ve
meriyetteki örfi îdare Kanununun bu tevazü
nü temin ettiği kanaatindeyiz. Müessir tesir ve
eserlerini her gün müşahede buyurmaktasınız.
Uyuşmazlıklar var ise, hal çaresi bulmak ve
millî irade olarak hepimizi o yola sevk etmek,
Yüksek Meclisin elindedir.
Bağdaşmazlık olarak ileri sürülen tatbikat,
elden geldiği kadar yumuşatılmakta, ferdî şah
siyet ve hürriyet, örfi idare sahasında bu ida
renin gerektirdiği disiplin ile her gün daha yu
muşak bir şekle sokulmaktadır. Bâzı arkadaşlarımızca, mutlaka bâzı hükümlerin tatbik edil
memesi muradediliyorsa, mesuliyet yüklendiği
miz Hükümet ve örfi idare makamları bunu ya
pamazlar; çünkü, mesuliyet anlayışları bu ih
mali harekete müsait değildir. Yüksek Türk
Cemiyetinin rejimi ile beraber Devlet olurak
bekasını korumak endişesini böyle bir arzu ile
bağdaştırmakta mazur görmenizi rica ederim.
Arkadaşlarımın bu fikirleri serd ettikleri ilk
günden bugüne kadar aylar geçti, bu yolda bir
teşriî teşebbüsleri sebk etmedi. Demek • oluyor
ki, kendileri de esasında birimle kalben hemfi
kirdirler. Yalnız başka mülâhazalarla ayrı fikir
beyan etmektedirler.
Mevzuat ve tatbikatın Anayasaya aykırılığı
bakımından böyle bir teşriî tasarruf olmadığı
na, Anayasa Mahkemesinin bir iptal kararı bu
lunmadığına göre kendilerini hiçbir suretle
haklı görmeye imkân yoktur. O halde, lütfen
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daha açık kalble diğer mülâhazaları bırakıp, bu
var olma mücadelesinde Hükümetinizi yerinde
tuttuğunuza göre, kendisi ile beraber olmanızı,
murakabe ve daimî irşatlarınızla da her gün
daha iyiye şevke gayret etmenizi rica ederim.
însan ve vatandaş haklarına taallûk eden
beyanamelerden bahseden arkadaşlarıma bu ve
sile ile bir görüşü hatırlatmakta fayda görü
rüm :
Hürriyet ve içtimai nizamın tevazünü bahsi
hemen, hemen bütün Anayasalarda ve bu kabîl
beyannamelerde yer alır.
Fransız beyannamesinde (Hürriyet, başkala
rına zarar vermiyecek şeyi yapabilmektir) der.
Amerika İstiklâl beyannamesinde ve Anaya
sasında da aynı esasın yer aldığını görürüz.
Bu esaslarda hürriyet ve içtimai nizam te
vazünü bahsinde hürriyete daha ağır basan yer
verildiğini görmekteyiz.
Federal Yüksek Mahkeme fert hürriyetleri
nin en sadık bekçiliğini yaparken aynı zaman
da içtimai nizam aleyhine netice verecek ahval
de hürriyet lehine müsamahadan çekinmektedir.
içtimai nizamı sağlıyaeak olan Hükümet
otoritelerinin sarsılmamasma itina etmiş ve bu
otoritenin âcz içerisinde kalmamasını temine ça
lışmıştır.
îşte hürriyet telâkkisi medeni âlemde bu
merkezde tatbik görmektedir.
Muhterem arkadaşlarım;
Geqeıı toplantıda söz alan arkadaşlarımız
dan biı* kısmı, sıkıyönetimin uzatılmasının son
bulmasının temennisinde bulunmuşlardı. Bu te
mennilere rağmen bu kere de Hükümetiniz sıkı
yönetimin iki ay daha uzatılması teklifini hu
zurunuza getirmeye mecbur kalmış bulunmak
tadır. Hükümetinizin böyle bir mecburiyette
kalmasında hiçbir şahsın veya makamın itham
edilmesine imkân yoktur. Demokrasiyi yıkmak
istiyenleri hiç kimsenin şüphe edemiyeeeği şe
kilde onun nimetlerinden âzami şekilde fayda
lanmalarına imkân verilmesi hususu, bu mecbu
riyeti yani gecikmeyi doğurmaktadır.
Sıkıyönetimin uzatılmaması pahasına suçlu
ve zanlıları müdafaa imkânından mahrum bı
rakmak ve işleri kısa bir zamanda bitirme yo
luna gitmek bizleri dünya önünde nesillere in
tikal edecek tarihî hatalara sürükliyeceğini pe
şinen kabul etmek doğru olur.
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Ne Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ne de
onun hükümetleri böyle bir hataya bu gün de,
yarın da düşmiyeceklerdir. Parolamız demokra
sinin nurlu yolundan ayrılmamaktır. Bu düşün
cenin ışığı altında Yüce Meclislerinizce vazife
lendirilen sıkıyönetim makamları büyük bir an
layış ve feragatle geceli gündüzlü çalışma neti
cesinde şu işleri yapmışlardır :.
1. Sıkıyönetim ilânını icabettiren ayaklan
manın mahiyeti ve sebeplerinin tesbiti ve me
sullerinin adalet huzuruna çıkarılması ile 1 ve 2
numaralı Sıkıyönetim Askerî mahkemelerince
duruşmaları karara bağlanmıştır.
2. Memleketimizin emniyeti ve asayişi ile
ilgili suçlular takibedilmiş, adalet önünde hesap
vermeleri temin edilmiştir.
3. Diğer sıkıyönetim suçluları ile ilgili sa
nıklar yakalanarak adalet huzuruna çıkarılmış
lardır.
1 numaralı Askerî Mahkemeden verilen hü
kümlerin bir kısmı re'sen Temyize tabi tutul
makta, re'sen Temyize tabi olmıyan diğer kı
sımları ile 2 numaralı Mahkemenin mahkûmiyet
hükümlerinin hemen hepsi de ayrıca sanık ve
müdafileri tarafından Temyiz edilmişlerdir. As
kerî Yargıtay Başsavcılığı 1 numaralı Askerî
Mahkemenin Temyiz tetkikatmdan geçmesi ge
reken hükümlerini incelemiş ve gerekli mütalâ
asını muhtevi bir tebliğname ile dâva evrakını
Askerî Yargıtay Başkanlığı kanalı ile Askerî
Yargıtay 1 nci Ceza Dairesine sevk etmiştir.
Tebliğnamenin tetkikatmdan da anlaşılacağı
gibi 1 Numaralı Mahkeme kararının bir kısmı
nın tasdiki, bir kısmının bozulması ve bir kıs
mının da ıslahı cihetine gidilmesi istenmiş bu
lunmaktadır.
Bu dairenin incelemesine duruşmalı olarak
7 Ekim 1963 tarihinde başlanmış ve duruşmalar
da incelemeler sonuçlandırılarak 31 Ekim 1963
tarihinde nihai karar verilmek üzere ara veril
miştir. 2.numaralı Askerî Mahkemenin de aynı
yolu takibetmesi tabiîdir.
Askerî Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin vara
cağı karar bilinmemekle beraber tetkikat duruş
malı olarak yapıldığından 1 numaralı Sıkıyö
netim Mahkemesinin Askerî Yargıtaym kararı
na karşı ısrar hakkı yoktur, askerî ceza usu
lünde buna imkân verilmemektedir. Kaldı ki,
1 numaralı Sıkıyönetim Askerî Mahkemesinin
hükmü tebliğn'ame hilâfına bozulmasa bile, bu
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takdirde Askerî Yargıtay Başsavcısının Askerî
Muhakeme Usulü Kanununun 244 ncü maddesi
gereğince. itiraz ve karar tashihi isteğinde bu
lunma hakkı da vardır. Bundan başka 1 nu
maralı Sıkıyönetim Mahkemesine bozularak iade
olunacak mahkeme dosyası üzerine yeniden du
ruşma yapılarak sonunda bir kararın tesisi ve
bu kararın da muhtemelen tekrar temyiz edil
mesi hali ortaya çıkmakta ve bütün bunların bir
zamana ihtiyaç göstereceği aşikâr bulunmakta
dır.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu husustaki be
yanlarınızı lütfen ihtisar ediniz. Çünkü, Anaya
sa bu şekilde konuşmaya müsait değildir. Ana
yasanın 132 nci maddesi aynen şöyle der: «Gö
rülmekte olan bir dâva hakkında Yasama Mec
lislerinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili
soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya her
hangi bir beyanda bulunulamaz.» Bu itibarla
lütfen bu hükmü ihlâl etmiyecek şekilde beyan
da bulununuz.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMİ SANCAR (Devamla) — Yargılama muhtevasına te
mas etmedim. Seyri, zaruret ve zamanı izah ba
kımından izah ettim, öyle tensibedilrrse, bun
dan da bahsetmeden geçerim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, Anayasa hükmü,
her hangi bir beyanda bulunamaz, şeklindedir.
(Devam, devam sesleri, gürültüler.)
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMİ SANCAR (Devamla) — Peki efendim.
Sıkıyönetimin ilânını icabettiren silâhlı ayak
lanmanın mahiyeti, sebepleri ve şümulü göz
önünde tutularak sorumlularının adalet huzuru
na çıkarılmaları ve Sıkıyönetimin ilânından bu
güne kadar askerî adalet organlarının bu mü
essif ayaklanma üzerindeki takdire değer gay
ret ve çalışmaları ile olayın aydınlatılması ve
sanıkların olaydaki ilgi derecelerinin tesbiti ve
işin Yargıtay tetkikinden dahi geçirilecek duru
ma gelmiş bulunması göz önünde tutularak ar
tık dâvayı, bakılmakta olduğu mahkemeden alı
narak .ayrı bir adalet organına tevdi etmenin
işleri nasıl geriye götürebileceği ve yeni organ
ların da geçirdiğimiz zamandan daha fazla onla
rı da meşgul edeceği aşkârdır.
Diğer taraftan bu halin memleketin huzur,
emniyet ve asayişine türlü cephelerden tesir ic
ra edeceği ve bütün bunların doğurabileceği
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çeşitli büyük mahzurları yüksek takdirlerinize
sunarım.
Sıkıyönetimin sona ermesi ile yukarda arz et
tiğim mahzurlu sonuçların meydana gelmesini,
içinizden hiçbir arkadaşın müsaade ve müsama
ha ile karşılamıyacağına da samimî olarak inan
maktayım.
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Muhterem arkadaşlarım,
Bütün bu mülâhazalar ve Anayasa düzenini
yıkmak için vukubulmuş olan silâhlı ayaklan
manın bastırılması ve müsebbiplerinin adalet
huzurunda hesap vermelerini teminen büyük ve
kıymet biçilmez gayretler sarf etmiş bulunan
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu çalışmalarının ne
ticeye varmak üzere olduğu bir sırada Sıkıyöne
timin Ankara ve İstanbul'da iki ay daha uzatıl
masına yüksek itimadınızla görev başında bulu
nan Hükümetiniz inanmış bulunmaktadır.
Sıkıyönetim idaresinin bugüne kadar Ana
yasa ve hukuk rejiminden ayrılmadığı hak ve
hürriyetlerin kısıtlanması veya durdurulması
sonuçlarını meydana getiren tedbirlere zaruret
duymadıkça başvurulmadığı ve 19 Ağustos 1963
ten bu yana Sıkıyönetim takyidatınm daha da
azaltıldığı ve kapatılmış olan birçok gazetele
rin ve dergilerin çıkmasına müsaade edilmek
suretiyle normal idare ile Sıkıyönetim İdaresi
arasındaki farkın izalesine âzami gayret sarf
edilmekte olduğu, sizlerin de malûmu bulunmak
tadır. Bundan sonra da daha farksız hale geti
rilmesine maksadı korumak şartiyle devam olu
nacağına muhterem arkadaşlarımın inanmaları
nı istirham ederim.
Muhterem arkadaşlarım,
Arz ettiğim bu sebeplerle Hükümet teklifi
nin kabulünü yüksek tasvipbinize arz ediyor,
istirham ediyorum.

kaldığım için mazur görülmekliğimi rica edi
yorum.
Arkadaşlarımızdan birisi, huzurunuzda, yeni
Anayasa muvacehesinde bugün mer'i bulunan
örfi İdare Kanununun muallel veya bir kısım
hükümlerinin mülga olması icabettiği tezini sa
vundu. Kısmen iştirak ettiğim bu noktai nazara
karşı kendilerinin muarızı bulunmakla iftihar et
tiğimiz siyasi bir partinin sözcüsü de cılktı, Mec
lis jurnal edecek bir üyenin aramızda bulunaca
ğına inanmıyorum. Ama bu kürsüden bu Mecli
si jurnal ediliyor dedi. Muhterem arkadaşlarım,
milletin mübarek reyi ile aranıza gelip bu Meclisi
jurnal edecek bir üyenin aramızda bulunacağı
na inanmıyorum. Ama buı kürsüden bu Mecli
sin jurnal edileceği bir makam mevcudolduğu
yolunda ifadede bulunan arkadaşımızın beyanı
nı da üzüntü ile karşılıyorum. (Soldan, bravo
sesleri) Millî irade ile tekevvün etmiş bir Mec
lisin jurnal edileceği bir makam, adı demokrasi
olan rejimde yoktur. Millen öbür seçimde iyiyi
kötüyü tefrik etmek suretiyle; kimin haklı, ki
min haksız olduğunu takdir eder. O ha
kemdir. Nedir dâva? Deniyor ki; yeni Anayasa,
birtakım hak ve hürriyetler getirmiştir. Eski
Anayasada mevcudolmıyan yeni hükümler vaz'etmiştir. Anayasanın geçici 7 nci maddesiyle
de demişlki, bu birden bire olmaz. Ben yasama
organına 2 yıl izin verdim. Bu 2 yıl içinde mev
cut hükümleri buna göre düzeltmeye mecbur
sun. Düzeltmezse ne olur? Müeyyidesi yok m u !
İki türlü müeyyide vardır: Zecri müeyyide, hu
kukî müeyyide. Zecri müeyyide mevcutsa; dü
zeltilmediği takdirde mukabili olan hâdise, fiil
veya ceza husule gelir. Ama hukukî müeyyide
odur ki, hukukan riayete mecbur olunan bir
hüküm yerine getirilmezse hukuık nizamı keder
duyar.

BAŞKAN — Son söz olaraK Adalet Partisi
G-rupu adına İhsan Sabri Çağlıyangil, buyuru
nuz.
İHSAN SABRI ÇAÖkAYANGlL (C. S. Bur
sa Üyesi) — Muhterem Başkan, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin değerli azaları, örfi İdare Ka
nununun temdidi müzakeresi hakkında mensubolduğum partinin görüşü Grup Sözcüsü tarafın
dan ortaya konduktan sonra Yüksek Huzurları
nızı işgal etmek için bir lüzum ve sebep mevcut
değildi. Ancak burada bir arkadaşın beyanı üze
rine birkaç dakikanızı almak mecburiyetinde

Sayın Coşkun Kırca buyuruyor ki, yeni Ana
yasa sıkı yönetimi kabul etti. Mevcut sıkı yöne
tim Anayasamıza göre hukukî bir nizamdır.
Evet, hürriyetlerin nasıl kısılacağı kanunla dü
zenlenir, diyor. Doğru; ama elde de kanun var.
O halde? Yapılacak bir iş yok. Kanunun iptali
istenmemiş. Hiçbir komisyon bunu, Anayasa
mucibince geçici 7 nci madde dolayısiyle, çıka
rılma»} lüzumlu kanunlar mıeyaninda saymamış,
ki bu iddia da doğru değildir. Çünkü Senato Ana
yasa Komisyonu sarahaten verdiği raporda örfi
İdare Kanununun Anayasanın geçici 7 nci mad-
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desi mucibince iki yıl içinde çıkarılması lâzımgelen kanunlara dâhil olduğu tezini savunmuş
lardır, Yani iptal dâvası açılmadı, Komisyonca
zikredilmedi diye Anayasa hükümleri ana hu
kuk kaideleri de mülga mıdır? Ben Yüksek He
yetinizden soruyorum; Anayasanın koyduğu ye
ni bir hüküm hiçbir kanun çıkmasa dahi o hü
kümle ilgili bir hâdise bir mahkeme huzuruna gel
se hâkim «Anayasada var ama hususi kanunu
yok, ben bunu uygulamam.» diyebilir mi? Veya
Anayasanın iptal ettiği bir hüküm halen tashih
veya tadıil etmiş, bir kanunda aksi mevcudolsa
yine o hâdise ile ilgili hüküm hâkim huzuruna
gelse «Anayasa böyle diyor ama 335 sayılı Ka
nunda bu madde var, ben bunu tatbik ederim.»
diyebilir mi? Ne diyoruz biz?. Mademki, geçici 7
nci madde 2 senelik mehil vermiştir. Bu 2 genel
lik mehil içinde mevcut kanunların Anayasa ile
ahenkli olan kısımları hüküm ifade eder. Ama iki
yıl içinde bu kanunlar Anayasaya intibak ettirilmediği takdirde artık Anayasanın sarahaten men
ettiği hükümlerin tatbikine veya sarahaten mü
saade ettiği hükümlerin tatbik edilmemesine im
kân kalmaz.
Buyuruyorlar ki, «örfi idare her memlekette
hürriyetleri kısar» kısar elbet. Ama örfi idare
hürriyetlerin kısıntısını bâzı ahvalde mülki ma
kamlar vasıtasiyle tedvir eder, bâzı ahvalde aske
rî makamlara verir. Elimizdeki örfi îdare Ka
nunu 1924 Anayasasının esprisi içinde çıkmış bir
kanundur. Lütfen hafızalarınızı o seneye geri
ye götürün : Kurtuluş Savaşından yeni çıkmışız,
memleket iç. ve dış tehlikesi altında; bir rejime
giriyoruz ki, tek partili olması mahkûm, mukad
der. Kurtuluş Savaşı devam ederken dahi Meclis
içinde inananların ve linanmıyanlarm mücadelesi'
olmuş, zaten tarih bir tekerrürden ibarettir, her
Mecliste inanlar ve dnanmıyanlar vardır. (Orta
dan alkışlar) Dünyada öyle parlâmentolar görül
müştür ki, seçimle gelmiş üyeleri, halkın reyi ile
gelmiş üyeleri demokrasiyi yıkacak' ihtilâllerin
toplantılarına iştirak etmiştir. Her Mecliste. (A.
P. sıralarından bravo sesleri ve alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, lütfen mev
zu' hakkında konuşunuz. (Orta sıralardan ihkakı hak sesleri)
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGlL (Devam
la) — O espri içinde bir Örfi îdare Kanunu çı
kıyor, elbette ki, hürriyetleri kısış fikri ve anla-

