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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Eski Ticaret Bakamı Zeyyaıt Mamdalimci ve
•eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamı Nıafiz
Körez'e ait dosyaları incelemekle görevli bu
lunan 'Meclis Soruşturma Komisyonumun görev
süresinin altı ay ve
Eski İçişleri Bakamı Hıfzı Oğuz Bekata ile
eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamı Yuısuf
Azizoğlu hakkımda soruşturma yapmakla gö
revli bulunan Soruşturma Komisyonunun gö
rev süresinin de iki ay uzatılmasınla dair komis
yon başkanlıkları tezkereleri okundu, kabul
olundu.
Eski içişleri Balkanı Hıfzı Oğuz Bekata ve
eski Sağlık ve Sosyal Yardım' Bakanı Yusuf
Azizoğlu hakkında soruşturana yapmakla gö
revli Soruşturma Komisyonu Üyesi Tekirdağ
Milletvekili Hayri Mumcuoğlu'nun imar ve
iskân Bakanlığımla tâyini dolayısiyle, boşalan
üyelik ile.
Eski Ticaret Balkanı Mehmet Baydur hak
kımda soruşturma yapmakla görevli komisyon
dan -çekilen C. Senatosu Çankırı Üyesi Hazım
Dağlı'dam boşalan üyelik için yapılan seçimler
sonunda, Hayri Mumcuoğlu'ndam boşalan üye
liğe Y. T. P. Grupu adayı Orhan Apaydın'in
ve Hazım Dağlı'dam boşalan üyeliğe de C. K.

M. P. Grupu adayı Sadık Artuikmaç'ın. seçil
dikleri bildirildi.
Kars Milletvekili Sırra Atalay ve istanbul
Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı içtüzü
ğü teklifimi incelemekle görevlendirilmek üze
re geçm toplantı yılımda kurulan Geçici Ko
misyonun mevcut üyeleri ile görevine devamı
hakkındaki önergesi okundu, kabul olundu.
'Eıslki Sanayi Bakamı Sebati Ataman hakikimda,Anıayasamın 90 ncı maddesine ıgöre işlem
yapılmasına ve
27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen Bakan
lardan gayrı bâzı •eski Bakamlarım görevleri ile
ilgili 'suçlarımdan dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkereleri üzerine, bu 'me
seleleri incelemekle görevli 2 numaralı 5 kişilik
Komisyon raporları kabul edildi.
Birleşime som verildi
Başkan
Başkanvekili
Mekki Keskin

Kâtip
tSilrt
Süreyya öner
Kâtip
Amasya
Nevzat Şener

BÎEÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 14,00
BAŞKAN — Başkanveküi Nurettin Ok
KÂTİPLER : îsmet Kapısız (Yozgat), Uyas Kılıç (Samsun)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşimini açıyorum.
2. — YOKLAMA
BAŞKAN — Otomatik oylama ile yoklama
yapılacaktır. (Senatörler ne yapacak, sesleri)
Sayın senatörler, bulundukları sıradaki düğme
lere basmak suretiyle kendilerinin yekûna dâhil
edilmesini sağlamak imkânını bulabilirler. Bu
suretle bugünkü toplantıda yalnızca çoğunluğun
olup olmadığını tesbit edeceğiz.
Belki sayın senatörler için daha evvel tec
rübe edilmediğinden yabancı kalabilirler. Anah

tarı yarım sağa çevirsinler arkadaşlarımız ve 'be
yaz işaretli düğmeye bassınlar.
Lütfen sayın arkadaşlarımız acele etsinler...
Son ikazımızı yapıyoruz, lütfen düğmelere ba
sınız... Oy verme muamelesi bitmiştir.
(Otomatik oylama ile yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşimi için gerekli çoğunluk sağlanmıştır.
Müzakerelere başlıyoruz.

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Ankara ve İstanbul'da
ilân edilmiş
olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi (3/39)

Gereğinin yapılmasını rica ederim,
İsmet İnönü
Başbakan

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 16 . 10 . 1963 tarihli ve 2/2/4699 sa
yılı yazımız :

BAŞKAN — Sıkıyönetimin uzatılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi okur, muş bu
lunmaktadır. Şimdi bu tezkere üzeri:ide söz al
mak istiyen sayın üyeler lütfen işaret etsinler.
Zekâi Dorman, M. P. Grupu adına söz istemiş
bulunmaktasınız. İlk söz zatıâlinizin, buyurun.

20 - 21 Mayıs 1963 gecesi önceden yapılmış
tertipler sonucunda, Anayasayı ihlâl amacını gü
den bir ayaklanma hareketi üzerine, Ankara, İs
tanbul ve İzmir illeri sınırları içinde bir ay süre
ile ilân edilip Türkiye Büyük Millet Meclisinin
22 . 5 . 1963 tarihli ve 70 sayılı Kararı ile onayla
nan ve 19.6.1963, 19.8.1963 tarihli ve 75, 76 sayılı
kararları ile ikişer ay ve 1 7 . 1 0 . 1 9 6 3 tarihli ve
79 sayılı Kararı ile de 21 . 10 . 1963 tarihinden
itibaren Ankara ve istanbul illerinde iki ay süre
ile uzatılması kabul edilmiş bulunan Sıkıyöneti
min, 21 . 12 . 1963 tarihinden itibaren Ankara
ve İstanbul illerinde iki ay süre ile yeniden uza
tılmasının, Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı
Bakanlar Kurulunca 17 . 12 . 1963 tarihinde uy
gun görülmüştür.

M. P. GRUPU ADINA ö. ZEKÂİ DOR
MAN (îstambul Milletvekilli) — Muhterem
Başkam, ımuıhterem 'arkadaşlar :
Hükümet bu defa da, 'hiç bir mucip sebep
ihtiva etmiyen bir tezkere ile, Sıkıyönetimin An
kara ve İstanbul'da iki ay (müddetle uzatulmaisı•nı talebetmektedir.
•Geçen defalki temdit talebi vesilesiyle Yü'kse'k Heyetinize ifade ettiğimiz üzere, Anayasa
mızda 'Sıkıyönetimin ilân ve devamını zaruri kı
lanı şartlardan hiçbirisi mevcut değildir. Bu gö
rüşümüzü teyiıdeden sebepleri tekrara lüzum
görmüyoruz.
Zorlanarak bulunmaya çaılışılan sebeplerle,
daha doğrusu bahanelerle fevkalâde bir rejim,
daimî bir rejim haline getirilemez;.

BAŞKAN
yorum.

Başbakanlık tezkeresini okutu-
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Maksat ve gaye dışı tatbikatı ile; iktisadi, iç
timai ve siyasi sahadaki mahzurları sabit olan
Sıkıyönetime nihayet vermek lâzımdır.
Fevkalâde hadiseler İçinde ve Sıkıyönetim
altımda yapılan 1961 seçimlerinde 'dahil görülmiyen lüzumsuz ve keyfi kayıtlamalarla, son
mahallî seçimlerde karşılaşılmış bıılunulması,
ıSı'kıyöıae timin gaye ve maksat dışına çıkmakta
devam ettiğinin reddedilmez bir delilidir.
'Bu itibarla, İMillet Partisi Büyük: Millet Mec
lisi Grulbu, fevkalâde bir rejimin moruna! bir re
jim halime1 getirme tenııayül ve istidadının bir
tezahürü olarak 'gördüğü bu temdit talebi
aleyhinde oy kullanacaktır. Ve Yüksek Meclisinde aynı .görüşe katılmasını 'bir takrirle istirham
edecektir.
Saygılarımızla,
BAŞKAN — Başka bu konuda; söz isteyen
varmı? Buyurum Sayım öztürk. Grup adına mı
konuşacaksınız, yoksa şashımız adıma mı?
SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir Millet vekili) —
Şahsımı adıma konuşacağım .
BAŞKAN — Buyurum.
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) —
'Çok muhterem arkadıaşlarum, ben evvelâ mıeseleni.ıı prensibi üzerimde 'durmak istiyorum.
Yüce Heyetiniz huzuruna Hükümet, hir tez
kere ile Sıkıyönetimim uzatılması talebi ile gel
miştir. Bu mevzuda salim, 'doğru ve yerlinde bir
karar verebilmek içim, evvelâ bu 'tezkereyi hu
zurunuza getiren Hükümetim, kendisimi böyle
bir şeye sevk eden sebepleri, düşünceleri ve içinde
buluındnğummz şartları Yüce Heyete arz etme
si, izah etmesi parlömamter sistemlerin tabiî ica
bıdır. Hükümıetler hiç şüphesiz ımeclisiere karşı
sorumluluk 'duygusu içimde çalışırlar. Hal böyle
olumca, Hükümet Anayasamın fevkalâde rejimi
'Olanak ilân ettiği böyle bir rejimim devamımı
isterken, müzakere: yapılmadan 'evvel, yetkili
olan Başbakan veya Yardımcısı veya Bakamım
'içinde bulunduğumuz, şartların bir muhasebe
sini yapması, ona göre bizi doğru ve isabetli
hükme sevketıme'Sii ıgerekir. Bu teamüle riayet
ediılmıeımektedir. Bu itibarla biz naniği maksada
.göre burnum devamımın arzu edildiğini bilmıemıekteyiz.
Meçhul üzerine k a r a r bina edilmez. Bâzı
arkadaşların hafızalarında çeşitli şüpheler, en
dişeler vardır. Meselâ derler ki, acaba îstan-

bul'da Sıkıyönetimin 'uzatılması, matbuata san
sür koymak heves ve gayretime karşı bir vasıta
olarak mu, kullanılmaktadır? Bir başka arka
daş biı- başka şey düşünebilir ve bu ithaımımda>
vehminde haklıdır. Hükümet örfi îdare vası-tasiyle kendisine özel bir otorite imi sağlanmak
istemektedir?.. Bu endişeler akla gelmektedir,Binaenaleyh bütün bunlardan sıyrılarak objek
tif ölçüler içerisinde ciddi ve zaruri sebeplerin
bulunduğumu amlayabilmıek için 'evvelâ Hükü
metin gerekli izahatı vermesini istirham ediyo
rum.
BAŞKAN — Sayın Bilgebam, şahsınız adına
mı, yoksa Grup adına mu konuşacaksınız?
OİHAT BİUGEHAN (Balıkesir Milletvekili)
— Grup adına konuşacağım.
BAŞKAN — Buyurun.
A.P. GRUPU ADINA CİHAT BİLGEHAN
(Balıkesir Milletvelkili) — Muhterem arkadaş
larım, ;benden evvel konuşan Sayın öztüıik ar
kadaşımızın da ifade buyuırduik'ları gibi; 'biz
Adalet Partisi olarak Hükümet
tezkeresinin
okunması ile iktifa etmenin tamamen aleyhin
de bulunuyoruz. Memleketimizdeki şart!arın ne
olduğunun örfi İdareyi gerektren sebeplerin
neden ibaret bulunduğumun, mutlak .surette
Meclise bildirilmesine ve kendilerinden oy iste
nen şahısların da Ibmıa, vicdani kanaatlerini
tam ve kâmil mânada hissederek, rey ve rimele'
rinin bir zaruret olduğuma ve demokraisimin t e k
icabının bu olduğuna inanıyoruz. Bu batkım
dan Sayın Hükümetin sadece tezkeresini okutan
rak Yüce Meclisin huzuruna çıkmasımı antide
mokratik bulmaktayız.
Diğer taraftan, Anayasanın 124 ııeü maddeıSii gereğince örfi İdarenin devamını gerektire
cek sebeplerin filhal İstanbul'da mevcudolmadığı kanaati içimdeyiz. Bundan eivvelki tezkere
lerinin okunması üzerine grup adına yapmış ol
duğumuz konuşmalardaikü fikirlerimizin ve tenkiidlerimizin filhal devam etmekte olduğunu da
ifade etmek 'mecburiyetindeyiz.
'Diğer taraftan, Ankara'da devamı etmekte
bulunan örfi İdarenin; vatandaşları, bilhassa
iş hayatımızı tazyik etmekte 'bulunan gece ya
sağının artık devamında bir fayda mülâhaza
etmemekteyiz. Bilhassa iş muhitlerinde bu ge-.
ce yasağı devamının birtakım menfi tesirler
icra ettiği ve istihsal üzerime birtakım reaksi--
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y onlar yapmış olduğu da bir vakıadır. Bu bakım
dan biz Adalet Partisi T. B. M. Meclisi Grup
ları lolarak örfi İdarenin İstanbul'da tamamen
(kaldırılması; Ankara'da bir ay müddetle de
vam -etmesi hususundaki esiki (karanımızda mu
sir bulunduğumuzu ve Grapumuzun bu yolda
oy vereceğini arz eder, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (ISoklaın alkışla-r)
BAŞKAN — Efendim şu ana kadar -başka
söz talebinde bulunan arkadaşımız yoktur.
Sayın Hükümet bir beyanda bulunmak is
ter mi?
MÎLLÎ SAVUNMA BAKAN VEKÎLÎ OR
HAN ÖZTRAK (Tekirdağ Milletvekili) — Evet.
BAŞKAN — Buyurun.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKAN VEKÎLÎ OR
HAN ÖZTRAK (Tekirdağ Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlarım,
Sıkı Yönetimin Ankara ve İstanbul illerinde
iki ay süre ile uzatılması teklifi üzerinde konu
şan değerli hatipler, konu üzerinde hassasiyetle
ve dikkat ile birtakım bilgileri almak istediler.
Bu görüşlerden çıkan netice, sıkı yönetimin
zaruri olan sürede ve yerde tatbiki; tatbikatta
da demokratik halk ve hürriyetlerin zedelenme
mesine âzami itina gösterilmesi oluyor.
Ayrıca, bütün hatiplerin örfi idare tezkere
sinin Yüksek Meclise sevk edilişinde mucip se
beplerinde bulunmasını arzu ettikleri görülmek
tedir.
Yüksek malûmları olduğu üzere 20-21 Ma
yıs olaylarından sonra, yapılan müzakerelerde
sıkıyönetimin zarureti Büyük Meclisçe kabul olu
nup icraya konmuştur.
Bu güne kadar İstanbul ve Ankara'da Büyük
Meclisimizin müsaade ve tasvipleri ile bu rejim
yürütülıegelmektedir.
20-21 Mayıs gecesi Anayasa nizamını yık
mak için vuku bulan silâhlı ayaklanmanın ma
hiyeti ile sebeplerinin tesbiti ve mesullerinin
adalet huzuruna, çıkarılmasında, bütün görevli
ler üstün gayretler sarfetmişlerdiır.

temyiz incelemeleri yapılarak, bir kısım sanık
lara ait hükümler bozulmuştur.
İki Nolu* Sıkıyönetim mahkemesi kararları
11 Eylül 1963 gününde verilmiş, dereeattan
geçtikten sonra 17 . 12 . 1963 tarihinde yargı
lama sonucu kati şeklini almıştır.
Ankara 1 -Nolu Sıkıyönetim mahkemesi ta
rafından verilen hükümler, Askerî Temyiz 1 nei
Dairesinde temyizen incelendikten sonra bunlar
dan 51 sanığa ait olanları bozulmuştur.
Bozma ilâmı üzerine 1 Nolu Sıkıyönetim
mahkemesi tekrar yaptığı yargıda 37 sanık hak
kında -evvelce verdiği hükümde ısrar etmiş, 14
sanık hakkında ise temyizin bozma ilâmına uy
mak suretiyle yeni hüküm tesis -etmiştir.
Bu hüküm ile ilgili dâva dosyası hâlen As
kerî Yargıtay Başsavcılığında tetkik safhasında
dır.
Hükmün ısrara taallûk eden kısımları Aske
rî Yargıtay (Daireleri Kurulunda, uymaya ait
kısımlan ise Askerî Yargıtay 1 nci Dairesinde
incelenmesi gerekmektedir.
Yapılacak işlemler üzerindeki çeşitli sonuç
ları ıgözden geçirecek .olursak; gerek Askerî Yar
gıtay 'Daireler Kurulunun, gerekse Yargıtay
Dairesinin mezkûr hükmü kısmen de olsa tek
rar bozması halinde, sanıkların yeniden, Anka
ra 1 Nolu Sıkıyönetim mahkemesinde yargılan
maları gerekecektir.
Diğer yönden, bu safhaya gelmiş olan bir
dâvanın, esas mahkemesinden alınıp yeni bir
adalet organına verilmesi ve orada yürütülmesi
süratle alınması lâzımgelen neticeyi lüzum
suz gecikmelere uğratacaktır.
Ayrıca bu hal, memleket huzurunda tehlikeli
etkiler yapacaktır.
Böylece, dâvaların, başka bir adlî mercie
intikali takdirinde uzıyacakları bedahati karşı
sında, Ankara ve İstanbul'da tamamen hukukî
düzende cereyan etmesine rağmen, bâzı istis
marcı faalıiyetılerin zuhuru ve menfi ımihraklan n teşekkülünün bu çok hassas safhada gerek
tiği şekilde takibedebilmesi için l20j21 Mayıs
olaylarının esaslı şekilde cereyan ettiği Ankara
ve İstanbul'da Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılıması uygun mütalâa edilmektedir.

