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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 390 
1. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 

Yeni Türkiye Partisinin ve Kayseri Milr 
lefcvekili Mehmet Sağlam'm, C. H. P. sin'in 
(Türk - iş) in komünizmi telin mitingine 
katılması olayına radyoda yer verilmeme
sinin, eşitliğe ve demokratik esaslara ay-
!kırı dlduğunu bildiren demeci 390:391 

2. — Trabzon Milletivekili Aıli Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinde geniş tahribat 
yapan lodos fırtınasının sebebolduğu zarar 
ve ziyan dolayısiyle Hükümetin ıbıı ile 
yardım elini uzatmasını ist'iyen demeci 391:392 

3. — istanbul Milletvekili Ziya Altm-
ioğlu ve Zonguldak Milletvekili Sadık Te
kin Müftüoğlu'nun Genel görüşme açılma
sına dair (8/2) sayılı önergenin öncelikle 
görüşülmesi hakkında önergesi 392:393 

4. — Ankara Milletvekili Hüseyin Ata
man ve 5 arkadaşının, Anayasa ile mües-

Sayf» 
ses meşru nidamı bertaraf etmeye matuf 
faaliyet ve cereyanlar hakkında bilgi edin
mek üzere içtüzüğün 177 nci maddesi 
gereğince tahkikat icrasına dair önergeleri 
(10/9) 393:416 

5. — Adalet Partisi Meclis Grupu Ba§-
kanvelkili Balıkesir Milletvekili Cihat Bil-
gehan'm, Hava Kuvvetleri Komutanının 
teklifi üzerine, bulundulklan vazifelerin
den alınan mulhtelif rütfbede 11 hava su
bayı ile ilgili olarak bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/2) 416:425 

5. — Görüşülen iğler 
1. — Servet beyannamelerinin iadesi 

ve yeni servet 'beyannameleri alınması hak
kında kanun tasarısı ve istanbul Milletve
killi Ahmet Oğuz ile Elâzığ Milletvekili 
Nurettin Ardıçoğlu'nun ve Bitlis Millet
vekili Müştak Okumuş'un ve Trabzon' 
Milletvekili Ali Şaikir Ağanoğlu ile istan
bul Milletvekili Oğuz Oran'm, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 114, 115 ve 116 
ncı ve geçiei 9 ncuı maddesindeki servet 
beyannamesinin yürürlükten kaldırılması 
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Sayfa 
halkikındalki (taunun teflalifleri ve Maliye ve 
Plân 'komisyonları raporları '(il/266, 2/109, 
2/113, 2/121) (S. Sayısı : 12) 425,440:443 

6. — Sorular ve cevaplar 426 
A) Yazılı sorular ve cevapları 426 
1. — Giresun Milletvekili) Nilzamettin 

Erkmen'in, Genel ve mülhak bütçeli ida
relerde1 vazife! gören (memurlardan hakla
rımda 6435 sayıiı Kanun, ilıe 5434 sayılı 
Kanunun 89 ncu maddesi hükmü tatbik 
edilmiş olanlara dair Başbakandan yazılı 
soru önergesi ve Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardumcusı Hasan Dinçer'in yazılı 
oevalbı (7/193) 426:432 

2. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dilkmenli'nin, 27 Mayıs 1960 tarihinden 
buyana, Kasttıaralonu VaHliği'nıce, kaç 

Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol, Koca
eli 

İçel Milletvekilleri Mazhar Ankan ve Yan- < 
ya Dermancı, Silifke, ' 

Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz da Bursa ili 
ve civarına yağan şiddetli yağmurların mey
dana getirdiği büyük sellerin sebebolduğu za
rarlara Hükümetin acilen yardım elini uzatması 
ve bundan böyle bu gibi âfetlere karşı önceden 
tedbir alması konusunda demeçlerde bulundu
lar. Bayındırlık ve tmar ve iskân Bakanları 
cevap verdiler. 

Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy, Devlet 
radyosunun yayınları hakkında demeçte bu
lundu. 

İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim Gök-
ay'ın, Subay, askerî memur ve astsubayların loj
man ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki Kanunun muad
del geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısının havale edilmiş olduğu Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçilecek 

Sayfa 
mamurun iışine son verildiğine dair yazılı 
soru önergesi' ve içişleri Bakanı Hıfzın Oğuz 
Bekata'nın yazılı cevalbı (7/211) 432:437 

3. — Tekirdağ Milletvekili Turhan 
Kut'un, Tekirdağ il ve ilçjel'erine, Türki
ye Zirai Donatını Kurumu eliyle, bu ekim 
yılı başından 1.12 .1962 tarihine kadar, 
ne cins ve miktar (kimyevi güibre dağıtıl
dığına dair yazılı soru önergesi ve Tarım 
Bakıanı Mehmet Izmen'in yaıznlı cevabı 
(7/216) 438 

4. — Ankara Milletvekili Burhan Ap-
aydm'ın, 14 - 15 Aralık 1961 tarilhllerine 
rastlryan günlerde, şehirlerarası santrali 
vasıtasiyle, Barbakanın makam veya ev 
telefonlarından aranııp aranmadığına dair 
yazılı sioru önergesi ve Ulaşıtrma Balkanı 
Ritfat öçten'ih yazılı cevabı (7/227) 438:439 

üçer üyeden mürekkep geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi ile 

Maliye Bakanı Ferid Melen'in, 31 . 12 . 1960 
tarihli ve 193 Gelir Vergisi Kanununun geçi
ci 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki Maliye ve Plân komisyonlarına havale edil
miş bulunan kanun tasarısının, Kurumlar Ver
gisi, Vergi Usul ve Gelir Vergisi kanun tasarı
ları için kurulmuş bulunan Geçici Komisyonda 
müstacelen müzakeresine dair önergesi okundu, 
kabul olundu. 

Trabzon Milletvekili Ahmet. Şener'in, Ta
nın Komisyonundan istifa ettiğine dair öner
gesi okundu, bilgi edinildi. 

O. Senatosu Tabiî üyesi Sami Küçük ve 12 
arkadaşının, Türkiye îlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanun teklifinin, Genel Kurulun 
14 . 11 . 1962 tarihli 5 nci Birleşiminde ku
rulan Geçici Komisyona havalesine dair Millî 
Eğitim Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okun
du, kabul edildi. 

Geçici Komisyon Başkanı Diyarbakır Mil
letvekili Recai îskenderoğlu'nun, 

»• mn*m • • 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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Kütahya Milletvekili Ali Erbek ve 18 arka
daşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ek 
bir madde ile geçici bir madde eklenmesine 
dair tekliflerinin de komisyonlarına verilmesi
ne dair tezkeresi okundu, kabul edildi. 

Adalet Partisi Meclis Grupu Başkanvekili 
Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın bulun
dukları vazifelerinden alınan muhtelif rütbede 
11 Hava subayı ile ilgili bir genel görüşme açıl
ması hakkındaki önergesi okundu. Konunun 
24 . 12 . 1962 Pazartaesi gündemine alınacağı 
Başkanlıkça bildirildi. 

Maliye Bakanı Ferid Melen'in «İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve iştirakleri» hakkındaki ka
nun tasarısı, ile «Devlet Yatırım Bankası» hak
kındaki kanun tasalısını görüşmek üzere Mali
ye, Sanayi, Ticaret, Plân ve Adliye komisyon
larından seçilecek dörder üyeden birleşik geçi
ci bir komisyon kurulmasını istiyen önergesi 
okundu, kabul olundu. 

Tasarılar 
1. — Birleşmiş Milletler teşkilâtı tarafından 

çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 100 
000 dolarlık kısmının satınahnması hususunda 
Hükümete yetki verilmesine dair kanun tasarısı 
(1/356) (Maliye ve Plân Komisyonlarına) 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (1/357) (Tarım ve Plân 
Komisyonlarına) 

3. — Türk Eczacıları Birliği Kanununun 
3.1 ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı (1/358) (Adalet ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Komisyonlarına) 

4. — Umumi Hıffzıssıhha Kunununun 152 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanuun ta
sarısı (1/359) (Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonuna) 

Teklifler 
5. — İstanbuul Milletvekili Saadet Evren'in, 

3116 sayılı Orman Kanununun5653 sayılı Ka
nunla muaddel 12 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi (2/369) Adalet Tarım, 
ve Plân komisyonlarına) 

Servet beyannamelerinin iadesi ve yeni ser
vet beyannameleri alınması hakkında kanun ta
sarısı ve tekliflerinin maddeleri kabul edilerek 
tümü açık oya sunulduysa da yeter sayı hâsıl 
olmadığından gelecek Birleşimde yeniden oya 
sunulacağı bildirildi. 

Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in gündemin 
17 sıra numarasında kayıtlı «4792 sayılı îşçi Si
gortaları Kurumu Kanununun 6 nci maddesine 
fıkralar eklenmesine» dair kanun tasarısının ön
celikle görüşülmesine dair önergesi kabul olundu. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle 24 . 12 . 
1962 Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üze
re Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Ferruh Bozbeyl Vefa Tanır 

Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

6. — izmir Milletvekili Saim Kaygan ve iki 
arkadaşının 5837 sayılı Kanunun ikinci madde-
sinini (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/370) (Çalışma ve Plân komis
yonlarına) 

7. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 
sayılı Kanunun muaddel 6 nci maddesinin de
ğiştirmesi hakkında kanun teklifi (2/371) 
(Plân Komisyonuna) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 4753 sa
yılı Kanunun geçici maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/372) (İmar ve İskân, 
Adalet, Maliye, Tarım ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 

9. — Kastamonu milletvekillerinden Osman 
Zeki Oktay ile Sabri Keskin'in, yasama dokunul
mazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi '(8/455) (Anayasa ve Adalet ikomis» 
yonlanndan mürekkep Karma Komisyona) 

2.— GELEN KÂĞITLAR 
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M. Moclisi B : 21 
Raporlar 

10. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddecJİnin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu. 
(2/337) (Gündeme) (S. Sayısı : 19) [Dağıt
ma tarihi : 22 . 12 . İ962] 

11. —. İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın ve Erzincan 
Milletvekili Sadık Perinçck'in, Türk vatandaşları 
nm Türkiye Büyük Millet Mecliolne dilekçe ile 

24.12.1962 0 : 1 
başvurmaları ve dilekçelerin incelenmesi ile karâ
ra bağlanmasının düzenlenmesine dair kanun 
teklifinin Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen 
ve Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri 
hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet 
Meslisi, Cuhmuriyet Senatosu ve Karma Komis 
yon metinleri. (2/253) (Gündeme) (S. Sayısı :. 
213 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 22 .12 .1962] 

12. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun geçici 5 nci maddedinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ge
çici Komiisyon raporu (1/355), (Gündem) [Da
ğıtma tarih : 22 . 12 . 1962] 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanv ekili Mekki Keskin 
KATİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BALKAN — Yoklama yapılacaktır. 
j/^Kütahya , müktvekillerine kadar yoklama 

yapıldı.) 

BAŞKAN • 
re bağlıyoruz. 

Çoğunluğuımuz var, görüşme!©-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

' 1. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, Ye
ni Türkiye Partisinin ve Kayseri Milletvekili 
Mefımıt Sağlam'ın, C. II. P. sinin (Türk - îş) in 
komünizmi tel'in mitingine katılması olayına rad
yoda yer verilmemesinin, eşitliğe ve demokratik 
esaslara aykırı olduğunu bildiren demeci 

• BAŞKAN — î'ki arkadaşımız gündem dışı 
söz istemişlerdir. Ne hakkında Ali Dizman Bey? 

H. ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Türk - îş in 
tertiplediği komünizmi ve demokrasiye karşı 
davranışları tel'in mitingi hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Y, T. P. MECLÎS GRUPU ADINA H. ALÎ 

DlZMAN (Tokat) — Sayın Başkan, sayın mil* 

lotvekilleri, Y. T. P. Meclis Grupunun, üzerin
de pek hassas bulunduğu bir millî dâvamız mü
nasebetiyle, Ankara lladyosunun zühul eseri 
olarak kabulüne imkân bulamadığımız bir hare
ketinden dolayı teessürünü arz etmek ve bu ha
tanın zamanında tashihini mümkün kılmak üze
re huzurunuzu işgal etmekteyim. 

'22 Aralık Cumartesi günü saat 14 de asil ve 
imanlı Türk işçisi adına Türkiye îşçi Sendika
ları Konfederasyonu (Türk - îş) in komünizmi ve 
demokrasiye karşı davranışları tel'in mitingine, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil olunan 
siyasi partiler meyanında Y. T. P. de iştirak et
miş ve en kutsi bir vazife olarak kabul ettiği bu 
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M. Meclisi B : 21 
mevzudaki fikirlerini bir hatibi vasıtasiyle arz 
etmiştir. 

Ankara Radyosu aynı günün saat 19 daki 
haberler bülteninde mitingten bahsederek, ye
rinde tedbit edilen izlemlerin haber bültenini ta
kiben günlük olaylar programında yayaınlana-
cağını anons etmiş ve buna uygun olarak da 
gerçekten, <bu iz] emleri yayınlamıştır. Ne yazık 
ki sırasiyle bütün partilerin ve bizden sonraki 
Tabiî Senatörler temsilcisinin hitabesini neşret
tiği halde, bu arada konuşmuş bulunan hatibi
mizin konuşmasını neşretmemiş ve Y. T. P. nin 
ımitinge iştirakini ihsas ettirecek kadar bile bir 
beyanda bulunmamıştır. 

Grup Başkanımızın radyo ilgililerine duru
mu aksettirmesinden sonra hatibimizin konuş
ması da duyurulmuş ise de zamanında ve diğer
leriyle birlikte ifa edilmiyen bu vazifenin, zi
hinlerde uyandırabileceği istifhamın millî men
faatlerimi zedeliyebilecok yönü üzerinde Meclis 
Grupumuzun hassasiyetle durmakta olduğunu 
arz etmek isterim. 

Bu itibarla sayın ilgili Bakandan mevzu 
üzerinde durmasını ve bundan sonra bu kabil 
davranışlara meydan verilmemesi hususunda ge-
rdkli her türlü tedbire tevessül etmesini Y. T. 
P. Meclis Grupu adına istirham eder, Grupumu
zun üzüntüsünü telkrar ederim. I 

Yüce Meclise hürmetlerimizi arz ederim. 
I 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzuner'in, 
Trabzon ilinde geniş tahribat yapan lodos fırtı- I 
naşının sebebolduğu zarar ve ziyana Hükümetin 
yardım elini uzatmasını istiyen demeci I 

BAŞKAN — Ali rıza Uzuncr ne hakkında?.. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Doğu Ka

radeniz bölgesinde, basma ve efkârı umumiyeye 
intikal eden bir felâket olmuştur. Bunun hakkın- I 
da ilgilileri uyarma konuşması yapacağım. 

BAŞKAN — Bu mahallî tekliflerin gündem 
dışı konuşulmasına taraftar değilim. Bunları baş
ka türlü Hükümete aksettirmek imkânı vardır. I 
Ama Uzuncr arkadaşımıza çok kısa olmak kay-
diyle bir defalık söz verelim. Buyurun. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — İçinde 
bulunduğumuz ayda, yurdumuzun çeşitli bölgele
rinde vukubulan tabiat âfetleri neticesinde, va
tandaşlarımızın, can ve mal kaydına müncer olan 
felâketlere mâruz kalması milletçe büyük üzüntü 
vesilemiz olmuştur. 

24.12.1962 0 : 1 
Kısa mâruzâtımla, maalesef basınımızın gö

zünden uzak kalan, sarp ve yalçın Doğu - Kara
deniz bölgesinde, hususiyle Trabzon ilinde geniş 
tahribat yapan lodos fırtınasının tcvlidcylcdiği, 
hususi surette edindiğim ve Sayın Trabzon Vali
sinden teyidoylediğim malûmata göre umumi ha
yata müessir felâketin tablosunu çizerek sayın 
Hükümetimizin dikkatini çekmek ve keyfiyeti 
Yüksek Meclisin ıttılaına, sabrınızı suiistimal ey
lemeden, arz etmek istiyorum. 

Geçen hafta içinde, Trabzon ili ve civarında 
yaşıyan nesillerin şimdiye kadar müşahede eyle-
medikleri şiddetteki kasırga neticesinde ilk günkü 
tesbitlere göre : 

1. Değişik ilçelerde 9 kişi ölmüş ve birçok 
yaralı hastaneye kaldırılmış ve kaldırılmakta, 

2. Daha önce maviküf mantarından % 80 za
rar gören Akçaabat merkez ve Maçka ilçelerinde 
mevcut tütün kurutma damları ve depoları uç
muş, yıkılmış ve çökmüş, elde mevcut son ümit 
kaynağı tütünleri dağılıp mahvolmuş, 

3. Bütün il sathında hayvan yemi olarak is
tihlâk edilen ot, mısır sapı ve saman gibi besi 
maddeleri muhafaza edildikleri ve merek tâbir 
edilen binaların yıkılması neticesi uçup gitmiş, 
hayvanlar yemsiz kalmış, 

4. Birçok köy evinin ve şehirde resmî daire
lerin damları uçmuş, bilhassa kuruluş yerleri do-
layısiyle köy okulları tedrisat yapılmıyacak çok 
büyük hasarlara duçar kalmış, 

5. Ormanlarda çok geniş sahalarda rüzgâr 
devrikleri neticesi mühim maddi hasar olmuş, 
Sürmene ve Merycmana ormanlarında yangınlar 
çıkmış, Trabzon ilindeki büyük Atatürk'ün köş
kü bahçesindeki nadide tarihî akaçlar ve köşk ci
varındaki korulukta 400 e yakın güzelim lâdiıı 
ağaçları devrilmiştir. 

Sayın Hükümetimizin ve Kızılaym yardım 
elini âdil ölçülerle, seslerini başka vasıta ile du-
yuramıyan bir yıl içinde 2 nci felâkete mârUz ka
lan bu fakir bölge halkına uzatacağına inanmakta 
ve güvenmekteyiz. 

Trabzon Valisi ilgili Bakanlık ve müesseseler
den ilk yardım talebinde bulunmuştur. Hatırımı
za gelen ilk tedbirler şunlardır : 

Bölgeye acilen insan ve hayvan yiyeceği yar
dımı yapılması, felâketin inkişafını frerıliyecek-
tir. Okulların ve resmî dairelerin onarımı ve za
man kaybetmeden hizmete sokulması için gerekli 
ödenek derhal gönderilmelidir. 
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M. Meclîsi B:21 
Fazla hasar görmüş, yıkılmış ve çökmüş köy 

evlerinin tamiri için Tarım Bakanlığınca ilerde 
kredili, tahsil edilmek kaydiyle ve uzun tarife ile 
kereste verilmelidir. 