17.10-1963

0:1

yışı o kanun ruhuna sadık 27 Mayıs sonrası yeni
Anayasa modern hükümler ve yemi haklar hür
riyetler getirmiş.
Z E K Î BALTACIOĞLU (Bolu Milletvekili)
— iftihar ettiğin parti. (C. H. P. sıralarından
«Kırmızı oy verdin» sesleri).
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) —r- Kırmızı rey veren kimse ona hitabediniz. Benim
kırmızı rey verdiğimi biliyorsanız kirli bir teces
süsünüz var demektir. (Soldan, «bravo sesleri»
alkışlar)
Yeni Anayasanın getirdiği hak ve hürriyet
ler içinde çıkacak örfi idare Kanunu, elbette
ki, 1924 Anayasasının nizamı içinde kurula
maz, o Anayasanın espirisi içinde
kalamaz.
Birtakım hükümleri içerde veya dışarda kala
caktır. Böyle bir iddiayı hulûsu niyetle savu
nan bdr arkadaşımıza «Meclisi jurnal ediyor
sun» denemez.
(Sayın Millî Savunma (Bakanı, «hürriyeti ya
şatmak için hürriyetin takyidine muhtacız» de
di. Ben hürriyetten mahrum
olduktan sonra
onu örfi idare vesilesiyle veya kanunla takyidetmemizde ne fark kalacaktır 1 ? Eğer ö r f i
idare mevzuuna mahsur ve münhasır kalsaydı,
yani meselâ ben misal olarak size îzmir örfi
idare Komutanının mahallî seçimler hakkında
ki bir beyanının arzu
ederseniz okuyayım.
(Oku, oku, sesleri) «Mahallî seçimler dolayı-l
siyle seçime katılan siyasi partilerle bağımsız
adayların 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun
(Ortadan <4Son Havadis» sesleri) propagandasiyle ilişkin hükümleri
dairesinde ve aşağıda
belirtilen hususlar 'göz önünde tutularak seçim
propagandaları yapmaları serbesttir. «Hangi
hususlarda? iSeçim propagandalarında bugüne
kadar tebliğ edilmiş olan sıkıyönetim esasları
ihlâl edilmiyecektir. Halk efkârını bulandırıcı
ve kışkırtıcı, vaıtandaşlar
arasında husumet
tevlidedici propagandalar her ne suretle olur
sa olsun yasaktır. (CH.P. sıralanndan bravo
sesleri, alkışlar).
«ilçe seçim kurullarınca açık veya kapalı
yerlerde seçim propagandası ımaksadiyle yapı
lacak toplantılar 3 gün evvel gün, saat ve yer
leri belirtilmek suretiyle (Sıkıyönetim Komutan
lığına bilgi verilecektir. (Gürültüler)
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz,
lütfen
dinleyiniz, Devam edin ıSayın Çağlayangil.
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,ÎHSAN SABBÎ ÇA&LAYANGİL (Devamla)
— İzmir'in aldığı kararın, Örfi İdare Komutan
lığının diğer makamları tarafından abanmasına
mâni bir hüküm var mıdır? İzmir mülga imiş,
İzmir olabilir. Kim temin eder Ankara ve İs
tanbul yarm aynı
tebliğleri neşretmiyecek?
• (Gürültüler)
Mesele şudur arkadaşlarım; biz muayyen
bir mevzu için :bu memleketin selâmeti babın
da Sıkıyönetim hükümlerinin verdiği salâhiye
ti Hükümete devretmeyi memnuniyetle kabul
ettik. Ama iSıikıyönetimin basın, sinema bileti,
yol inşaatı, tatbikat hatalarını zikretmek sure
tiyle huzurunuzu işgal etmek istemiyorum. Bu
yollarla zedelemek elbette ki, endişe verici bir
haldir.
VAHAP DÎZDABOĞIAJ (Mardin Milletve
kili) — 19 Temmuzda böyle söylemedin. Burada
zabıtlar vardır.
İHSAN SIABBÎ ÇAĞLAYANGİL (Devam
la) — (Benim Yüksek Huzurunuza arz etmek
istediğim fIkiç şudur :
Sıkıyönetim mahkemeleri ile ilişkin hâdise
lere maksur kalması şartiyle ve yeni Anayasa-:
nın yazdığı hürriyetlere sadık kalmak kaydiyle Ankara'da uzar; mahkemelerin devamı buna
zaruret hisısettirir. Uzaması da bu kayırtlara
münhasırdır. Nasıl en iyi Hükümet, kendisini
hisserttirmiyen Hükümetse, en iyi Sıkıyönetim
de vücudundan en az bahsedileni
Sıkıyönetim
olmalıdır. Şu halde İzmir ve İstanbul'da Sıkıyö
netimin uzatılması iğin hiçbir sebep yoktur.
Arkadaşlarım, son söz olarak şunu söyliyeceğim; Sayın Coşkun Kırca böyle giderse yok
«şu 25 Ekimde bu olmazsa Anayasa ihlâl edilir»
tezini bu Meclis savunursa, Anayasanın ihlâli
bahis konusu değildir. Bir hukuk
nizamının
kaidelerinin ihlâli bahis mevzuu idi.
Anayasanın zecri müeyyideleriyle bağlı ol
madıkı için Anayasa ihlâli iddiası varit değil
idi. Ama foöyle giderse biz 25 Ekimden sonra
burada oturamayız lâfı da büyük üzüntü ifade
eden hüküm olur. (C.H.P. sıralarından «anla
yışınız öyle» sesleri) Eğer adımız doğru ise
idemokrasi ise, eğer şûrada «Egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir» hükmü Atatürk'ün mübarek
bir emaneti ise bizi buradan çıkaracak kuvvet
yer yüzünde mevcut değildir, arkadaşlar... (A.P.
sıralarından sürekli alkışlar, bravo sesleri)
-T
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IBAŞKAN — Verilmiş kifayet
okutuyorum :

Önergesini

Sayın (Başkanlığa
(Sıkıyönetimin Ankara ve İstanbul'da iki ay
daha uzatılması hakkındaki (görüşmeler kâfidir.
Kifayeti müzakerenin reye arzını teklif ederiz,
saygılarla.
Giresun Milletvekili
Erzurum Milletvekili
Etem Kılıçoğlu
Ertuğrul Akça
IBAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesini
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, müzakeresini yap
tığımız 'Başbakanlık tezkeresi ile il'gili üç öner
ge verilmiştir. Bunlardan birisinde, IMillet Par
tisi Grupu adına Sayın Zekâi Dorman tarafın
dan Ankara ve istanbul'da 'Sıkıyönetimin..kalldırılması teklif edilmektedir. Diğer iki tane
si iSaym İsmail Hakkı Yilanlıoğlu ve arkadaş
ları tarafımdan verilmiştir. Ankara'da ye bir
ay daha devamı istenmektedir.
Üçüncü 'önerge Adalet Partisi Grupu adına
Oühat Bilgehan ve İhsan iSabri Çağlıyanıgil taraifmdan verilmiştir ve Sıkıyönetimin Ankara'
da 1 ay uzatılması teklif edilmektedir. En ay
kırı olması hasebiyle tamamen kaldırılması
teklifini önce oyunuza arz edeceğim. Ancak,
Sayın Zekâi Dorman'dan bir hususu tavzih et
mesini rica edeceğim. Tamamen kaldırılması
sekilinde ifade edilmiştir. Bu hükmün kabu
lü, 'bugünden itibaren örfi İdarenin kaldırıl
masına müncer olacaktır. Bugün müzakeresini
yaptığımız şey, örfi İdarenin uzatılmasiyle il
gili Başbakanlık tezkeresinin müzakeresidir. Si
zin önergeniz kaldırılması şeklinde 'mi, uzatıl
maması şeklinde mi ?
'
ÖMER ZEKÂİ DORMAN (İstanbul Millet
vekili) — Kaldırılması şeklindedir.
BAŞKAN' — Bu şekilde «okutup oya koya
cağız.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Şifahen 'açıkladığımız sebeplerle, Sıkıyöneti
min İstanbul ve Ankara'dan da kaldırılmasına
karar verilmeısini arz ve teklif ederiz.
• Millet Partisi T. tB. M. M.
G-rupu 'adına
İstanbul Mililetvekili
Ömer Zekâi D orman
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öbürlerini de okutuyorum.

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
Sıkıyönetimin Ankara'da 'bir ay uzatılma
sını arz ve teklif ederiz.
Kastamonu Milletvekili
Ankara Milletvekili
t. Hakkı, Yılanlıoğlu
M. Kemal Erkovan
Arikara Milletvekili
Çankırı Milletvekili
Zühtü Pehlivanlı
Sahan Keskin
Ankara Milletvekili
Giresun Milletvekili
ismail Gence
Ali 'Cüeeoğlu
Kütaihya Milletvekili
Saidrettin Tosbi
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Yüksek Makamına
örfi İdarenin yanlız Ankara'da, bir ay uza
tılmasını, diğer yerlerden kaldırıllmasını arz ve
teklif eyleriz.
Bursa C. S. Üyesi
Balıkesir Milletvekili
A. P. Senato Grapu
A. P. Meclis Grupu
Başkanvekili
Başkanvekili
İhsan Safari Çağlaıyanigil
Cihat Bilgehan
BAŞKAN — Okunmuş olan 'önergelerden iki
tanesi aynı mahiyettedir. İkisini 'birlikte oyla
rınıza sunacağım. Şimdi, Hükümet teklifine
en aykırı olması hasebiyle. iSaym Zekâi Dorman
tarafından verilmiş olan ve tamamen kaldırıl
masını derpiş eden önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir.
Diğer iki önergeyi, yani Ankara'da bir
ay müddetle örfi İdarenin uzatılması derpiş
edilen ve birbirinin aynı 'olan iki önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler...
Muhterem arkadaşlar, lût'fen ellilinizi indirin.
Çünkü hem siz yoruluyorsunuz, hem de gül
lük >çe'kiliyor. Ayağa kalkmak suretiyle reyle
ri teshit 'edelim. ('Gürültüler) İşte, sayılmış
olan neticelerde o kadar bariz fark var 'ki: l.(>8 151 - İT^ tür. Böyle sıhhatli bir neticenin alı
nabilmesi için... («Açık oylama yapalım» ses
leri) Muhterem 'arkadaşlar, bize açık oy teklifi
gelmemiştir. Biz şimdi... (deliyor, sesleri)
SEYFÎ Ö'ZTÜR'K (Eskişehir Milletvekili)' —
Riyaset sayıda ihtilâfa düşerse açık oylamaya
gideh'ilir.
BAŞKAN — Gidebilir efendim. Onun için
biz daiha evvel ayağa kalkmak suretiyle say
mayı tercih ediyoruz...
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Muhterem arkadaşlar, önergelerin açık oy
la oylanmasını talebeden bir önerge gelmiştir.
Ancak hu, Hükümet teklifinin yani Hükümet
teklli»fjnde tebarüz ettirilen «iki <ay daha uzatıl
ması..»' ile ilgilidir. Bizim oyladığımız hir ay
ve Ankara'da kalmasını istiyen önergelerdir.
KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) —
önerlgeler de vardır, tasrih ^edilmiştir, önergeler
ve Hükümet teklifi diye tasrih edilmiştir.
BAŞKAN •— Muhterem arkadaşlar, verilmiş
olan önerîge aceleyle yazıldığından foâzı isimler
okuna mamaktadır. Bu durum karşısında esa
sen Riyaset açık oylama suretiyle neticeyi al
mayı lüzumlu görmüştür. Bu itinarla açık oy
larınıza müracaat edilecektir.
Şimdi, 'birhirinin aynı olan iki önerge, yani
örfi İdarenin yalnız Ankara'da hir ay uzatıl
ması ve Ankara'ya münhasır olması hususunu
teJbarüz ettiren önergeleri 'açık oyunuza sunu
yorum. Kutular buraya konacak ve esamiye
'göre herken sırasiyle oyilarmı kullanacaktır.
önergelerim 'kabulü beyaz, reddi kırmızı, çekinseıi yaşil oylarla olacaktır. Yanlarında mat
bu oy puslası bulunmayan üyeler -beyaz kâğıda
kabul veya ret veyalhut çekinser diye yakmak
ve Riyaseti haberdar etmek 'suretiyle -oylarını
kullanabilirler.
Şimdi hanlgi seçim bölgesinden !başlana<cağına dair kurayı çekiyorum: Antalya.
(Antalya seçim bölgesinden haşlamak su
retiyle. oylar topllandı.)
BAŞKAN — Oylarını kullanmamış arkadaş
lar lütfen kullansınlar... Oylarını kullanmıyan
arkadaş var mı'efendim? Yok.
Oylama işlemi 'bitmiştir.
Sayın üyeler; aıçık oylaranıza arz edilmiş olan
önergelerin oylama neticesini okutuyorum.
Oy sayısı
Kalbul

Ret
OeSkinser

417
176
235
7

önergeler reddedilmiştir.
Şimdi Başbakanlık tezkeresini oyunuza su
nacağım ; ancak, yine 15 imzalı bu tezkerenin
•oylanmasının da açık oylama suretiyle yapıl
masını istiyen hir önerîge var, okutuyorum..
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Yüksek [Başkanlığa
Hükümet teklifinin açık oya sunulmasını
arz ve teklif ederiz.
Antalya Milletvekili
'Samsun Milletvekili
İhsan Ataöv
Osman Şa'hinoğlu
Bursa Milletvekili
Samsun Milletvekili
ismail Yılmaz
Ali Fuat Alişan
Samsun Milletvekili
Konya Milletvekili
Hamit Kiper
Ahmet G-ürkan
Adana Milletvekili
Çorum Milletvekili
Hasan Aksay
Abdurra'hman Güler
Artvin Milletvekili
Kayseri Milletvekili
Hüsamettin Gümüşpala
Nihat Ata
Edirne Milletvekili
Eskişehir Milletvekili
Nazmi özoğul
Aziz Zeytinoğlu
Trabzon Milletvekili
Trabzon Milletvekili
Ekrem Dikmen
Zeki Yağmurdereli
Kars Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Lâtif Aküzüm
Hüsamettin Tiyanşan
Güînüşane Milletvekili
iSalbahattin Savacı
BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresinde teba
rüz ettirilen; Ankara ve İstanbul'da 2 ay müd
detle örfi idarenin uzatılması ile ilgili önerge
yi açık oylarımıza sunuyorum. Kutu kürsünün
yanma konulacaktır ve adçekme ile seçim mın>
takası tesbit edilecektir : Kayseri.
(Kayseri üyelerinden itibaren oylamaya baş
landı.)
BAŞKAN — Oy kullanmamış arkadaşlar
lütfen acele etsinler. Oyunu kullanmıyaaı ar
kadaş var mı? Oylama muamelesi bitmiştir.
Oylama neticesini okutuyorum :
Oy sayısı
Kabul
Ret
Çefeinser

362
257
92
13

BAŞKAN — önerge kabul edilmiş, İstanbul
ve Ankara'da örfi İdarenin iki ay uzatılması
Yüksek Meclisimizce kabul edilmiştir.
Muhterem arkadaşlar, şimdi
'önerge daha vardır, okutuyorum.
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amaciyle) kabul buyurulmasını arz ederim.
Kırşehir Milletvekili
Ahmet Bilgin
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
önerge oylama sırasında 'gelmişti. Esasen bu
iönengenin oya konması için örfi İdarenin uza
tılmasının kabul edilmiş olması lâızıragelir.
Şimdi, örfi İdarenin uzatılması kabul edilmiş
tir. önergeyi ondan sonra oyunuza sunuyorum.
(Tekrar okutun sesleri),
Okuttum efendim, önergeyi tekrar okutuyo
rum.
(Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in öner
gesi tekrar okundu.)
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Usul hakkın
da söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz.
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım, Anlkara ve îstanbulda örfi İdare
iki ay uzatıldıktan sonra, bu kabîl önergenin
oya vaz'edilmesine ve kabul edilmesine imlkân
ve ihtimal yoktur. Bıaşikanlık Divanından istir
hamımız bu önergenin 'oya vaz'edilmemesine
mütaa'llik davranışta bulunmasıdır. Hürmetle
rimle.
BAŞKAN — Sayın Kırca, buyurun.
COŞKUN KIRCA (İstanbul Milletvekili)
— Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 124 ncü
maddesinin 2 nci fıkrası gayet sarihtir. Sıkı
yönetimin her defasında iki ayı aşmamak üzere
uzatılması Türkiye Büyük Millet Meclisinin
kararma bağlıdır, denmektedir. Her defasında
ilki ay uzatma kararı, iki ay içerisinde belli bir
süre Sıkıyönetimin uygulanmıyacağı gibi şart
lara bağlanmaktan gayrı Sıkıyönetim sırasında
Sıkıyönetim makamlarına verilen muayyen (ka
nuni salâhiyetlerin bir kısmının uygulanmasının
bahis konusu olamıyacağı yolunda da şarta
bağlanamaz. Sıkıyönetim ya tatbik edilir, ya
tatlbik edilmez, ya uzatılır, ya uzatılmaz. Bi
naenaleyh, Anayasanın sarih hükmüne aykırı
olan bu önerge oya konamaz efendim.