Davaların önemi ve sanıkların çokluğuna
rağmen 1 ve 2 Nolu Sıkıyönetimi mahkemeleri
duruşmalan hükme bağlamıştır.
Bu mülâhazalarla birlikte, sıkıyönetim idare
Bu safhayı takibeden devrelerde bu konu
sinin Anayasa ve hukuk düzeninden ayrılmadı
üzerinde Askerî Yargıtay tarafından gerekli | ğı, bu rejimin temelinde bulunan hak ve hürri-
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yetlerin kısıtlanması veya durdurulması sonuç
larını meydana igetiren tedbirlere zaruret, olma
dıkça asla başvurtmadığı,
Bilhassa basın hürriyetine âzami derecede
itina gösterildiği Yüksek Meclisin gözü önünde
olan bir hakikattir.
Demokratik devlet düzeni ve bu düzenin esa
sını teşkil eden hak ve hürriyetleri ve bizzat bu
rejimi yok etmeyi hedef totan 20-21 Mayıs olay
larının tasfiyesinin âdil ve mükemmel şekilde
'bitirilmesi için, İstanbul ve Ankara illerinde
(Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması lüzumunu
yüksek takdirlerinize sunarım. Hürmetlerimle.

BAŞKAN — Buyurun' Sayın Balkan.
İÇİŞLERİ BAKANI ILYAS SEÇKlN (An
kara Milletvekili) — Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin pek muhterem azaları, saym iSeyfi öz
türk arkadaşımız eğer, son konuşmasını yapma
mış olsalardı 'huzurumuzu işgal etmiyeoeiktâm.
Saym 'öztürk «sıkıyönetimin Ankara ve istan
bul'da iki ay daha uzatılması, Hükümet tarafın
dan gerdkçe ıgösterikneden Türkiye Büyük Mil
let Meclisine teklif edilmiştir; .ben Ankara'da
bu sıkıyönetimin iki ay daha uzatılmasını anlı
yorum, fakat istanbul'daki mucip sebebi bile
medim» dediler.

BAŞKAN — Saym arkadaşlarım, bu konu
da başkaca söz istiyen var ımı? Buyurun Saym
öztürk.

Birinci konuşmalarımda da Sayın öztürk,
«Hükümet, sıkıyönetimi M ay daha uzatmak ve
bu rejimi devam ettirmek istemekle; acaba is
tanbul matbuatmdaiki sansür rejimimi devam
ettirmek maksadını mı güdüyor; yoksa kendi
otoritesini sağlamlaştırmak veyahut munzam (bir
otorite temim etmek maksadına mı mâtufdur,
anlıyamadım?» buyurdular. Bu noktalara arzı
cevap etmek için huzurlarınızı işgal ediyorum.