Teşekkür ederim, hürmetlerimle. 
MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Cumhuri

yet Halk Partisi Meclis Grupu adına söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA MEH

MET SAĞLAM (Kayseri) — Muhterem arkadaş
lar; biraz evvel Yeni Türkiye Partisinin Sayın 
Grup Başkanvekili Cumartesi günü yapılan işçi 
mitinginde Yeni Türkiye Partisi adına konuşan 
arkadaşının konuşmasının Devlet Radyosu tara
fından verilmediğini ifade buyurdular. Bu fır-
sttan istifade ederek bizim de Cumhuriyet Halk 
Partisi Meclis Grupu olarak Hükümetin dikkati
ne arz edeceğimiz bu konuda bir husus olacak
tır. Bunu arz etmek için yüksek huzurlarınıza çı
kıyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Şevki Aysan arkadaşımız işçi mitingine iştirak et
miş ve Cumhuriyet Halk Partisinin bu yöndeki 
görüşünü belirmtiştir. Maalesef birinci gün rad
yo Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan ar
kadaşımızın yalnızca isminden bahsetmişler ve 
konuşmalarını vermemişlerdir. İkinci gün," yapı
lan şikâyet üzerine Yeni Türkiye Partisi adına 
konuşan arkadaşımızın radyodaki konuşması ve rö
portajı yeniden tesbit edilmiş, bu konuşma ve di
ğer parti adına konuşanların konuşmaları veril
miştir. Fakat, Cumhuriyet Halk Partisi için ya
pılan konuşmaya en ufak şekilde yer verilmemiş
tir. Bundan sonra bu gibi hâdiselerin tekerrür et
memesi için muhterem Hükümetin ve ilgili Baka
nın dikkatlerine arz etmek için bu şikâyetimizi 
yüce huzurlarınıza getirmiş bulunmaktayız. 

BAŞKAN —• Sayın İmar ve îskân Bakanı, 
konuşmak mı istiyorsunuz?.. 

İMAR VE ÎSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERÎM GÖKAY (İstanbul) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Hükümet, arkadaşlarımızın gerek kendi 

namlarına ve gerekse pariti grupları namına 
açıkladıkları dü efelerine, isteklerine muttali 
oftdu. 

S. — İstanbul Milletvekili Ziya Altunoğlu ve 
Zonguldak Milletvekili Sadık sTekin Müftü oğlu'-
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nun, genel görüşme açılmasına dair (8/2) sayılı 
önergesinin öncelikle görüşülmesi hakkında öner
gesi 

BAŞKAİN — Bir iönerve var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin sunuşlar kıismınım 2 nci sırasında 

yer alan ve bir genel görüşme açılmasını derpiş 
eden 'önergenin birinci sırada yer alan ve Mec
lis araştırmasına aicÜolan önergeden evvel görü
şülmesini arz ve teklif ederiz, 

Js'tanlbul Zonguldak 
Ziya Altınoğlü S adık Tekin Müftüoğlu 

BAŞKAN — öneıigenin aleyhinde, buyurun. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlar; ibulgün gündemde 
Başkanlık Divanının sunuşları arasında iki hu
sus yer almıştır. İBirisi; Adalet Partili arka
daşlar tarafından verilmiş (bulunan genel görüş
me mevzuu. İkinci teklif de ben ve arkadaşlarım 
tarafından verilmiş bulunan 'Meclis taihkıikatı 
görüşmesidir. 

İki arkadaşını Ibir takrir sermek suretiyle 
ikinci sırada bulunan kendi takrirlerinin daha, 
öne alınması talebinde Ibulundulklarını hep 'be-
ralber öğremmiş bulaınuyioruiz. Tarafımızdan ve
rilmiş bulunan takrir, öne alınması arzu edilen 
takrirden da'ha evvel verilmiştir. Bir kere tek
lifimizin 'Meclise daha evvel verilmiş obması, 
'gündemde ve 'müzakerede ön sıraya alınmasını 
ieabettirecek ten başlı noktalardandır. 

ilkine! husus; ıbizim takririmizle Adalet 
Partili arkadaşlar tarafından verilen takrirleri 
arasında mahiyet bakımından, tamamen ayrı 
fark vardır ve müesseseleri de ayrıdır'. 

Adalet Partili arkadaşlar tarafından verilen 
takrirde oylama sırasında bir güven >oıyu mev-
zuubiaihsolaibilir ve bu takrir ıgündeme aslındık -
tan sıomra 'güiv'en oyu ile neticeye (bağlanır. Ta
rafımızdan verilen önerge ise bir tahkikatı icab-
ettirmektedir. 'Gelişi ıgüzel! konuşmalar ve bu 
konuşmalarda ifade edilen sözlerle değil, hak 
•ve hakikatllar üzerinde yapılacak müzakereler 
sonunda elbette alacağınız kararlar dalha sağ
lam. ve iyi olacaktır. Hâdise bir umumi görüşme 
zaıviyesinden izah edilmekten daha çok, her hâ
disenin karanlık maktaları açıklanarak neticeye 
bağlanması bakımından yerinde olacaktır. Bu 
Ibalkım'dan şu veya. bu hâdiselerle ilgili olarak 
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verilmiş oiaaı takririn öne alınması teklifini red
dederek, bu (bizim kanuni ve usuli ve sırada bu-
Jııman takririmizi kalbul buyurarak, 'görüşülmesi
ne karar vermenizi 'hürmetlerimle arz ederim. 
(Alkışlar) 

BİAJŞIKİAJN" — Sayın Altınoğdu, önergenin üze
rinde mi konuşmak istiyorsunuz? 

ZİYA AI/TÜNOĞLU (tstanlbul) — Evet efen
dim. 

BALKAN — Buyurun efendim. 
ZİYA ALTINOĞ'LU (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Başkanlık Divanının, Yüksek He
yetinize sunumları raıeyanında yer >alan ilki ayrı 
önerge vardır. Bu iki önerge, muihteva ve maihi-
yet itibariyle aıynı «olmakla beraiber, ,biri taMri-
ka't icrasını, diğeri genel görüşme açılmasını he
def tutmaktadır. Yüksek Heyetiniz de takdir 
buyuracaktır ki, bu mevzu hakkında genel gö
rüşme açılıp, yüksek huzurunuzda enine boyu
na mütalâa ve müzakere edildikten sonra o mev
zuda tahkikat icrasına lüzum ıdlup lolmadığı d'a-
ba açük oJa.raik meydana çıkar. Bu sebeple ben
deniz sunuşlar kısmının İkinci sırasında yer alan 
gene1! .görüşmenin birinci sırada 'bulunan tahki
kat icrasına takdimen nrüzalkeresini lüzumlu ve 
faydalı 'bulmaktayım. 

Bu selbeple diğer bir arkadaşıımla beraber 
bir önerge takdim etıtd'k. FiUhakika Millet Parti
sinden önertge veren ve konuşan arkadaşımız 'tor. 
hülsusun gündemde yerinde kalmasını 'belirtme
sine rağmen, Millet Partili arkadaşların, bu tah-
(kikat terasına ait önergeleri için şahsan aykır: 
ibir düşüneeye -sahip değiliz. Hürmetlerimle se
lâm] anım. 

BAŞKAN — Ziya Altıııoğlu ve arkadaşının 
önergesini oylarınıza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Etmiyenler... 110 oya karşı 
190 'oyla kabul edilmemiştir. 

/. — Ankara Milletvekili Hüseyin Ataman 
ve 5 arkadaşının, Anayasa ile müesses meşru 
nizamı bertaraf etmeye matuf faaliyet ve ce-
1 ey anlar hakkında bilgi edinmek üzere ıçtüzü-
cAin 177 nci maddesi gereğince tahkikat icra
sına dair Önergeleri. (10/9) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
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19 . 12 . 1962 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Türkiye'de demokratik rejimin yaşayıp ya

şamadığı içte ve dışta hâlâ bir endişe ve mü
nakaşa mevzuu olmakta devam etmektedir. 

Varlığımızı imha için fırsat bekleyen şer 
kuvvetlerine ve bilhassa aşırı sol cereyanlara 
arzuladıkları zemini hazırlıyacak mahiyette 
olan tahriklerin sonu bir türlü gelmemiştir. 
Bugünkü nizamın meşru temeli olan 27 Mayıs 
İhtilâli aleyhindeki intikamcı ve yeni bir ih
tilâl istiyen cereyanları durdurmak, demokra
tik rejimin devam etmiyeceği kanaatini sil
mek ve orduyu tahriklerin çalkantısı dışında 
tutarak onun tam bir huzur ve emniyet duy
gusu içinde mukaddes vatan vazifesine sarıl
masını sağlamak gayesi ile alman tedbirler 
maalesef beklenilen neticeyi vermemiştir. 

Hükümet, hâdiseler karşısında takibettiği 
zaıf, idaresi maslahat ve tâviz politikası ile 
bu neticenin başlıca mesulü mevkiindedir. 

Orduyu siyaset içinde gösteren haber ve 
gayretler karşısında Hükümet gerekli hassasi
yeti gösterecek ve ciddî tedbirler alacak yerde, 
Başbakanın dilinden düşürmediği açık rejim 
iddialarına rağmen, kapalı rejim metotları ile 
her şeyi örtbas etmek siyasetinden ayrılma
mıştır. Böylelikle de millî varlığımızın en gü
venilir teminatı olan ordu ile Millet münase
betlerini zedeliyebilecek tartışmaların tezvir ve 
tahriklerin devamına imkân vermiştir. 