verilmiş bir

BAŞKAN — Sayın Cihat Bilgehıan, lehte

mi?
CİHAT BjLGEHAN (Balıkesir Milletvekili)
Yüksek Başkanlığa
— Usul hakkında.
Sıkıyönetimin seçim propagandası esnasın
BAŞKAN — Bu verilmiş önergenin lehinda muvakkaten 'olsun İstanbul ve Ankara'dan
kaldırılmasını (seçimin şaibeden kurtarılması | de mi, aleyhinde mi?
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CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir Milletvekili)
—• Onun hakkında değil efendim, usûl hak
kında.
BAŞKAN — Bu önerge ile ilgili usûl hak
kında değil mi?
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir Milletvekili)
—• Riyasetin tutumu hakkında.
BAŞKAN — Riyasetin tutumunun lehinde
mi konuşacaksınız?
CİHAT BÎLGEHAN (Devamla) — Evet.
BAŞKAN — Buyurun.
Sonra Sayın Ahmet Bilgin'e söz vereceğim.
İki aleyhte konuşuldu.
CÎHAT BlLGEHAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Riyaset Makamının tutumu
yerindedir. Şu bakımdan: Riyaset Divanı
kendisine gelmiş bulunan önergeleri elbette,
Heyeti Umumiyenin reyine arz edecektir. He
yeti Umumiye de bu hususu takdir edecek ve
Anayasaya aykırı ise, her birinizin en aşağı
Riyaset Divanı kadar bu hususu uygulayıp
uygulamadığı hususunda vicdan sahibi bulunma
nız itibariyle, bu önergenin mutlak surette oya
vaz'ında bir yolsuzluk yoktur Reisin tutumu
tamamen Anayasa ve İçtüzüğe uygundur.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ahmet Bilgin.
AHMET BİLGİN (Kırşehir Milletvekili)
— Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın hükmü
karşısında artık Sıkıyönetim iki ay iki vilâye
timizde uzatılmış (bulunuyor, önümüzde bir
seçim propagandası var. Seçimin her türlü
şaibeden kurtarılması için, bunun tamamiyle
seçim kaaıunları gereğince ve hiç bir müdahale
ye mâruz kalmadan yürütülmesi amacı ile mu
vakkaten Sıkıyönetimin faaliyetinin durdurul
ması Anayasaya aykırı değildir. Buna karşı
da hiçbir Anayasada bulunmadığına
göre;
Coşkun Kırca 'arkadaşımızın «bu önerge oya
konmaz» demesi katiyen caiz olamaz. Çünkü
bu hüküm mevcut değildir. Bir defa Anayasa
nın hükmünü yerine getirmiş ye Sıkıyönetimi
iki ay daha uzatmış bulunuyoruz. Yalnız önü
müzdeki seçimleri «seçimler baskı altında ya
pıldı şöyle yapıldı, böyle yapıldı» demekten
kurtarmak ve hakikaten serbest bir seçim ya
pılabilmesi için bunun seçim sırasında muvakka
ten tatil edilmesi başka memleketlerde vâki ol
muştur ve bizim memleketimizde de olabilir.
Anayasaya aykırı değildir. Hürmetlerimle.
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BAŞKAN — Arkadaşlar; 'bu meselede baş
ka kimseye söz vermiyeceğim. İki lehte, iki
aleyhte konuşulmuştur. Yalnız Sayın Coşkun
Kırca kendi talebi istikametinde bir usulün
tatbikini istiyen bir önerge versin, bu önergeyi
Heyeti Umumiyenin reyine arz edeyim. Ancak
Riyaset olarak biz bu önergenin oya sunulaca
ğı kanaatindeyiz. Zira Anayasanın 124 ncü
maddesi «Bakanlar Kurulu, süresi bir ayı aş
mamak üzere, yurdun bir veya birden fazla
bölgesinde veya her yerinde Sıkıyönetim ilân
edebilir ve (bunu hemen T. B. M. Meclisinin
onamasına sunar» dedikten sonra «Meclis ge
rekli gördüğü zaman Sıkıyönetim süresini kı
saltabileceği gibi, tamamiyle de kaldırabilir.»
hükmünü ihtiva etmektedir. (Ara sıralardan
olmaz sesleri, gürültüler)
O halde Anayasada böyle 'bir önergenin şu
veya bu şekilde oya konmasını menedici bir
manâ mevcut değildir. (Olamaz sesleri, gü
rültüler)
Muhterem arkadaşlar, müzakeresi İçtüzüğe
göre yapıldı, önerge de oylanacaktır.
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Sıkı yönetimin bir kere uzatılması kararlaş
tırıldıktan sonra bu kararın akabinde iptali ma
hiyetindeki önergelerin oylanması Anayasanın
,124 ncü maddesine ve içtüzük icaplarına aykı
rıdır.
Sayın Ahmet Bilgin'in önergesinin oya komulmamasını rica ederiz.
Bolu
İstanbul
Milletvekili
Milletvekili
Kemal Demir
,
Coşkun. Kırca
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın
Ahmet Bilgin'in önergesini oya koymadan evvel
bu önergenin oya konulup konuTmamasını tesbit zımnında Sayın Coşkun Kırca'nın vermiş
olduğu takriri oya sunacağım. Bu önergenin ka
bulü halinde Ahmet Bilgin'in önergesini oya
koymıyacağım.
Şimdi önergeyi oyunuza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu se
beple Sayın Ahmet Bilgin'in önergesini oya koy
mıyacağim.
Gündemimizde bulunan ikinci konuya geçi
yoruz.
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2. — Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 4 ar
kadaşının, [Amerika'dan ithal edilecek ]33 dizel
elektrik lokomotifinin -ihalesi mevzuunda Ulaş
tırma Bakanı îhsan Şeref Dura hakkında soruş
turma açılmasına dair önergesi (4/8)
ÎSMAllL -HAKİKİ AKDOĞAN (Yozigat Mil
letvekili) — 'Bir takrir veriyorum, tereiihan söz
istiyorum. Çünkü dünkü konuşmalarda şahsıma sataşılmıştır.
{BAŞKAN — Söz sırası ıSayın Kurutluoğlu'nda, ancaJk daha evvel bir önerge ile Bayın İs
mail Hakkı Akdoğan dünkü müzakerelerde şah
sına sataşıldığını iddia etmektedir.
Sayın Akdoğan,- hangi kelimelerle ve kim ta
raf md,an size sataşılmıştır?
lîSMAÎL HAİKİKI AKDOĞAN (Yozgat Mil
let yekili) —- Takririmde yazdım efendim. Sayın
Kadri özek tarafından «Takrir sahibi bu mese
leyi neden ve nasıl getirmiştir? Anlaşılmıyor.
Partizanlık ve parti finansmanı vardır, denil
miştir. («Sataşma değil» sesleri)
(BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dün
burada bulunan Riyaset Divanı üyeleri ile de
istişare 'ettik. Dün, hakikaten Kadri 'özek ar
kadaşımız böyle ter şey söylemiştir, isim zikretnrıemiş olmakla beraber, «Bu takririn buraya
nasıl geldiği» demek suretiyle, takriri veren'leri
kasdettiği aşikârdır. Bu sebeple, sataşma olduğu
kanaati R/iyaset Divanında mevcuttur. Bu ba
kımdan arkadaşımıza söz* veriyorum, yalnız kı
sa ve yeni bir sataşmaya vesile olmaması şartiyle. Buyurun efendim .
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozigat Mil
letvekili) — Çok muhterem arkadaşlarım, ge
çirmiş bulunduğum bir kaza sebebiyle dünkü
müzakereleri dinleyicilere ait balkondan takiıbettim. Bu arada konuşan sayın arkadaşımız
Kadri özek, bendenize ve takrir sahiplerine sa
taşmış bulunuyorlar. Bu 'bakımdan sırf bu hu
susta birkaç kelime konuşmak arzusundayim.
Evvelâ şunu belirtmek isterim iki, Sayın Kad
ri özek konuşmasının başında «Bir Meefl'is üye
si arlkadaşımız vâki birtakım söylentiler ve de
dikodular muvacehesinde haklı olarak büyük bir
hassasiyet göstermiş ve meseleyi Meclise aksettirmiştir» şeklinde beyanda bulunmuşlardır.
Esasen bu beyanlar Yüiksek Meclisin biriçok üye
leri .tarafından tekrar edilmiş ve hepsine ayrı
ayrı teşekkür ve hürmetlerimizi arz ederiz.
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Ancak konuşmasını devam ettiren hatip ar
kadaşımız, bir muhterem arkadaş dediler ki,
«Efendim, bu meseleyi tetkik ettim, 'bir şey var,
var ama ne olduğunu faiz de bilmiyoruz. Mec
lis tahkikatı, soruşturması neticesinde anlaşıllis tahkikatı, soruşturması neticesinde anlaşıl
ması kabil olmıyacak, hattâ Adalet huzurunda
bu anlaşılamıyacaktır.»
Muhterem arkadaşlar, anlaşılmıyacak bir
nokta daha vardır. Bu mesele buraya nasıl gel
miştir, nasıl getirilmiştir, bu husus çok mühim
dir. Anlıyamadığımız bir oihet de benim bu
kanaatimdir. Burada Hükümete birçok vesile
lerle hatırlattığımız gibi partiler faaliyetleriyle
ilgili kanun henüz ıgelmemiştir. Bu itibarla biz
buna muvazi birtakım hâdiseleri alacağız. Bu
iş siyasi yatırım olacaktır. Bu .iş parti finans
manı olacaktır. Bu işte birtakım iftiralar da
olacaktır» şeklinde konuşmuşlardır.
Muhterem arkadaşlar, evvelâ sayın arkada
şıma şunu hatırlatmak isterim; buraya bu mev
zu şu şekilde gelmiştir:
Büyük Millet Meclisinde, bu Meclisin sayın
üyeleri tarafından kurulan ve bu Meclise niyabeten tetkik yapan bir kurul ortada suiistimal
olduğunu, Bakanın ihmali bulunduğunu tesbit
etmiş, bir rapor vermiş; bu rapor sayın MilletveMllerinin gözlerine, dolaplarına tevzi edilmiş,
bu tevziatta, (bu raporu gördük. Bu rapordaki
fikirlere de esasen iştirak ettiğimiz için bu tak
riri verdik. Sayın arkadaşımız galiba bu takri
ri değil de, bundan evvel, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine değil, Millet Meclisine verdiğimiz
takriri kasdetmek istediler. O takririmizi neden
yerdiğimizi o Mecliste uzun uzadıya izah ettik.
O ızaman da bâzı arkadaşlarımız teze ithamlar
da bulunarak, karşı firmalardan para. almadığı-.
mızı mı söylemediler, partiyi finansman etmek
için bu çareye baş vurmadığımız iftirasında mı
bulunmadılar... Daha neler, neler arkadaşlar...
Arkadaşlar* daha evvel .bir derginin hakkı
mızda yazmışolduğu yazıya mahkeme kanaliyle
vermiş olduğum cevabı hatırlatmak isterim. Biz
ler takrir sahibi olan kimseler, bu firma sahip
lerinin hiçbirisini ne görmüş, ne selâm vermiş
kimseler değiliz. Gerek şahsımız tarafından, ge
rekse partimiz tarafından kendilerinden şu veya
bu ölçüde en ufak bir yardım veya teberru alın
mış değildir. İddiasını yapan arkadaşlanm en
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az iddialarını ispata davet ediyorum. Arkadaşı,ımız şayef bu firmalardan veya 'bir "başka yol
dan bu mesele ile ilgili veya başka bir mesele
ile ilgili, şahıslarımızın veya partimizin en ufak
maddi ve mânevi yardım veya bir fayda temin
ettiğini ispata kalkar da bu yolda hareketi gös
terirse Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsün
deki iddiasını ispata kalkan şerefli bir arkadaş
olarak kendisini selâmlarım. Hürmetlerimle,
(Alkışlar)
BAŞKAN — Söz sırası Sayın Sahir Kurutluoğlu'nun.
SAHİH KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka
nınca «Seçilen Üye) — Sayın Başkan, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin saygı değer üye
leri; Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel lo
komotifin ihalesi sebebiyle Ulaştırma Bakanı
hakkında Meclis soruşturması açılmasına mü
tedair önergenin esasına taallûk eyliyen fikir
leri arz ve izahtan evvel, usule müteallik bir
noktaya işaret etmeme müsaadelerinizi istir
ham edeceğim.
Meselâ; ortada bir istem mevcut mudur
ve birleşik oturumda soruşturma açılmasına
mütedair , müzakerelerin neticesinde bir ko
misyon teşkili mümkün müdür, değil midir
noktasında düğümlenmektedir.
Anayasamızın
88 nci maddesini tetkik buyurduğunuz zaman
müşahade edeceksiniz (Türkiye Büyük Millet
Meclisinin denetim yolları) matlâbı, genel ola
rak maddenin kenarında yer almış bulunmak
tadır ve 88 nci madde, «soru, genel görüşme,
Meclis soruşturması ve Meclis araştırması, her
iki Meclisin yetkilerindendir», kaydiyle ge
rek Cumhuriyet Senatosunda, gerek Millet
Meclisinde, Meclis soruşturulması yetkisi ih
das edilmiş ve Anayasa böyle bir yetkiyi her
iki Meclise tanımış bulunmaktadır. Gensoru
yetkisini sadece Millet Meclisine hasrü tah
sis eden Anayasa 90 nci maddede Meclis so
ruşturması hakkında, «Başbakan veya bakan
lar hakkında yapılacak soruşturma istemleri
Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik top
lantısında görüşülür», kaydını vaz'etmiştir.
Burada istemle görüşmenin tefrik ve tâyini
zarureti doğmaktadır. Bu maddenin takdim ve
İvini sırasında geçirdiği safahatı kısaca
ru'et edersek; varacağımız neticede »belki koıay yolu bulmuş oluruz.
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BAŞKAN — Sayın Kurutluoğlu, mütalâa
nıza bir dakika ara vermenizi rica edeceğim.
Bu mütalâanız usul hakkında bir mütalâadır.
Yeni soruşturma isteminin Büyük Millet Mec
lisine gelişi ile ilgili usule mütedairdir. Halbu
ki siz bu önerge ile ilgili söz istemiş bulunuyor
sunuz. Eğer usul hakkında söz almışsanız lüt
fen tasrih edin.
SAHİR KURUTLUOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, yüksek müsaadelerinize sığına
rak bir noktaya işaret etmeme müsaadelerinizi
istirham ediyorum Mevzuu müzakere bir ba
kan hakkında soruşturma açılıp açılmaması,
yani, bir ceza mesuliyetinin mevcudiyeti veya
ademi mevcudiyetine karar verilebilmek için
yapılan müzakerelerdir.
İstemin ademi mevcudiyeti halinde bir
ceza mesuliyetini tâyin edecek soruşturmanın
müzakeresinin mümkün olup olmıyacağı ceza
hukukunda, üzerinde münakaşa dahi edilmiyecek bir noktadır. Bu itibarla fikirlerimizi,
isnatlarımızı, iddialarımızı veya hâdisede suç
olmadığı yolundaki kanaatlerimizi, açılmış bir
istemin mevcudiyetine dayanarak söyliyeceğiz.
Bu itibarla, hakka vusul yolu olan usulü tesbit etmeden asıl hakkında bir fikir yürütme
nin mümkün olmıyacağı kanısındayım. Bu iti
barla evvelemirde Riyaset makamının müzake
relerin cereyan tarzında Anayasanın emri ha
kikisine riayet edilip edilmediği hususunda
•bir karara varmasını sözlerimin sonunda arz
edeceğim. Bu itibarla lütfedin buradaki usul İç
tüzük usulleri bakımından önergenin varlığı ve
ya yokluğu mânasına değil Anayasanın emri ha
kikisinin yerine getirilip getirilmediği mâna
sında bir usuldür. Cezai mesuliyet tevcih eden
noktalarda aranması lâzımgelen bir usuldür.
Onun için lütfedin, müsaadenizi istirham ede
ceğim, emirlerinize muntazırım Sayın Başka
nım.
BAŞKAN — Bahsettiğiniz mesele, cidden
üzerinde durulması lâzım gelen bir meseledir.
Ancak biz Riyaset olarak şunu sormak istiyo
ruz ; usulü meseleye mi temas ediyorsunuz, yok
sa esas hakkındaki meseleye mi ? Eğer usul hak
kında konuşuyorsanız, bahsettiğiniz mesele hak
kınca lehte veya aleyhte usuli mütalâa serdedip
Heyeti Umumiyenin karariyle meseleyi vuzuha
götürmek mümkün olacaktır. Bu itibarla evve
| lâ eğer usuli mütalâa beyan ediyorsanız bu mü-
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talâanızı bitiriniz. Usul konusundaki itirazınız
halledilsin. Gerçek usule göre müzakere devam
etsin ve siz de bu gerçek usul içinde esas hak
kındaki mütalâanızı beyan edin.
SAHÎR KURUTLUOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, fikirlerimin usul ve esas bakımın
dan muhtevasını dilimin döndüğü kadar Yüksek
Heyetinize ve Riyaset Makamı Celilenize arza
çalıştım. Bu mevzuu Heyeti Celilenizin bilmüzakere reyi ile mi yoksa Makamı Riyasetin, Ana
yasanın âmir hükümleriyle mi halletmesi husu
sunu, vazifeleriniz meyanmda telâkki ederek,
Riyaset Divanına terk ettikten sonra, esas hak
kındaki fikirlerime geçmeme müsaadelerinizi
rica ederim .
Muhterem arkadaşlar, bir Bakan hakkında
cezai mesuliyeti tevlidedeeek birtakım ef'alin
mevcudiyeti sebebi ile tahkikat açılması hakkın
da bîr önerge mevcut bulunmaktadır. Bu öner
genin istinadettiği ef'ali
maddiyenin müstakillen ve tek başına mütalâası suretiy
le bir Bakanın mesuliyetini mevcudiyet veya
ademimesuliyetini tesbit mümkün ise de hâdi
senin sadece Bakanın fiili ile alâkalı olmayıp