S E Y F l "ÖZTÜRK
(Eskişehir Milletvekili)
— Çok muhterem arkadaşlarım, Sayın (Balkan
bendenizi tatmin edici şekilde konuşmuş olsa
lardı tekrar huzurunuzu işgal eıtmiyeeektian.
İtimat buyurunuz ki, izahlarından yeteri dere
cede tenevvür edemedim. Gerçekten Ankara'da
sıkıyönetimin devamı, yargılamaların henüz intacedilememesi ıgibi bir sebebe bağlanmaktadır.
özellikle Yargıtayım bozması vardır, devam 'edi
yor, süratle 'netice alınması gerekir, mahkemele
rin mereilerini değiştirmeik işleri aksatır gibi es
babı mucibeler Anayasa muvacehesinde sıkıyö
netimin devamı için hukukî bir zaruret midir,
değil midir; bu ciheti vicdanlarınızın takdirine
bırakıyorum.
Bunun dışında; bendeniz, İstanbul Vilâye
tinde sıkıyönetimim devamının hangi gerekçeye
dayandığını öğrenemedim. O halde, İstanbul'da
sıkıyönetimin devamını isteyen tezkereyi niçin
müspet veya menfi rey vereceğimi de şüphesiz
bilemiyorum. Bu bakımdan istanbul'da sıkıyöne
timin devamı için hangi sebep ve zaruret mev
cuttur, bunu Hükümet burada açıklamadıkça
sıfkıyönetimin İstanbul'da devamına <bu Meclis
ten karar istememelidir. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Bu konuda başka söz isteyen
var mı? Yok.
Başkanlık tezkeresi üzerine verilmiş bulunan
önergeler mevcuttur. Bu önergeleri okutuyorum.
İÇİŞLERİ BAKANI ILYAS SEÇKlN (An
kara Milletvekili) — Hükümet adına söz işitiyo
rum.
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Muhterem arfcadaşlariım, 20-21 Mayıs olay
ları sonumda Hükümet, ilân ettiği sıkıyönetim
rejimini Büyük Millet Meclisimin tasvibine arz
etmişti. Sıkıyönetimin ilân edildiği 'günden iti
baren Hükümet Sıkıyönetim 'Komutanlarına,
«millet hayatında büyük rahneler açan, Anaya
sa rejimimi ihlâl etmek ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisimin varlığını yok 'etmek, demokratik
mizama son vermek imaksadiyle işlenmiş olan ci
nayetleri, yapılmış olan ihtilâl teşebbüsünü ve
bunun açmış olduğu yaraları kısa bir zamamda
tasfiye etmek için her türlü çalışmayı yapın»
diye lâzımgelen direktifleri vermişti. Hükümet
bu rejimin ilânı ile kendisine hususi 'bir otori
te, bir destek, bir dayanak temimi hedefini ,gütımemiştir. Şimdi huzurumuzda bulunan Hükü
met, istifa etmiş bir Hükümettir. Böyle mun
zam bir otoriteye sureti katiyede ihtiyacı olımıyan bir Hükümettir. (Ortadan bravo sesleri)
Muhterem arkadaşlarım, Hükümet, yalnız
tedbirli olmak ve cidden millet hayatında ağır
bir rahne açmış olan bir 'hâdisenin hesapları
mın kısa bir zamanda ve sosyal bünyeyi sarsma
dan tasfiyesi hedefini gütmektedir. -Sırf bu mak
satla örfi idare ilâm eden Hükümet, bundan
sonra gelecek Hükümetlere (Belki biz geliriz,
belki bir başkası gelir; Büyük Meclis ne tak-
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fi idare makamları, Hükümet ve emniyet kuv
vetleri bunları sıkı sıkıya takibetmektedir. Bu
itibarla hukukî rejime en ufak bir ihlâl getir
meyen Hükümet talebinin aynen is'af edilmesini
istanbul'da bir sansür rejiminin devam etti
ve
Hükümetin bu örfi idareyi uzatmakta hiç
rilmesi maksadı, Hükümetin, örfi idareyi ilân
ettiği «saatten itibaren sureti katiyede aklı haya- j bir arka fikir taşımadığını hulûsu ikalb ile arz
ediyor, tasvibinizi istirham ediyorum, hürmet
lünden geçmemiştir, (Soldan gürültüler) Aklı
lerimle.
hayalinden geçmemiştir. Kanuni bir vecibe olan,
Anayasa, içerisinde yer almış olan bir örfi idare
BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı, buyurun.
müessesesinde tasarruflar, kararlar, muameleler
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL
her zaman idari kaza mercilerinin tetkikine, tah
YÖRÜK
(Ankara Milletvekili) — Türkiye Büyük
kikine ve iptal dâvasına mevzuu teşkil eder. Son
Millet
Meclisinin
muhterem üyeleri, bendeniz, hu
ra muhterem arkadaşım, «sayın emekli general
zurunuzda
söz
almama
mahal kalmıyacak şekilde
Zekâi Dorman da «Hükümet, muvakkat olan ör
fi idare rejimini devamlı bir idare haline getir- • meselenin iki arkadaş tarafından kâfi derecede
vazıh olarak arz edilmiş olduğunu görüyorum.
mek maksadında mıdır?» buyurdular. Sureti ka
Fakat bir istanbullu olarak istanbul vilâyetin
tiyede Hükümetin böyle bir maksadı yoktur.
de sıkıyönetimin, Ankara'da olduğu gibi iki ay
öyle tahmin ediyoruz ki, tasvip buyurduğunuz
müddetle
daha devamı hakkındaki Hükümet ta
takdirde bu son uzatma olacaktır. Belki, iki ay- ı
lık uzatma müddeti sona ermeden, daha evvel, ' lebinin bâzı arkadaşlarımız tarafından itiraza
1,5 ay içinde, hâdiseler tamamen tasfiye olursa, j uğramış bulunması itibariyle söz almak lüzumu
nu hissettim.
önümüzdeki günlerde kurulacak olan Hükümet
Çok muhterem arkadaşlarım, 19 Haziran ve
bumu kısa zamanda ortadan kaldıracaktır. Sıkı
19 Ağustos celselerinde îstanbul, Ankara ve iz
yönetim rejimini sureti katiyede devamlı bir
mir'de örfi idarenin iki ay müddetle daha temdi
rejim haline getirmek niyet ve kastı olmamıştır.
di hakkındaki Hükümet talebinin müzakeresi
O kadar olmamıştır ki, örfi İdare Kumandan
esnasında
bâzı arkadaşlarımız, izmir'de sıkıyö
lıklarına ıgetirilen pek kıymetli Orgeneraller «bi
netimin
uzatılmasına
mahal kalmadığı yolunda
zim asli vazifemiz Ordu Kumandanlığıdır. Biz
mütalâa serd etmişlerdi. Bendeniz de o müna
bunu bir munzam vazife olarak yapıyoruz. Bi
sebetle söz alarak huzurunuzda, izmir'de de sıkı
ran evvel biz de «bitmesini arzu ediyoruz, asıl
yönetimin
devamı lüzumunu şu şekilde arz ve
vazifemize dönmek için her zaman istical ediyo
izah
etmiştim,
demiştim ki; istanbul, izmir ve
ruz,» diyorlar. Ama, şurasını itiraf edeyim ki,
Ankara
memleketin
en kalabalık ve münevver
»bu hadiselerin biran evvel tasfiye edilmesini islerin en çok toplandığı şehirlerdir. Buralarda
tiyen Hükümet ve örfi idare makamları, bu iş
muhtelif sınıflara mensup genç zümreler var
lerin tasfiyesine memur edilen örfi idare Mah
dır.
Eğer izmir'de sıkıyönetimi kaldırılacak
kemelerimin muamelelerine, icraatına, hükümle
olursa,
bilhassa İstanbul'da muhtelif cereyanları
rine en ufak bir gölge düşürmemek için, en ufak I
temsil
eden,
fakat gayelerine ulaşmak için hep
bir müdahalede bulunsmamıştır. Herşey kanun
aynı propagandayı yapmakta devam eden zümre
hükümleri dairesinde cereyan etmiştir.
ler izmir'e doğru akacaklar ve orada nüvelenmek
suretiyle, memleket efkârım karıştıracak şekilde
Yine Seyfi öztürk arkadaşımız, «istanbul'da
örfi idarenin uzatılışmm sebebini anlryamıyo- birtakım hareketlerde bulunacaklar ve birtakım
rum» diyorlar, istanbul'da ve Ankara'da örfi kötü cereyanları tesri ve teşci etme imkânını bu
idarenin uzatılmasını isteyişimizin sebebi şudur; lacaklardır. Bu sözlerimin, binnetice izmir'de
sıkıyönetim kalktıktan sonra, orada tahakkuk et
ben açık konuşan bir arkadaşınızım, huzurumuz
tiğini gördüğümü arz edersem, ne kadar haklı
da sarahatle ifade ediyorum. Hepimizin her gün
olduğumu açıkça belirtmiş olacağım, izmir'de,
kulaklarına geliyor; bu mahkemelerin mahkûoraya akan bâzı cereyan elebaşları ve müntesipmettiği hükümlülerden bir kısmını kurtarma
leri
genç ve körpe dimağları «Anayasa rejimi
teşebbüsünde bulunacaklar varmış. Bunların
hepsinin merkezi Ankara ve istanbul'dadır, ör- nin devamının memleketin selâmeti iktizasından
dir eder biMramez) tedbirli davranmaları maksadiyle, îstanbul ve Ankara'da, iki ay daha örfi
idarenin uzatılmasını teklif etmiştir.
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olmadığı» yollu propagandalarla aldatmaya ça
lışmışlar ve Anayasayı yıkmak hususunda gay
ret sarf etmiş olan bâzı adamların hareketlerinin
vatanperverane olduğunu telkin etmek gayretin
den çekinmemişlerdir. Şimdi, İstanbul'da' mü
nevverler fazladır, (soldan diğer şehirlerde mü
nevverler yok mu? sesleri) Ne yapalım ki, mem
leketin en münevver üç şehri vardır. Diğer şe
hirlerde de münevver vardır, ama o kadar kesif
münevver yoktur. En kesif münevver İstanbul,
İzmir ve Ankarada'dır. (Soldan gürültüler ol
maz öyle şey sesleri). Anlıyamadım, eğer birer
birer lütfeder, söylerseniz, ben de aklımın erdiği
kadar cevabım arz ederim.
BAŞKAN — Efendim, bir şey yok, siz devam
ediniz Sayın Bakan.
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL
YÖRÜK (Devamla) — Şimdi, İstanbul'dan ör
fi idarenin kaldırılması isteniyor. İstanbul'dan
örfi idere kaldırıldığı takdirde, İstanbul'da te
merküz edecek ve faaliyetini tam mânasiyle ic
ra etmeye başlıyacak olan birtakım kötü cereyan
lara - ki bu cereyanlar haddi zatında birbirinden
farklı olduğu halde, mevcut Anayasa rejimini
yıkmak hususunda ittifak halindedirler - bun
ları müsait bir zemin üzerinde icrai faaliyette ser
best bırakmış olacağız. Bu itibarla arz ediyo
rum ki; Ankara'da örfi idarenin kalkmasının
tevlidedeceği mahzurun, İstanbul'dan örfi ida
renin kalkmasının tevlidedeceği mahzurdan daha
az olduğuna kaaniim. Çünkü İstanbul'da çok
muhtelif cereyanlar, geniş bir faaliyetle daima
hareketlerini tevsi etmeye gayret ederler.
Takdir sizlerindir. Bendeniz çekilmiş bir Hü
kümetin bir uzvu; yarın sizin aranızda sadece
bir milletvekili olarak bulunacak olan bir şahsım.
Ben vatanperverane bir hisle, ana rejime bağlı
olan bir adam olarak Yüksek Heyetinizden İs
tanbul'da sıkıyönetimin devamına müspet rey
vermenizi rica ediyorum. Hürmetlerimle. (Orta
dan alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç,
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak Milletvekili)
— Muhterem Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin muhterem üyeleri; Sayın İçişleri Baka
nı ile Adalet Bakanının izahatı hakikaten üze
rinde dikkatle durulacak bâzı önemli noktaları
taşımaktadır. Evvelâ, Devlet hayatı ebedîdir.
hükümetlerin istifa edip de yeni hükümet ku-
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ruluncaya kadar vazifeye devam etmesi, hiçbir
zaman burada fikir dermeyan ederken, Hükü
met mesuliyetlerinin üzerinde olmadığına işaret
edecek bir vesile değildir. Çünkü, devlet ha
yatı ebedî olduğu gibi, hükümetlerin mesuliyet
leri de devamlıdır. İki jıoktai nazar da bu itibar
la sakattır. Gelelim konunun aslına.
Arkadaşlarım, ne tuhaf şeydir ki;, üzerinde
ordinaryüs profesörlük unvanını taşıyan bir ar
kadaş, Türkiye'de Anayasa rejiminin devamlılı
ğa ve bütün milletin vicdanına mal olma keyfi
yetinde münevverleri itham altında bulunduru
yor. Orta sıralardan («Yok böyle bir şey» sesle
ri) Geçen sefer de bir konuşmasında; «İzmir'de
sıkıyönetim kaldırılırsa, münevverlerin kesafet
peyda ettiği bir yerdir, binaenaleyh burada sı
kıyönetimin kaldırılması mahzurludur» diye bir
fikir dermeyan etmişlerdi. Şimdi de sıkıyöneti
min İstanbul'dan kaldırılması hakkındaki noktai nazarları cevaplandırırken buraları, muhte
lif menfi cereyanların yuvalandığı yerler olarak
vasıflandırıyor. Arkadaşlarım, açıkça ortaya
koymak lâzımdır ki; sıkıyönetimin, ilânı kolay,
kaldırılması güçtür. Onun için Türkiye Büyük
Millet Meclisi, bugün bu nevi indî mütalâaların
dışına çıkarak; sıkıyönetim zarureti memlekette
hangi noktaya kadar, hangi yerde mevcuttur,
nerelerde bu zaruretler kalmamıştır, bunu dik
katli olarak Hükümetle, milletvekilleriyle bera
ber takdir etmek mecburiyetindedir. Millî Sa
vunma Bakan Vekili arkadaşımız bize, mahke
melerin henüz neticelenmemiş olması gibi, bir
mucip sebebi dermeyan etti. Hatırlarsınız, Bü
yük Millet Meclisinde de sıkıyönetim ilân edilir
ken, bu sıkı yönetimi Anayasa rejimine karşı
cereyan etmiş hâdiselerin muhakemesinin kendi
sine göre bir özellik taşıdığı mucip sebebi ile ilân
etmişti. Onun için şimdi, Ankara'da, sıkıyönetim
ilânının esas sebebini teşkil eden hâdiselerin
muhakemesinin neticelenebilmesi gibi bir sebep
le sıkıyönetimin uzatılması tecviz edilse bile ha
kikaten şurada noktayı nazarlarını dermeyan
eden arkadaşların açıkça söylediği gibi, artık
İstanbul şehrinin kalabalık bir şehir olması,
münevver nüfusun kesif olması, genç ve körpe
dimağlara menfi düşüncelerin telkin edilmiş ol
ması gibi sebepler ile sıkıyönetimin uzatılması
nın hiçbir mucip sebebi yoktur.
Arkadaşlar, bir Adalet Bakanı «İzmir'de sı
kıyönetimin kaldırılması doğru olmamıştır,» di-
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ye şahsi noktai nazarını beyan ederken T. B. M.
Meclisine, şu kadar hâdise olmuştur, şu kadar
menfi cereyanlar olmuştur, şöyle zabıt tutulmuş
tur, böyle muhakeme cereyan etmektedir, şu ka
dar vatandaşın muhakeme altına alınması zaruri
olmuştur, gibi adlî hâdiselere istinaden fikir
beyan etmelidirler. Böyle bir hâdise ve vakıa
yokken mücerret «ben İstanbulluyum, İstan
bul'u herkesten iyi bilirim» gibi amiyane müta
lâalarla sıkıyönetimin müdafaası mümkün değil
dir. (Orta sıralardan ayıp, ayıp sesleri)
BAŞKAN — Rica ederim efendiler,, müdaha
le buyurmayınız.
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Muh
terem 'arkadaşlar, bâzı arkadaşlar kullandığım
kelimeyi kendilerine göre tefsir ediyorlar. Bura
da Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak normal
idareden başka türlü bir rejimin, yani sıkıyöne
timin devam edip etmemesi zaruretini takdir
mevzuunda konuşuyoruz. Şimdi bana müdahale
eden arkadaşlarım, eğer Adalet Bakanı konuşur
ken; «İzmir'de kaç hâdise olmuştur, Türk mü
nevverlerin rejime karşı tutumu nedir?» diye
kendisine sual sorsalardı, benim kullandığım ke
lime hakkındaki reaksiyonlarına belki bir par
ça hak verirdim. Fakat, Adalet Bakanı burada,
bir Adalet Bakanı olarak o derecede gayrikabili müdafaa cümleler kullandı ki, bunların üzerin
de bu vasfı kullandığım zaman ben bu kelimeyi
çok dikkatle seçtim. Onun için, size açıkça söyliyeyim; İstanbul'da sıkıyönetimin devamı; sıkı
yönetimin ilk ilânmdaki mucip sebeplerin hiçbi
rinin kalmamış olması bakımından doğru değil
dir, bir
İkincisi; sıkıyönetim ilân edilmesi kolaydır; fa
kat sıkıyönetimi kaldırmak çok güçtür. Bu husu
su evvelce de bir vesile ile beyan etmiştim.
Yine sıkıyönetim mevzuunda bu sefer de İç
işleri Bakanı «çok yakında artık sıkıyönetim za
rureti kalmıyacaktır, belki de bu iki aylık za
mandan evvel Hükümet sıkıyönetimin kaldırıl
ması için teşebbüslerde bulunacaktır» diye hayır
lı bir haber verdi. Bu haberin ışığı altında, İstan
bul'dan sıkıyönetimi, şimdi İzmir'den kaldırmış
olduğumuz gibi kaldıralım, Ankara'da da, ilk sı
kıyönetim ilân ettiğimiz günkü mucip sebebin ışı
ğı altında, henüz muhakemelerin neticelenmemiş
olması gibi, sarih, bir sebeple, iki ay daha uzatıl
masına rey verelim. Böylece anormal idare ile Tür-
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kiye'de rejimin korunması gibi biı zaruretin ol
madığını, Türkiye Anayasa rejiminin 30 milyon
vatandaşın vicdanî kanaatlerine ve bu sıkıyöne
tim rejimin, Anayasanın açık hükümlerine dayan
dığını Türk milletine tebşir etmiş olalım. Hepini
zi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın Ha
lûk Nur Baki, Hasan Fehmi Evliya ve Sayın
Adalet Bakanı söz istemiş'bulunmaktadırlar. (Ta
lât Asal'da söz istedi, sesleri) Şimdi istemiş ola
caklar, duymadım listeye dâhil ediyorum.
Sayın Adalet Bakanına takdimen söz veriyo
rum. Buyurun.
ADALET BAKANİ ABDÜLHAK KEMAL
YÖRÜK (Ankara Milletvekilli) — Çok muhtenem aırkadaışkirım, 'huzurunuzu tekrar üşıgail et
mek istem ez düm ama, şa'hisım halkkında her ne
dense Sayın Tıahfcafoilıç'un bâzı iimıalu közleri beni
daıha ziyade mesıele'yi 'huzurunuzda 'teşrih etaneıye
mecbur etti. Evvelâ şunu iarz edeyim M, ordi
naryüs -profesör olmak, bütün ilmî ve içtimai
hakikaltleri bilmiş lolımaıyı lifade «itmez. Bu iti
barla ımüis'teniıh 'olsunlar; ,ajma 'ben 'size ble'hsıettiğim .meselle üzerimde iaz çoik bilgi salhıbi lO'lan bir
adaîm olarafe 'konuştum; profesör olarak demi
yorum. Sayın Tahtakılıç'm bilmesi iktiza eder
ki, içtimai mezheplerin tevlidettiği cereyanların
başında, eaShliller değil, ımüneıv'verler bulunur.
(Orta kısımdan bravio hoca ,sesleri. alkışlar). Bu
gün, hangi memlekete bakarsanız bakınız, Ko
münizm cereyanının 'baışıııda onaaıın en münevver
adamları arasından seçilmiş, Komünist mezhebi
ne liderlik yapmış zevat bulunur.
Dikta rejiminin tarafffarlarına 'bakınız; dikta taraif'ları erbabı ceUıalet değildir. Okumuş
yazmış adamlar, münevver adamlardır, hattâ
üniversite kürsülerinde, benim de .mazlıar oldu
ğum rlü'fcbeye ikadar irtika etmiş zevat vardır.
([Bravo sesleri, aükışlıar.) Bunu yalnız bizim
memlelketimiz için isiöykımıiiyorıım, bütün dünya
da mevcut memleketler için söylüyorum, Binaenâlejyih, benim ordinaryüs sıfatını ihaiz bir şahıs
olarak münevverleri ittiham ettiğim yollu vâki
isnadını 'tamaımiiyle reddeder ve bunu imlenile'ket
efkârına (karşı benim şeref ve haysiyetimle oyna
mak telâkki ederim. (Alkışlar, ortadan bravo
sesleri.)
Bendeniz, Anayasa Rejimini bugün yıkmak
istiyen birtakım şâhısların memleketimizde mev-
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cudiy^ti eğer inkâr edilirse, hakikatlere tama-miyle göz yumulmuş addederim. Bugün hu oereyanda kalem yürütenler, ile söz söyliyenler,
kafa yoranlar vardır. Ve bu zevatın hemen
büyük bir ekseriyeti ilmen yüksek mertebelere
•ulaşmış ve irfan .mâneviyatilarrnı tamamen teç
hiz etmiş adamlardır. Binaenaleyh, bir ordi
naryüs profesör olarak münevverleri ittiham
ettiğim hakkındaki iddiayı en hafif tabiriyle,
ab&s bir iddia olarak telâkki etmek lâzımgelir.
Gelelim vakıalara; demin söyledim, her halde
içinizde pek çok arkadaşın da haberdar olduğu
nu zannediyorum, istanbul'dan kalkıp İzmir'e
giden birtakım adamlar İzmir'de Hava Harb
'okuluna hulul etımişler ve birtakım gençlerin
askerî mahkemeye verilmesini mucibolacak şe
kilde zihinlerini z-ehirlemiışlerdir. Daha bunun
(başka misalleri de vardır. Binaenaleyh iddiamız
fmıüoeırre't ımalhdyıette bir iddia değil, vaikıalıara
müstenit bir iddia, ıBu itibarla. Heyeti Aliyenizi
bâzı ndktıalar üzerinde telkrıar alydınla'tabilmeik
bakımından d a olsa, banıa imkân vermiş olduğu
için, yine kendisine, bana yapmış olduğu haka
rete rağmen, teşekkür ederim, hürmetlerimle.
(ıSüırakli lallkışkr)
BAŞKAN — Sayın Halûk Nur Baki buyurun
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar Mil
letvekili) — Muhterem arkadaşlar, yalnız Sayın
Tahtakılıç'm «münevverler» kelimesi üzerinde
durması dolayısiyle yüce huzurunuzu işgal ediyo
rum.
BAŞKAN — Çok riea ederim, Riyaset olarak
zatıâlinize örfi idarenin uzatılması hakkındaki
Başbakanlık tezkeresi üzerinde söz verdim (Alkış
lar) Yalnız bu konu üzerinde konuşun, rica ede
rim.
HALÛK NUR BÂKİ (Devamla) — Eğer yal
nız «Örfi İdare» kelimeleri üzerinde durulması
iktiza etse idi, Sayın Tahtakılıç'm da «Münevverlikle» «Ordinaryüs Profesörlük» arasında yaptı
ğı köprünün bidayette Sayın Başkan tarafından
kesilmesi ve memlekette faziletinden şüphe et
mediğimiz şu yaşlı, ihtiyar muhterem hocamızın
rencide edilmesine göz yummaması gerekirdi.
(Bravo sesleri, ortadan alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Nur Baki, Sayın Adalet
Bakanının zatıâlinize müdafaa sadedinde ihti
yacı yoktur, sizden çok rica ederim münhasıran
bu konu üzerinde konuşunuz. (Alkışlar)
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HALÛK NUR BÂKİ (Devamla) — Arka
daşlar, İstanbul ve Ankara'da örfi idarenin
uzatılması dolayısiyle yapılan tartışmalar hep
aynı noktalara gelip dayanıyor. Münevverler
meselesine de geleceğim; ben kıymetli vakit
lerinizi almamak için cümlenin sağma soluna
garnitür yapmadan kısaca!* söylemek istemiş
tim, şimdi garnitürliyeceğim. (Gülüşmeler)
tstabul ve Ankara'da Hükümetten yapılan
sıkıyönetimi uzatma talebinin burada her tar
tışılmasında ortaya atılan konu belli: Esbabı
mucibe kuvvetsiz, İstanbul'da niye oluyor, İz
mir'de niye oluyor, hâdiseler daha bitmedi mi,
mutlaka mahkemelere mi bağlı, gibi hep aynı
noktalar üzerinde şimdiye kadar tartışmalar
devam etti ve bugünkü tartışmaların merkezi
sükleti de bu.
Şimdi evvelâ şunu kabul etmek lâzımdır;
bir millette, hattâ daha küçük ölçüsü ile bir
toplumda meydana gelen reaksiyonlar kesik ba
caklı çizgiler şeklinde seyretmez; aksine ya
parabol şeklinde veyahutta eğriler şeklinde sey
reder. (Gurultular) arkadaşlarımı tenzih ede
rim.
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz rica ede
rim. Hatip serbestçe konuşma imkânını bul
sun.
HALÛK NUR BÂKİ (Devamla) — Her hal
de anlamamış değiller de, benim kendilerine
takılmamdan zevk aldıkları için tekrar etmek
istiyorlar, ama şimdilik böyle 'bir zeyka ihti
yacım yok.
Böyle eğriler şeklinde devam eden sosyal
krizlerin, siyasi krizlerin, evvelâ kendi içi
mizde taikabbülünü
yapmamız gerekir. De
mokratik rejim dünyanın hiçbir yerinde kolaycacık kurulmuş değildir. Elbette bir takım
sarsıntılar geçirecektir ve memleketimizde
geçirmiş olması da abes değildir. Demokratik
rejim bir memlekette yerleşene kadar birçok
olaylar cereyan etmiş, fakat o memleketin va
tansever aydınları büyük bir cesaretle bu
krizleri söndürmeye çalışmışlardır. Eğer cemi
yette realite olarak kabul etmiyorsak, demok
ratik rejimin yanlarında daima kötü tesir
zarfları vardır. Dünyanın neresinde demokra
si yeni kuruluyor, sosyal bünyeye yeni inti
bak ediyorsa, onun sağında ve solunda iki ma
tematik zarf inkişaf eder. Bunlardan birisi,
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parelelde düşebilecek kalemler vardır. Bu ka
lemlerden, eğer bu hadise tasfiye olana kadar,
tehdit altında diye zannettikleri örfi idare
nin, hukuk rejiminin baskısı altında tutulma
sından bu memlekete fayda değil de, ziyan
geldiğini sananlar varsa, onlar bu memleketi
sevmiyorlar. (Ortadan bravo sesleri) İşte
arkadaşlar, hakikaten böyledir; dünyanın her
yerinde rejim mücadeleleri, fikir mücadele
leri, dikta, komünimz, aşırı sağcılık ancak fi
kir muhitinde yerleşir. Fikir muhiti olmıyan
yer hiçbir şey değildir. Orada fikrin ne yan
lışı, ne doğrusu yerleşir. Bir teyp şeridi lâzım
dır ki, hem güzel bir hitabeti tesbit etsin, hem
de bir zırıltıyı tesbit etsin. Binaenaleyh, mü
nevver şeritleri elbette bir teyp şeridi gibi, ce
miyetteki reaksiyonları alıp sembolize edecek
mmtakalardır. Bu 'bakımdan muhterem Adalet
Bakanın söyledikleri yerindedir. Ve şunu şu
kürsüden tekrar ifade etmeyi de kendime zevk
li bir vazife hissediyorum: Bendeniz her ne
dense çok kere Ahmet Tahtakılıç'tan sonra
söz almışımdır ve kendisine bâzı noktalarda
cevap vermek -gibi bir durum hâsıl olmuştur.
Fakat hiçbir gün kendisinin Millî Eğitim
Bakanlığı yaptığından
bahsederelk,
«Millî
Eğitim Bakanlığı yaptın, bunu nasıl konuşu
yorsun»
demek hatırımdan
geçmedi, böyle
bir küçüklüğü göstermedim.