Son zamanlarda ordu bünyesinde siyasetle 
iştigal eden ve Hükümet işlerine karışan bir 
grupun mevcudiyeti, Hava Kuvvetleri Komuta
nının tekzibedilmemiş bir beyanı ile ortaya 
atılmıştır. Bu beyanat ile, Başbakan ve Genel 
Kurmay Başkanının aynı mevzudâki sözleri 
tam bir tezat halindedir. Bu tezat, Hükümetin 
bir idarei maslahat siyaseti içinde bulundu
ğunun en bariz delilidir. 

Tehdit beyannameleri neşreden Millî Dev
rim Ordusu ve saire gibi tedhiş teşekkülleri
nin mesullerinin tesbit ve adalete tevdi edil
diklerine dair bugüne kadar Hükümet umumi 
efkâra ve Meclise bilgi vermemiş ve bunların 
faaliyetlerinin yarattığı endişe ve huzursuz
luklar devam etmiştir. Bu hâdiseyi de, Hüküme
tin zaıfından veya idarei maslahat siyasetin-
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den başka bir sebeple izah etmek mümkün de
ğildi?. 

Diğer taraftan Başbakan, son günlerde en
dişe verici ifşaat ve suçlamalarda bulunmuş
tur. Kendi partisi bünyesindeki bâzı zevatın 
yeni bir askerî idare getirmek istediklerini 
ve bu maksatla askerî ve sivil bütün cereyan
larla yanyana ve açıkça çalıştıklarını beyan 
ve iddia etmiştir. Bahsettikleri askerî ve sivil 
cereyanlar nedir? Bunlara katılanlar kimler
dir, fraklarında ne muamele yapılmıştır1? Bu 
husus da açıklanmamıştır. 

Bu derece ağır ithamlar, bir Başbakan tara
fından resmen ve alenen beyan edildiği anda, 
delillerin elde, suçluların da adaletin pençesin
de olması icabeder. 

İddiaları doğru ise, Başbakan, suçluları ada
lete tevdi ettirmediği için mesuldür. Hiçbir 
delil olmadığı halde böyle iddialar ileri sür
müş ise, bu beyanların ortaya koyduğu zihni
yet de rejim için, bahsettiği cereyanlara katı
lanların davranışları kadar tehlikeli sayılma
lıdır. 

Bütün bu hâdiseler aydınlığa kavuşmadık
ça, tereddüt ve huzursuzlukların ortadan kalk
masına ve rejimin devam edeceği kanaatinin 
içte ve dışta yerleşmesine imkân yoktur. 

Bu sebeple Anayasa ile müesses meşru nizamı 
bertaraf etmeye matuf faaliyet ve cereyanlar 
hakkında bilgi edinmek üzere İçtüzüğün 177 
nci maddesi mucibince tahkikat icrasını arz ve 
teklif ederiz. 

Ankara Çankırı 
Hüseyin Ataman Kâzım Arar 

İstanbul 
Zekâi Dorman 

Nevşehir 
Halit Fikret Aka 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Yozgat 
İsmet Kapısız 

HÜSEYİN ATAMAN (Ankara) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — önergeniz hakkında mı Sayın 
Ataman? 

HÜSEYİN ATAMAN (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN ATAMAN (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar; seçimlerden sonra Türk Mil
letini içinden yıkmağa matuf çeşitli gayret
ler hızını artınmış, ve milleti yeis ve ümitsiz-
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lige sevk etmek gayesiyle şahısları ve mües
seseleri çürütmek taktiğini takibetmiştir. 

Yeise düşen milletlerin nasıl ve hangi renk
te bir felâketin pençesine düşeceğini ise Dün
ya tecrübe etmiştir. Vasıtası yalan, iftira 
tezyif ve tertip olan ve sureti haktan gözü
ken bu gayretlerin tecavüzlerine ilk hedef 
olarak seçtiği müessese de maalesef Büyük 
Millet Meclisi s olmuştur. Rengi ne olursa ol
sun bir dikta rejimine zemin hazırlamak is-
tiyen bu gayretlerin karşısında Büyük Mil
let Meclisine ve Hükümete düşen vazifeler 
olduğuna kaaniiz. 

Büyük Millet Meclisi bütün nazarları ve 
ümitleri üstünde toplıyan mukaddes bir mües
sese hüviyetini fiilen de iktisab etmelidir. Bü
yük Millet Meclisi, çalışmaları ve davranış
larıyla ve Hükümet de Meclise karşı gös
terecek büyük saygı ile bu müessesenin iti
barım yükseltmek mevkiindedirler. Mühim 
memleket meselelerini sık sık Meclis kürsü-
süsüne getirmek ve bunların müzakerelerine 
imkân vermek Hükümetin Büyük Meclise 
karşı borçlu olduğu bu saygı vazifesinin asga
ri icabıdır. Demokrasiye inanmış her memle
kette bu kaide caridir. Parlâmento üyelerinin 
memleketin ve rejimin kaderi ile alâkalı mü
him meseleler hakkında mesul şahsiyetlerin gö
rüşlerini ve ifşaatını gazetelerden ve kongre 
nutuklarından öğrenmeleri, bu müessesenin 
itibarını gölgeliyecek çok hatalı ve tehlikeli 
bir hareket sayılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
İkinci Karma Hükümet programının müza

keresinde, grupumuz adına ileri sürdüğümüz; 
bu mütalâalara Hükümet davranışlariyle ma
alesef iltifat etmemiştir. Başbakanın dilinden 
düşürmediği açık rejim iddialarına nağmen, 
kapalı rejim metotlariyle her şeyi örtbas et
mek siyasetine sadık kalınmış ve Büyük Mil
let Meclisi hayati mevzularda karanlık içinde 
bırakılmıştır. İlk vazifesi demokratik rejimi 
bütün icaplariyle yerleştirmek ve Anayasa 
nizamını korumak olan ve Meclisten bu esasa 
göre itimat oyu almış bulunan Hükümetin 
tutumu, bizim bu önergeyi vermemizin başlı
ca âmili olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümet Başkanının muhtelif beyanları, ba

sında yer alan birçok hâdiseler ve açıklamalar, 
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Anayasa ile kurulmuş meşru nizamın bertaraf 
etmeye matuf birtakım faaliyet ve cereyanların 
mevcudolduğu kanaatini uyandırmaktadır. Va
tandaşın huzurunu, rejime güven duygusunu 
tahribeden ve iktisadi hayatı felce uğratan böy
le bir durum karşısında Büyük Meclis elbette 
lâkayıt kalamaz. 

Demokrasi bir iftira rejimi olmadığına gö
re, mesul şahıslar ve bilhassa bir Başbakan ta
rafından yapılan ithamlar mutlaka tahkik edil
meli, varılacak netice millete açıklanmalı ve lü
zumlu siyasi ve teşriî kararlar alınmalıdır. Va
tandaş huzur ve güvene ancak bu suretle kavu
şabilir. Aksi halde huzursuzluklar ve rejimin 
kaderi hakkındaki endişeler devam eder. 

Muhterem arkadaşlar; 
Beşli deklârasyonda yer alan esaslara aykırı 

hiçbir davranışa müsaade ve müsamaha etmiye-
ceklerini ve Anayasa nizamı ile demokratik re
jimi müştereken savunacaklarını taahhüt ve 
ilân etmiş bulunan siyasi parti gruplarının, bu 
tahkik talebimizi bu balamdan da müsait kar
şılayacaklarını ümidetmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Başbakan Ekim ayında yaptığı bir 

radyo konuşmasında, demokrasinin aleniyet 
prensibini ve bunun faziletini şu veciz ifade ile 
ortaya koymuştu : 

(Bütün siyasi hayatımızda vatandaşlara ha
kikatleri açıkça söylemek yolu ile onların mem
leket huzuruna ve vatanın selâmetine sahip çık
malarını temin etmenin mümkün olacağını tec
rübe etmişizdir. Hükümet bu usulde devam ede
cektir.) 

Bu görüşü savunan Sayın Başbakanın bir 
kongre veya onun bir komisyonu huzurunda 
açıklamakta mahzur görmediği malûm meselele
rin burada görüşülmesinde ve her zaman hesap 
vermekle mükellef bulunduğu Yüksek Meclisçe 
tahkik mevzuu yapılmasında bir hikmeti Hükü
met manii ileriye sürmiyeceklerini her şeye rağ
men beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi bizi bu takriri vermeye sevk eden hâ

diseleri ve bunların taşıdığı mânaları yüksek 
huzurunuzda sıra ile ifade edeceğiz. 

1. 2 Ekim 1962 den 4 Ekim 1962 ye kadar 
memleketimizde bilindiği gibi çok müessif hâ
diseler cereyan etmiştir. Tehdit beyannamele-
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ri neşreden Millî Devrim Ordusu vesaire gibi 
tethiş teşekkülleri faaliyete geçmiştir. Bunların 
mahiyeti ve mesulleri Meclis ve Milletçe meç
huldür. Hükümet mesuliyetine iştirak eden bir 
siyasi parti, 5 Ekim 1962 tarihinde neşrettiği 
tebliğde, 2 Ekim hâdiselerinde (demokratik ni
zamın devamını, ihtiraslarının tatminine engel 
sayan bâzı partilerin ve zümrelerin rolü olduğu
na kaani bulunduğunu) açıklamıştır. Bu va
him iddiada Hükümetçe bir tetkika tabi tutul
mamıştır. itham edilen partilerin ve zümrele
rin kimler olduğu mutlaka tahkik edilmeli, bir 
hakikat varsa anlaşılmalıdır. 