bir idarede, bir ihaleye ve onu tasdika karar
vermiş olan Devlet memurlarının fiillerinde rüş
vet, irtikâp ve her hangi bir siyasi düşüncenin
mevcudolmamasma rağmen, sadece uhdelerine
mevdu vazifelerin ifası sadedinde giriştikleri ha
reketlerde vazife suiistimali, çıplak vazife suiis
timalinin mevcudiyeti iddiası, bir araştırma ne
ticesinde ortaya çıkmış bulunduğundan kısaca
bunlara temastan sonra Bakan hakkındaki gö
rüşlerimi arza çalışacağım.
Muhterem arkadaşlarım, aydınlatmayı müm
kün kılacak tahkikatın neticesinde hazırlanan
rapor ve Bakana taallûk eyliyen son kısımlarını,
sözlerimin sonunda teşrih ve arza çalışacağım.
Ancak, mevcut vazife suiistimallerinin, hâdisede
hiçbir şey olmıyabilir, her iki firmanın teklifle
ri veya her iki firmanın teklif ettikleri metam
üstünlükleri, birbirinden farksız olabilir. Veya
birisi üstün olabilir. Bu "mevzuda değil, hâdi
sede tatbikatı ve tatbiki icabeden usul ve kai
delerin ihlâli sebebiyle bir vazife suiistimali var
fikriyle hemen bunun yanı başında rakamlara
dayanan ve birçok hesapların, birinin diğerine
üstün olduğunu ifade ederek bilhesap hâdisede
vazife suiistimali vardır diyen fikri kürsüde
yanyana geldi. Bu itibarla biz şaşkın vaziyet
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teyiz. Eğer, gerçekten çıplak bir vazife suiisti
mali mevcut ise, veya hakikaten rakamların dile
getirdiği hakikatler de.tercihte isabetsizlik kas
ta dayanıyor ise her iki takdirde de bunlar çıp
lak vazife suiistimali olarak bizim müzakerede
mütalâa edeceğimiz mevzular değil. Suçları var
sa, bu memleketin kalkınma devresinde, bu
memleketin plânlı kalkınmaya ihtiyaç duyduğu
devrede ve bu memlekette yeni Anayasa nizamı
içinde şahısları veya mümessillerini veya şirket
leri veya hususi menfaatleri güderek onlar lehi
ne hareket edenler varsa elbette ki, ceza görme
sini istiyenlerin başında hukuk nosyonunu bu
seviyeye getirmiş bir arkadaşınız olarak ben va
rım. Bunu «efendim falan veya filân müessese
zedelenir veya falan şahıs yok yere bir iftiraya
mâruz kalır. Aman üzerinde durmıyalım.» yok
tur böyle şeyler arkadaşlar...
Türk mahkemesi huzuruna suçlu olarak git
mek bir haysiyetsizlik değildir. Beraet edip çık
mak haysiyetin iadesi, mahkûm olmak haysiyet
sizliğin tescilidir. Bundan hiç kimse kaçınamaz
ve hiç kimse bu yolda bir başka istikamette fi
kir yürütemez, adalet duygusuna sahip ise.. Bu
nu belirtmekte fayda var. Ama arz ettiğim tehalüp noktasından söylenecek sözler yok mu' dur? Var. Hesaplar böyledir. Onun için belki
de filân firma filân firmaya haksız olarak ter
cih edilmiştir. Niçin öyledir? Çünkü falan ko
misyonun yaptığı hesaplar böyledir de ondan.
öbürü de «Hayır diyor, ben ona inanmadım,
böyledir de ondan.» Ve hemen burada bir fikir
beliriyor. Bakan, yerli veya yabancı birtakım
mütehassıs heyetlere bunları tetkik ettireceğini
söylediği halde, bu tetkiki yaptırmaksızm ikti
sadi kurula gitmiş olması sebebiyle vazife ih
mali ile malûl gösteriliyor. O halde işi aydın
latmak için yapılan tahkikatta da böyle ihtisas
heyeti kurularak dile getirilen raporların doğ
ruluğunu, veya yanlışlığını aydınlatmaya me
mur olanların bilgisiyle değil, tarafsız mütehas
sıs heyetlerin getirdiği raporlar ve ilmin ışığı ile
tesbit etmekte gerek müessese namına gerekse
Bakanın mesuliyeti namına büyük fayda vardır.
Bu usule riayet edilmemiştir. Bunu belirtmekte
fayda vardır.
«Bir löngftrüş mevcuttur» ifadesi var. Bir
öngörüsün mevcudiyetini tesbit etme'k, maddi
vakıaların sarahati ile mümkündür. Ama, hâdisa'tı kendi seyri, kenldi ıçerçevesi içinde ta-
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kibetliğimizde ıgörüyoruz ki, hazırlanan şartnamelerde idari bakımdan olan aykırılıkların
telâfisi cihetine ıgidilmiş. Eğer, İhale Komisyo
nu «idari şartnameler bakımından vâki teklif
lerde uygunluk yoktur. [Bu itibarla tek uygun
firma falandır 'ben bundan alırım, 'bundan alı
yorum» dese idi, hiçbir şey demeye kimsenin
Ihakkı olamıyacâktı. Hakikaten .bir vazife suiis
timali yok. ıMüeerret olarak !bu 'ölçü içinde
kaldı ise, kimsenin bir şey demeye Ihakkı olımyacaktı. Aksine, idari şartnamedeki se
viye farkını kaldırdıktan sonraki 'ihale son
radan bunu ikmal eden firma lebine olsa idi,
bugün lebine ihale yapılan firmanın şikâyetil
üzerine bu (Bakan suçlu diye yine huzurunuza
gelecekti. ÛBu itibarla sübjektif 've objektif kas
tı, ceza hukukumuz yönünden burada tesbit etmak lâzımdır. IBu da yapılmamıştır. (Bunun
haricinde ne benim, ne başkasının ihtisası dâ
hilinde olmıyan akaryakıt sarfiyatı, yedek par
ça fiyatları, bakım masrafları, revizyonda ka
lış müddeti, iki revizyon arasında kat'edilecek
mesafenin 960 71211 kilometre oluşu ve saire ve
saire. Bunlar bir yana, ama 'görülüyor ki,
tahkikatın istinaldettiği kaide bizi aydınlatma
ya kâfi bir noktaya gelmemiş bulunmaktadır.
Bundan dolayı üzüntü duymaktayım.
OBu kadar ikısa izahatımdan sonra, Ulaştırma
Bakanının ceza mesuliyeti ile karşı karşıya 'olup
olmadığı hususundaki (görüşlerimi arz edece
ğim.
Bakan hakkında tesbit edilen -ef'al şu suretle sıralanmaktadır:
3460 sayılı (Kamunun İS ncü maddesinde, Ba
kanın kendisine mensup ve bağlı bulunan bir
İktisadi Devlet Teşekkülünü murakabe yetkisi
ve Balkanın vesayet müessesesinin sahibi olma
sı dolayısiyle bu vazifesini yerine getirmemiş
oDduğu iddiası vardır.
Muhterem arkadaşlarım, 3460 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesini bir defa dikkatle oku
mak lâzım. Bakanın değil, Bakanlığın yet
kisi vardır burada, Binneltiae denebilir ki, bir
(Bakan Bakanlığı temsil eden zat ve şahsiyet
olduğuna göre binnetice mesuliyetlerdeki hisse
ve pay elbetteki Bakanındır. Tatbikatta bunun
aksi vardır. Kanun sarahaten İBakana yetki verdiği yerlerde, Bakan namına imza koyanların im
zası makbul ve muteber değildir. Ve bunlar
Devlet ıŞûrasınca dâva neticesinde bozulmuş
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I kararlardandır, idari tasarruflarda yetki ki
me tevdi edilmiş ise, mesuliyet de onunla be
raber oraya raeidir. Tefrik suretiyle bir me
suliyet tesbit etmeye imkân yoktur. Bu neti
ceye varılırken, murakabe vazifesini ihtimam
la ifa etmemiş ve bu murakabe vazifesini yap
mak için lâzımgelen bilgi ünşiyetini elde ede
memiş, kâfi derecede bilgi temin •etmemiş' ve
hâdise dışında bulunanlar vasıtasiyle bu bilgi
lerin sıhhat derecesini araştırmak lüzumunu da
duymamış... Tekrar olacak ama, ifade etme
me müsaadenizi rica edeceğim. Eğer hâdisede
kâfi -derecede 'bilgi edinememek bir suçsa, tak
sirle kasdm karıştırılmasıdır bu. Hâdise dışın
da kalanları tetkik ettirmemek su'çsa, arz etti
ğim ıgibi, komisyonun bu getirişinde de aynı
I maluliyet mevcut kime ne demeye hakkı var?.
j
Dizelizasyon programına riayetsizlik. Diyor
ki, «Objektif kıstaslarla bana tercih hakkını
kullanarak ıgönder. Buna rağmen imalât şartı
nı, şartnameye koyuyorlar, >o çıkarıyor, imalâ
tın bununla alâkası yoktur. Ancak, bir neza.I ket nişanesi olarak sen bunu düşüneceksin iler
I de seninle bunu ayrıca igörüşürüz. O halde
plânlamada 33 ü hariçten, 50 küsuru dâhilden
I şu kadar müddet içinde ikmali lâzımgelen di
zelizasyon programının intacedilmemesi zaviye
sinden veya ikmal 'edilmesi bakımından, bu
ihalenin bir tesiri yok ve olması mümkün değil.
Çünkü krediyi veren müessese diyor ki, senin
bu imalât işin bu alım işi ile alâkalı değil,
I -çıkar onu. Ne yapsın Bakan? ifade edildi.
«Efendim mademki olmadı, plânın tebdili cihe
tine gitmesi lâzımgelirken, bu tebdili de yap
madı, onun için suçludur. Ha, burada iki me
sele var. Cezai mesuliyet, siyasi mesuliyet yine
karıştırılmış. Bir Bakan plânın imalât kısmını
bir ihaledeki imalât şartının kabul edilmeme
I si sebebiyle, plânı tebdile gayret göstermemek
ten dolayı suçlu ise ve hakikaten bir suç ise,
buradaki suç artık cezai bir suç değildir. Si
yasi mesuliyeti icaıbettiren bir hal doğuracak
tır ki o da kendisi hakkında soruşturma açıl
masını icabettirecek bir hal olarak mütalâa
edilemez, edilmemesi lâzım, mümkün değildir.
«Tahkikatı, muhtariyete sahibi olan bir idare
. ye karşı müdahale telâkki ettiğini söyliyen Ba
kan, daha şedit bir müdahale ile meseleyi ik
tisadi Kurula götürmek suretiyle vazifesini
| ihmal etmiştir.» tezadı hukukî. Bu, mantık
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silsilesine uymıyan bir sorudur. Diyor ki Ba
kan ; «'Mulhtar bir idare, bir ihalenin katî şek
lini almamış 'safhasında, ben müdahale edece
ğim.» Yaspmayım, ine demek bu? «O firma de
ğil, bu (firma lehinde de düşünün» mânasına
gelen bir müdahale olacaktır bu. Bunu yapa
madın ha, diyor ki komisyon: «Mademki, bu
nu yapamadın, niye iktisadi Kurula götürüp
daha ağır bir müdahaleyi yaptın? Suçlusun.»
Ha, muhtariyet vasfında olan idareye müdahale
etmemeyi bu mantıkla suçsuzluğun delili gifbi
alıyor ve bir taraftan da müdahale etmemiş
olmayı suiç sayıyor ve İktisadi Kurula getirme
yi de ayrıca suç telâkki ediyor. Bunun içinden
çıkmak mümkün değil. Ya muhtariyeti h â k
olduğu için müdahale etmemiş olmasını, sıhhatsiz bir düşünce, isabetsiz İbir muamele olduğu
için, suçlu göreceksin veya İktisadi Kurula
götürmek daha ağır bir müdahale ise, vazi
fesini daha şedit yapmış olmanın suç olduğunu
görmediğinize göre bunun ısuç telâkki edilme
sinin mümkün olmadığını söyliyeeeksin. Ama
mütedahil mütalâa ettiğin zaman tezadı huku
kî kendiliğinden ortaya çıikıyor. İlâve olarak
da meselenin ikinci defa İktisadi Kurulda, gö
rüşülürken seyalhate çıkmış bulunması, ken
dileri cevap verdiler. Hizmet oturarak da gö
rülür, gezerek de 'görülür. Eğer bir Bakan,
seyahatinden suçlu tutulacak ise hizmet gezi
sinde keyf yapar. Hizmet gezisine çıkıyorum
diye şahsi işi ile uğraşırsa suçludur. Ama, hiz
metin icabını yerine ıgetirmek için oturarak da
geızerek de hizmet görmenin suç telâkki edil
diği bir yer görülmemiştir arkadaşlar.
«İktisadi Kurulun kararını beklemeden Mü
dürler Kurulunun, İhale Komisyonu1 kararları
nın tasdikine seyirci kalması, muhafaza bursu
alınmadan AİD ye gönderilmesi, suiistimal de
dikoduları üzerinde tahkikat açtırmamış bulun
ması» da mesuliyetini tesbit eden noktalar olarak
gösterilmektedir.
Seyahatlerin suç teşkil 'edip etmiyeceği hak
kındaki kanaatleri elbette ki, herkes benim gibi
düşünmiyeeek, başka türlü düşünenler de ola
bilir, onlarıınkini de kemali hürmetle dinlerim,
onu ifade etmiş bulunuyoruz, .
Hâdise tarihlerinde de karıştırmaksızın net
olmak lâzımdır. 3/8, 6/8, 13/8 tarihlerini
beraber mütalâa ettiğimiz zaman Ulaştırma Ba
kanı 13/8 tarihinde, muhalefet şerhi de dâhil
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olmak üzere, Komisyon kararlarını bana gön
derin diyor. Meclis tahkikatı, eğer, yanılmıyor
sam, 3.9.1963 tarihinde alınmış, 13/8 de Ba
kan istemiştir. E, sen niçin istedin de başkasına
tesbit ettirmedin? Evvelâ Saikan, mevzuda sui
istimal kokusu, kelimesi var «mıdır, yok mudur,
kanaat 'getirmek
hakkına sahip
değil mi
dir? Vekâlet müessesesi olarak, bu müessese
nin sahibi olarak bir inanç sahibi olması suç
mudur? Suç telâkki ediliyor. Niçin başkasına
tesbit ettirmedin de sen istedin? Evvelâ ben
muttali olacağım. Bakan olarak, ondan sonra
da bu işte bir haksızlık, bu işte bir yolsuzluk,
bu işte bir taraf tutma vardır. Bunlar hakkın
da şu tahkikatı yapın diyeceğim. 13 ncü mad
de ile değil; 3460 sayılı (Kanunun 7 nci madde
sine ıgöre mesuliyetleri tesbite o yoldan gide
ceğim. Bir tek madde ile halledilemiyor mese
leler. Bu itibarla gecikmiş, yaptırmamış. Ge
cikmiş, nerede gecikmiş? İhmal suçunun tekevvünündeki »gecikme müddeti diye kanunda bir
şey yok. Teseyyübün teşekkülü,
alâkasızlığın
kasdi devamı şart.
E, bütün bunlar gösteriyor ki hâdisede bir
ihmal kastı mevcut değildir. Meseleyi bir de
Ceza nazariyatı zaviyesinden
tetkik etmekte
fayda var. Ceza hukukumuz mânevi sorumlu
luk esasına istinadeden bir kasıt nazariyesini
kabul etmiş bulunmaktadır. Fiilin bilerek işlen
mesi veya fiilin sabit olması, suçluluğun sübûtunda kâfi bir unsur değildir. Maddi unsurun,
tamam olması, mânevi unsurun mefkudiyeti ha
linde bu fiili suçluluk mertebesine isâle kitfayeıt
edecek unsurlardan değildir.
(Burada kastın nazari neticelerini değil ama
bir iki noktasını söylemekte fayda mülâhaza
etmekteyim, muhterem arkadaşlar.
Bu kürsüden objektif kasıt ve sübjektif ka
sıt diye bir tefrikle hâdisede objektif bir kas
tın mevcudiyeti sebebiyle suçluluğun mevcudolduğu iddia edildi.
Tâbiri aslisiyle, umuru 'batmadan olan kaş
ıtın mevcudiyetinin tesbiti zahiri
delillerinin
varlığına bağlıdır. Eğer objektif kasıttan mak
sat, delili zahiri hususu ise bir diyeceğim yok.
Ama objektif kasıt diye Ceza hukukunda bir
kasta bugüne kadar rastlamadım. Ve bundan
sonr'a da rastlıyacaği'mı tahmin etmiyorum. Ka
sıtta, eğer bir tefrik, bir tahdit yapılmak icab-
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ederse umumi kasıt, hususi kasııt diye ikiye ay
rılır. Vâzıı .kanun umumi kastın suç doğurmaya
yetersiz olduğu ahvali derpiş etmiş, bir hususi
kastın mevcudiyetini araştırmıştır. Hakarette
olduğu gibi, bir kastı mahsus lâzım. Doğrudan
doğruya kasıt doğrudan doğruya olmıyan kasıt
diye bir tasnif yapılabilir. İşlediği fiilin neticesi'
kendi arzu ettiği hudutlar içerisinde kalan suç
larda kasıt doğrudan doğruya
kasıttır. Arzu1
etmediği neticeye ıgiden fiiller oluma doğrudan
doğruya olmıyan kasıttır. Yaralamış, adam öl
müş, 452 nci maddeyi tatbik edeceksiniz. Adam
öldürmüş ama, kasden adam öldürmemiş. Tasnif
ler bu 'hudut içerisindedir. O halde ihmal suçu
Ceza Kanunumuzda cürüm hududu içerisinde
mütalâa edilen bir fiil olduğuna göre, evvel
emirde fiilin yalnız kanuni ihmal değil; netice
lerini bilerek suç. işleme iradesinin tecelli etmiş
olmasiyle suçluluk hali mümkün
olacaktır.
Ulaştırma Bakanının, ihmal etme kastının, şuu
runa sahibolarak, iradesi ile işlenmiş olduğunu
sübüta erdiğini gösteren deliller nelerdir ıŞu
raporun 34 ncü sayfasının 2 No.lu paragrafı :
«Ulaştırma 'Bakanı ihsan Şeref Dura Bakanlığa
yeni getirilmiş olması ve meseleyi İktisadi Ku
rula aksettirmek gibi müspet !bir
davranışta
bulunmasına rağmen, 3460 sayılı Kanunun 13
ncü maddesinin emrettiği tarzda murakabe et
memek suretiyle vazifesini ihmal etmiştir.»
(Bu ifade, muhterem arkadaşlarım, hakkın
da takibat yapılan sanığın suç işlediğine dair
delil elde. edilememiş olmakla beraber, beraet
ettirmek üzere hakkında açılmış bir dâvaya
benzer. (Gülüşmeler) Türk adliyesinde bu ka
bil iddianameler görülmüştür ama gülünç iddiaanameler diye tavsif edilerek adalet tarihinde