demokrasiyi dejenere etme zarfı, bir tanesi
de; demokrasiyi yıkma, diktaya gitme zar
fıdır. Bu krizler, sosyal olaylarda söyledi
ğim gibi eğriler şeklinde devam ettiği için;
bir hâdise olmuştur, kapanmış gitmiştir, gibi
bir şey olamaz arkadaşlar. Ancak etkisi azal
mıştır veya etkisi kuvvetlenmiştir. «Demokra
tik sistemin üzerine icra olunan kötü tesirler
temelli kalkmıştır» diye bir fikir iddia oluna
maz; «Etkisi azalmıştır», denir. Bugün için
de bulunduğumuz şartlarda, - arkadaşlar bu
rada ne şekilde konuşursa konuşsun, herkes
gayet yakinen biliyor ki, - 21 Mayısın etkisi
kalkmış, yok olmuş değildir, zayıflamış, yoka
yaklaşmıştır. Ama, bunu yok kabul etmek ve
bu kurbun yeni bir takım ivicaçlar yapması
na göz yummak, demokrasi edebiyatı yapmak
ve bu edebiyat neticesinde, güya demokrasi
yi koruyor anlamı içerisinde, demokrasiyi güç
şartlara sokmak vatanperverlik değildir.
Şimdi istanbul'da örfi idarenin uzatılması
konusunda bir noktaya temas edeceğim.

Arkadaşlarım, Hükümetlerin, rejimlerin, iktisaden geri kalmış memleketlerde halk üze
rinde uyandırdıkları bir takım tepkiler, is
teksizlikler ve yorgunlukları vardır. Geri kal
mış memleketlerde halk daima iktidara karşı reaksiyonerdir. Bu reaksiyonları normal memle
ketlerde, normal demokratik rejimin çok rahat
örfi idare hakkında bir noktaya daha ge
seyrettiği memleketlerde partiler değerlendi
leceğim sayın arkadaşlar; örfi idarenin demok
rir. Demokratik rejimin iyi yerleşmediği mem
ratik rejime bağlı, Anayasaya bağlı bir cen
leketlerde de yön tesirler, demin mevcudiye
tilmenlikle içinde seyrettiğini bu memlekette
tinden matamatik zarf misali ile bahsettiğim
inkâr etme*k en azından insafsızlık ve fazilet
kötü tesirler değerlendirir. Bunun misali çok
sizlik olur. Hepinizi hürmetle
selâmlarım.
kolay: Dikkat edin arkadaşlar, demokrasiyi
(Ortadan «alkışlar)
en çok sevunmak istidadını gösteren bir fi
kirle, demokrasiyi açık açık, rahatça inkâr
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın Ha
eden bir fikir neşriyatında da, kaleminde de
san Fehmi Evliya ve Talât Asal arkadaşları
mız söz almış bulunmaktadırlar. Bu arada ye
sözünde de bir noktada gelip birleşmektedir.
terlik önergesi gelmiştir. Bu iki arkadaşımıza
Birisi, ortanın sağından yavaş yavaş giderek
söz verdikten sonra yeterlik Önergesini oyu
sağın en ucunda gelip noktalanmış, diğeri or
nuza sunacağım.
tanın solundan yavaş yavaş giderek solun en
ucunda, gelip noktalanmış, fakat ikisi de bir
Buyurun Sayın Evliya.
yerde birleşmiştir. Eğer, bunun teyidini ister
seniz basında birbirine tamamen karşı olan iki
HASAN FEHMİ EVLİYA (Maraş Millet
gazeteyi muhatap olabilirsiniz. İkisi de 21 Ma
vekili) — Muhterem arkadaşlarım, sözlerime
başlarken kimseye cevap vermiyeceğimi, cevap
yıs hâdiseleri karşısında muayyen noktalar
da birbirine en zıt fikirleri ileri sürdükleri | vermemek için buraya çıktığımı arz etmek
isterim.
halde, muayyen noktalarda da rahatça aynı
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Arkadaşlarım, Hükümet üyeleri burada
örfi idarenin devamı sebebini izah ettiler.
Şimdi iki mevzu üzerinde durmak lâzımdır:
Birinci mevzu; örfi İdareyi ilân etme se
bepleri devam ediyor mu, halen mevcut mu
dur, değil midir?
İkinci mevzu; İstanbul ve Ankara bu mev
zuda tefrik edilebilir mi?
Birinci mevzuu Hükümet temsilcileri izah
'ettiler ve dediler ki, «ne zaman örfi İdare ilân
etme kararı alındı ise o sebepler halen devam
ediyor ve bitmemiştir, o halde örfi İdare de
vam etmelidir.»
İkinci olarak İstanbul ve Ankara bu mevzu
da tefrik edilebilir rai, mevzuuna gelelim :
Arkadaşlarım; ihtilâl harekâtı ve teşebbüsü
'her iki vilâyette aynı gün ve aynı gece olmuş
t u r ; sebepleri birdir, mesnetleri birdir.
İstanbul'da suç işledi denen kimselerin, ir-.
ti'b'atı dolayısiyle, mahkemeleri Ankara'da ya
pılmıştır- Şimdi,- örfi İdareyi istanbul'dan kal
dırınız: teknik bakımdan, hukukî balkımdan
ne olacaktır? İstanbul'ila suç işliy enlerin, suçu
İstanbul'da işlemeleri bakımından, tekrar dâ
valarını parçalayıp salahiyetli merciine gön
dermek icaibedecek.
Binaenaleyh, bu tevhidodilmiş sebebi ve mahiyeti bir olan bu dâvayı
uzatmak zorunda kalınacaktır. («Talebederlerse ne olacak?» sesleri.) Tekrar tale'bederlerse ayırırsınız efendim. Dâvaların tevhidi
ve ayrılmasının hukukta sebepleri vardır
Siz öyle iddia edin, benim (bildiğim 'bu.
Binaenaleyh, şimdi tevhidedilmiş bir mev
zuun tekrar başka yönden müzakeresinin mem
leketin ve milletin huzuru için zararlı olduğu
kanaatindeyim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Talât Asal, buyurunuz.
TALÂT ASAL (Edirne Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlarım, gerek Hükümet tez
keresi, gerekse yetkili Bakanların, Büyük Mec
lise vermiş bulundukları izahat, samimiyetle,
vicdanların ölçülerine vurulursa, Hükümetin
bile kendi meselesinde kendisini ikna edenrediğini gösterir. (Soldan, bravo sesleri.) Bende
niz Sayın Millî Savunma Bakan Vekilinin
Seyfi öztürk arkadaşımızın beyanları üzerine
kürsüye gelerek bizleri tenvir edeceklerini
iümidetmiştim. Hele Muhterem Adliye Baka-
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mnı büyük bir teballükle beklemiştim; yepyeni
hukukî meseleleri Büyük Meclisin huzuınına
getirecek, kimsede tereddüt şemmesi kalmıyaeak sanmıştım. Ama, her iki Bakan, bilhassa
Adliye Bakanı, İstanbul'da örfi İdarenin de
vam etmemesini müdafaa etmemek suretiyle,
müdafaa edilmesi lâzımgeldiği meselesini t-esbit etmiş bulunmaktadır.
Şimdi, benden evvel konuşan her iki arka
daş da büyük meselelere temas ettiklerini zan
nettiler. Ama bilhassa Halûk Nur Baki bil
melidir ki, kendileri hiçjbir meseleye temas et
mediler. Demokrasiyi bu mânada anlarsak, de
mokrasiyi. öldürürüz arkadaşlarım.
Nedir mesele? Alacaksınız Anayasanın 124
ncü maddesini ve şu 124 ncü maddenin unsur
larına hâdiseler uyuyor mu, diye bir hâkim
gibi, hüküm vermek yoluna
gideceksiniz;
acaba Sayın Millî Savunma Bakanı Vekilinin,
Sayın Adalet 'Bakanının vermiş bulundukları
misaller Anayasanın 124 ncü maddesindeki un
surları taşıyor mu, taşımıyor mu diye bir hük
me varacaksınız. Eğer, bu hüküm aksi istika
mette olursa; Anayasanın 124 ncü maddesi
râğmma örfi İdarenin İstanbul'da devamında
ısrar edersek, evvelâ vicdanımızdan ayrılmış
olımız, sonra da üzerine yemin etmiş bulundu
ğumuz Anayasaya aykırı harekette bulunu
ruz. Bakınız, hatırlatmama müsaade ediniz;
Anayasanın 124 ncü maddesi ne diyor : «Ayak
lanma olması veya Vatan ve Cumhuriyete karşı
kuvvetli ve eğlendi bir kalkışma olduğunu gös
terir kesin belirtilerin meydana çıkması se
bebiyle» (Yok mu, sesleri.) Müsaade ediniz;
hazırlanmadan ve inanmadan bu kürsüye gel
in iyeceğimi bilmenizi isterim, siz de inanacaksı
nız. Şimdi muhterem arkadaşlar. (Gürültüler
ve gülüşmeler sen inandın mı, sesleri.) Bunun
izahını kendi vicdanlarınıza bırakıyorum.
BAŞKAN -— Müdahale etmeyiniz efendim.
TALÂT ASAL (Devaımla) -— Şimdi geliniz
Ankara'dalki hâdiseyi tetkik edelim. Ankara'da
örfi İdaıre Math'kemesi karar vermiş, bu karar
Askerî Ya^gıtaya gitımiş bir kısım dâvalar he
nüz neticelenmemiş, derdesti rüyet vaziyetledir,
iteniyiz tetikilkatıındadır. O hale göre, gerek Hüiküımet teskeresinde bumdan evvel zikredilmiş
bulunan sebepler, gerekse bundan evvel uzat-
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maya mütedair kararlar hususunda bir iştibah
noktamız bulunmamak icabeder. Çünkü, Anaya
sadaki bu hükmü en geniş 'mamasında alarak,
tatbika koyuyoruz. İstanbul îiçin, bize sorumlu
bakanlar hangi misali verdiler 'arkadaşılarıım?
Yalnız Prof. Adliye (Balkanı ımünıevverlerin
ibulunduğu muhitlerde birtakım akımların ba
his mevzu olabileceğini öne sürdüler ve bunun
için Örfi idarenin uzatılmasını istediler. De
min bana itiraz etmiş bulunan arkadaşlarıımdan
rica ediyorumı; Anayasanın 124 ncü maddesinin şu okuduğum! metninde ;böyle bir sebep var
ımı? (zamanında olmadı mı sesleri) Zamanın
da olmamış im şeklinde bir düşünce ba
his mevzuu olabilir. Ama, 'hukukta da bir kaide
vardır: Şartlar 'değiştiği zaman 'kaideler, deği
şir. Vaktiyle orada hadiseler olmuş, Büyük
Meclis, Bendeniz ide dâhil, örfi İdare için oy
kulllanmi'ş, kanar vermiş, ama bugün oradaki se
bep ortadan kalmış arkadaşlarını.
Kalkmadığına mütedair, Anayasanın. 124 ncü
maddesinin şümulü dairesine- girebilecek ımisaii,
Hükümetin 'delilleriyle burada vermesi iktiza
eder. Hattâ ve hattâ o kadar kalkmıştır İki, ge
çen sefer örfi idare uzatılırken Saıyın Ilbami
'Sancar'ın kürteülük meselesi hususundaki gö
rüşmesi bir oylamanın müspet şekilde çıkmasını
temin ettiği halde, o mahkeme bile oradan kalk
mış Ankara'ya gelmiştir. O halde, Anayasanın
124 ncü maddesindeki «kesin belirtilerin (meyda
na çıkması» sebebi ortada olmadığına; göre Ana
yasanın 124 ncü maddesini bu hükmü rağmına •
istanbul'da örfi idarenin uzatılmasına karar
vermek Anayasanın 124 ncü maddesine aykırı
düşer. ('Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, müdahale
etmeyiniz. Hatip rahat 'konuşsun, bırakınız.
TALÂT ASAL (Devamla) — Meseleyi bir
başka hukukî yönden de ele aılnıaik lâzımdır.
Şunu bilmeliyiz ki, Türk (Silahlı Kuvvetleri,
zabıta olarak kullanılmaz 'arkadaşlar. Bundan
şiddetle tevakki etmek mecburiyetindeyiz. Çün
kü, yine hukukumuzda başka kanunlar »vardır;
bakınız İller Idiresi hakkındaki Kanun, Dahili
ye Vekâleti Teşkilâtı hakkındaki Kanun. Bir
tenlike anında, idare âmirlerine ordudan yardım
istemeye müsait mevzuat elimizin altında du
rurken, birtakım indî ve inanılması 'güç se
beplerle. Istan bu 1da Örfi idarenin devamı le-