2. Başbakan son günlerde endişe verici if
şaat ve suçlamalarda bulunmuştur. Filhakika 
C. H. P. Büyük Kongresinde kendi partisine 
mensup bir kısım zevatın (Askerî ve sivil bütün 
cereyanlarla yanyana ve açıkça çalıştıklarını) 
iddia ve beyan etmiştir. Bu suretle daha evvel 
partisinin İstanbul il Kongresinde söyledikleri
ni biraz daha açıklamıştır. 

Başbakanın bu beyanı Büyük Kongrenin bir 
komisyonu huzurunda yaptığı ve gazetelerde 
intişar eden açıklamalarla birlikte mütalâa edil
diği zaman, itham ve iddianın vahameti bütün 
açıklığı ile meydana çıkmaktadır. Başbakan, 
tekzibedilmiyen bu açıklamalarında şunları söy
lemiştir : 

a) (Yeni askerî idare getirmek istediler 
yeni askerî idare C. H. P. de düşman olacaktır. 
Ne kadar sergüzeştçi varsa onlarla temastadır
lar.) 

b) (Haysiyet Divanına verilen bir Senatör 
ve üç Milletvekili 24 Ekim 1961 günlerinde, 22 
Şubatta, 2 Ekim 1962 de ordu içinde demokra
si aleyhtarı olanlarla iş birliği yapmıştır. Ken
dileri muhtelif yerlerde ve muhtelif zamanlar
da demokratik idare hakkında tehlikeli kimse
lerle ve maceracılarla pazarlıklara oturmuşlar
dır.) 

c) (2 Ekim 1962 nümayişlerini rejimin 
aleyhine onlar düzenlemiştir. Daha sonra da 
havacılarla teması kurup istanbul'da toplantı
lar yapmışlardır.) 

Başbakanın bu beyanları askerî ve sivil bir
takım eşhasın meşru nizam aleyhine bir komp
lo hazırladıklarını tereddüde mahal bırakmı-
yacak şekilde ifade etmektedir. 

Bu derece ağır ithamlar bir Başbakan tara
fından resmen ve alenen ifade edildiği anda, 
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delillerin elde, suçluların da adaletin pençesin
de olması icabeder. Başbakanın bahsettiği ce
reyanlara katılanlar adaletin pençesinde olma-' 
dığına göre, ya Başbakan bizce meçhul sebep
lerle mesnetsiz ithamlarda bulunmuştur veya
hut hakkı olmadığı halde suçluları himaye et
miştir. Her iki halde de hukuki ve mânevi me
suliyeti büyüktür. Bilhassa hiçbir delil olma
dığı halde böyle iddialar ileri sürmüşse, taşı
dığı zihniyet rejim için, bahsettiği cereyanlara 
katılanlar kadar tehlikeli sayılmalıdır. 

Birbirinden vahim olan bu ihtimallerin Mec
lisçe tahkik mevzuu yapılması, aydınlığa çıka
rılması ve neticeye göre kararlara varılması el
bette zaruridir. Aksi takdirde Türkiye'de bir 
mesuliyet devrinin açıldığı, bir hukuk devleti
nin kurulduğu ve Türkiye'de milletin kaderine 
milletin iradesiyle hâkim bir Büyük Millet Mec
lisinin mevcudiyeti iddia edilemez. 

.'î. Orduyu siyaset içinde gösteren haber vo 
gayretler karşısında- Hükümet gerekli hassasi
yeti ve açıklığı göstermemiştir. Bit- gensoru ve-
siylesiyle bu meselelerin Meclis kürsüsünde gö
rüşülerek aydınlığa kavuşturulmasını mahzurlu 
gören Hükümet, bu tutumu ile millî varlığımı
zın en güvenilir teminatı olan ordu ile millet 
münasebetlerini zedeliyebilecek tartışmaların, 
tezvir ve tahriklerin devamına imkân vermiş
tir. 

Son zamanlarda ordu bünyesinde siyasetle 
iştigal eden ve Hükümet işlerine karışan bir 
grupun mevcudiyeti, Hava Kuvvetleri Kuman
danının tekzib edilmemiş bir beyanı ile ortaya 
atılmıştır. 

Hava Kuvvetleri Komutanı bu beyanatının 
muhtelif yerlerinde ezcümle şunları söylemiş 
t i r : (Bunlardan birkaçı Mucip Ataklı'dan emir 
alırlar. Askerliklerini kaybetmişlerdir. Hava 
Kuvvetleri ve Silâhlı Kuvvetler için tehlikeli 
olmaya başlamışlardır. Kendilerini bu yüzden 
istemiyorum ve istifalarını ben istedim... Küçük 
rütbeli subayların Hükümet işine karıştığı ne
rede görülmüştür. Onların bu işlere müdahale 
hakkı yoktur. Orduda disiplin vardır...) 

Bu beyanat üzerine Mucip Ataklı Hava Kuv
vetleri Komutanı ve 22 Şubat hareketine ka
tılan bir diğer zat da Başbakanı, Ataklı'yi ve 
Tansel'in istemediği subayları itham eden be
yanatta bulunmuşlardır. 
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Hava Kuvvetleri Komutanının bu beyahatt 

ile Başbakanın ve Genelkurmay Başkanının 
aynı mevzudaki sözleri ise tam bir tezat halin
dedir. Hava Kuvvetleri Komutanının iddiaları 
doğru ise bu subaylar hakkında kanunun emret
tiği bütün muameleler yapılmalı idi, doğru de
ğilse kendi emrindeki subaylar hakkında böy
le vahim isnatlarda bulunan bir komutan yerin
de kalmamalı idi. Bu meselede Hükümetin tu
tumu, mesuliyetini açıkça ortaya koymakta, 
endişe ve tereddütlere sebep olmaktadır. Bu iti
barla mesuliyetlerin tesbiti bakımından da bu 
subayların rejim aleyhinde bir faaliyetleri bulu
nup bulunmadığının tahkiki zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu takrir vesilesiyle bir temel kanaatimizi 

de belirtmeyi zaruri görmekteyiz. İhtilâlci ce
reyanların, başlıca kaynağını, 27 Mayıs İhti
lâli aleyhindeki intikamcı tahrikler teşkil et
mektedir. Bütün partilerin Meclis gruplarının 
imzaladığı beşli deklârasyonda aynen (Ata
türk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, bugün 
27 Mayıs meşru temeline dayanan bir Anayasaya 
sahiptir... 27 Mayıs Anayasamızda ifade ve te
minatını bulan millî bir devrimdir. Büyük Mec
lisin mensupları olan bizler, bir bütün halin
de bu meşru temele yöneltilecek her türlü teca
vüzü birlikte »karşılamaya azimli ve kararlıyız.) 
denilmiştir. Bu sarih taahhüde rağmen 27 Ma
yıs meşru temeline vâki tecavüzler karşısında 
herkesin samimiyet ve vatanseverliğin icabettir-
diği hassasiyeti göstermediği de bir vakıadır. 

Rejim ve memleket için felâketli neticeler 
doğuracağına inandığımız bu intikamcı tahri
kat karşısında bütün alâkalıları teyakkuz ve va
zifeye davet ediyoruz. 

Mâruz sebeplerle Anayasa ile müesseses meş
ru nizamı bertaraf etmeyi matuf faaliyet ve ce
reyanlar hakkında bilgi edinmek üzere İçtüzü
ğün 177 nci maddesi mucibince tahkikat icra
sını talebeden takririmizin kabulünü rica eder, 
hepinizi saygıyla selâmlarız. (M. P. milletvekil
lerinden alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Nur Baki. 
HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlarım; önergenin aleyhinde sö% 
almış bulunuyorum. Riyasete verdiğim yazı o 
şekildedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu Önerge, politika
nın iki tarafından bir tanesini açıklıyor. Politi-
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kada iki taraf var her halde. Benim bildiğim 
bir tarafı var, ama bu önerge iki tarafı olduğu
nu belirtiyor. Birisi, politikanın, yapılacak iş 
için teşebbüste bulunmak, yapabileceği işin bü
tün detaylarını Öne alarak politika yapmak, di
ğeri de sadece edebiyatını yapmak. 

Muhterem arkadaşlarım; bu önerge umumiyet 
itibariyle demek istiyor ki; ordunun içinde, çok 
az sayıda da olsa, veyahut şu veya bu şekilde 
de olsa, birtakım demokrasiye karşı cereyanlar 
var, bu cereyanları Meclis marifetiyle tesbit 
•edelim ve tabiî önergenin diğer detaylarında olan 
delilleriyle, beraber Meclisin buradaki hâkimiye
tini ispat etımek için bu işe el koyalım, milletin 
huzurunda bu ciheti açıkhyalım. 

Arkadaşlar; evvelâ şu soruyu vicdanlı bir po
litikacı olarak kendi kendimize soralım : Türk 
Ordusu kadar haysiyetli, sabırlı, şerefli ve tarih
te hiçbir millete nasip olmıyacak kadar vatanper
ver bir orduyu hangi yırtık ağızlardır ki, huzu
runu kaçırıp, mütemadiyen politikanın içine 
daldırarak onu huzurdan mahrum etmişler ve 
bu kıymetli vatan evlâtlarını millete karşı duru
ma geçirmek için âdi, basiretsiz ve haysiyetsiz 
politika gütmüşlerdir. Bunun için kim bir öner
ge vermiştir de bunun tahkikini istemiştir. (Bra
vo sesleri) 

Arkadaşlar; bizim içinde bulunduğumuz re
jim, daha evvel de arz ettiğim gibi, kendimizin 
yapıp ve kendimizin yürütmeye mecbur olduğu
muz bir demokratik rejimdir. Bütün statükoları, 
bütün müesseseleri, babadan tevarüs ederek al
dığımız bir demokratik rejim değildir. Bu rejimi 
kendimiz kurup kendimiz yaşatacağız. Bir mem
lekette demokratik rejimin rahatça yaşıyabilmesi 
için, evvelâ ona yardımcı olacak ve onu koruya
cak müesseselerin huzuru lâzımdır. 