yazılmıştır. Ne diyor Ulaştırma Bakanı ihsan
Şeref Dura; Bakanlığa, yeni ıgelmiş olması ve
meseleyi iktisadi Kurula aksettirmek gibi müs
pet bir davranışta bulunmasına rağmen «Ha,
demek ki, birtakım davranışlarda
.bulunmuş,
güzel, az bulunmuş, çok bulunmuş. Ha, mesele
benim istediğim davranış,' senin istediğin dav
ranış değildir. Hiç davranmamak veya davran
mak. Davranışta bulunmuş ise derecesi itiba
riyle suçluluğu, kanunun kesin olarak tâyin et
tiği yerlerde vardır. Yani kusurun suç olduğu
yer var ise, iyi tesbit edememiş, iyi getireme
miş, iyi alâka .gösterememiş olmanın kusuru-
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nu vâzıı kanun suç sayıyor ise orada suçluluk
vardır. Ama birtakım tedbirlerin, benim iste
diğim mânada tedbir olmadığı, ihmal suçunu
doğuracak bir netioei hukukıyeye dayayamaz.
Ef'al ve hareketi... Rapor tarzı tanzimi ve tah
lilinde suçsuzluğunu tesbit
etmiş, ama yine
«mahkemeye ıgönderin» kaydını 'koymuştur.
Böyle tahkikat olmaz, böyle tahkikat açıl
maz ve böyle ihmal suçu teşekkül etmez. Ama
Bakan gitsin de kurtulsun efendim... Bu mem
lekette «efendim, gitsin de kurtulsun» la idare
yi idame imkânı yok. Hakiki fiilleri ve hakiki
suçluları .göndereceklerin başında rey verecek
şahsiyet olarak ifade edeyim ki, suçlu olanları
mahkemeye şevkteki kararlılık kadar, suçsuz
ları himaye etmek memleketin menfaatinedir.
Hepinizi saygılarımla selâmlarım. '(Alkışlar)
BAŞKAN — ıSöz sırası .Sayın Emin Paksüt'ündür.
EMÎN BAKSÜT (Ankara Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlarım, ıbir süreden beri Türk
umumi efkârını derinliğine, genişliğine ilgilen
diren konunun üzerindeyiz.
Dün, Yüksek Meclisin müzakerelerinin uza
dığı bir dakikada bâzı arkadaşlarımız kifayet
önergesi vermişlerdi. Huzurunuzda .bu kifayetin
aleyhinde bulundum ve meseleler konuşulmalı
dır dedim. Bir noktayı gayet iyi tesbit etmek
mecburiyetindeyiz : Türkiye'de her hangi bir
yolsuzluğun şu veya bu mülâhazalarla örtbas
edilmesi imkânını müştereken yok etmek, hepi
nizin boynunun borcudur.
Bir Anayasa düzeni içindeyiz. Bu Anayasa,
Devletin işlerini yürüten memurlarına siyasi
baskı yapılması imkânını selb edecek bir zih
niyetle yazılmıştır. Kanunsuz emre karşı memu
run mukavemetini sağlamak için bir 125 nci
madde tedvin edilmiş, «âmir emir verdi efen
dim, ne yapayım? Memurdum, adı üstünde, me
mur emir alan kimsedir, viran olası hane var.
Bu yolsuz yola gittim» mazeretini ortadan kal
dıracak kural koymuş. Bugünkü hukuk devleti
içinde, görülen lüzum üzerine benim gibi vak
tiyle bir yolsuzluğu" meydana çıkardığı için
Teftiş Kurulu Başkanlığından uzaklaştırılacak
Teftiş Kurulu Başkanları yok. Şimdi, mesele bu
zaviyeden mütalâa edilince ortalıkta birtakım
yolsuzluklar vardır. Acaba bu yolsuzluğu şu
veya bu kimse, bu çatı altında millet adına va-
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zife gören kimse düşünebilir mi? Evvelâ herke
sin bilmesi lâzımgelir ki, bu konu tahkikat dışı
bırakılamaz. Bu konu tahkikat dışı bırakıla
maz ama, tahkikatı siyasi bir hava içinde mi
yürütmek lâzımdır, Meclis tahkikatı kendisi
yaptığı zaman mı daha faziletlidir ve Meclisin
tahkikatı yapabilmesi için çaresiz Ulaştırma
Bakanını da suçlu saymak gerekmektedir, mü
lâhazası mı hâkim olsun, yoksa hak ve hakika
tin meydana çıkmasını aramak mı?
Muhterem arkadaşlarım; bu mesele bu Mec
listen önce Millet Meclisine geldiği zaman ko
nuşuldu ve memnuniyetle müşahede edildi ki,
hakikatin araştırılması konusunda burada vazi
fe gören bütün siyasi partiler müstenkif, öyle
bir araştırma komisyonu kuruldu ki, orada si
yasi partilerin ekseriyetinin mutabık olan düdüşünceleri hâkim olmadığı her siyasi partiden
arkadaşlar vazifelendirildi ve görülüyor ki,
her hangi bir siyasi parti, ön fikirle hareket et
medi, ille muhalefet edecek . tarzda arkadaşla: 1
ayırmadı, bir ittifakla bir rapor geldi. Esasen
Anayasa böyle. Bu Anayasa tahkikat kurulla
rında, gruplarda karar alınmasını nıenediyor.
O halde şimdi elimize gelen mesele bakımından
her birimiz mensub olduğumuz siyasi teşekkül
ile ilgisiz, tahassül eden vicdani kanaatimize
göre «ben olsam bu Ulaştırma Bakanını bu du
rumda vazifeyi ihmal suçundan dolayı cezalan
dırırım» diyebiliyorsak, o tarafa doğru gidece
ğiz. «Ben bu Ulaştırma Bakanının vazifeyi ih
mal suçundan dolayı cezalandırılmasını hakika
ten yerinde görmüyorum» diyorsak o zaman
«olmaz» diyeceğiz. Ama «olur» diyen arkadaşı
mıza bir şeyi tekrar edeceğim : Her halükârda
hakikat meydana çıkacak, her halele bu haki
kat mevzuu örtbas edilmiyecektir.
Şimdi, ben burada adı geçen idarenin 18 yıl
hizmetinde bulunmuş bir arkadaşınızım. 1951
de bu idarenin Teftiş ve Tetkik Kurulu Başkan
lığından ayrıldın!. •. Raporu, bu 18 sene emek
verdiğim müesseseyi de ilgilendirdiği için, bi
raz fazla alâka ile de okudum. Hepinizin benim
kadar alâka ile okumanız da mümkündür. Ama,
bu 18 sene hizmet etmiş olmanın verdiği espri
içinde raporu okudum ve dedim k i ; meselenin
birçok noktaları zihni kurcalıyor, ama bunlar,
Anayasa hukuku bakımından araştırma safha
sında adlandırılacak şeyler midir, değil midir?
O Anayasa hukuku anlayışıma göre ayrı.
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Arkadaşlar; seçtiğimiz komisyon araştırma
komisyonu değil miydi? Yani komisyonun adı
o değil miydi? Anayasanın 88 nci maddesi sa
dece bir mesele hakkında bize bilgi vermek he
defini gütmüyor muydu? Araştırma olmayıp
da, soruşturma olsaydı ne olacaktı? «Bakan suç
ludur, memurlar vazifeyi suiistimal etmiştir»
gayrı ne getirecekti? Demek ki, Anayasa huku
kuna göre bizim aslında düşüncemiz şuydu :
Hiçbir ön fikre sahibolmaksızın bütün partiler,
şu mevzu çok söyleniyor, lehinde, aleyhinde bir
çok yazılar yazılıyor. Hattâ o hale gelmiş k i ;
bir taraf «ben namusluyum» der, çünkü, karşı
daki «namussuzdur» diyor. Bu mevzuu önerge
olarak ele alan itham altında, müdafaa eden it
ham altında, «Vekil hakkında tahkikat yapıl
masın» derken, «Emin Paksüt yolsuzluğu hima
ye ştti» demek mümkün yeniden. O hava, o ha
va esiyor. Buraya gelen arkadaşımız, teessürle
kendisine göre töhmet altında kaldığını ifade
etti. Mesele bu değil. Biz, Meclis olarak bu tah
kikatın üzerinde yürüdük. Bu kadar çok şey
söyleniyor, bu işi öğrenelim, aydınlığa çıkalım,
araştırmam bu maksatla yapılıyordu. Şimdi,
araştırmayı yapan arkadaşlarımın iyi niyetle
rinden zerrece şüphe etmiyorum. Bir emek ver
dikleri gayrikabili ret ve inkâr. Ama beş tane
güzide arkadaş, biri yüksek mühendis, birisi
teknik okul mezunu, diğerleri tecrübeli hukuk
çu ; gece gündüz bu meseleyi konuşurlar, öğre
nirler, sonra Ulaştırma Bakanına sorarlar,....
Neticede Ulaştırma Bakanı bizim gibi meseleyi
bilmiyor, demek ki, işi elinin tersiyle mütalâa
etmiş, derler. Teknik mesele üzerinde durmak
istemiyorum. Çünkü konu, Anayasa hukuku ba
kımından bizim dışımızda. Meclis, idarenin ye
rine kaim olamaz, arkadaşlar. Ben, Devlet De
miryollarında yolsuzluk var, Meclis olarak araş
tıracağım, Tapu Kadastroda yolsuzluk var, onu
da araştıracağım, istisnasız Türkiye'nin her mü
essesesinde yolsuzluk olabilir, mümkündür.
Ama, Büyük Meelis, idarenin yerine kaim ola
rak, Anayasadaki sarih hükümleri ihlâl ede
rek, «idarenin yerine ben kaim oldum, nerede
yolsuzluk varsa ben bundan sonra yolsuzluk
ları araştıracağım» diyemez. Ya ne der?.. «Ben
başkasiyle meşgul değilim, ben îcra Vekilleri
Heyetini tanırım» der; Anayasa öyle diyor,
«Ben vekilleri denetlerim» der. Vekiller yolsuz
luk yapmışsa, o vakit vekiller hakkında Anaya-
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sanın 90 neı maddesini harekete geçiririm ve
bir neticeye bağlarım» der. Tahkikat yapılır.
Bu Mecliste tecrübesi yapıldı. Tahkikat En
cümeni ittifakla karar verir, «mesuliyet yok
tur» Meclis karar verir «var» veya aksi olarak
Tahkikat Encümeni ittifakla ka,rar verir «me
suliyet var» Meclis karar verir : «mesuliyet
yoktur» der. Bu, mümkün. Ama şimdi, araştır
ma safhasında hadis olan duruma bir dikkat
edelim ve şu araştırma raporuna ister istemez
bundan dolayı atıf yapalım. Bu Yüksek Mec
liste müzakere esnasında şu tereddüt hâsıl oldu:
Efendim, şimdi burada sadece Vekilin hakkın
da bir soruşturma komisyonu kurulsun mu, ku
rulmasın mı? Anayasanın 90 ncı maddesine ait
bir önergeyi konuşuyoruz.
Binaenaleyh, daha evvelki araştırma rapo
runa el sürmiyelim. Ama araştırma raporuna iki
bakımdan el sürmek mecburiyetindeyiz :
1. Bu soruşturma önergesini veren değerli
arkadaşım, diyor k i ; «o araştırma komisyonu
nun 'raporundaki sebeplere binaen şu soruştur
ma önergesini veriyorum.» Yani keenne, «şu 34
sayfalık rapor benim önergemin gerekçesidir.»
değil. Bir başka noktadan bunu yapmak lâzım.
Bu 34 sayfalık raporu hazırlıyan Meclis Araş
tırma Komisyonu değerli üyelerinden bir tane
si, Erdemir arkadaşımız, aynı zamanda önergeyi
veren, yani Yüksek Heyetinize Türkiye Büyük
Millet Meclisi olarak gelmeden önce, vazife al
mış olan arkadaşlarımdan biri. «Hangi konuda?
Millet Meclisini aydınlatmak lâzımgeldiği ko
nusunda.» Henüz Millet Meclisini aydınlatama
dı, bir safhada bu muhterem heyet, konuşula
cak, aydınlanacaktır.
Sanki bir vekil hakkında soruşturma öner
gesi vermek bir fazilet yarışması imiş gibi.
«belki benden evvel birisi çıkar da ya vekil
hakkında o soruşturma önergesini verirse gitti
gider siyasi süksem» der gibi, - Tenzih ederim
arkadaşımı,: ağzından böyle bir şey duymadım
ama havası böyle - bu tarzda bir önerge veriyor.
Şimdi ne yapacağız?. O halde ister istemez ko
nuyu, Bakan hakkında soruşturma açılması hak
kındaki teklifi, şunun gerekçesine göre bakıp,
eğer hakikaten soruşturma açılması lâzım geldi
ğine hükmedersek^ soruşturma açılsın diyeceğiz.
Buna göre, yahu, Bakanı itham etmeye imkân
yok, burada ihmal suçunu görmeye imkân yok,
(yanlış anlaşılmasın Bakan hakkında cezai ve-
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ya malî bakımdan - her bakan hakkında siyasi
bakımdan istediğimizi söyleriz) cezai veya ma
li bakımından «yok» dediğimiz anda buna men
fi oy vereceğiz. Ama tekrar ediyorum, ister müsbet oy verelim ister menfi, şu anda karar sahi
bi değilim. Arkadaşlarımdan rica edeceğim,
önerge lehinde konuşacaklardan bilhassa, te
reddüdümüzü izale etsinler de hakikati eğer
bu yoldan bulacaksak, hep beraber tahkikat
açılsın, diyelim. Mesele bitmiş olsun. Ama şu
anda ben tenevvür etmiş değilim. Neden, deği
lim arkadaşlar? BÖlükbaşı gibi bir talakatı her
kes tarafından teslim edilen bir arkadaşımız
bile, hilafı mutad rahat konuşan bir insan oldu
ğu halde, yazılı bir metin okudu. Bu yazılı meti
nin içinde öyle iddia ve ithamlar var ki, on se
kiz yıllık demiryolcu tecrübeme, bir buçuk sene
bir yabancı memlekette bunun ihtisasını yapmış
olmama rağmen ben bu iki lokomotiften han
gisi daha iyidir diye karar veremediğim bir
konuda, iki piston, dört piston üzerinde, iki za
man, dört zaman üzerinde envai bilgiler
Ve sonra başka bir şey daha yapıldı arka
daşlar, memurlarla hiç ilgimiz yok, ama başka
bir beyanda bulunuldu, bir Hakkı Tomsu'dan
bahsedildi. Yani cehaleti, bilgisizliği, aynı za
manda suiniyeti ortaya sürüldü. Bir hatıramı
anlatmaya mecburum. Hakkı Tomsu tamamen
ahlâk dışına çıkmış olabilir; Hafazanallah; ben
kendisini senelerdenberi görmedim ama bir ha
tıramı nakletmeye mecburum.
Bundan tam 26 yıl evvel Almanya'da Sent Romasta, Berlinde işletmecilik ihtisası yapmakta idim.
Ben de çok gençtim, tanıdığım alınanlardan biri
dedi ki; «burada sizin bir de vatandaşınız var,
bir yüksek mühendis» Hakkı -Tomsu'yu ilk de
fa diplom enjeniör Hakkı Tomsu olarak Sent
Ramasta, Berlinde cer hesapları üzerinde bilgi
sinin derinleştirir, çalışmalar içinde tanıdım.
Ve bu adamı da aradan zaman geçmiş, şimdi
cer dairesinin reisi imiş. Yani lokomotif konu
sunda Türkiye'de söylemeye yetkili tek adam.
Yahut bir numaralı adam. .
Böylesine adam dışında başka adamlar ol
maz mı? öylesine olur 'ki, bir .misal daha vere
yim; öylesine ollur ki, bu raporlda ismi ıgeçen
Orhan Alp 'haysiyetine, şerefine, dürüstlüğüne
hudutsuz itimadım 'olan : bir ıgenç adam. Hudut
suz itimadım var. Benim ıbu idarede Teftiş ve
Tetkik Kurulu Başkanlığı yaptığım zamanda
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kendisindeın teknik sahada istediğim birtakım
hizmetleri, (hiçbir tesire kapılmadan yazmış,
(meydana getirmiş bir değerli arkadaş. G-örüyo
rum ki, o da bulgun bir «başka dairenin başın
da. Ama ne dedim1? Tez ve antitez öylesine
müdalf aa edilir hale geilmlış ki, «efendim, Hak
kı Tomısu muhakkak ahlâksızdır, çünkü Orhan
Alp namusludur» veya «aksi Orhan Alp na
mussuzdur» tenzih ederim, «Çünkü öbürü na
musludur», yahut «şu firmanın adamı şudur,
onun tezini tutanlar yaziyle, sözle; hep namus
ludur, pirüpâ'ktır, 'Ötekiler tamamen haysiyet
sizdir, satılıktır filân.» (Bunların hiçbiri yok bu
işlerde bunların hiçbiri yok. (Bir tarafın tezi
ndin doğru olması için öbür taratfım haysiyetsiz
olmasına lüzum olmadığı gibi, hele hele bâzıla
rının; söylediği -gibi, AID 'Teşkilâtı nerdeyse
Türkiye'deki haysiyetfterin tescili makamı. Ar
kadaşlar, AID İdedi k i «ben bu lokomotiflerin
tercihini beğenmiyorum»' veya «beğendim, uy
gun buldum» dedi. Ne beğendiği izam an o te
zlin savunucuları için lelhe bir delil, me beğen
mediği zaman o tezi savunanların aleyhine bir
delil. Biz, Türkiye'de haysiyetleri Amerika'dakı bir makamın eline tevdi etmiş değiliz. (Bra
vo sesleri)
Şimdi arkadaşlar, bir meseleyi tesbit ede
lim: Nedir bahis mevzuu olan hâdise1? Nerede
cereyan ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları İşletmesi den'illen müessesede, yani
Türkiye'nin bir numaralı büyük İşletmesinde.
Bu işletme ne ile idare edilir1? Arkadaşlar, bu
işletme bir (Kuruluş Kanunu ile idare edilir ve
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İş
letmesi dediğimiz işletme müessesesinin de bir
Kuruluş Kanunu var. Hakikaten Ulaştırma
Bakanlığına bağlı, şahsiyeti hükmiyeyi haiz ve
gerek Kuruluş Kanununa, »gerekse bütün İkti
sadî Devlet Teşekkülleririin tabi olduğu 3460
sayılı Kanuna tabidir, öyleyse '34Ö0 sayılı Ka
nun 'gereğince, haklı olarak söylendiği gibi, b u
Bakanın bu idare üzerinde bir murakabe yet
kisi var, 'gayrikahlli inkâr. Yalnız ben meralk
ettim, teknik üzerinde çok şey söylendi. Yeteri
kadar bilgili olmadığım için mütalâa serd ede
cek halde değilim, ama hukuk ibakımından 'me
seleleri aydınlatma durumunda olan, arkadaş
lardan biri şjöyle konuştu: Çok sevdiğim İrfan
Baran, Vekillin mesuliyetM dile getirirken, ne
rede bu mesuliyeti »görüyor diye -merak ettim.