hinde mütalâada bulunmaya imkân yoktur.
Çünkü, örfi idarenin sağlamış olduğu kuvvet
meselesini diğer kanunlar tenlin etmektedir.
!
Bu istanbul meselesi üzeninde hassasiyetle
durmanın icabı yok. Biliyorsunuz; daha dün
Amerika'da Kenndy'i vurdular, arkasından
Johnson ımütemadiyen tehdit 'mektupları aldı,
ama demokratik düzeni sektedar eden bir fev
kalâde hali, 'demokratik bir düzenin temsilcisi
bulunan Amerika tatbik mevkiine koymadı.
(Soldan bravo seslen alkışlar) (ortadan gürül
tüler)
SABRI VARDARLI (İstanbul' Millet vekili)
— 28 Nisam ne oldu?
ıSADRBTTlN ÇANGA (Bursa Milletvekili)
— 27 Mayıstan evvel nasıldı'?
BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz.
hatibe sataşmayınız.
TALÂT ASAL (Devamla Buraya şu benim
izah etmiş olduğum Anayasa mevzuundaki fi
kirleri gelir izah edersiniz, bizi iknaya çalışır
sınız. Orayla benim aramdaki mesafe fazladır.
'Sabri Vardarlı hiçbir zaman senin seviyene inmiyeceğim. Soldan alkışlar ve bravo sesleri)
BAŞKAN — Cevap vermeyiniz yeterlik öner
geleri vardır Okutuyorum. (Efendim buyurun
Sayın özek.
KADRt ÖZEK (İzmir Milletvekili) — Ye
terlik önergesinden evvel iki arkadaşımız söz
istedi. Ben de söz istedim.
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini
oya koyacağım. Kabul edilmezse isminiz yazılı
dır.
KADRİ ÖZEK
(izmir Milletvekili) —
Usul hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun, usul hakkında konu
şunuz.
KADRİ ÖZEK (İzmir Milletvekili) —-Muh
terem arkadaşlarım, son iki arkadaşımızın ko
nuşmasına takaddüm eden zamanda Sayın Baş
kan yeterlik önergesinin geldiğini muhterem
Heyetinize söylediler ve söz istiyen bu iki arka
daş konuştuktan isonra yeterlik önergesini oyu
nuza sunacaklarını beyan ettiler. Bu arada, ar
kadaşlarım konuşurken bendeniz de söz istedim.
yeterlik önergesinin oya sunulmaması mucip
sebebi olarak, içtüzük hükümlerine göre, lİ
kişinin konuştuğundan bahsile değil bu arkadaş
lar konuştuktan sonra yeterlik önergesini oya sn-

— 21 —

T. B. M. M.

B : 2 19.12.1963

nacaklarını izah ettiler. Bu itibarla lütfen, ben
deniz de bir maruzatta bulunmak istiyorum.
hürmetlerimle.
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum.
T. B. M. Meclisi Başkanlığına
Mevzu* kâfi derecede aydınlanmıştır. Ko
nuşmaların yeterliğinin oya arzını saygılarımla
rica ederim.
Eskişehir Milletvekili
Celâlettin Üzer
T. B. M.. Meclisi Yüksök Başkanlığına
Sıkıyönetimin iki ay uzatılmasına ait tasarı
üzerinde yeter sayıda üye konuşmuş ve konu
aydınlanmıştır. Yeterlik ve oylamaya geçilme
sini saygiyle arz ve teklif ederim.
Niğde Milletvekili
Asım Eren
KADRİ ÖZEK (izmir Milletvekili) — Ye
terliğin aleyhinde söz istiyorum.
BAŞKAAN — Yeterlik önergesi aleyhinde
daha evvel Sayın Vardarlı söz istediler, buyu
run.
İçtüzük hükümlerine göre ancak bir ıkişiye
aleyhte söz verebileceğim için size söz veremiyeceğim Sayın özek.
Buyurun Sayın Vardarlı.
SABRI VARDARLI (îstanlbul Milletvekili)
— Muhterem arkadaşlar, verilen yeterlik öner
gesinin aleyhinde konuşmak istiyorum...
KADRİ ÖZEK (İzmir Milletvekili) — Bu
ne biçim idare? Tarafgirlik olduğu zaman bu
konuşmalara ımahal olmaz, istediğiniz zamıan
yedi 'kişi konuşturursunuz, bize gelince söz ver
mezsiniz, böyle şey olmaz.
BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Özek, size
ihtar veriyorum, oturunuz, yerinize direnmeyi
niz rica ederim. Riyasete karşı bu ne saygısız
lıktır? (Soldan alkışlar, 'bravo sesleri)
Buyurun Sayın Vardarlı.
KADRİ ÖZEK (izmir Milletvekili) — Si
zin yaptığınız saygısızlıktır, evvalâ Başkanlık
yapmasını öğrenin.
BAŞKAN — Sayın Özek, Sayın özek... Sa
yın arkadaşlar, Sayın özek Riyasete hakaret et
miştir. Kendisine takbih cezası verilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
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Sayın özek hakkında takbih cezası verilmiştir.
(Soldan alkışlar, ortadan gürültüler)
Buyurun Sayın Vardarlı.
(Ortadan, «Oylamanın neticesi Anlaşılmadı»
sesleri, gürültüler)
KADRİ ÖZEK (izmir Milletvekili) — Bana
söz vermekle beni susturacağınızı sanmayınız,
susmıyacağım, yine devam edeceğim susturamıyacaksmız.
(Ortadan, «Oylamaya itiraz ediyoruz, doğ
ru yapmadınız» sesleri, gürültüler)
BAŞKAN — Yaptım efendim.
Oylamaya itiraz ediliyor. Sayın Özek hak
kında Riyasetin vermek istediği takbih cezası
nın oylamasına itiraz ediliyor. Tekrar oya ko
yuyorum. (Ortadan gürültüler) - Nedir efen
dim?
Teker teker konuşun. (Ortadan, «Ha
tip kürsüde iken oya koyamazsınız» sesleri, gü
rültüler)
SABRI VARDARLI (istanbul Milletveki
li) — Efendim, Riyasetin evvelâ bir usul me
selesini halletmesi lâzım. Ben söz aldım ve
kürsüye geldim. Ben kürsüde iken, sözümü
kesip oylamaya geçemez. Ben evvelâ sözümü
bitireyim, sonra oylama yapsın. (Ortadan,
«Bravo» sesleri)
BAŞKAN — Geçer efendim, daha henüz zatiâliniz konuşmaya başlamadan önce Riyaset bu
işleme geçmişti...
SABRI VARDARLI (Devamla) — Başla
mıştım efendim, siz o halde konuşmaları takibetmiyorsunuz, başlamıştım.
BAŞKAN — Sayın Vardarlı rica ederim;
şimdi haddi zatında zatiâlinize söz verdiğim sı
rada Riyaset bir harekete mâruz kaldığı için bu
nu Yüce Meclise intikal ettirecekti ve ben de
sırasında bunu intikal ettirdim ve oylamayı yap
tım. (Gürültüler)
Bir dakika efendim, nedir bu gürültü? Şim
di bâzı arkadaşlarımız haklı olarak oylama ne
ticesine itirazda bulundular. Müsaade ederse
niz oylamayı tekrar edeceğim. Sayın özek hak
kındaki takbih cezasının karara bağlanıp bağ
lanmadığını tesbit edeceğiz. Lütfen takbih ce
zasını kabul edenler işaret buyursunlar... (Oto
matik oylama olsun sesleri)
Otomatik oylama mı istiyorsunuz, peki. (Gü
rültüler) Rica ederim arkadaşlar açık oylama
değil, miktar Öğreneceğim. (Gürültüler) Rica
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ederim arkadaşlarım, sükûneti muhafaza ede
lim.
KADRİ ÖZEK (İzmir Milletvekili) — Mü
dafaam için söz istiyorum.
MEHMET HAZER (C. Senatosu Kare Üyesi)
— Sayın Başkan, İçtüzüğü yanlış tatbik ediyor
sunuz. Müsaade ederseniz izah edeyim.
BAŞKAN — Saym Vardarlı, bir dakika; İç
tüzüğün yanlış tatbiki hakkında bir beyanda
bulunmak istiyorlar buyurun Sayın Hazer.
MEHMET HAZER (C. Senatosu Kars Üye
si) — Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğün Tür
kiye Büyük Millet Meclislerinde türlü tatbikat
larını görmüş, bunun çeşitli tecellilerine şahit
olmuş bir arkadaşınız olarak, Riyasetin bugün
kü tatbikatının İçtüzüğün esaslarına, milletve
killerinin söz serbestilerinin takyidi maksadı
nı güden tatbikatına dair İçtüzüğün bugüne
kadar tatbik edilegelen normal misalleriyle
izahat verecek ve bu tatbikatın düzeltilmesi
için Yüksek Heyetinizin reylerini istirham ede
ceğim.
Asgari bir ceza anlayışına göre, her ceza
tatbikatında müdafaanın, savunmasının alınma
sı zarureti vardır. İçtüzüğümüzde de bu hüküm
mevcuttur. Ve bugüne kadarki Büyük Millet
Meclislerinde bu böyle tatbik edilegelmiştir. Bir
arkadaşımıza indî mütalâalarla ve şahsi kararla
ceza verilemez arkadaşlar. Arkadaşın evvelâ
müdafaasının alınması lâzımdır; asgari bunun
yapılması lâzımdır. Aksi takdirde bu Meclis,
Riyasetin vesayeti altında bir heyet haline
gelmiş olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu
nu kabul edemez. (Ortadan bravo sesleri ve
alkışlar) Bu itibarla İçtüzüğün doğru tatbiki
ni ve bir daha tatbikatında İçtüzük hükümle
rinde de hassa*} davranmalarını Riyasetten rica
ederim.
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, meselele
ri gayet olgun ve makuliyet içerisinde halletme
miz, herhalde Yüce Meclisin normal çalışmasını
sağlama yönünden faydalı olur.
Şimdi, İçtüzüğe göre, evvelemirde inzibati
cezalar mahiyetinde, arkadaşların gürültüyü mu
cip haller takınması üzerine, Riyasetin ihtar
cezası verme yetkisi vardır. Sayın özek'in Riya
sete karşı adeta hakaretâmiz hareketleri karşı
sında ihtar cezası verdim. (Ortadan gürültüler)
Zabıtlar vardır efendim. İhtar cezasına rağmen
Sayın özek direndi ve devam etti. Onun üzerine
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İçtüzüğün 187 nci maddesinin 4 ncü bendinde
yazılı hususa göre; «Arkadaşlardan bir veya
birkaçını tahkir, kavlen tehdit etmek» fıkrasına
göre bu takbih cezasını yine İçtüzükte münde
miç olan hususlar muvacehesinde; yani «Müzakeresiz işari oya koymak suretiyle cezalar veri
lir» dendiğine göre, müzakeresiz işari oya koy
dum. Ancak Sayın Hazer'in belirtmiş olduğu
hususlar dâhilinde, 'Saym özek şayet kendisi
ni müdafaa etmek hususunda söz talep etmiş olsa
idi o zaman kendilerine... (Gürültüler)
KADRİ ÖZEK (İzmir Milletvekili) — Ken
dimi müdafaa etmek için söz talep etmiştim.
BAŞKAN — Arkadaşlar, şu anda dahi Sa
yın özek Riyasetin beyanlarına karşı gelmekte
dir, rica ederim.
Şimdi, bunun üzerine; bu takbih cezasını
müzakeresiz işari oya koydum ve' itimadınızla
kabul edildi. Bir arkadaşımız oylamanın yanlış
yapıldığını ve bu yüzden tekrarlanması talebinde
bulundu. Bu talebi haklı gördüm ve oylamayı
tekrar edeceğimi beyan ettim. Bunun üzerine
Sayın Hazer müdafaa hakkının verilmesini is
tediler. Kaldı ki, İçtüzük hükümlerine göre hak
kında takbih cezası tatbik edilmek istenen mebus
kendisini müdafaa edebilir veya arkadaşına mü
dafaa ettirebilir. Bu sebeple evvelemirde Sayın
özek şayet kendisini Yüce Meclis huzurunda mü
dafaa etmek isterse; İçtüzüğe göre bu hakkını
kendisine vereceğim.
Ayrıca oylamada şüpheye düşen arkadaşlar
varsa ovlamayı tekrar edeceğim.
RÜŞTÜ ÖZAL (Konyo Milletvekili) — Sa
yın Başkan, bu hareketin dahi İçtüzüğe aykırı
olduğunu müsaade ederseniz kürsüden izah ede
ceğim.
KADRİ ÖZEK (İzmir Milletvekili) — Söz
vermiyorsunuz ki, kendimi müdafaa edeyim.
BAŞKAN — Sayın Özek, istirham ederim,
Riyasete saygılı olunuz.
Sayın özal usul hakkında söz istiyorsunuz,
buyurun.
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya Milletvekili) — Muh
terem arkadaşlarım, Meclisin idaresinin İçtüzük
le yapıldığını beyan etmiş bulunan Sayın Riya "
set, maalesef son olarak doğruyu arama gayreti
ne rağmen, bu İçtüzüğe göre hareket etmemekte
dir kanaatindeyim. Doğru bir karara ulaşabilme
yi temin maksadı ile de İçtüzüğümüzün tatbik
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edilmek istenilen maddelerini hatırlatmağa gay
ret edeceğim.
Bilindiği üzere, İçtüzüğümüzün 186 neı mad
desinde ihtar cezalarının nasıl verileceği yazı
lıdır. İhtar cezalarının Kiyaset tarafından veri
lebilmesi bir merasime tabidir. İki ihtar ceza
sından evvel, de bir takbih cezası verilemez, bu
hususu arz edeyim, Riyaset buna göre hareket
edebilir. (185 nci madde sesleri)
Efendim, 186 değil İçtüzüğün 185 nci madde
yi olacak tashih ediyorum.
«Madde 185 - İhtar cezasını takdir ve infaz
etmek hakkı Riyasetindir. Bir mebus ihtara uğ
radıktan sonra mutavaat gösterip kendini tebriğe etmek isterse ona ruhsat verilir. Mezun değil
ken söz söylediğinden dolayı ihtar cezasına uğra
yan mebus inikadın veyahut celsenin sonunda söz
alabilir.
Bununla beraber bu ruhsatın, inikadın veya
hut celsenin sonundan evvel verilmesi Reisin
elindedir. «Bu sadece ihtar cezası için. Devam
ediyor; ? Reis, mebusun izahatını kâfi görmezse
ihtar ipka eder.»
Madde 187 takbih cezasını
ketleri sıralar.