(Soldan Atatürk kurdu), (kendimiz kurma
dık sesleri). Arkadaşlarım, her mevzuda Ata
türk kurdu, Atatürk yaptı, demenin zevkini bir 
Türk münevveri olarak ben de tatmaktayım. 

Fakat, düşünmek lâzımdır ki, Atatürk olsay
dı, bu sözü söyliyen arkadaşımın başka sözlerin
den dolayı da Atatürk karşısına çıkacaktı! (Gü
rültüler) 

Arkadaşlarını; ewe)â Türk Ordusunun içeri
sine politikacıların yılanlar dilli kepçesinin so-
kulmamasma bunların ordudan uzaklaşmasına 
o vakit, bu haysiyetli ordunun, şan, şeref ve ve-
kar içinde Türk demokrasinin, Türk rejiminin 
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teminatı olduğunu müşahede etmekte fikir sahi
bi olmamız gerekir. Yoksa her insan gibi, bir 
teşekküle mütemadiyen dil uzatılırsa, o teşek
külü siyasetin dışına çekmek için birtakım edebi
yatlar kullanmak yalandır. (Gürültüler) (Sol
dan «açık konuş» sesleri) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Mara§) — Haysi
yetin kalmamış senin... 

HALÛK NUR BÂKİ (Devamla) — Arka
daşlarım, bana haysiyetin kalmamış diyen arka
daşımızın kendisine ne şekilde konuşulduğu hal-

i de sustuğunu hepiniz bilirsiniz. Aynı arkadaşı-
I mızın burada huzurunuzda söylemekten teeddüp 
! edeceğim hususiyetlerini yüzüne söylemekten 
j vazgeçiyorum, ben şerefli Mebus arkadaşları-
: mm hiçbirini itham altında tutarak konuşmuyo-
i rum, umumi olarak konuşuyorum. (Gürültüler) 

I BAŞKAN — Devam buyurun, efendim. Ha-
! tibin sözünü lütfen kesmeyin. 
i HALÛK NUR BAKÎ (Devamla) — Evet, 

çok acıdır, hepinizin mütalâa etmesi lâzımdır, 
\ ben müdafaa ederken sen de zevk al, zevk almı

yorsan yazık sana. 
İBRAHİM ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Bunu yalnız sen mi bilirsin? 
j (Gürültüler) 

I BAŞKAN — Ethem Bey, müsaade buyurun; 
hatibin silsilei efkârı kayboluyor. Devam bu-

, vurun Sayın Nur Baki. 

i HALÛK NUR BÂKİ (Devamla) — Arkadaş-
! larım; Ordunun içinde vukua gelmiş olan hâ-
1 dişe, politikacıların kanştırmarnasiyle durulacak 
! ve normalleşecek bir hâdisedir. Bu kabîl hâdi-
I selere politikacılar her ne şekilde olursa olsun 
{ müdahale ettikçe huzursuzluk artar, rejim na-
J mına orduya politika girmiş olur. Eğer biz, cid-
! den rejiımdn yaşamasını istiyorsak, bu sakildeki 
' polemiklerden, yatırımlardan vazgeçelim. Ken-

ki aramızdaki iktisadi meselelere Türkiye Cum
huriyetinin âtisine bu zaviyeden bakalım. (Orta
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlarım, şu Mecliste açıkça bu mevzu
un konuşulması açık rejimin en sarih bir delili 
iken, ordunun içindeki birtakım, iç meselelerine, 
siyaset âdabı olarak müdahale etmemeyi kapalı 
rejimin unsuru sayıp da efkârı umumiyede kendi 
rejimimize karşı birtakım inançları, itimatları 
zayıflatmak, iktisadi ve siyasi sabada kendi triin-
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yemizi zayıflatmak mıdır, rejimi korumak için [ 
yaptığımız mücadele? (Soldan, Başvekil hesabı- i 
na mı konuşuyorsun sesleri) Ben kendi hesabı- ı 
ma konuşuyorum. 

Arkadaşlarım; ne acıdır ki ordunun rejim 
hakkındaki duyarlılığı ile politika yapması ara- I 
sındaki farkı kesin olarak ayırmamışızdır. öner- | 
ge sahibi, Millî Savunma Bakanlığı yapmış bir 
sayın arkadaşımızdır. Kendilerinin bilhassa Millî 
Savunma Bakanı olduğu sırada ordunun için- , 
deki subayların rejim hakkında ne kadar ka
rarlı, ne kadar orijinin içinde düşündüklerini 
bildikleri halde sanki müstesna bir hâdise olu
yormuş gi'bi «11 kişi» aralarında ne konuşuyor- | 
muş, bu albes 'hal Türkiye'ye nasıl gelmiş der 
gi/bi Ibu mevzuu vaz'etmeleri cidden hayreti mu
ciptir. 

Arkadaşlarım; bu önergenin aleyhinde konuş-
mamdaki sebep Mecliste ıbu mevzuun örtbas edil
mesi değildir. Hakikaten Meclisçe her mevzu 
deşilsin, açıklansın. Yalnız efkârı umumiye 
şunu (bilsin ki, politikacılar orduyu karıştırma 
kepçesini bırakmıştır, bu orduyu karıştırmak
tan başka 'bir şey değildir. Ordu Hükümete kar
şı mı gelmiştir? Rejimin aleyhinde ordudan bir 
fbeyan mı vnıkubulmustur? Her hangi bir kim
senin rejime karşı direndiği zaman Büyük Mil
let Meclisi başında Hükümetiyle 22 Şufoat imti- | 
hanını vermiştir. Artık hiçbir vatandaş çıkıp da j 
bu Meclis, birtakım tesirlerin altında, 'birtakım i 
'hâdiselerin altında eziliyor, (bütünlüğüne tam sa- ,' 
<hip değildir diye 22 Şubat tecrübesinden sonra 
hâlâ ordu içindeki (hâdiselerin örtbas edildiğini 
zannedenler büyük gaflete düşüyorlar. Türk 
Ordusu rejim için daima müdahalekârdır; bu
nu kafadan çıkarmamak lâzımdır. Çünkü Ata
türk rejiminin kor uy uçuşudur. Ama, hiçibir si
yasi partinin de malı değildir. Bu balkımdan po
litikanın dışındadır. Bunu da iyi ıbîlmek lâzım
dır. önergenin reddini, bilhassa ordudaki hu
zurun bir an evvel temini bakımından istiyorum. 

Türk Ordusunda huzur olmazsa siyasette de, 
millette de huzur olmaz. (Soldan gürültüler) 

Söz atan arkadaşlar da dâhil hepinizi hür
metle selâmlarım. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ertunga. 
ARİF ERTUNGA (izmir) — Muhterem ar

kadaşlarını; Anayasa nizamını gayrimıeşru bir 
hale sokan bir iktidara karşı Türk Milleti di
renme hakkını kullanmıştır. Millet adına Türk 
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Silâhlı Kuvvetleri 27 Mayısta bir ihtilâl yap
mıştır. Bu ihtilâlden sonra bir milletin haya
tında kısa sayılabilecek bir müddet geçmiş ve bu 
Meclisimiz yeni seçimlerle teşekkül etmiştir. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri, tarihinin hiçbir dev
rinde ve dünyanın hiçbir memleketinde görül-
miyen bir hare/ketle demokrasiye inancının güzel 
bir örneğini vermiş bulunmaktadır. Elbette ih
tilâl yapan bir ordunun silâhlı kuvvetlerinin, 
tıpkı kınından çekilen bir kılıç gibi yeniden 
kınına girmesi kolay olmamıştır. 22 Şubat hâdi
selerinde bunun misalini gördük. Ve yine bu 
arada ufak tefek hâdiseler hiç şüphe yoktur ki, 
her demokratik memlekette görülen hâdiseler
dendir. 

Benim şahsi kanaatime göre, açık rejimde 
bu Meclis kürsüsünde her şey konuşulabilir. 
Ama, bir ihtilâlden sonra, bir ihtilâlden çıkmış 
olan bir memlekette ordu kışlasına girerken, 
kılıcını kınına sokarken, ufak tefek hâdiseleri 
Meclis kürsüsüne getirmek ve orduyu bu vesi
leyle politikanın içerisine karıştırmak doğru bir 
ıhareket değildir. 

Karar yine sizindir, takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 

BAŞKAN — Sayın Aka. 
HALlT FİKRET AKA (Nevşehir) — Muh

terem arkadaşlarım, . Halûk Nur Baki arka
daşımız, önergede ordunun siyasete katıldı
ğını ve meselenin daha fazla deşilmemesi icab-
ettiğini beyan ettiler. Halbuki, huzurunuzda 
arz etme^ isterim ki, biz böyle bir iddiada de
ğiliz. Bu iddia ve beyan doğrudan doğruya 
Başvekilindir, Genelkurmay Başkanınındır, 
Hava Kuvvetleri Kumandanmmdır ve alâkalı 
diğer zevatındır. Biz milletvekili olarak, bi-
hâdisenin tahkikini; memleketin ve rejimin 
kaderi ve istikbâli bakımından zaruri görmek
teyiz. Ben mebusluğum dolayısiyle size şikâ
yetimi bildiriyorum. 