17.10 .,1963

0:1

Vekil yeteri kadar, öğrenmemiş, yani bizim
komisyon kadar .gece gündüz bütün noktaları
okumamış, öğrenmemiş, öğrennılyebilir. Kabi
liyetli İrfan Baran arkadajşımdaın daha az olur
anlamıyabilir. Kendisine yanlış malûmat ve
rilmiştir. 'Müsteşarı tarafından; mümkündür.
Ama az aniladm az bilgi edindin, her işi Mimi' yorsun diye bir Vekil muaheze, edilmez. Huzu
runuzda konuşan arkadaşınız Vekillik yaptı..
O da çok biliyor, çok 'okuyor diye tenkidedildi. Demek mümkün. 'Okuyunca da, okumayın
ca da tenikidedilebilir. Bu mümkün.. Şimdi,
demek Vekilin bu noktada muaheze edilecek
tarafı yok. Ya ne var? Raporun 29 ncu say
fadan sonraki kısımlarına bakıyoruz. Efendim
Vekil tahkikat yaptırmamış. Filhakika 7 mad
de sıralanıyor. Ama dönüyor dolaşıyor Vekil
tahkikat yaptırmamış, Vekil işe girmemiş, mü
dahale etmemiş, bunu söylüyorlar. İMerek
ediyorum ben şimdi, bilhalssa lehinde konuşan
arkadaşlarımdan merak ediyorum bu Vekil bu
müdahaleyi hangi safhada yapmalı idi? Şimdi,
firmalar tekliflerini vermişler, '5 nci ayın yir
misinden 8 nci ayın yirmisine kadar bir opsi'oıı
•'müddeti var, üç aylık. Bu müddet zarfında
işte demin arz ettiğim Kuruluş Kanunu ile '3460
sayılı Kanuna tabi olan şu müessese kendi iç
bünyesinde 'komisyonlar kurmuş en büyük dai
relerin başındaki adamları getirmiş, tali ko
misyonlar kurmuş. Şunu yapmış, bunu yapmış,
'çalışıyor. Bu sırada da birtakım söylentiler
alıp yürümüş. Birtakım gayretkeşler kanattc
her yerde. Eline kalemi alan bu işlerin uzma
nı, bunun üstüne ilokomotif yoktur diyor, öteki
bunun üstüne lokomotif yoktur diyor, filân.
Böyle bir hava. Şimdi, Bakan, hangi safihada
Bakanlık Teftiş Heyeti Reisini çağirsm «"ben
dinlemem, çok söylentiler var, işe el koy» de
sin. Yani nasıl yapsın"? «Devlet Demiryolları
Umum 'Müdürü, Umum 'Müdür muavinleri ve
ya Daire reisleri hakkında tahkikat aıç» mı 'de
sin?. İşte arkadaşlar siyasi tesirin görülme
miş, eüretkârane şekli bu ollurdu. (Bravo ses
leri)
Eğer burada tetkikat yapıilırken birtakım
söylentilere mebni, Balkan, (Teftiş Heyeti Reisi
ni çağırıp da «Şimdi sana emir veriyorum. DDY
n a •gideceksin Umum Müdürü, Umum Müdür
muavinlerimi v. s. ye gerekirse işten de el çek
tirerek bu ise el koyduracaksın» deseydi bu.-gö-
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rülmemiş bir vazife suiistimali olurdu, siyasi I müfettişlikten çok iyi anlarmış gibi siyasi plânda
tahkikat yürütmek sevdasından elbette vazgeç
tazyikin âzami haddi olurdu. Her halde irfan Ba
mek lâzımdır.
ran arkadaşım, vekilin bu safhada bu işe girme
Tekrar ediyorum; hiçbir surette bu meselenin
sini istemiyecek diye düşünüyordum. Nitekim I
kapatılması Türkiye'de mümkün değildir. Ne bu
kendisi dedi ki : «Ben işe o şekilde müdahale
etsin demedim» bütün o teknik raporları okudu-. nun, ne buna benzer meselelerin kapatılması
mümkün değildir. (Bravo sesleri)
ğu halde, teknisyen olmadığı için bu kürsüden
şu faziletli konuşmayı da yaptı : «Ben şu anda
Hattâ o kadar değildir ki, aslında kapatmaya
bu lokomotiflerden hangisinin iyi olduğunu
niyet eden adam dahi dürüst görünmek zarure
söyliyeeek halde değilim» dedi. Yani tezi ve an
tiyle «kapatamazsınız» diyecektir, merak etme
titezi savunanların arasında hukukçu gözüyle, vic
yin... Yeri geldi de arz edeyim. Senelerce önce
danlı adam olarak ve hak bilerek dedi ki : «Bü
Eflâtun «Ahlâksızlığın en ileri mertebesi, ah
tün bu araştırmalarıma, çalışmalarıma rağmen
lâklı görünerek fazileti kurban etmektir.» de
ben daha bu lokomotiflerden hangisi iyidir bil
miştir. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu Eflâtun'un
mem». Ben söylüyorum ilâveten : 18 senelik tec
sözü. Şimdi, rica ediyorum, bütün arkadaşlarımı
rübeme rağmen ben de bilmiyorum, ayıp değil,
tenzih, ediyorum, ben ne önergeyi getirene ne bu
bilmiyorum. («Bölükbaşı bilir ona sormalı-» ses
tahkik raporuna imza boyana seslenmiyorum
leri)
ama açıkça şunu söylüyorum ki, bu, bizde iki lo
komotif fiyat farkından çok daha fazla bu lo
Şimdi arkadaşlar, o halde, demek ki, bakan bu
komotif
mubayaası Türkiye'de kayıp tevlidethususta bir tercih yapılacağı safhada, her ses bil
miştir.
Ne
kaybettik? Arkadaşlar ben ne kaybe
sin, bu tercih yapılmadan önce işe el koyup,
deceğim
?
Kaybedeceğimiz
daha ne olsun ? Bir si
Umum Müdürü işinden el çektirmek veya komis
yasi
partinin
bunu
finansman
arzusu ile, filân
yonun ifadesine başvurmak gibi bir harekete geç
ithamı,
şüphesi,
Sayın
Cumhurbaşkanının
oğlu
seydi ne olurdu?. O zaman siyasi tazyik olurdu.
nun ilgisi, filânın filân şirketle ortaklığı ve bu
Ha, o safhada yapamam yani Satma!ma Komis
nun
altında yatan itham. Şimdi, müsaade buyu
yonu denilen komisyon kararını vermeden önce
run,
bu işlerin Türkiye'ye bir şey kazandı rmıyavekil bir tazyik mahiyetinde katî surette yorum
eağmı
bilelim. Yolsuzlukla mücadele etmeyi
lanacak bir müdahaleyi yapamaz. E, ne zaman
hiçbirimiz
inhisarımıza almıyalım. Hepimizin
yapar?. O Satmalma Komisyonu kararını verdi
müşterek vazifesi vatan sevgisinin icabı. Ama
ya, evet. Umum Müdürlüğün Müdürler Encüme
bize faziletli desinler, bize yolsuzluklar üzerine
ni var ya?. Evet. işte o safhada yapsaydı. O saf
yürüyor desinler diye gayretkeşliğe kendimizi
hada hiç yapamaz. Çünkü, arkadaşlarım, bir hu
kaptırmıyaılım, bir; ikincisi masum, faziletli
kuk rejı'minde, bir kanun devletinde, herkes salâ
insanların
müdafaasını birtakım yolsuzlukları
hiyetlerini iyi kullanmak mevkiindedir. Kuruluş
gizlemek
maksadına
ve anlamına da tefsir Are is
Kanununa göre eski idare meclisi salâhiyetleri
tismar havasına yine kendimizi kaptırmıyalım.
nin sonradan 23 sayılı Kanuna göre Müdürler
Encümenine intikal etmiş olan bir idarede vekil
kalkıp, Umum Müdür veya Umum Müdür mua
vinlerini çağırıp, «ben işittim, sizin Satmalma Ko
misyonu bir tercih yapmış, ama inandığım adam
lar bunun kötü olduğunu söylüyorlar. Dikkat
edin, sakın ha; onu tasdik etmeye kalkmayın»
deseydi, işte vazife suiistimalinin tipik bir örne
ği de o olurdu. Hakkını verelim işlerin, arkadaş
lar. Suiistimal nerede olabilir? Nerede olursa, ora
sını düşünelim. Ama, «bu elimizden gider, Meclis
Tahkikatı Komisyonu açmazsa o zaman Meclisin
bir daha buna el sürmesi imkânı kalmaz» deyip,
sanki Türkiye'de yalnız bu Parlâmentonun içinde
güzide -teftiş heyetleri .çıkarmış gibi, sanki herkes

Şimdi bakın, ben yeri gelmişken şunu arz
edeyim: Hakikaten bu arkadaşlarımızın rapor
larında ifade ettikleri gibi, bir gayret yani bir
tarafın delillerini artırma gayreti, öteki tarafın
bilmukabele delillerini çürütme gayreti iki tür
lü gayret burada seziliyor. Bu gayrikabili in
kârdır. Ama, bilhassa hukukçu »olan arkadaşları
mız bilirler, size bir misal vereyim: Ahmet'in
bir tarlası vardır, Mehmet tarafından müdahale
edilmiştir. Ahmet tarlayı kurtarma sevdasında
dır, avukata gider. Avukat; «Bu tarla benim müvekkilimindir.» diyerek ve bunu ispat edecek
tir. Böyle ispat etmez. Yani ispat etmesi lâzımgelen konuyu şu şekilde ele alır. «Efendim, 20
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bilirkişi raporu görmediniz mi? (Çok çok, sesle
yıldan beri benim müvekkilim bu tarlayı ekip
ri). Ve görmediniz mi hayatınızda bir bilirkişi
biçmektedir, bütün vergi makbuzları kendisinde
raporunun ta aksini söyliyen bir başka bilirkişi
vardır, vergileri tarafından ödenmektedir. O
raporu?...
halde tarla kendisinindir.» karşı taraf der ki;
«Neden bahsediyor 20 sene mi?.. Bir defa 18
Şimdi arkadaşlar; bunlara girmeye bir Par
senedir buraya geldiği yok. Bu tarlanın yüzünü
lâmentonun bünyesi müsait değil. Bir Parlâmengörmemiş ekip, biçmek ne kelime? Vergi mak
• toda, bir Meclis Kürsüsünde bunlar kabili ispat
buzları diye bize bir tane makbuz gösterdi ama
şeyler değildir. Belki öyle, belki böyle. Devle
bir senenin makbuzu. 19 senenin makbuzu nere
tin haysiyetli elemanları vardır. Teftiş kudretin
de? O halde bu tarla onun değildir. Yalan söy
de olan müfettişleri vardır. Eğer Ulaştırma Ba
lüyor. Halbuki aslında tapu kayıtları vardır bu
kanlığı bu elemanları kaybetmişse şu anda yok
iş bâtapu böyledir.» dese ilk celsede dâva ka
sa Maliyenin vardır, şunun vardır, bunun var
zanılırdı. Ama tapuyu akil edip söylemediği
dır, ama her halde vardır. Binaenaleyh, -onun
için, vergi kaydiyle ispata kalkıştığı için bu de
tahkik edilmesi ayrı bir konu. O tahkikat gel
lil keşmekeşi hâkimi de herkesi de tereddüde
meden önce yazılmış olan raporda bakın nasıl
düşürür.
bir üslûpla karşılaşıyoruz., Ben merak ettim,
Bu behemehal böyledir demiyorum, burada
şu anda benim karşımda komisyon yok, fakat
vaziyed almıyorum, hiçbirinizin de almasını uy
eğer bu önerge'lehinde konuşmak istiyen arka
gun görmüyorum. Ama muhterem arkadaşla
daşlar olursa bilhassa bunlardan rica edeceğim,
rım, meseleleri siyasi plânda mütalâa etmek,
bunun 15 nei sayfasında şöyle bir başlangıç var:
eğer bir fazilet değilse o zaman siyasi.bir plân
«Komisyonların teşkil tarzı» Komisyonların teş
da bir Parlâmento planındaki raporlarda da bir
kil tarzına geçmeden evvel bâzı zevatın bugün
incelik aramak lâzım gelecek. Nedir mesele?
kü bulundukları vazifelere getiriliş tarihlerini
Şimdi, Araştırma Komisyonunun değerli men
zikretmek isteriz.
suplarından beş arkadaşımız, bu raporu yaz
TCDD Genel Müdürü îhsan Pulat ve Genel
mışlardır. Raporlarında derler ki, «yapılan ter
Müdür
Muavini Hakkı Ugan 19 Ekim 1962 de
cihler ön tercihtir, kablî hükümdür», işte o hak
tâyin edilmişlerdir.
lı hüküm için delil tedariki ve yarışması vardır.
Ve bu sebeple diğer taraf çürütülmek istenmiş
Satınalma Komisyonu üyelerinden Şükrü
tir. Hemen şunu söyliyeyim, kim bunu yapmış?
Baykara 8 Ocak 1963 tarihinde Hareket Dairesi
Varılan neticeye göre, bir defa Umum Müdür
Reisliğine, Edip Sirme 151 3 . 1963 tarihinde
yapmış, vazife suiistimali 'onda var. Başka?
Teknik ve Plânlama Kurulu Başkanlığına ve
Umum Müdür Muavinleri yapmış, başka? Daire
Necip öızigün de 14 Mart 10163 tariMnde Malze
reisleri yapmış, nereden anladınız? Alt komis
me Dairesi Reisliğine tâyin edilmişlerdir. Bil
yonların raporlariyle olan farktan ve onlara iti
miyorsunuz. . Bu adamları hiıç tanımıyorsunuz.
bar etmeyişlerinden anladık.
Başkaları da tanımıyor. Sadece arşivde bu ra
poru 'gördü, ne intiba alınır, !bu ibeyan tarzın
Arkadaşlar, şu basit düşünceye gelemez mi
dan? Devlet Demiryollarında hiç alâkası ol
yiz biz ? Kanun yazıyor mu, komisyon şu zevat
mayan birtakım adamlar, tenzih ederim, Rifat
tan müteşekkil olsun diye?... Yazmıyor. Peki.
öçten arkadaşımız tarafından sureti mahsusaKanun yazıyor mu, tâli komisyon teşkil etmek
da bu münasebetsiz ihaleyi yapsınlar için şu
mecburiyeti var mıdır? Yazmıyor. Tâli Komisyon
raya tâyin edilmişilerdir. Vicdana sığar mı ar
üyelerinin şimdi bu raporu veren arkadaşlardan
kadaşlar, ıb'öyle ıbir 'şeyi düşünmek ve farz et
seçilmesi mecburiyeti tahmil eden bir hüküm var
mek?
Yarın Rıfat öçten'in bir maksatla şu
mıdır? O da yoktur, öyleya ön hükmü olan
tarihte bu adamları buraya tâyin ettiğini veya
adam, faraza Hakkı Tomsu Cer Reisi değil mi
ettirdiğini düşünmek akla uygun gelir mi?...
dir?... Kendi personelini tanımaz mı? İçinden
Gelmez. Her halükârda buigünkü Ulaştırma
seçer 3 - 5 münasip adam, daha evvel anlaştı
iBa'kamnm hiç aklına ^gelmez, gücü d'e yetmez.
ğı ; «Bana bakın, sizi buraya vazifelendiriyorum
Kendinden evvel olmuş. 'Şimdi bakın böyle
ama anlıyorsunuz ya...» der. Ve onlardan mü
haşlıyor: «o zaman ben ihaiklı ölar'alk soruyokemmel bir rapor alabilir. Hayatınızda böyle
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rum. Komisyon bu işleri objektif olarak nak
lederken yani 'bizi aydınlatırken anlatmış va
kaları, çok güzel derinliğine çalışır bu işlere
başlarken, bu zevatın bu vazifelere geldikleri
tarihleri bilmek isteriz dediğine göre, ben de
şimdi «neden istensiniz ve bunu istemekte ne
yi kastediyorsunuz?» demek mecburiyetinde
yim. Ben de rey vereceğim.. Niye istersiniz?..
Ben söyliyeyim, burada ismi geçen arkadaş
lardan herbirisi 'bugün ne haldedirler bilmem.
Kendileriyle maalesef eski dostluk ve arka
daşlık rabıtamız kalmadı. Siyasi görüşleri ne
dir onu bilmeni. Tutumları nedir <onu. 'bil
mem. Ama bir şey bilirim: Araştırma Ko
misyonunda vazife gören arkadaşlarım 'henüz
ilk mektebe !baslanı adıkları tarihte demiryolcu
idiler, onu bilirim. Ve birşey dalha bilirim:
Demiryolculuk yalnız demiryollarında öğreni
lir. Başka her yerde öğrenilmez.
Arkadaşlar ben 'kanaat tesis etmiş değilim.
Bakanın suiistimal, -suiistimal zaten telâffuz
edilmemiz- ihmal suçunu kavramış değilim.
önerge lehinde konuşanlar aydınlatırlarsa min
nettar olurum.
*
Hürmetlerimi arz ederim. (Ortadan alkış
lar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ali
Naci Arı, ZeJki Kumrulu ve Şevket Koksal
tarafından verilmiş olan bir kifayet Önergesi
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var. ('Gürültüler) Müsaade buyurun arkadaş
lar. Muhterem arkadaşları bu önergenin ka
bulü hailinde, Vekil de dâihil hiçbir kimse konuşamıyaeaktır. Bu sebeple, önergeyi oya koy
madan evvel Vekile ve son söz de bir Milletve
kilinin olması hasebiyle sırada 'bulunan bir
milletvekiline söz vereceğim. Ancak bu arada
saatin .19 a. 'gelmiş olması ve verilmiş olan 'bir
önerge ile jT. B. M. Meclisi Birleşik toplantı
sının yarın saat -on d'örde talikinin istenmiş ol
ması sebebiyle bu 'önerge yani kifayet önergesi
Vekilden sonra bir milletvekilinin konuşması
önümüzdeki Birleşimde muamele görmek üze
re verilmiş olan 'bu önergeyi okutup oyunuza
arz edeceğim.
T. ıB. M. M. Sayın Başkanlığına
Gündemine devam etmek üzere T. B. M.
Meclisi Birleşiminin U8 . 10 . 19Ö3 Cuma günü
saat M de toplanmasına karar verilmesini arz
ve rica ederim. Saygılarımla.
Kayseri Milletvekili
•Mehmet Sağlam
BAŞKAN — Okunmuş olan bu Önergeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
'T. B. M. Meelisi Birleşik toplantısı 18 Ekim
Ouma günü saat M.OO de yapılacaktır.
Kapanma saati : 18,50
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sıkıyönetimin

Ankara'da bir ay uzatılması hakkındaki önergelere verilen oyların sonucu
(önergeler reddedildi/
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:

635
417
176
235
7
204
13

Cumhuriyet Senatosu
[Kabul edenler]
GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER
ADANA
Mehmet Ünaldı
AĞRI
Veysi Yardımcı
ANTALYA
Mehmet îlkuçan
Mustafa özer
AYDI»
İskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
Mkret Turhangil
BALIKESİR
Enver Aka
Hamdi Oğuzbeyoğlu
Kadri öztaş
Hasan Ali Türker
BOLU
Rahmi Arıkan

BURSA
İhsan Sabri Çağlayangil
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Alâeddin Çetin
DENİZLİ
Mehmet Emin Durul
ERZURUM
Nihat Pasinli
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök
GÎRESUN
Sabahattin Orhon
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip özdolay
İSTANBUL
Şevket Akyürek

Etheın Menemencioğlu
Rifat öztürkçlne
İZMİR
İzzet Birand
Hilmd Onat
Nevzat özerdemli
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
KOCAELİ
Rifat özdeş
Lûtfi Tokoğlu
MANİSA
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliya
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu

NİĞDE
İzzet Cener
RİZE
Necip Danışoğlu
SAMSUN
Cahit Tokgöz
SİVAS
Rifat Öçten
TEKİRDAĞ
Seîâmi Üren
TOKAT
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Şevket Buladoğln
Yusuf D emir dağ
Reşat Zaloğlu
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ZONGULDAK
Akif Eyidoğan
Tevfdk inci

Millet Meclisi
[Kabul edenler]
ADANA
Hasan Aksay
Yusuf Aktimur
Ali Bozdoğanoğlu

Ahmet Savran
İbrahim Tekin
Ahmet Topaloğhı

ADIYAMAN
Ali Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Mehmet Turgut
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AMASYA
İsmail Sarıgöz
Nevzat Şener
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ANKARA
Hüseyin Ataman
Mustafâ Kemal EıJkovan
ismail Gence
ihsan Köknel
Zühtü Pehlivanlı
ANTALYA
ihsan Ataöv
Ömer Eken
Nazmi Kerimoğlu
ARTVİN
Nihat Ata
Sabit Osman Avcı
AYDIN
Melâhat Gedik
Reşat özarda
ismet Sezgin
BALIKESİR
Oihat Bilgehan
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Gökhan Evliyaoğlu
Ahmet ihsan Kırımlı
BİLECİK
•Sadi Binay
Orhan Tuğrul
BOLÜ
Turgut Çulha
BURSA
Mustafa Tayyar
Ahmet Türkel
ismail Yılaıaz
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akây
Refet Sezjgin
ÇANKIRI
Şaban Keskin
ÇORUM
Muzaffer Dündar
Abdurrahman Güller
ihsan Tornbuş

B*12

DENİZLİ
Mehmet Çobanoğlu
Ibrahiım Kocatürk
DİYARBAKIR
Alp Doğan Şen
EDİRNE
Ilhami Ertem
Nazmi özoğul
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
ERZURUM
Ertuğrul Akça
ESKİŞEHİR
Ertuğrul Gazi Sakarya
Aaiz Zeytinıoghı
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Nizpjm ettin Er km en
ibrahim Etem Kılıçoğlu
GÜMÜŞANE
Sabahattin Savacı
HATAY
Ali Muhsin Beraketoğlıı
İÇEL
Mazhar Arıkan
Burhan Bozdoğan
Yahya Dermancı
Celâl Kılıç
ihsan Önal
İSPARTA
Ali ihsan Balım
Sadettin Bilgiç
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
Ziya Altırioğlu
Saadet Evren
Muhiddin Güven
Naci öktem
Hüsamettin Tiyanşan
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İZMİR
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş
Ali Naili Erdem
İhsan Gürsan
Saim Kaygan
Nihat Kürşat
Şinasi ösma
KARS
Necmettin Akan
Lâtif Aküzüm
KASTAMONU
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Hüsamettin Gümüşpala
Vedat Âli Özkan
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
Memduh Erdemir
Halil özmen %
KOCAELİ
Hâldan Kısayol
Süreyya Sofuoğlu
KONYA
İrfan Baran
Ahmet Gürkan
Ömer Kart
Rüştü özal
Faruk Sükan
KÜTAHYA
Mehmet Kesen
Sadrettin Tosbi
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Nusret Köklü
Yakup Yakut
Nahit Yenişehirli oğlu