müstelzim hare

Üçüncü fıkrasında; «Mecliste bir gürültüye
sebepolmak veyahut Meclisin işlerine iştirakten
imtina için bir ittifak akdetmeye Heyeti Umumiyede açıkça ve gürültülü bir surette Ön ayak ol
mak.» der. Fakat takbih cezasını müstelzim hare
ketler için birinci ve ikinci fıkralardada: «aynı
inikatta ilki defa ihtar cezasını gördüğü halde.»
demektedir.. Demek ki, iki kere ihtar alması ge
rektiğini ve bu iki ihtarın ne şekilde yapılacağını
söylemektedir. (Soldan gürültüler) Eğer teb
riyesini istedikten ve müdafaa hususunda konuş
tuktan sonra, Riyaset bunu kâfi görmezse ihtar
cezasını verir; fakat iki kere ihtar cezasının, bu
seramoni dahilinde ifasından evvel takbih ceza
sına ki, - Riyaset bunu ifade etmiştir - gidilemez
Takdir Yüksek Heyetindir, arz ederim.
BAŞKAN — Sayın özal Riyasetin tatbika
tını kendi açısından anlamıştır. Riyaset takbih
cezasını sayın arkadaşımıza 186 nci maddeye
göre değil, 187 nci maddeye göre vermiştir.
Evvelemirde bunu söylemek isterim.
İkincisi; Sayın öızal'm fikrinden dahi yü
rümüş olsak bendeniz, 'Sayın özek'e iki defa
ihtar verdim, (Gürültüler, iki defu vermediniz
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sesleri.) Zabıtlarda mevcuttuı. (Gürültüler, ver
in adiniz sesleri.) Zabıtlarda vardır. Ayrıca Sa
yın özek Riyasete karşı hakaretamiz 'beyan
larda bulunmuştur. Bendeniz cezayı 187 nci
maddenin 3 ncü ve 4 ncü bendlerine göre ver
dim.
KADRİ ÖZEK (İzmir Milletvekili) — Usul
hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Usul hakkında 'buyurun Sayın
Özek.
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım, müdafaa 'hakkımı mahfuz tutuyo
rum.
BAŞKAN — Sayın özek, bir dakika, usul
hakkında mı konuşm'ak istiyorsunuz?
KADRİ ÖZEK (Devamla) — Usul hakkın
da konuşacağım ıSayın Başkan. (Gürültüler.)
BAŞKAN — Sayın özek bir dakikanızı ri
ca ediyorum. Evvelâ beni dinleyiniz. Zatıâliniz biraz evvel müdafaa için söz istediniz. Da
ha sonra usul hakkında söz istediniz; şimdi
'beyanınızı usule dair mi yapıyorsunuz, yoksa
müdafaa sadedinde mi konuşacaksınız1? Bu hu
susu 'belirtmeniz lâzmrgelir. İkisi için de im
kânınız var, onun için söylüyorum. Teker te
ker konuşun.
KADRİ ÖZEK (Devamla) — Riyasetin be
nim ne demek istediğimi dinlemeye dahi ta
hammülü yok. Ben nasıl meram anlatayım
yani? (Gürültüler-) Müsaade buyurun ne de
mek istediğimi anlatayım... Gürültü çıkar
makla beni susturamazsınız. Arkadaşlar, (Sağ
dan ve soldan gürültüler.)
BAŞKAN —• Buyurun; devam
buyurun
lütfen.
KADRİ ÖZEK (Devamla) — Arkadaşlar
oturduğunuz yerden bağırmakla Ibana bir şe
yin tesir edeceğini zannetmeyin. Hepinizi
tanırım. (Soldan, gürültüler.) Rica ederim.
Muhterem arkadaşlar; evvelâ Riyaset be
nim çok haklı »olarak usul hakkında yapmış
'olduğum itiraz muvacehesinde bendenize söz
vermedi. Filhakika, daha önce de arz ettim,
benden önce son konuşan iki arkadaşın ko
nuşmasına tekaddüm eden z'amanda yedi kişi
konuştuğu halde, gelen yeterlik önergesini
oya sunmadılar ve bu iki arkadaşa da söz
verdiler. Bu iki arkadaşımız konuşmakta iken
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bendeniz de söz istedim. Eğer Riyaset İçtüzük
hükümlerini tatbik edip altı kişinin konuşma
sından bahisle yeterlik önergesini oya vaz'etse
lidi ve bu kabul edilseydi elbetteki benim söz
talebi hakkım olamazdı. Ama. 6 Ikişiden fazla
konuşturup da, sıra bana geldiği zaman 4mna
söz verilmemesi; evvelâ Riyasetin keyfî hare
ketini ortaya koyar kanısındayımSaniyen, benim bu itirazıma Riyaset cevap
vermek lûtfunda (bulunmadan, bir arkadaşımı
zın yeterlÜk önergesinin aleyhinde söz iste
mesi ve benim de söz; talebatmem muvacehesin
de, hiçbir şey söylemeden «efendim, aleyhte
bir kişiye söz verebilirim, size söz veremiyeeeğim» d e d i Bunun üzerine bana ihtar ver
diklerini beyan ettiler. Ama, muhterem arka
daşlarım, bana söz sırası gelmedi, eksik ol
masınlar arkadaşlarım benim müdafaamı yap
tılar, bendeniz de aynı şeyi beyan edeceğim :
İhtar cezası dahi, Heyeti Umumiyenin re
yine müracaat etmek suretiyle olur. Bu yola
müracaat etmişler midir ?
Muhterem arkadaşlar, kendileri şöyle be
yan ettiler : «Takbih cezasını, iki ihtar cezası
verdikten sonra verdim» diyorlar. Onun üze
rine it&raz ediyorum; izin veriniz izah ede
yim. iki ihtar cezası içtüzük hükümlerine uy
gun surette verilmiş midir, verilmemiş midir?
186. ncı madde ahkâmına göre,, «bir inikatta
iki defa ihtar cezasına uğrıyan bir mebusun
o inikadın sonuna kadar söz söylemekten
memnuiyetine, Reisin teklifi üzerine Meclis
müzakeresiz Aşari oyla karar verebilir.1»
istirham ediyorum, Muhterem Heyetiniz bu
ihtar cezalan hakkında benimle ilgili bir ka
rar verdi mi?.. Vermemiş olması, muvacehesin
de 189 ncu maddeyi nasıl tatbÜk ettiklerini
bendeniz anlıyamadım.. Tekrar ediyorum; 189
ncu maddeyi tatbik ettikleri takdirde, mü
dafaa hakkımı mahfuz tutuyorum. Hürmetl'erimle.
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mazlar. Şu hali ben görevimin yerine getiril
mesi halleri içinde telâkki ederek huzuru
nuzu işgal ediyorum.
,
Muhterem arkadaşlarım; Riyaset Divanına
hakaret, yalnız burada Riyaset eden Reise va
kâtibe hakaret değildir- Riyaset Divanmına
hakaret sizin seçtiğiniz, sizin itibar ettiğiniz
şahıslara dolayısiyle Yüksek Meclise yönelmiş
bSr hakarettir.
Bu sebeple, bunu tebarüz ettirdikten sonra
usulün şu kısmını aynen bende okuyorum; yal
nız, Yüksek Meclisin huzurunda bir usul hükmü
ifade edilirken bir maddesi okunup, ikinci fıkra
nın okunmasından vazgeçilmek gibi bir yol seç
mek doğru olmaz.
187 nei madde üç türlü takbih hali derpiş et
miştir.
Bunlardan bir tanesi; bir inikatta iki defa üstüste ihtar cezası almış olması hali,
187 nei maddeye göre ikinci bir hal de; - bu
nu burada okumak gerekirdi, ben okuyorum «Bir ay içerisinde 3 kere. ihtar cezasına uğramak»
halidir.
Üçüncü bir hal de; Mecliste bir gürültüye sebebolmak veyahut Meclisin işlerine iştirakten im
tina için bir ittifak akdetmeye Heyeti ümumiyede açıkça ve gürültülü bir surette önayak olmak
tır.
işte bu üçüncü halde, iki defa .ihtar.cezası dı
şında, münhasıran bu iki ihtar cezasının alınma
ması hali de, başlıbaşma bir takbih sebebidir. Ri
yaset de bu hükmü tatbik etmiştir, yerindedir,
usule uygundur, b u hususu arz eder, hürmetleri
mi sunarım. (Soldan, alkışlar)

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, meselede gü
rültüyü mucip bir sebep mevcut mudur, değil mi
dir; meselede Riyasete karşı bir hakaret mevcut
mudur, değil midir, bunu ancak Yüce Heyetiniz
kararlaştıracaktır. Şahısların, teker, teker kanaa
ti değil Yüce Heyetinizin oyu kararlaştıracak
tır. Bü bakımdan içtüzük hükümleri muvacehe
FERRUH BüZBEYLl. ( f e t o b u l Milletve
sinde münhasıran takbih cezasının Meclisin işari
kili) — Usul hakkında söz istiyorum.
oyuna vabeste bir husus olduğu zikı edilmiştir.
BAŞKAN — Usul hakkında buyurunuz.
Bendeniz tamamiyle içtüzük hükümlerine sadık
FERRUH BOZBEYLI (istanbul Milletve- ' kalarak ve bir arkadaşımızın, yine sizlerin itima
kili) — Muhterem arkadaşlarım; Meclis Baş
dı ile burada oturan bir arkadaşımıza karşı vâki
kanı ve Başkan vekilleri Anayasanın 84 ncü ! davranışını, tutumunu, Yüce Meclisin sükûne
maddesine göre görevinin yerine getirilmesini
tini ihlâl edecek davranışlarını takbih etmek için
gvroktiren haller dışında tartışmaya katıla- j takbih cezasını oyunuza bu sebeple sundum. Sim-
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di Sayın Özek şayet müdafaa hakkını kullanmak
istiyorsa, kendilerine müdafaa hakkı sadedinde
söz vereceğim.
KADRt ÖZEK (İzmir Milletvekili) — Söz
istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
KADRt ÖZEK (izmir Milletvekili) — Muh
terem arkadaşlar, Riyaset beni tecziyeye kararlı...
Bu sebeple müdafaamı yapmak zaruretiyle karşı
karşıya kalmış bulunmaktayım. (Soldan, «He
yet'kararı ile verildi» sesleri)
Muhterem arkadaşlarım, usul hakkında biraz
önce söz aldığım da Riyasetin bana ihtar cezası
vermesini mucibolan hâl hepinizin huzurlarında
cereyan etti. Neydi kusurum muhterem arkadaş
larım?....
7 kişinin konuşmasından sonra, bir kifayet
önergesi verilmiş olmasına rağmen, bundan önce
iki kişinin söz istemesini Riyaset dikkati nazara
alarak, bu iki kişiyi konuşturduktan sonra kifa
yet önergesini oylarınıza sunacağını beyan etti.
Bendeniz, kifayeti müzakere önergesinin oya vaz'mdan önce ve dokuzuncu arkadaşımızın konuşma
sı sırasında, Riyasetten -sıkıyönetimin uzatılıp,
uzatılmaması mevzuunda konuşmak üzere söz is
tedim. Riyaset yeterlik önergesinin mevcudiye
tinden bahsederek bendenize söz vermek isteme
diler. Bu tutumun usule aykırı bir davranış oldu
ğu mülâhazasiylc huzurunuzu usul hakkında ko
nuşmak üzere işgal ettim. Ve muhterem arkadaş
larım, usulü bendeniz değil, Riyaset Divanının ih
lal ettiğinden bahsile, maruzatımı Muhterem He
yetinize arz ettim ve söz istemekte de direnme
dim. Ancak, kifayet önergesi oya vazedilip de,
Sabri Vardarlı arkadaşımızın söz isteğinden ha
berdar olmaksızın, kifayet önergesinin aleyhinde
konuşacağımı beyan ettim ve bu arada da Riya
set Divanına karşı her hangi bir hürmetsizliği ta
zammum eder mahiyette davranışım olmadı. An
cak... (Soldan, sağdan gürültüler) Müsaade bu
yurun. (Soldan, sağdan gürültüler) Sayın Baş
kan istirham ediyorum; lütfedin de konuşmak fır
satı versinler.
B A Ş K A N — Efendim, büyük çapta sataşma
olmuyor. Buyurun.
KADRt ÖZEK (Devamla) — Evet muhte
rem arkadaşlarım; bu arada Sabri Vardarlı arka
daşımız da söz istemiş, kendisine söz verdiler.
Hiçbir beyanda bulunmadım. Durduğum yerde
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Sayın Reis bana yöne]ip «efendim bir kişiye söz
vereceğim, size söz veremiyeceğim» dedi. Sebep
yok; ben direnmedim ki, bana bu ihtarı yapmış
olsun? Ondan sonra muhterem arkadaşlarım, ev
velâ bir Reisin bir Parlâmento üyesine karşı na
sıl davranması lâzımgeidiği hususunu nazarı iti
bara a]madan bana «Otur yerine be adam!» dedi.
Zabıtlar burada... İstirham ediyorum, şimdi be
nim ceza almama sebebolan hangi davranışını
vardır da, Kiyaset bu yola tevessül çimektedir?.
(Sağdan, «yeter Reis Bey, yeter artık, oylamaya,
oylamaya» sesleri) Reisin oyunuza vaz'tttiğini be
yan ettiği cezanın nevi takbih cezasıdır. Takbih
cezasının hangi hallerde verilebileceği hususunu
içtüzüğün 187 nci maddesi 4 fıkra halinde tadadetmiştir. Burada, bu maddeleri tekrar etmek su
retiyle huzurlarınızı işgal etmek ist»:iniyorum.
Ama lütfedip, tetkik buyurduğunuz takdirde gö
receksiniz ki, benim hareketime uyan, 187 nci
maddenin hiçbir fıkrası mevcut değildir.
Bu itibarla, verilmek istenilen cezanın halka iz
li ğı muvacehesinde (muhterem Heyetinizi IL Riya
setin bu teklifini reddetmesini hürnıetlerimle
a<rz ederim.
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, ı ııüsaa denizle çoik 'kısa; olarak ilki nolktayı belirtmek: istiyo
rum. Birinci nokta; bendeniz Sayın özdk'e »öz
verni'emek gibi; bir harelket'te asla bulumımaım.
Çünkü .esasen yeterlik önergesinden sonra, söz
«ırası Sayın Özek'in değil Ali can oğlu arkadaşüüiızıııdı, burada işaretlidir. Özek arkadaşımız
ikinci d urumda idi.
İkincisi, bendeniz. Sayın Vardarlı arkadaşıınnz -kifayet laleyhinde söz istediği anda Sayın
özek'de 'aleyhte söz istediği için, kendilerine
«içtüzüğe, göre bir kişiye söz vereceğim, zatıâlinize -söz veremiyeceğim» diye özür ditem-e ma
hiyetinde beyanda bulundum. Sayın Özek 'bu
nun üzerine büyük bir şiddet ve hiddetle Riya
sete karşı: davranışta bulundu, Ibu sebeple, ken
dilerine ihtar da verdim, (Orta sıralıardan «ne
dedi, ne dedi» sesleri') ihtara rağmen şıu hali ile
dahi 'Sayım. Özek Riyasete 'karşı tutamunu ay.arlaımun)ıştır. (Orta sıralardan «ne dedi-, ne de
di» sesleri)
IİATİP TAMİR BURAK (İstanbul Milletve
kili) - Ne dedi, ne dedi? Onu söyle.
'BAŞKAN -- Efendim karşılıklı konuşma
yın !
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Riyasete karşı «sizin bu tutumunuz, sizin
bu davranışınız gürültü yaratmaktadır. Siz 'bu
kafada gittiğiniz müddetçe bu zihniyetle hare
ket ettiğiniz müddetçe» gibi bâzı beyanda bu
lundu. (Orta sırailaırdam gürültüler) Ben kendi
sine hiç biı* zamıan «otur 'be adam» gibi asla
hayatta söyleyemiyeeeğim şekilde
beyanda
bulunmadım.
Zabıtlarda mevcuttur. Şimdi de müdarfaıasını dinledik..
REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) —
Söz istiyorum.
BAŞKAN — Ne haikkında efendim?.
SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili)
—- Nurettin Bey, Nurettin Bey, müsaade eder
seniz birşey soracağım? (gürültüler)
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Öztürk! Ne
dir Sayın Ülker? ('Gürültüler)
REŞÎT ÜLKER (îstam'bul Milletvekili) —
Oylama usulü hakkımda konuşacağım.
BAŞKAN — Buyurun .Sayın Ülker, oylanıra
usulü hakkında. (Sağ 'sıralardan «Daha.' evvel
usûl hakkında, siöz istenmişdi» sesleri)
Daha evvel Sayın Ülker istemişlerdi..
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili)
— Grupum adına usul hakkımda söz istiyorum.
BAŞKAN — Orununuz .adına usul hakkında.
söz , istiyemezsiniz. (Gülüşmıeier ve gürültüler)
Buyurunuz Sa.yıın Ülker.
REŞİT ÜIİKER (istanbul Milletvekili) —
Çök .muhteremi arkadaşlarım, iki senedem beri
Meclisimizde ilik defa olarak bir ceza, tatbikatı
nı .görmekteyiz. Ve zammediyorum iki, böyle bir
tatbilkaltda bir alışkanlığımız olmadığı için ma
zı hatalar yapılmaktadır. Eğer bu hataların dü
zeltilmesine vesile O'lamilirseım 'kemdimi bahtiyar
addedeceğim.
Evvelâ; 187 nci nradde de taıkbik cezasının
verilebilmesi için 4 şık 'sayılmıştır, 4 tane bemd
vardır-, (•«saldan oylama usulü 'hakkımda, ko
nuşsun» sesleri) Oylamamın usulü hakkımda
•efendim, oya konamıyaeağı halk'lcımda konuş
mak, 'bunu arz etmek istiyorum.
Evvelâ, Havın Başkan, aıJkadaşla.rnmi:zın aşa
ğıdan •seslenişleri üzerine, 1 nci benddeki şe
kilde «aynı imik atta iki kere ihtar cezası gör
düğü halde bunu müştekim hareketlerden vaz
geçmeme» şıkkını uyguladığını ve arkadaşımızla
iki defa ihtar verildiğini beyıan ettiler.