BAHTİYAR VURAL (Kars) — Sen Hava 
Kuvvetleri Kumandanına lâf edecek adam de
ğilsin, gözün çıksın. 

HALlT FİKRET AKA (Devamla) — Ben 
senin milliyetinden şüphe ederim, senin de 
vücudun çıksın. (Gürültüler) 

BASIĞIN — Arkadaşlar, lütfen yerlerini
ze oturun, arkadaşlar birbirlerine müdahale 
etmesinler. 
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HALİT FİKRET AKA (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, biz milletvekili olarak, şa
hıs olarak bir şey bilmiyoruz, gazetelerdeki 
beyanlardan öğreniyoruz. Bunun tahkiki en 
tabiî vazifedir ve bu takibin yapılması lâzım
dır. Bunun haricinde bütün iddia ve talebi
miz ordumuzu politikaya çeken sebepleri iza
le etmek ve ordu müessesesini hakikaten poli
tika ile birleştirmemektir. Hürmetlerimle. 

BAHTİYAR VURAL (Kars) — Sözünü ge
ri almazsa bu herifi öldüreceğim, milliyetsiz 
kendisidir. 

BAŞKAN — Oturun beyefendi. 
BAHTİYAR VURAL (Kürsüye gelerek) — 

Arkadaşlarım, ben saçımı bu orduda ağarttım. 
30 küsur sene hava kuvvetlerinde hizmet 
ettim. Bu millet beni iyi tanır. Namusla, şe
refle asırlar boyunca benim ailem, sülâlem 
komünistliğe karşı durmuştur. Binaenaleyh, 
sözünü geri alsın. Yoksa doğrudan doğruya 
milliyetsizliği ben kendisine isnat edeceğim. 

Gel sözünü geri a l ! (Gülüşmeler) 

(Halit Fikret Aka ve Bahtiyar Vural ara
sında kürsüde yumruklaşmalar ve bâzı millet
vekillerinin fiilî müdahaleleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, yerlerimizi muha
faza edelim. Heyecanlanmada hiç mâna yok. 
Karşılıklı konuşmalara son veriniz, arkadaş
lar heyecanlanıyorlar. Oturunuz lütfen. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Guru-
pum adına söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bölükbaşı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar Türk Milletinin iradesiyle, onun 
kaderinde söz sahibi iolan Büyük Mealisin hu
zurunda (memleketin hayati bir mevzuunu ko
nuşmaktayız. Burada şahsi alınganlıkların şah
si çatışmaların yeri olmamak lâzımdır. Mesul 
bir Hükümet, milletin kaderinden mesul bir 
Meclis karşısındayız. Haklı telâkki edebilirsi
niz haksız telâkki edebilirsiniz, söylenen her 
şeyi sükûnetle dinlemek icabeder. Biraz evvel 
konuşan bir muhterem 'milletvekili ordunun si
yasetle münasebetleri mevzuunda tamamiyle 
yersiz bâzı /mütalâalarda bulunmuştur. Biz ken
disini nasıl sükûnetle dinlemişisdk onun gibi dü
şünenlerin de (bizi sükûnetle dinletmeleri icab
eder. Ordu bünyesinde siyasetle meşgul olan, 
meşru nizamı bertaraf etmek gayreti içinde çır-
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pman insanların bulunduğu iddiası bizden sâdır 
olmamıştır. Böyle bir iddianın bizden sadır ol
mamasını cenabı İnaktan temenni ederiz. (Alkış
lar) Ama bu iddia bizzat Başvekilin, bizzat Ha-
vfa Kuvvetleri Komutanının beyanından anlaşıl
mıştır. Doğru mudur, yanlış mıdır1? Bunu bu
rada vicdanların ve soğukkanlılığın muhasebesi
ne tabi tutmak lâzımdır. Verilecek karar bu
na göre olmak lâzımdır. Ordunun, siyasetin dı
şında kalmasını, kendisine mevdu mukaddes va
tan vazifesini, bu yurdun bütünlüğünü, mukad
desatını ve haklarını korumak vazifesini ifadan 
başka bir şey düşünmiıyen bir teşekkül olması
nı hepiniz gibi biz de candan temenni ederiz. 
Ama insan topluluğunda çeşitli cereyanlar ola
bilir varsa böyle cereyanlar ki, bunun mevcu
diyetini bizzat Başvekil iddia etmektedir icabı
nı yapmak bizlere düşer. Onun tekzip edilme
miş beyanlarını buraya reddi mümlkün olmıyart 
şahitler olarak getirmiş bulunuyoruz. 

Çıksın alâkalı Başvekil «benim bu beyanla
rım hakikate uygun değildir, gazetelere yanlış 
intikal etmiştir, yanlış anlaşılmıştır» desin. O 
susarken başkalarının onun nam ve hesabına bi
zi orduyu siyasete karıştırmakla itham etme
leri yersiz ve manıtıkda yeri olmıyan bir hare
kettir. (M. P. Milletvekillerinden bravo ses
leri) 

Muhterem arkadaşlar, insanlar hafızaları 
kuvvetli olduğu nisbette mem'l'ekete hizmet ede
bilirler. Ben burada bu kürsüde orduyu si
yasete çeken sebepleri mensubolduğum parti 
nam ve hesabına ele almış dile getirmiş ve bu 
sebepleri ortadan kaldırmaya matuf tedbirleri 
•müdafaa etmiş bir insanım. Bugün o fikirle
rimden zerre kadar ayrılmış bir insan değilim. 
Mensubolduğum parti de ayrılmış değildir, 
ama bir Başvekil gayrilmesul bir heyetin önün
de, bir parti kongresinde bu memlekette aske
rî bir idare kurmak istiyenlerle kendi partisi
ne mensup birtakım zevatın haklı veya haksız, 
doğru veya yanlış iş birliği ettiğini ilân eder 
bu hâdise 'gazetelere geçer vatandaşların vic
danını huzursuz kılar, 'onu endişeye sevk eder
se milletvekili olmak haysiyetini taşıyan her 
insan bu iddiaların hakiki mahiyeti açıklan
malıdır demek hakkımı sahiptir. Bu hakka 
ne yumrukla ne zorbalıkla mâni olmaya imkân 
yoktur. (Bravo sesleri, alkışlar) Ne söylene-
cekse, arkadaşlar huzurunuzda istinham ediyo-
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rulm. Hükümetten de tisıtirhaım ediyorum büıtün 
partilerden de istirham ediyorum. Alnı açık 
verilamiyecelk hiçbir hesaibı olmıyan (bir insan 
•bir partinin Başkanı olarak istirham ediyorum. 
Konuşulsun, teizadımuz *varsa 'tenalkuzumuz var
oşa, samimiyeteMiğimiz varsa ortaya konsun, 
'bizden de göreceği mukabeleye Ibu iddiayı ile
ri sürenler tahammül gösterımek faziletini gös-
temin. (Bravo sesleri) Bir arlkadaş çıkıyor gö
nüllü ibîr müdafi rolünde günlerden beri (Gü-
•lıüşimeler) (başka partiler vatansever değil, Ibaş-
k'a insanlar vatansever değil, tek 'vatansever o 
onun seçim zamanı köylerde ne propoıgandalar 
yaptığım lüzum görüyorsa Hükümet tahkik 
etsin. (Alkışlar)' Ama (biz 'Millet Partisi ola
rak 'bir zamanlar ıbu kürsüde yapılan ibir müza-
ikere esnasında iki şeyi Ibelirt'tıik. Kanun ve 
'meşruiyet dışı İbir 'hareket, ister düşmanımıza 
yapılısın ister dostumuza yapılsın, ıbu hareketin 
mağdurunun yanındayıız, 'müftemvizih karşı
sı nidayız, bir. 