MARAŞ
Kemal Bağcıoğlu
Enver Kaplan
Adnan Karaküçük
MUÛLA
Adnan Akarca
ilhan Tekinalp
MUŞ
Sami öztürk
ORDU
Refet Aksoy
Sadi Pehlivanûğlu
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Arif Hikmet Güner
SAKARYA
Muslihittin Gürer
Hami Tezkan
SAMSUN
Ali Fuat Alışan
Mehmet Başaran
Bahri Cömert
Hâmit Kiper
Hüseyin Özalp
Osman Şahinoğlu
SİVAS
Güner Sarısözen
Reşat Turhan
Tahsin Türkay
TOKAT
Sabahattin Baybura
Mehmet Kazova
TRABZON
Ekrem Dikmen
Zeki Yağmurdereii
URFA
Kemal Badıllı
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Turgut Nizaımoğlu

Cumhuriyet Senatosu
[Reddedenler]
TABU ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı

Vehbi
Suphi
Suphi
Kâmil

Ersü
Gürsoytrak
Karaman
fcaravelioğlu

Osman Koksal
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Mehmet özgüneş

— 323 —

Selâhattin özgür
Mehmet Şükran özkaya
Haydar Tunçkaııat
Ahmet Yıldız
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Muzaffer Yurdakuler
ERZURUM
AFYON KARAHÎSAR Nurettin Aynuksa
llasi.m Hancı oğlu
Rahmi Sanal an
Celâl Tevi'ik Karasapan
GİRESUN
Mehmet Izmen
ANKARA
İSPARTA
Niyazi Ağırnaslı
Suat Seren
Sabit Kocabeyoğlu
İbrahim Saffet O m ay
İSTANBUL
Matvsur Uluısoy
Celil Oevherioğlu
ARTVİN
Nurullah Esat Sümer
Fehmi Alpaslan
KARS
Sırrı Atalay
ÇANAKKALE
Mehmet Hazer
Âli Aksoy
.
DENİZLİ
KASTAMONU
Cahit Akyar
Mehmet Çamlıca
DİYARBAKIR
Ahmet Nusret Tuna
Azmi Erdoğan
KIRKLARELİ
ELÂZIĞ
Ahmet Naci Arı
KONYA
1 vasim Gri ray
Musıtafa Dinekli
ERZİNCAN
Muhittin Kılıç
Fehmi Baysoy

17.10.1963

O :1

Muammer Obuz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
A. Bahattin Özbek
MANİSA
Emiın Açar
MARDİN
Kemal Oral
Abdülkerim Saraçoğlu
MUŞ
ihsan Akpolat
ORDU
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu
SAKARYA
Turhan Kapan! J
Kâzım Yurdakul
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Hulusi Söylem'ezoğlu

TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Zihni Betil
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Esat Mahmut Karakurt
UŞAK
Kâmil Coşkunöğlu
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalm
Âmil Artus
Ömer Ergün
Sadi Koçaş
Enver Kök
Sahir Kurutluoğlu
Kâzım Orbay
Necati özdeniz
Nevzat Sengel

Millet Meclisi
[Reddedenler]
ADANA
Mehmet Geçioğlu
Melih Kemal Küçüktepepınar
Cavit Oral
ADIYAMAN
Möhımet özbay
AFYON KARAHİSAR
Halûk Nur Baki
Hasan Dinçer
Asım Yılmaz
Şülkrü Yüzbaşıoğlu
AMASYA
Reşat Arpacıoğlu
ANKARA
İsmail Rüştü Aksal
Raif Aybar
Nihat Berkkan
Bülent Ecevit
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu
İbrahim îmârzalıoğlu

Emin Paksüt
Ilyas Seçkin
Ahmet üstün
Abdülhak Kemal Yörük
ANTALYA
Etem Ağva
Nihat Su
ARTVİN
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç
Nedim Müren
BALIKESİR
Ahmet Aydın Bolatk
Fennî Istlimyeli
Süreyya Koç
BOLU
Zeki Baltacıoğlu
Kemal Demir
BURDUR
Fethi Çelikbaş

Nadıir Yavuakan
BURSA
Edip Rüştü Akyürek
İbrahim öktem
ÇANAKKALE
Burhan Arat
Süreyya Endik
Şefik İnan
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Hilmi İncesulu
Necmi ökten
DENİZLİ
İsmail Ertan
Hüdai Oral
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Şehmı^s Arslan
Yusuf Azizoğlu
Reeai Iskenderoğlıı
Vefik Pirinçcioğlu
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EDİRNE
Süleyman Bilgen
Fahir Giritlioğlu
ELAZIĞ
Kemal Satır
ERZİNCAN
Zeynel Gündoğdu
Naci Yıldırım
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Nihat Diler
Cevat Dursunoğlu
Şorafettin Konuray
Adnan Şenyurt
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlü
İbrahim Cemalcılar
Seyfi öztürk
Celâlettin Üzer

T.B.M.M.
GAZİANTEP
Ali İhsan Göğüs
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Naim Tirali
GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu
Necmeddin Küçüker
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Necip Mirkelâmoğlu
Kadri özek
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu
KARS
Hasan Erdoğan
Kemal Güven
Kemal Okyay
Sırrı öktem
HAKKÂRİ
Bahtiyar Vural
Ahmet Zeydan
Rıza Yalçın
HATAY
KASTAMONU
Bahri Bahadır
Avni Doğan
İÇEL
thsan Şeref Dura
Mehmet Ali Aralan
KAYSERİ
Sadık Kutlay
Turhan Feyzioğlu
İSPARTA
Mehmet Göker
Lokman Başaran
Mehmet Sağlam
İSTANBUL
Mehmet Yüceler
Oihad Baban
KIRKLARELİ
Suphi Baykam
Abdurrahman Altuğ
Ratip TaMr Burak
Mehmet Alâeddin Eriş
Ömer Zekâi Dorman
KONYA
Orhan Eyüboğlu
Kadircan Kaflı
Fahrettin Kerim Gökay Abdüssamet Kuzucu
AH Coşkun Kurca
Fakih özfakih
Hilmi Oben
KÜTAHYA
Ahmet Oğuz
Ahmet Bozbay
Ilhami Sancar
Ali Enbek
Selim Sarper
Rauf Kıray
Reşit Ülker
MALATYA
İZMİR
H. Avni Akşit
Osman Sabri Adal
İsmet İnönü
Şeref Bakçık
MANİSA
Arif Ertunga
Muammer Erten
Ziya Hanhan
Şevket Rasit Hat&poğin
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MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Esat Kemal Aybar
Şevki Aysan
Vahap Dizdaroğlu
Talât Oğuz
MUĞLA
Hiülmi Baydur
Cevdet Osıkay
Turan ŞaMn
MUŞ
Sait Mutlu
NİĞDE
Asını Eren
ORDU
Yusuf İzzettin Ağaoğlu
Ferda Güley
Orhan Naim Hazinedar
Arif Hikmet Onat
SAKARYA
Ekrem Alican
Nuri Bayar
Yusuf Uİusoy
SAMSUN
Nurettin Ceritoğlu
Fevzi Ceylân
Kâmran Evliyaoğlu
Fevzi Geveei
llyas Kılıç
SÜRT
Cevdet Aydın
Süreyya öner
Hayrettin özgen
SİNOP
Mahmut Alicanoğlu

Cemdi Karahan
SİVAS
Adil Alftay
Rahmi Çeltekli
İbrahim Göker
Rahmi Günay
Ahmet Kangal
Mahmut Vural
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Hayri Mumcuoğlu
Orhan öztrak
TOKAT
Reşit önder
TRABZON
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner
TUNCELİ
Vahap Kışoğlu
Fethi Ülkü
URFA
Atalay Akan
Sabri Kılıç
Celâl öncel
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
İbrahim Bulanalp
VAN
Şülkrü Kösereisıoğlu
YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Kenan Esengin
Mehmet Ali Pestilci
Yusuf Ziya Yücebilgiıı

Cumhuriyet Senatosu
[Çekinserler]
TABU ÜYE
Sıtkı Ulay
ANKARA
Rifat Etker

DİYARBAKIR
İhsan Hamit Tigrel
SAMSUN
Cemalettin Bulak

Millet Meclisi
[Çekinserler]
ÇANKIRI
Rahmi İnceler
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VAN
Faruk Işıık
C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Esat Çağa
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Cumhuriyet Senatosu
[Oya katılmtyanlar]
TABİÎ ÜYELER
Eınaııuilah Çelebi
Kadri Kapları
Fahri Özdilek (I.)
GENEL OYLA SEÇ!
LEN ÜYELER
ADANA
Mehmet Nuri Âdem
oğlu
Galip Avşar
Sakıp önal
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON
KARAHÎSAR
Mustafa Yılmaz lnce- oğlu
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Osman Alisi roğlu
Hıfzı Oğuz Bekata (B.)
^ + LECÎK
Talât Oran
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu

BİTLİS
Cevdet (îeboloğlu
BOLU
Sırrı Uzunhasanoğlu
BURDUR
Hüseyin Otan
ÇANAKKALE
Ilalit Sarıkava
ÇORUM
Zeki Arsan
EDİRNE
Tahsin Bansruoğlu
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
GAZİANTEP
Zeki islâm
Nizam ettin ÖZRÜ!
, GÜMÜŞANE
Halit Zarbım
HATAY
Sabahattin Adalı
Vehbi Aksoy
İSTANBUL
Fethi Başak
özel Şahingiray

Sabahattin Tanman
Bert; Turan
IZMlR
Ömer Lûtfi Bozcalı
Enis Kansu
Cahit Okurer
KARS
Turgut Göle
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Suad Hayri Ürgüplü
(Başkan)
KONYA
Sedat Çumralı
MALATYA
Mehmet ?eki Tulunay
Nüvit Yetkin
MANİSA
Ferit Al pisken der
MUĞLA
Muallâ Akarca
NEVŞEHİR
I. §. Atasağun
NİĞDE
Kudret Bay han

ORDU
Kşref Ayhan
SAMSUN
Pethi Tevetoğiu
SİİRT
iiâtif Aykut
SİNOP
suphi Batur
SİVAS
Ziya önder
URFA
Vasfö Gerger
YOZGAT
Neşet Çetintaş
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Hidayet Aydıner
Hasan Kangal (t.)
Ragıp Üner
Burhanettiın Uluç
Âdil Ünlü

Millet Meclisi
[Oya katılmtyanlar]
ADANA
ANKARA
Kasım Gülek
Burhan Apaydın
A lı m et Karam üftüoğlu Osman Bölükbaşı
Kemal Sarıibrahimoğlu Fuat Börekçi
Muhlis Ete
ADIYAMAN
Mehdi Mıhçıoglu
Arif Atalay
Ferhat Nuri Yıldırım
Mahmut Deniz
ANTALYA
AFYON KARAHÎSAR
Hasan Fehmi Boztepe
Voli Başaran
Rafet Eker
Şevki Güler
AYDIN
AĞRI
Orhan Apaydın
Nevzat Güngör
Hilmi Aydıneer
Kerem özean
BALIKESİR
Rıza Polat
Kaya
Bulut
AMASYA
Mustafa Kemal Karan Cevat Kanpulat

Mehmet Tiritoğlu
Cihat Turgut
BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
Halit Rıza Ünal
BİTLİS
Nafiz Giray
Müştak Okumuş
BOLU
Ahmet Çakmak
Kâmil tnal
Fuat Ümit
BURDUR
Mehmet özbey
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BURSA '
Hikmet Akalın
Sadrettin Çanga
Ekrem Paksoy
Cevdet Perin
Ziya Uğur
Baha Cemal Zagra
ÇANKIRI
Kâzım Arar
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Faruk Küreli
DENİZLİ
Sinan Bosna
DİYARBAKIR
Adnan Aral

T.B.M.M.
1

1
1
1

Hilmi Gül doğan
EDİRNE
Talât Asal
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
(B.)
Naci Güray
Hürrenı Müftügil
Ömer Faruk Sanaç
ERZURUM
Turhan Bilgin
Gıyasettin Karaca

B:12

Vahyi özarar
İsmail Hakkı Tekinei
Sabri Vardarlı
Abdurrahman Yazgan
Malik Yolaç
Zeki Zeren
İZMİR
Muzaffer Döşemeci
Ragıp Gümüşpala
KARS
Kemal Kaya
KASTAMONU
Fethi Doğançay
Ali özdikmenii

GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen
Muzaffer Canbolat
Hüseyin Incioğlu
Kudret Mavitan
Mithat San
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Ali Köymen
GÜMÜŞ ANE
Nureddin Özdemir
HATAY
Abdullah Çilli
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Sekip tnal
Saki Zorlu

KAYSERİ
Abdülhalim Araş
Bahri Ya zır
KIRKLARELİ
Fikret Filiz
Hasan Tahsin Uzun
KOCAELİ
Sahabettin Bilgisu
Nihat Erim
KONYA
Kemal Ataman
Selçuk Aytan
thsan Kabadayı
Mekki Keskin
(Bşk. V.)
Fakih özlen
Vefa Tanır
Cahit Yılmaz

İSTANBUL
İbrahim Abak
Mahmut Rıza Bertan
Ferruh Bombeyi!
('Bşk. V.)
Nurettin Bulak
Tahsin Demiray
Oğuz Oran
Sahabettin Orhon

17.10.1963

0:1

MALATYA
Nurettin Akyurt
Mehmet Delikaya
Ahmet Fırat
| Halit Ziya Özkan
MANİSA
Süleyman Çağlar
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Hurrem Kubat
Hilmi Okçu
MARAŞ
Kemali Bay azıt
Hasan Fehmi Evliya
Ali Hüdayioğlıı
MARDİN
i Seyfi Güneştan
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ramazan Demiraoy
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Haydar Özalp
Ruhi Soyer
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Ata Bodur
Ata Tapaloğlu
RİZE
Fuad Sirmen (Başkan)
Cevat Yalçın
SAKARYA
Burhan Akdağ
SİİRT
Adil Yaşa

Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Sezai Sarpaşar

|

SİNOP
Mustafa Kaptan
Haşini T a n
SİVAS
Sebati Hastaoğlu
Cevad Odyakmaz
TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
TOKAT
H. Ali Dizman
Zeyyat Kocamemi
Bekir Şeyhoğlu
Ali Rıza Ulusoy
TRABZON
Ali Şakir Aganoğlu
Selâhattin Güven
Nazmi ökten
Kâmuran Ural
URFA
Osman Ağan
Evadri Eroğan
Bekir Sami Karahanlı
UŞAK
Ahmet Tahta kılıç
VAN
thsan Bodirhanoğlu
Muhlis Görentaş (l.Ü.)
YOZGAT
ismet Kapısız
Mustafa Kepir
Celâl Sungur (î. Ü.)
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Fevzi Fırat
Ramiz Karakaşoğltt
Suphi Konak
Sadık Tekin Müftüoğla

1
1
1
1

Cumhuriye t Senatosu
[Açık mçelikler]
Eskişehir
Hakkâri
İstanbul
Samsun

1
1
1
1
I

Yekûn
t

— 3İ27 —
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Millet Meclisi
[Açık üyelikler]
Aydın
Erzurum
Hatay
İBtanbıd

Manisa
Muş
Trabzon
Zonguldak

Kocaeli

Yökûn

\>Ct<(

0:1

T.B.M.M. B:12
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0:1

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Ankara, istanbul ve İzmir illeri sınırları içinde ilân edilen ve 21 . 8 . 1963 tarihinden itiba
ren iki ay süre ile uzatılması kabul edilmiş bulunan Sıkıyönetimin, 21 . 10 . 1963 tarihinden
itibaren Ankara ve İstanbul illerinde iki ay süıe ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine
arzına dair Başbakanlık tezkeresine verilen oyların sonucu.
(Teklif kabul edilmiştir.)
Üye sayısı : 635
Oy verenler : 362
Kabul edenler : 257
Reddedenler :
92
Çekinserler :
13
Oya katılmıyaniar : 2 6 0
Açık üyeMkler :

13

Cumhuriyet Senatosu
[Kabul edenler]
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoglu
Mucip Ataklı
Vehbi Ersü
Suphi Grürsoytrak
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Osman Koksal
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
Mehmet Şükran özkaya
Haydar Tunçkanat
Muzaffer Yurdakuleır
GENEL OYLA SECİ
LEN ÜYELER
ADANA
Mehmet Ünaldı
AFYON KARAHİSAR
Rasim Hancıoğlu
Celâl Tevfik Karasapan
ANKARA
Sabit Kocabeyoğlu
ibrahim Saffet Omay
Mansur Ulusoy
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
ÇANAKKALE
Âli Aksoy

DENİZLİ
Cahit Akyar
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan •
DİYARBAKIR
İhsan Hamit Tigrel
ELÂZIĞ
Rasim Giray
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Nurettin Aynuksa .
Nihat Pasinli
Rahmi Sanalan
GAZİANTEP
Nizameıttin özgül
GİRESUN
Mehmet îzmen
Sabahattin Orhon
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Celil Cevherioğlu
Nurullah Esat Sümer
KARS
Sırrı Atalay
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna

KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KONYA
Mustafa Dinekli
Muhittin Kılıç
Muammer Obuz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
A. Babattin Özbek
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
MANİSA
Emin Açar
MARDİN
Kemal Oral
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
ORDU
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu
SAKARYA
Turhan Kapanlı
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Cemalettin Bulak
SİNOP
Suphi Batur
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SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Rifat Öçıten
Hulusi Söylenıezoğlu
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Zihni Betil
Osman Hacıbaloğlu
TUNCELİ
Mehmet Alfi. Demir
ITRFA
Esat Mahmut Karakurt
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ZONGULDAK
Akif Eyidoğan
C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalm
Âmil Artus
Ömer Ergün
Sadi Koçaş
Enver Kök
Sahir Kurutluoğlu
Kâzım Orbay
Necati özdeniz

T.B.M. M. B:12

17.10.19631

0:1

Millet Meclisi
[Kabul edenler]
ADANA
Mehmet Geçioğlu
Melih Kemal Küçüktepepmar
Cavit Oral
ADIYAMAN
Mehmet özbay
AFYON KARAHİSAR
Halûk Nur Baki
Veli Başaran
Hasan Dinçer
Asım Yılmaz
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AMASYA
Reşat Arpacıoğlu
ANKARA
İsmail Rüştü Aksal
Raif Ayfoar
Nihat Berkkan
Bülent Ecevit
İbrahim Sıtkı Hatip
oğlu
İbrahim İmirzalıoğlu
İhsan Köknel
Emin Paksüt
îlyas Seçkin
Ahmet Üstün
Abdülhak Kemal Yörük
ANTALYA
Etem Ağya
Rafet Eker
Nihat Su
ARTVİN
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Orhan Apaydın
Mustafa Şükrü Koç
Nedim Müren
BALIKESİR
Ahmet Aydın Bolak
Fennî Islimyeli
Süreyya Koç
BOLÜ
Zeki Baltacıoğlu
Ahmet Çakmak
Kemal Demir