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir dakika tavzih
edeyim; zabıtlarda mündemiçtir, evvelâ Sayın
özek'e İçtüzüğün 187 nci maddesinin 4 ncü
bendine istinaden takbih cezası verdiğimi ibeyan ettim. Zabıtlarda vardır. Buyurunuz.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım, burada ikinci bir noktayı
daha arz etmek isterim. Bu ıgibi cezalar veri
lirken şekle riayet etmek ve gerek kendisin o
ceza verilenin ve gerekse Yüksek Meclisin sa
rih olarak ceza verildiği keyfiyetim bilmesi lâ
zımdır. Böyle kürsüden, «arkadaş ihtar ediyo
rum» şeklindeki umumi lâflar, bendenizin ka
naatine göre, ihtar mahiyetini taşıyamaz. Eğer
yanılmıyorsam, iki ihtar şıkkına bu keyfiyet
girmez, iki ihtar yapılmamıştır.
Binaenaleyh
bu işin oylanması imkânı olmadığı kanaatin
deyim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN - - Buyurun Sayın Öztürk.
SEYFİ ÖZTÜRK
(Eskişehir Milletvekili;
— Muhterem arkadaşlar; şimdi Riyaset oyla
maya geçmeden evvel bir noktanın tesbiti lâzım.
Lütfetsin Kadri özek arkadaşım, sözelirmde
her hangi bir yanlışlık: olursa dinlesinler tashih
imkânlarına sahiptirler.
Bendeniz, kendilerinin yakınmdayim, bura
da müdafaalarım yaptılar, söylenmemiş sözü
tekrar ettiler. Riyaset «be adam» dememiştir,.
bu bir.
İkincisi; kendisi ayağa kalkarak, yumruk
larını sıkarak, kendisine Riyasete karşı saygılı
olunuz denmesi üzerine, «Riyaset ısaygısızdır»
demiştir. (Gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun
Sayın Öztürk; (gürültüler) Sayın öztürk mü
saade ediniz.... (gürültüler) (usul hakkında ko
nuşsun sesleri)
Müsaade ediniz arkadaşlar isiz söylemeden
biz anlıyoruz.
SEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Usulle ilgi
lidir bu, arz edeyim.
BAŞKAN — Şimdi efendimi müsaade buyu
run esasa girmeyin. Rica ederim, usule aykırı
dır, Riyaseti müdafaa etmeyin....
SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Evvelemir
de fiilin tesbiti lâzımdır, bu usul meselesidir.
Fiil tesbit edilmeden ceza bahis mevzuu olamaz.
Fiil bu tarzda cereyan etmiştir, bunu evvalâ
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burada tesbit edip ona göre- ceza vermek lazım
dır.
BAŞKAN —• Sayın Karaca buyurunuz, kısa
olmak üzere,
GIYASETTÎN KARACA (Erzurum Millet
vekili) — Saygı değer aziz arkadaşlarım, mez
kûr hâdiseden, dolayı hepinizin sinirlerinin faz
la miktarda gerildiğini bendeniz de hissediyo
rum. lütfedin, bir dakika dinleyin, mesele tan?
manâsiyle halledilecektir.
Bugünkü meselenin, müzakeresinde cereyan
eden hâdiseler hakikaten üzücüdür, Buraya çı
kıp konuşan bütün hatiplerin konuşmaları (kar
şısında foiz yerlerinde oturan arkadaşlar, şahsi
hareketlerimizle kabili telif olmıyaeak derece
de aşırı hareketlerde ve efalleTde ıbulnndıık.
Nitekim bugüne kadar *'buraya çıkıp ıkonuşan
hatipler de aynı duyguyla karşılanıyor. Lütfen
arkadaşlar, bu mevzu üzerinde dikkatli ola
lım. Bugün, memleketin varlığını' toelki yarın,
belki öbürgün ıtehdidedecek derecede elîm hâ
diselerle karşılaşacak bir konu üzerinde konu
şurken arkadaşların bilhassa ciddi olmalarını
istifham ederim. (Gürültüler)
BAŞKAN — Saym Karaca lütfen usul hak
kında konuşun.
GİYASETTİN KARACA (Devamla) Usul
hakkında konuşacağım; fakatt usul hakkındaki
konuşmamın arkadaşlarımız tarafından dinlen
mesi lâzımdır ki, meseleye bir hal çaresi bula
lım.
Biz Yüce Meclisin Divanı, kendi
aramız
dan ve «kendi nefsimizden ve bünyemizden çık
mış arkadaşları seçerek, tesbit ettik. Bu Mec
lis içinde bulunan arkadaşlarımız, gerek he
yeti umumiyesi ve gerekse ferden, divanda,
bulunan bütün arkadaşlara, bilhassa Reisvekiline saygı göstermek mecburiyetindeyiz.
Şu ana kadar, hiçbir suretle Riyaset Di
vanını işgal etmiş arkadaşların hiç birisine
karşı olan saygımızı katiyen kaybetmemişizdir.
Ve şu anda Riyaseti işgal eden arkadaşa kar
şı dıa saygınız kat befeat artmıştır ve devam
ediyor arkadaşlarım.
Arkadaşlar', buna mukabil, Riyaset kadar,
bu Riyasetin dışında, fakat Yüce Meclisin
içinde bulunan bir milletvekilinin de aynı
derecede bizim nazarımızda kıymetli olduğu
nu kabul etmek; bizim en saygılı hareketimiz
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olması gerekir. Bir milletvekilinin bu parlâ
mento içinde müdafaa edilebilmesi için, o mil
letvekilinin mutlaka her hangi bir siyasi par
tinin grupıı içinde bulunması şart değildir.
(Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Karaca, usul hakkında
konuşunuz. Bu mesele üzerinde çok konuşuldu.
GİYASETTİN KARACA (Devamla) —
Geleceğim, efendim. Şimdi arkadaşlarım, Riya
set Divanı buyurdular ki, «Kadri özek'in ha
reketinde Riyasete karşı hakaret vardır. Ri
yasete karşı yapmış olduğu hakaretinden do
layı kendisini bu şekilde tecziye cihetine git
mişiz». Fakat bir başka. Reisvekili arkadaşı
mız, Sayın Ferruh Bozbeyli ise; okumuş ol
duğu içtüzüğe göre buyurdular ki, «Kadri
Özek'in cezası, Meclise karşı; Divana karşı
yapmış olduğu hakaretinden dolayı değil de,
doğrudan doğruya ayağa kalkarak, Meclisin
inikadına, Meclisin müzakerelerinin devamı
na mâni olduğu için verilmiştir». Şu vaziyet
karşısında anlaşılıyor ki, Riyaset
Divanının
takdir etmiş olduğu cezadaki usulü ile, Di
vana mensup bir üye olarak Sayın Ferruh
Bozbeyli arkadaşımızın yapmış olduğu mü
dafaada, ileri sürmüş olduğu Tüzük madde
leri arasında bir alâka, bir benzerlik yoktur.
Şu halde meselenin iyice halledilmesi için, ben
denize göre bir tek yola başvurmak lâzımdır;
Kadri özekle, Reisvekili arasında bu müzakere
ve münakaşalar devam, ederken, birçok ar
kadaşlarımız, ben de dâhil olmak üzere, Mec
liste başka bir olayı takibederken, önümüzde
ki bir şeyle alâkadar olurken veya arkada
şımızla konuşmak suretiyle meşgul olduğu
muz için cereyan eden hadiseleri tam. ınânasiyle duyamadık ve görmedik. Binaenaleyh,
hakem
durumunda
bulunan Yüce Meclisin,
hiçbir siyasi partinin veya grupun tesiri al
tında kalmadan tam mânasiyle ve bu Mecli
sin şan ve şerefine yakışır bir şekilde karar
verebilmesi için; bu hâdisenin başlangıcından,
bitimine kadar cereyan eden olayları sükûnet
le dinleyip, vicdanımızın , sesine göre bir ka
rar verebilmek için, lütfen
Meclis zabıtları
okunsun,dinliydim ve ona göre bir karar ve
relim.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
BAŞKAN - - Sayın arkadaşlar; usul
kındaki müzakerelerin kâfi görüldüğü

— 28 —

hak
hak-

/

T. B M ; M;

B : 2 19 12.1963

kında bir önerge verilmiştir, okutuyorum. (Gü- I
rültüler)
I
Sayın Başkanlığa
Usul hakkındaki 'görüşmelere
son veril
mesi hususunun oya arzını rica ederim.
Saygılarımla.
Kars Milletvekili
Bahtiyar Vural

J
I
j
I
I

BAŞKAN — Sayın Güley takririn aleyhin- I
de mi?.,
I
FERDA GÜLEY (Ordu Milletvekili) —
Usule aykırıdır bu önerge.
I
BAŞKAN —• Ffendim, usule ait müzakere- I
lerin kâfi görüldüğü söyleniyor.
I
FEK DA GÜLKY (Ordu Milletvekili) - töf endim, usul hakkında söz isteyipte konaşmıyan bir tek ben kaldım. Lütfen bana da söz I
vermenizi rica ediyorum.
I
BAŞKAN — Efendim, sizden sonra bir baş- I
kası söz ister kesemeyiz. tfğer usule ait muza- j
kerelerin kifayeti hakkındaki önerge aleyhinde
konuşacaksanız buyurun aksi takdirde oya ko- I
yacağım.
I
FERDA GÜLKY (Ordu Milletvekili) —
Önergenin aleyhimde konuşmak istiyorum.
I
BAŞKAN — Buyurun .(Gürültüler) Kfen
dim, rica ederim. .Milletvekili arkadaşlar hak
larını kullansınlar. Azâmi müsamahayı gösteri- I
yoruz. Usule ait bir kifayet gelmiş. Sayın Güley bunun aleyhinde konuşmak isliyor.. Buyur- I
şunlar.
FERDA GÜLKY (Ordu Milletvekili) •—
Muhterem arkadaşlar, böyle çok uzamış veya 1
uzatılmış bir meselede huzurunuza çıktığım ve I
zamanınızı işgal ettiğim için müteessirim. Fa- I
kat bu önerge kabul edildiği takdirde bugün I
müdafaasını yaptığımız bu Tüzük yanlış bir tat- §
bikata nmhatabolacaktır. Şöyleki; esasa gir- I
inek mecburiyetinde kalacağını; Günkü bunu I
arz etmediğim takdirde...
I
BAŞKAN — Sayın Güley, lütfen esasa, gir- I
meyin, her şeyi şekline uygun ve İçtüzüğün ru- I
buna göre halledelim.
I
FERDA GÜLEY (Devamla) — Şimdi, bir
arkadaşımız oturdukları yerden bir harekette I
bulundular, Riyaset bunu Riyasete müteveccih I
bir hareket kabul etti ve hâdise böylece başladı. I
BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Güley; I
usule ait müzakerenin kifayeti hakkında Sayın j
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Vural biı* önerge vermiş, sizde önergenin aley
hinde konuşun. Esasa, girmek için Yüce Mec
lisin kararını alalım, size hak versinler ondan
sonra konuşunuz rica ederim.
FERDA GÜLEY (Devamla) — Onu arz
etmek istiyorum, efendim. Tamamen nizamna
meye aykırı bir tatbikat içine gireceğiz. Eğer,
lütfeder, müsaade buyurur, bendenizden de
son olarak usul hakkında konuşmak müsaadesi
ni esirgemezseniz, bn tatbikatın 185, 186 ve
187 nei madde ile alâkalı olmadığını. 188 nci
maddenin 2 nci bendi ile alâkalı olduğunu; eğer
bu hâdise Riyasete hakaretten doğmuşsa, onun
prosedürünün ancak 188 nci maddenin icabı
içinde teemmül edilmesi gerektiğini Yüksek
Heyetinize arz edeceğim. Aksi takdirde, yan
lış bir tatbikata gidilecektir, bu yanlış tatbi
kattan kaçınmak ve bu nizamnamenin müdafa
asından Yüksek Heyetinizi yoksun bırakmamak
için huzurunuzdayım. Müsaade ederseniz konu
şa y im. (Gürü 1 tül er)
BAŞKAN — Çok rica ederim sayın arkadaş
lar; beni dinleyiniz. Bir mesele usul meselesi
olarak telâkki edilirse, İçtüzüğün 89 ncu mad
desi gereğince, onun lehinde ve aleyhinde 2 şer
kişiye söz verilir. Bendeniz bu sözleri vermiş
bulunuyorum. Şimdi usule dair bir önerge gel
miştir. Usul meselesi hakkındaki önergeyi oku
tup oyunuza sunacağım. (Gürültüler)
Efen
dim, bunu oya koymak mecburiyetim yok iken
Yüce Meclisi hakem telâkki ettiğim için... (Gü
rültüler) sayın arkadaşlar, usul meselesi hak
kındaki görüşme Riyasetin şahsi durumu "kom
binezonuna ait olduğu için Yüce Meclisi hakem
telâkki ettim. Bu benim takdirime ait. 'Buyu
run okuyun.
(Kars Milletvekili Bahtiyar Vural m önerge
si tekrar okundu)
BAŞKAN — Usul hakkındaki nıüzeke relerin
kâfi görüldüğü hususunu oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Usul hakkındaki müzakereler kâfi görülmüştür.
Sayın Özek'in müdafaası alınmıştır, şimdi tak
bih cezasının oylanmasına geçeceğiz. (Gürültü
ler)
Sayın Özek, İçtüzük hükümlerinin zatiâlinize
vermiş olduğu hakka göre müdafaanızı yaptınız.
Yüce Meclis bu beyanınız karşısında vaziyete
muttali oldu. Şimdi oylamaya geçeceğiz. Sayın
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arkadaşlarımız oylanıanııı otomatik yapılmasını
istiyorlar. Oylamayı otomatik olarak yapacağız.
Sayın özek hakkında takbih cezası verilmesini
istiyenler lütfen beyaz düğmeye, takbih cezası
nın verilmemesini istiyenler de kırmızı düğmeye
bassınlar, içtüzük, müzakeresiz işari oyla ka
imi edilir, diyor. Sayın özek hakkında böyle
bir cezanın müzakeresine İçtüzük muvacehesin
de imkân yoktur.
SABRETTİN OANÜA (Bursa Milletvekili)
— tJsul hakkında söz istiyorum. Oylamanın şek
lini izah edeceğim.
BAŞKAN — Konuşmaya lüzum yok, müza
kere bitti. Sayın özek hakkında takbih cezası
verilmesini kabul edenler lütfen beyaz düğmeye
bassınlar. Kabul etmiyenler kırmızı düğmeye
bassınlar.
SADRETTİN ÇANGA (Bursa Milletvekili)
-— Oylamanın usulü hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN -— Usul hakkında ve oylamanın
usulü hakkında müzakere bitti Sayın Çanga.
Sayın arkadaşlar; Sayın özek hakkında (tak
bih cezası tertibini istiyenler -beyaz düğmeye ba
sacaklar, takbih cezasının lüzumu olmadığını is
tiyenler kırmızı düğmeye basacaklardır.
Efendim, bütün arkadaşlar düğmelere bastı
lar mı?
Oylama muamelesi bitmiştir.
Neticeyi arz ediyorum :
251. kabul, 1R2 red, 17 çekinser. Oylamaya
katıilauıyan: 140 Yüce 'Meclisçe Kadri Özek'c
takbih cezası verilmesine. (karar verilmiştir.
Şimdi, kifayet aleyhinde Sayın Sabrı Vardarlı, konuşmak istiyor, buyurun.
SABRI VARDARLI (İstanbul Muletvekili)
— Muhterem arkadaşlar; yeterlik önergesinin
aleyhinde bulunduğumu biraz evvelki .hâdiseler
den önce beyan etmiştim. Yeterii'k önergesinin
aleyhindeyim; çünkü, kendisinin şu veya bu şe
kildeki her hangi bir saçma fikrini, sapık fik
rini, yeterlik önergesinin gelmesinden istifade
ederek ve bir köprü 'kurduğunu iddia ederek, bu
radan söyliyenlere verilecek cevapların olması
lâzımdır. Yeterlik önergesinin
aleyhindeyim;
çünkü, yeterlik önergesi verildiği anda buraya
Anayasa şampiyonu gibi çıkıp, Anayasaya aykı
rı olduğunu, getirilen mevzuun Anayasa ile il
gisinde Anayasaya muhalif hareket edildiğini
söylemek cüretinde bulunanlara cevap vermek
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için zaman geçmesinin ve 'müzakerelerin uzama
sının iea'bettiği ikanaa.tind.eyim. Yeteri ilk önerge
sinin aleyhindeyim; kendisini Anayasa mevzu
unda şampiyon zannedip müdafaasını üstüne
alanları dahi ne'hale «getirdiğini çok iyi bildiği
ni iz insanların buraya gelip, kahramanlık yap
masını önlemek bakımından aleyhindeyim. ('Or
tadan bravo sesleri). Yeterlik önergesinin al ev
inlideyim; çünkü, Anayasa mevzuunda- kendisini
kompetan ilân edip de, Anayasaya, yürekten
inan-mıyanlarm, samimî olmıyanların. Anayasa
nın daha dün karşısında bulunan insanların ne
olduğunu ispat için takririn kabul edilmemesi
1 e hindeyim. (Ortadan bravo sesleri)
önergenin yine aleyhindeyim; çünkü buraya
gelip ordunun bir zabıta kuvveti olmadığını yu
varlak lâflar arasında beyan edip de, örfi idare
nin şartlarını sadece Anayasa. muvacehesinde
ortaya çıkmış yeni bir mevzu gibi vaz'eden, ama
aslında örfi idarenin şartlarının devam edegelnıefcte olduğu bir zamanda ilk gain verdiğimiz
hükmün Anayasaya uygun olduğunu çok iyi
bildiği halde, buraya çıkıp türlü oyunlarla şu
veya bu şekilde konuşanların ;bu husustaki mü
talâalarına cevap vermenin Yüce Meclisim vazi
fesi olduğuna inandığımı içindir ki, aleyhin
deyim. Ve yine bu takririn aleyhindeyim; çün
kü burada örfi idarenin ilânını veya devamını
«Anayasanın şartları» diye ilân ettiği anda. çok
yakın bir mazide sadece bir gençlik grupunını
nümayişinden korkupta örfi idare perdesi altı
na sığınmak istiyeıileri müdafaa edenlerin mas
kesini aşağı indirmek için bu takririn kabul
edilmemesi leh indeyim.
Hürmetlerimle (Orta
dan alkışlar)
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
(«Olmadı» sesleri, gürültüler)
Arkadaşlar burada 3. arkadaş vaziyeti kontrol
ediyoruz. Oylamanın neticesine itiraz ediyorsa
nız lütfen açıkça izhar buyurunuz,/açıkça evli
ya 1 um.
IvH.MAL BAĞOIOOUI (Maraş. Milletvekili)
itiraz ediyoruz.
BAŞKAN — Kaç kişi itiraz ediyor?
KEMAL BAÖOIOĞLU (Maraş Milletvdklli)
Beş kişi itiraz ediyoruz.
BAŞKAN — Yeterlik önergesini 'otomatik
oylama mıakinasiylc teshil ettireceğim. Yeterlik
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önergesini kabul edenler heyaz, kabul etmiyeııler kırmızı düğmeye bassınlar..
Oy • verme inuıajmelesi bitmiştir..
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir.
Şimdi »ayın arkadaşlarım, 'Başbakanlık tez
keresini değiştirici mahiyette verilmiş bulaman
önergeler mevcuttur. Bu önergeleri ayrı ayrı
okutuyoruiin.
T..B. M. Meclisi Başkanlığına
Şifahen açıkladığımız sebeplerle İstanbul ve
Ankara'da sıkıyönetimin kaldırılmasına karar
verilmesi rıi arz ve teklif ederiz.
M.P. T.B.M.M. Grupu adına
Grup Başkan Vekili
İstanbul Milletvekili
Ö. Zekâi Donman
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Ankara ve İstanbul'da
sıkıyönetimin uza
tılmasını istiyen Başbakanlık
tezkeresinde
sıkıyönetim in
uzatılmasını
gerektiren mu
cip sebep zikredilmemiştir.
Bu ilki ilde sıkıyönetimin devamında mem
leket için hiçbir fayda ve zaruret mevcudolmadığmdan Hükümet teklifinin reddi ile An
kara ve 'İstanbul'da ilân edilen sıkıyönetimin
kaldırılmasını arz ve teklif ederiz.
Ankara Milletvekili
Kastamonu Milletvekili
M. Kenıel Erkovan
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu
Çankırı Milletvekili
ŞaJban Keskin
Sayın Başkanlığa
Grupumuzca şihafen arz edilen sebeplerebinaen örfi İdarenin İstanbul'da kaldırılması,
Ankara'da bir ay müddetle devamını arz ve
teklif ederiz.
İstanbul Milletvekili
Mahmut Rıza Bertan
BAŞKAN —• Sayın arkadaşla Kim, mevcut
önergelerden birinci ve ikinci okunan önerge
ler aynı mahiyettedir. Aykırılık
itibariyle
ve ikisinin de aynı mahiyette olması hase
biyle müsaade ederseniz ikisini birlikte oya ko
yacağım. Gerek Sayın Zekâi Dorman'ın ver
miş olduğu önergede gerekse Sayın M. Ke
mal Erkovan, İsmail Hakkı Yılanlıoğlu ve Şa
ban Keskin tarafından verilmiş; bulunan nıiis-
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terek önergede Sıkıyönetimin Ankaar'da ve Istanübl'da toptan kaldırılması fikri istihdaf edil
mektedir. Bu seheple müsaade buyurursanız
her ikisini birlikte mütalâa edeceğim.
Şimdi aykırılığı itibariyle bu iki önergede
mevcut Ankara ve İstanbul'da Sıkıyönetimin
tamamen kaldırılması hususunu oyunuza su
nuyorum. İsterseniz otomatik oylama ile yap
tırayım. (Orta sıralardan «liizuım yok» sesleri,
sağdan, «otomatik oylama ile olsunı» sesleri.)
Bir yanlışlık olmasın, otomatik oylamayı ça
lıştıracağım. Lütfen 'bu önergeleri kabul eden
ler beyaz düğmeye bassınlar, yani Ankara ve
İstanbul'da
örfi İdarenin tamamen kaldırıl
ması hususunu. kaibul edenler beyaz düğmeye
(bassınlar. Aksini, yani Ankara ve İstanbul'da
•sıkıyönetimin kalkmamasını istiyenler kırmızı
düğmeye bassınlar. Bu oylama neticesinde
eğer bu önergeler reddedilirse, o zaman ikinci
önergeyi, yani Sayın Bertan t a r a f m d a n veril 1
iniş önergeyi oyunuza sunacağım.
Oylama bitmiştir...
Arkadaşlar, önergeler reddedilmiştir.
SABRETTİN ÇANGA (Bursa Milletve
kili) — 404 e bastığım halde yanmamıştır.
BAŞKAN — İtirazınız varsa arkadaşları
mız takihederlar, düzeltiriz efendim.
önergeler reddedilmiştir. Şimdi diğer öner
geyi oktuyorum. (İstan'bul Milletvekili Mah
mut Hıza Bertan'ın önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
önergeyi kabul edenler beyaz düğmeye basa
caklar. önergeyi ka*nul etmiyenler, kırmızı
düğmeye basacaklar. Yine otomatik oylama
ile neticeyi istihsal edeceğiz. Lütfen düğme
lere basınız...
Tabloda şayat arkadaşlarımızın oyları hi
lâfında bir vaziyet taahkkuk ederse veya yan
ın adığı teSbit edilirse, lütfen ayağa kalkmak
suretiyle işaret (buyursunlar biz onu lehte ve
aleyhte temin edeceğimiz oylamada hesaha
katalım.
Oylama muamelesi bitmiştir. (Otomatik oy
lama tablosundaki bâzı işaretlerin yanlış ol
duğu ve bâzı oylama neticelerinin tabloya ak
setmediği hakkında çeşitli itirazlar ve gürül
tüler.)
* Efendim, o halde otomatik oylamayı tekrar
edelim. Lütfen düğmelere basınız ve elinizâ kal-
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diriniz.. Oy verme muamelesi bitmiştir. (Oy
lama tablosuna itirtadar ve gürültüler.)
' E f e n d i m , elbette en sılMmtli şekli bulaca
ğız. Hiçbir itiraza mahal kalmıyaeak, on sıh
hatli yolu bulacağız.
Oylamanın sihhatftne itiraz mevcutsa, o za
man tekrar edelim.
Sayın »rlmdaşlarıım, şimdi işaret levhasında
rakamlar göriMimıetetedir. ''Arkadaşlarımızın bas
tıkları düğmeler yanlış yaınımışsa veya yanma
mışla; lütfen işaret buyııımınlar. (Anahtarı çe\4riyoruz yannııyor sesleri)
Yalnız arkadaşlar, .dikkat ed emeniz 286 ret
oyuna'mukabil 185 kabul oy vardır. İtiraz eden
arkadaşlarırnızın da sayısı, aradaki yüze yakın
fark içinde müessir olaınaız. Bu sebeple önerge
reddedilmiştir. Şayet arkadaşlardan 5 kişi mut
laka «biz oylamaya itiraz ediyoruz» derlerse, di
ğer bir şekilde oylama yaparız, '(yok, yok ses
leri) İtiraz eden olmadığına göre önerge redde
dilmiştir.
Şimdi Hükümet tezkeresini tekrar
'oyunuza sunacağum.

okutup

Mili et Meclisi IB aşk anlı gına
İlgi : 16.10.1963 tarihli ve 2/2/4699 sayılı
yazımız :
•20H21 Mayıs .1963 'gecesi
önceden yapılmış
tertipler sonucunda, Anayasayı ihlâl anı acını
güden bir ayaiklannra hareketi üzerine, Ankara,
İstanbul ve İzmir illeri sınırları içinde bir ay
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«üre ile lilân edülip Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 22J5.1963. tarihli ve 70 sayılı kararı ile
onaylanan ve 19Ü.1963, 19.'8.1963: tarihli vie 75,
76 «ayılı kararları ile itkiler ay ve .17/10.19'63 ta
rihli ve 79 sayılı kararı ile de -2(1.10.1963 taı*ibinlden itibaren Ankara ve İstanbul illerinde ild
ay,süre ile uzatılması kabul edilmiş bulunan
sıkıyönetimin, 21J1Î2.1963 tamirinden
itibaren
Ankara ve Istanibui illerinde iki lay-^süre ile ye
niden uzatılmasının, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine arzı (Bakanlar 'Kurulunca 17.12.1963 tari
hinde uygun ğörülmlüştür.
Gereğinin yapılın as mı rica, ederimi.
İsmet İnönü
'Raşibalkan
^BAŞKAN — Oyumuza sunacağım. Lütfen
bunu d a otoimaitilk oylama ile yapalını. Dolayısiyle kenıdi ıgözlerinizle de germeniz 'mümkün
olur. Onengeyi Ikafbui edenler l^yaiz düğmeye
basaeaklar, reddedenler kırmızı düğmelere ba
sacaklar. Işıiklar yammadan lütfen düğmeye ıbasımıayınız. Lütfen anaihJtarları çeviriniz, düğmelere basınız.
Oy verme 'muamelesi bitmiştir.
iSayım 'arkadaşlarım önerge kabul edilmiş ve
sıkıyönetimin İstanbul ve Ankara'da iki lay da
ha uzatılması kararlaştırılimıştır. Hayırlı olsun.
'Türkiye [Büyük Millet 'Meclisi (birleşik top
lantısını kapatıyonıın.
Kapanına, saati : 17.20
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
İKİNOl BİRLEŞİM
19 . 12 . 1963 Perşembe
Saat : 14,00
I
BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Ankara ve İstanbul'da ilân edilmiş
olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi (3/39)
GÖRÜŞÜLECEK tŞLER
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