BURDUR
Fethi Çelikbaş •
Nadir Yavuzkan
BURSA
Edip Rüştü Akyüre*k
ÇANAKKALE
Burhan Arat
Süreyya Endik !
Şefik İnan
ÇANKIRI
Rahmi İnceler
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Hilmi İncesulu
Neemi ökten
DENİZLİ
İsmail Ertan
Hüdai Oral
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Şahmus Arslan
Yusuf Azizoğlu
Recai Iskenderoğlu
Vefik Pirinçcioğlu
EDİRNE
Süleyman Bilgen
Fahir Giritlioğlu
ELÂZIĞ
Kemal Satır
ERZİNCAN
Zeynel Gündoğdu
Naci Yıldırım
ERZURUM
Nihat Diler
Cevat Dursunoğlu
Şerafettin Konuray
Adnan ŞenyUrt
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
İbrahim Cemalcılar
Seyfi öztürk
Celâlettin üzer
GAZİANTEP
Ali İhsan Goğüş

I

GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Mustafa Kemal Çilesiz
Naim Tirali

GÜMÜŞANE
{ Halis Bayramoğlu
Necmeddin Küçüker
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
I Bahri Bahadır
Saki Zorlu
İÇEL
Mehmet Ali Arslan
Yahya Dermancı
Sadık Kutlay

Kemal Okyay
Sırrı öktem
Rıza Yalçın
KASTAMONU
İhsan Şeref Dura
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
Mehmet Göker
Mehmet Sağlam
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Mehmet Alâeddin Eriş
KONYA
Kadircan Kaflı
Abdüssamet Kuzucu
Fakih özfakih
Fakih özlen

İSPARTA
Lokman Başaran
KÜTAHYA
İSTANBUL
Ahmet Bozibay
I Cihad Baban
Ali Erbek
I Suphi Baykanı
Mehmet Kesen
Ratip Tahir Burak
Rauf Kıray
Orhan Eyüboğlu
Fahrettin Kerim Gökay
MALATYA
Ali Coşkun Kırca
H. Avni Akşit
Hilmi Oben
İsmet İnönü
Ahmet Oğuz
H. Zdtya Özkan
ÎUhasni Sancar
MANİSA
Selim Sarper
Muammer Erten
Reşit Ülker
Şevket Raşit Hatipoğlu
MARAŞ
İZMİR
Kemal Bağcıoğlu
Osman Sabri Adal
Hasan Fehmi Evliya
Şeref Bakşık
MARDİN
Arif Ertunga
Mehmet Ali Arıkan
Ziya Hanhan
Esat Kemal Aybar
Necip Mirkelâmoğlu
Şevki Aysan
Kadri özek
Vahap
Dizdaroğlu
Mustafa Uyar
Talât
Oğuz
Lebit Yurdoğlu
KARS
Hasan Erdoğan
Kemal Güven
Kemal Kaya
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MUĞLA
Hilmi Baydur
Cevdet Oskay
Turan Şahin

T.B.M.M.

B:12

MUŞ
Sait Mutlu
NİĞDE
Asım Eren
ORDU
Yusuf İzzettin Ağaoğlu
Ferda Güley
Orhan Naim Hazinedar
Arif Hikmet Onat

Kâmran Evliyaoglu
Fevzi Geveei
Hâmit Kiper
îlyas Kılıç
Osman Şahinoğlu
SÜRT
Cevdet Aydın
Süreyya öner
Hayrettin özgen

SAKARYA
Ekrem Alican
Nuri Bayar
Yusuf Ulusoy

SİNOP
Mahmut Alicanoğlu
Cemil Karahan

SAMSUN
Nurettin Ceritoğlu
Fevzi Ceylân

SİVAS
Adil Altay
Rahmi Çeltekli
ibrahim G-öker

17.10.1963

0:1

Rahmi Günay
Ahmet Kangal
Güner Sarısözen
Reşat Turnan
Mahmut Vural
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Hayri Mumeuoğlu
Orhan Öztrak
TOKAT
Zeyyat Kocamemi
Reşit önder
TRABZON
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner
TUNCELİ
Vahap Kışoğlu

Fethi Ülkü
URFA
Atalay Akan
Sabri Kılıç
Celâl öneel
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
ibrahim Bulanalp
VAN
Şükrü Kösereisoğlu
YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Kenan Esengin
Mehmet Ali Pestilci
Yusuf Ziya Yücebilgin

Cumhuriyet Senatosu
[Reddedenler]
ADANA
Mehmet Nuri Ademoğlu
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
ANTALYA
Mehmet Hkuçan
AYDIN
iskender Cenap Ege
Fikret Turhangil
BALIKESİR
Enver Aka
Hamdı Oğuzbeyoğlu

Kadri Öztaş
BURSA
ihsan Sabri Çağlayangr
Baki Güzey
Şeref Kayalar
ÇORUM
Alâeddin Çetin
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Ethem Menemencioğlu

Rifat Öztürkçine
İZMİR
Hilmi Onat
KAYSERİ
Hüsıeyin Kalpaklıoğlu
MANİSA
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
NİĞDE
izzet Gener
RİZE
Necip Damşoğlu

SAMSUN
Cahit Tokgöz
TEKİRDAĞ
Selâmi Üren
TRABZON
Yusuf Demirdağ
ZONGULDAK
Tevfik inci
C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Nevzat Sengel
Burhanettin Uluç

Millet Meclisi
[Reddedenler]
ADANA
Yusuf Aktimur
Ali Bozdoğanoğlu
Ahmet Savnm
ibrahim Tekin
Ahmet Topaloğlu
AMASYA
ismail Sarıgöz
Nevzat Şener
ANKARA
Hüseyin Ataman

BURSA
Ahmet Türkel
ismail Yılmaz
AYDIN
ÇANAKKALE
Reşat özarda
Ahmet Nihat Akay
BALIKESİR
ÇORUM
Mithat Şükrü ÇavdarMuzaffer Dündar
oğlu
Abdurrahman Güler
DENİZLİ
BİLECİK
Mehmet
Çobanoğlu
Sadi Binay
ibrahim Kocatürk
Orhan Tuğrul
ANTALYA
Nazmi Kerimoğlu

— 381 —

Remzi Şenel
EDİRNE
Ilhami Ertem
Nazmi özoğul
ERZURUM
Ertuğrul Akça
ESKİŞEHİR
Ertuğrul Gazi Sakarya
Aziz Zeytinoğlu
GİRESUN
ibrahim Etem Kılıçoğlu

T.B.M.M.
GÜMÜŞANE
Sabahattin Savacı
HATAY
Ali Muhsin Bereketoğlu
İÇEL
Mazhar Arıkan
Celâl Kılıç
İSPARTA
Ali ihsan Balım
Sadettin Bilgiç
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
Tahsin Demiray
Ömer Zekâi Dorman

17.10.1963

B:12

Saadet Evren
Muhiddin Güven
Naci öktem
İZMİR
Mehmet Ali Aytaş
Ali Naili Erdem
Şinasi Osma
KARS
Necmettin Akan
KAYSERİ
Abdülhalim Araş
Hüsamettin Gümüşpala
Vedat Âli-Özkan

0:1

KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
Memduh özdeni ir
Halil özmen
KONYA
Ahmet Gürkan
Ömer Kart
Faruk Sükan
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Nusret Köklü
Yakup Yakut
MARAŞ
Adnan Karaküçük

MUŞ
Sami öztürk
ORDU
Refet Aksoy
Sadi Pehlivanoğlu
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Hüseyin Özalp
TOKAT
Sabahattin Baybura
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Turgut Nizamoğlu

Cumhuriyet Senatosu
[Çekins'er]
TABU ÜYE
Sıtkı Ulay

ÇANKIRI
Hazım Dağlı

ANKARA
Rifat Etker

KARS
Turgut Göle

Millet Meclisi
[Çekinserler]
ANKARA
Mustafa Kemal Erkovan
İsmail Gence

KÜTAHYA
KASTAMONU
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu Sadrettin Tosbi
JösfcS
MANİSA
KOCAELİ
Yakup Kadri KaraosNihat Erim
manoğlu

Zühtü Pehlivanlı
ÇANKIRI
Şaban Keskin
GİRESUN
Nizamettin Erkmen

Cumhuriyet Senatosu
[Oya kattlmtyanlar]
TABİÎ ÜYELER
Emanullah Çelebi
Kadri Kaplan
Sezai O'Kan
Fahri özdilek (1.)
Ahmet Yıldız
GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER
ADANA
Galip Avşar
Sakıp önal
ADIYAMAN
Halil Ağar

AFYON KARAHİSAR
Mustafa Yılmaz îneeoğlu
AĞRI
Veysi Yardımcı
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata (B.)
ANTALYA
Mustafa özer
AYDIN
Osman Saim Sarıgöllü

BALIKESİR
Hasan Ala. Türker
BİLECİK
Talât Oran
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BOLU
Rahmi Arıkan
Sırrı Uzunhasanoğlu
BURDUR
Hüseyin Otan
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BURSA
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Halit Sarıkaya
ÇORUM
Zeki Arsan
DENİZLİ
Mehmet Emin Durul
EDİRNE
Tahsin Banguoğlıı
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
GAZİANTEP
Zeki islâm

T.B.M.M.
GÜMÜŞANE
Halit Zarbun
HATAY
Sabahattin Adalı
Vehbi Aksoy
ÎÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talfip özdolıay
İSTANBUL
Fethi Başak
özel Şahingiray
Sabahattin Tanman
Bere, Turan
İZMİR
tzzet Birand
Ömer Lûtfi Bozeaîı
Enis Kansu
Cahit Okurer
Nevzat özerdendi

B:12

KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
KAYSERİ
Hüsnü DikeçMgil
Suad H&yri Ürgüplü
(Başkan)
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
KOCAELİ
Rifat Özdeş
Lûtfi T<okoğlu (t.Ü.)
KONYA
Sedat Çumralı
MALATYA
Nüvit Yetkin
MANİSA
Ferit Alpiskender
MARAŞ
Cenap Aksu

17 .10 .1963/ O : 1
Nedim Evlaya
MUĞLA
Muallâ Akarca

TRABZON
Şevket Buladoğlu
Reşat Zaloğlu

MUŞ
İhsan Akpulat (I. Ü.)
NEVŞEHİR
I. Ş. Atasağun

URFA
Vasfi Gerger

NİĞDE
Kudret Bayhan

VAN
Faruk Işık
YOZGAT
Neşet Çeti-ntaş

ORDU
Eşref Ayhan

ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan

SAMSUN
Fethi Tevetoğlu

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Hidayet Aydıner
Esat Çağa
Hasan Kangal (î.)
Ragıp Üner
Âdil ünlü

SÜRT
Lâtif Aykut
SİVAS
Ziya önder (I.)

Millet Meclisi
[Oya katthmyanlar]
ADANA
Aksay
Gülek
Karamüftüoğlu
Sanibrahimoğlu

Mehdi Mıhçıoğlu
Ferhat Nuri Yıldırım
ANTALYA
İhsan Ataöv
Ömer Eken
Hasan Fehmi Boztepe
ADIYAMAN
ARTVİN
Arif Atalay (1.)'
Nihat Ata
Mahmut Deniz
Sabit Osman Avcı
Ali Turanlı
AYDIN
AFYON KARAHlSAR
Hiiltoi Aydınçer
Şevki Güler
Melâhat Gedik
Mehmet Turgut
tsmet Sezgin
AĞRI
BALIKESİR
Nevzat Güngör
Cihat Bilgehan
Kerem özcan
Kaya Bulut
Rıza Polat
Gökhan Evliyaoğlu
AMASYA
Cevat Kanpulat
Mustafa .Kemal Karan
Ahmet ihsan Kırımlı
Mehmet Tiritoğlu
ANKARA
Cihat Turgut
Burhan Apaydın
Osman Bölükbaşı
BİNGÖL
Fuat Börekçi (î.)
M. Sıddık Aydar
Muhlis Ete
Halit Rıza Ünal
Hasan
Kasım
Ahmet
Kemal

BİTLİS
Nafiz Giray
Müştak Okumuş
BOLU
Turgut Çulha
Kâmil İnal
Fuat Ümit
BURDUR
Mehmet özbey
BURSA
Hikmet Akalın
Sadrettin Çanga
İbrahim öktem
Ekrem Paksoy
Cevdet Perin
Mustafa Tayyar
Ziya Uğur
Baha Cemal Zağra

(t)
ÇANAKKALE
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Kâzım Arar
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'Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Faruk Küreli
İhsan Tombuş
DENİZLİ
Sinan Bosna
DİYARBAKIR
Adnan Aral
Hilmi Güldoğan
Alp Doğan Şen
EDİRNE
Talât Asal
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
(B.)
Naci Güray
Hürrem Müftügil
Ömer Faruk Sanaç
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
ERZURUM
Turhan Bilgin
Gıyasettin Karaca

T.B.M.M.
GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen
Muzaffer Caniboİat (I.)
Hüseyin încioğiu (t.)
Kudret Mavitan
Mithat San
Süleyman Ünlü
GÎRESUN
Ali Köymen
GÜMÜŞANE
Nureddin özdemir (î.)
HATAY
Abdullah Çilli
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Sekip înal
ÎÇEL
Burhan Bozdoğan
îhsan önal
İSTANBUL
İbrahim Abak
Ziya Altmoğlu
Mahmut Rıza Bertan
Ferruh Bozbeyli
(Bşk. V.)
Nurettin Bulak
Oğuz Oran
Sahabettin Orhon
Vahyi özarar
İsmail Hakkı* Tekinel
Hüsamettin Tiyanşan
Sabri Vardarlı
Abdurrahman Yazgan
Malik Yolaç
Zeki Zeren (1.)
İZMİR
Şükrü Akkan
Muzaffer Döşemeci
Ragıp Gümüşpala
İhsan Gürsan
Saim Kaygan

B:12

Nihat Kürşat
KARS
Lâtif Aküzüm
Bahtiyar Vural
KASTAMONU
Avni Doğan
Fethi Doğançay
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay (t.)
Ali özdikmenli
KAYSEEİ
Bahri Yazır
KIRLARELÎ
Fikret Filiz
Hasan Tahsin Uzun
KOCAELİ
Sahabettin Bilgisu (1.)
Hâldan Kısayol
Süreyya Sofuoğlu
KONYA
Kemal Ataman
Selçuk Aytan
İrfan Baran
İhsan Kabadayı
Mekki Keskin
(Bşk. V.)
Rüştü özal
Vefa Tanır
Cahit Yılmaz
Sait Sına Yüccsoy
KÜTAHYA
Sezai Sarpaşar
MALATYA
Nurettin Aikyurt
Mehmet Delikaya
Ahmet Fırat
MANİSA
Süleyman Çağlar
Hurrem Kubat

17.10.1963

0:1

Hilmi Okçu
Nahit Yenişehirlioğlu
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Ali Hüdayioğlu
Enver Kaplan
MARDİN
Seyfi Güneştan
MUĞLA
Adnan Akarca
İlhan Tekinalp
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ramazan Demirsoy
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Haydar Özalp
Ruhi Soyer
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Ata Bodur
Ata Topaloğlu
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Arif Hikmet Güner
Fuad Sirmen (Başkan)
Cevat Yalçın
SAKARYA
Burhan Akdağ
Muslihittin Gürer
Hami Tezkan
SAMSUN
Mehmet Başaran
Bahri Cömert
SİİRT
Adil Yaşa
SİNOP
Mustafa Kaptan
Haşim T a n

Cumhuriye t Senatosu
[Açık M'tyelikler]
Eskişehir
Hakkâri
İstanbul

1
1
1

Samsun
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1
Yekûn

4

SİVAS
Sebati Hastaoğlu
Cevad Odyakmaz
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
TOKAT
H. Ali Dizman
Mehmet Kazova (1.)
Bekir Şeyhoğlu
Ali Rıza Ulusoy (1.)
TRABZON
Ali Şafeir Ağanoğlu
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Nazmı ökteıı
Kâmuran Ural
Zeki Yağmurdereli
TTRVA
UJİvJf XX
Osman Ağan
Kemal Badıllı
Kadri Eröğan
Bekir Sami Karahanb

(t)
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç
VAN
İhsan Bedirhanoğlu
Muhlis Görentaş (1. Ü.)
YOZGAT
İsmet Kapısız
Mustafa Kepir
Celâl Snns-nr CÎ. Ü.)
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Fevzi Fırat
Ramiz Karakaşoğlu
Suphi Konak
Sadık Tekin Müftüoğlu

T. B. M. M. B : 12
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Millet Meçlisi
[Açik üyelikler]
Aydın
Erzurum
Hatay
îstanbul
Çoçfteıli

1
1
1
1
1

*>^<i

Manisa
Muş
Trahzon
Zonguldak
Yekûn

Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
ONÎKÎNCÎ BİRLEŞİM
17 . 10 „ 1963 Perşembe
Saat : 14,00
' I
BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Bolu Milleitvek&li Kâmil înal ve 4 ar
kadaşının, Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel
, elektrik 'lokomotifinin ihalesi mevzuunda Ulaş
tırma Bakanı İhsan 'Şeref Dura hakkında so
ruşturma açılmasına Idair önergesi (4/8)
2. —Ankara ve İstanbul'da ilânjedilmiş olan
Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında (Baş
bakanlık tezkeresi (3/34)
3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm,
eski İçişleri Bakanı Hıfzı jOğuz Bekata ile Sağ
lık ve Sosyal Yardim Bakanı Yusuf Azizoğlu
hakkında Meclis soruşturması açılmasına 'dair
önergesi (4/9)
4. — Cumhuriyet Senatosu jAnkara Üyesi
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis so
ruşturması açılmasına Idair önergesi (4/10) [
5..;— Diyarbakır Milletvekili Reoai Iskenderoğlu'nun, eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Befka-

ta (tarafından açıklanan hususlardan dolayı Sağ
lık ve (Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu
hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair
önergesi (4/11)
6. — Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in,
eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata, Sağihk
ve Sosyal Yardım Bakanı, Yusuf Azizoğlu ve
Adalet Bakanı haklarında Meclis |soruşturması
açılmasına dair önergesi (4/12)
II
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Elâ
zığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu, Erzincan
Milletvekili Sadık iPerinçek ve \Aydm Milletve
kili Orhan Apaydm'm, T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzük teklifi ve Millet Meclisi Anayasa
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa (ve Adalet,ko
misyonlarından yedişer üye seçilerek kurulan
Geçici Komisyon raporu (2/284) (S. Sayısı : 15)
[Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963]