İki, 27 Mayıs bu nizamın meşru 'temelidir. 
Ona ıaçık veya kapalı yoldan tecavüz etmek 
istiyenlerin zihniyetinin de karşısındayız. (Bra
vo sesleri) Bu kadar samimî, bu kadar namuslu 
bir politikanın müdafii olan insanların mesul 
Başvekilin beyanları, basına intikal eden hâdi
seler karşısında iddialar, bir tahkike tabi tu
tulsun demesini bir suiniyet eseri olarak telâkki 
eden arkadaşa benim vereceğim cevap kendini 
istikbal için garanti etmek uğruna, namuslu 
adamlara iftira etmeye hakkın yoktur demek
ten ibarettir. (Bravo sesleri ve alkışlar) Biz 22 
Şubatta topların, tüfeklerin meşru nizama tevcih 
edildiği günlerde 'ölüm de olsa meşru Hükü
metten ayrılmıyaeağız diyen insanlarız. Nefsi
miz için, şahsımız için bir endişemiz yok. Al 
lahtan tek niyazımız ölürken vicdan huzuru 
içinde ölmekten ibarettir. Ne toptan korkuyo
ruz, ne tüfekten korkuyoruz, ne siyasetçilerin 
ve tertipçilerin iftirasından korkuyoruz. (M. P. 
milletvekillerinden bravo sesleri, alkışlar) Bir 
Başvekil kongre huzurunda konuşurda Büyük 
Millet Meclisi huzurunda konuşmaz mı? Şayet 
konuşmam diyen 'bir zihniyete sahipse böyle 
meseleler burada, konuşulmasın diyen bir zih
niyete sahipse o zanıtırı haklı olarak deriz ki, 
l)iı rejim için en büyük tehlike en karanlık 
zihniyet senin zihniyetindir, senin tutumundur 
deriz. (Böyle bir şey demiyor, sesleri.) Diyor 
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veya demiyor, biraz sonra dinleyeceğiz elbette 
konuşmak mecburiyetindedirler. Açık rejim 
diye nutuk söylemek kâfi değildir. Açık reji
min icaplarına samimiyetle riayet etmek lâ
zımdır. Ne demişiz arkadaşlar, bir Hava Kuv
vetleri Kumandanı çıkıyor, bir asker, siyasi ma
hiyet taşıyan beyanlarda bulunmaktan kanun-
larca menedjlmiş bir asker diyor ki, benim 
başında bulunduğum kuvvetin bünyesinde Hü
kümet işlerine karışan bir siyaset adamından 
direktif alan hareket eden insanlar vardır. 
Bunları istemiyorum diyor. Doğru veya yanlış, 
ortaya, attığı iddia çok vahimdir. Bir Hükümet 
görüyoruz onun Genel Kurmay Başkanını gö
rüyoruz kuvvet kumandanını tekzibediyor. Eğer 
kuvvet, kumandanı haksız ise, siyasetle meşgul 
olmıyan şerefli askerlere siyaset yapmak ça
murunu atıyorsa o kumandanın yerinde kal
maması lâzımdır. Eğer iddiaları doğru ise, o 
askerlerin muhatabolacağı muamele sadece te
kaüt edilmek değil, tâbiri mârufiyle Divanı 
Harbe sevk edilmektir. Ya kumandan haklıdır 
ya subaylar Genel Kurmay Başkanı veya Hükü
met haklıdır. Hükümet haklı ise o kumandan 
yerinde duramaz. O kumandanın elinde Türk 
subayı huzur içinde vazife ifa edemez. Bu 
bir...! 

İkincisi; bir Başvekil çıkıyor, muhtelif kong
relerde meşruiyet dışı faaliyetlere karışan 
kendi partisinde birtakım zevatın bulundu
ğunu iddia ediyor. Biz o zevatın ne aşırı dos
tuyuz ne aşırı düşmanıyız, bir selâmdan başka 
münasebeti olmıyan insanlarız. Ama bu iddia 
tahkik edilmelidir, eğer bu memlekette ordunun 
bünyesinde rejimin aleyhtarı olanlarla iş bir
liği yapan insanlar bu mukaddes çatının al
tında mevcudise, onları bu çatının altından 
kovmak ve adaletin pençesine tevdi etmek bi
zim asgari namus ve vazife borcumuzdur. (Bra
vo sesleri ve alkışlar) Bu meseleler tahkik edil
sin, diyoruz, itham etmiyoruz ileri sürülen 
mütalâaların taşıdığı mânaları tebarüz ettiriyo
ruz. B. M. Meclisi huzur içinde vazife göre-
cekse bu meseleler tahkik edilmelidir, diyo
rum. Peşin bir fikri de ileri sürmüyoruz, bu
nun karşısında ben isterdim ki, Başvekil herkes
ten evvel konuşsun. Kongre önünde konuş
mak yetkisini salâhiyetini kendinde gören Baş
vekil, sık sık müdafaasını yapar gözüktüğü 
demokratik rejimin icaplarına uyan bir insan 
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sıfatiyle iddialarının delillerini bu kürsüden I 
ileri sürsün tahkikatın açılmasını istesin.. 

Tahkikat uçılırsa ne olacak 1. 
Meşru nizamı bertaraf etmeye yeltenenler 

varsa, Türk milletinin iradesini temsil eden 
Büyük Meclis, çeşitli yollarla bu gibi hare
ketlere tevessül edenlerin başını ezmek kud
retine sahiptir. Eğer böyleleri varda, Hükü
met kendine göre birtakım ince hesaplarla, 
birtakım garip müsumaha anlayışı ile vazifesi
ni yapmamış ise, o Hükümeti iskat etmediği 
takdirde Büyük Millet Meclisi Büyük Millet 
Meclisi olmaktan çıkar diyoruz. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — 22 Şubatta 
böyle konuşmuyordun 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 22 Şu
batta böyle konuşmuyordun, diyor. Bu gönüllü 
gence cevap vermek isterim, hiç istemezdim ama, 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sarhoş ola
rak değil, ayık kafayla.. 22 Şubatta böyle konuş
muyordun. (Gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 
gayete ayıkım. Merak etme. Zaten insanlara ne 
gelirse dalkavuklarından, mürayilerinden gelir. 
(Gürültüler ve M. P. sıralarından şiddetli alkış
lar) 

22 Şubatta ne konuşmuşum arkadaşlar i Ma
dem ki, bir itham var vicdanlarınızın en büyük 
mahkeme telâkki ettiğim vicdanlarınızın huzu
runda her şeyi açıklıyacağım. C. K. M. P . Gru-
punda bir arkadaş çıkıyor. «22 Şubat hâdisele
rini hazırlıyanlar tekaüde sevk edilen bir avuç 
albay, yarbay, binbaşı, teğmen değildir. Ordunun 
başında bulunan büyük kumandanlardır. Büyük 
subay kütleleridir. Meclisin çatısı altında bulu- ) 
nan senatör ve mebuslardır ve bir kısım siviller
dir» diyor. l! 

22 Şubatı kimlerin ne şekilde hazırladığını jj 
buradıa açıklamaya mezun değilim. Ama Başve- Jj 
kil Lid irler toplantısında izahat veriyor bir par- ij 
ti lideri olarak bugün onun Kabinesinde yer alan- I 
larm da dâhil bulunduğu bir toplantıda bütün jj 
bu hakikatlere ıttıla kesbediyorum. Böyle bir 
mesele Mecliste açılmalıdır diyen bir iki zat par- j 
tinin Meclis salonunda çıkıyor. Bu eski dostum 
ömrü boyunca «ağabey, ağabey» diyen Bölükbaşı 
«iman ordusunun başkumandanı» diyen bu gen
cin şimdi söylediği fikri Partinin Meclis Grupun-
(la müdafaa eden bir iki zat çıkıyor. Osman Bö-
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lükbaşı çıkıyor, böyle bir meselenin Mecliste 
müzakere edilmesinde fayda görmediğini, bunun 
sebeplerini izah ediyor. Kendisi de dâhil grup 
iki muhalife karş1 kahir ekseriyetle, Genel Ku
rul da dâhil, Bölükbaşı'nın fikrine iştirak edi
yor. Şimdi o zaman verdiğiniz reye, aldığınız 
karara taan ediyorsanız bu beni değil. An
cak sizi küçültür. (Bravo sesleri) 

SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Bu karar
dan dönen sensin, sarhoş hareket ettiğin için dü
şül içmiyorsun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devıvmla) — Madem 
mecbur etti, bu kadarını açıkladım. Fazla dur
mayacağım, çünkü ona bu kadarı yeter, artar 
bile... 

BAŞKAN —• Karşılıklı konuşmıyalım. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka

daşlar muayyen şartlar içinde bir meselenin Bü
yük Millet Meclisinde müzakere edilmesinde fay
da görmemek fümni müdafaa eden bir milletve
kili, memleketin ve rejimin kaderi ile alâkalı 
bütün meselelerde bunların Meclis kürsüsünde 
konuşulmasını istemek hakkından feragat mi et
miş sayılır! Elbette sayılmaz. O gün karara 
rey verenlerin birisi, bu hararetli milletvekili 
Seyfi öztürk idi. (Seyfi öztürk'ü işaret ederek) 
(Gürültüler, müdahaleler) Müsaade buyurur
sanız ben konuşmuyorum. Konuşana, cevap veri
yorum. Partiler ayrı da olsa insaf denen iman 
denen bir şey var dostum. (C. K. M. P. sırala
rını işaret ederek) 

BAŞKAN —• Devam buyurun sayın Bölük
başı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben o 
gün bu meselenin Meclis kürsüsünden konuşul
masında ordiu hakkında bir ifşaatın geniş ölçü
de ortaya konmasında fayda mülâhaza etmedim. 
Ben bu fikri müdafaa mı ettim? O grup iki mu
halife karşı kahir ekseriyetle karar verdi. Benim 
için bir şey değil ama, rey veren arkadaşlara ta
arruz ettiği için arkadaşları düşünsün hakkın
da. Bizim verilmiyecek hiçbir hesabımız yoktur. 
(Müdahaleler, bâzı sözler) Madem ki atıyorlar, 
mademki oturdukları yerde taarruza geçiyorlar 
aczin ve kinin ifadesi olan bu taarruzlara vesika
larla cevap verelim. 

Muhterem arkadaşlar; siyasi af, 22 Şubat hâ
diselerine karışnların affı bahis mevzuu oluyor. 
O günlerde görüşüyoruz alâkalılarla. Ben parti 
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başkanı değilim, bir milletvekiliyim. Tek sıfatım 
milletvekili fikrinden şahsan mesul olan başka 
kimseyi ilzam etmiyen bir insan. işte Başvekil 
(İnönü'yü işaretle) 10 Nisan 1962 günü Hari
ciye Köşkünde karşılaşıyoruz. Yanımda kim bu
lunuyor.. Devrin Başvekil Yardımcısı, Hasan 
Dinçer ve Adalet Vekili Abdülhak Kemal Yörük. 
înönü o gün siyasi mahkûmların affı mevzuunu 
Sonbaharda ele alacağını Sayın Hasan Dinçer'e 
ifade ediyorlar. Hasan Dinçer bu hususu bana 
ifade ettiler. Beraber gittik, Hariciye Köşkün
deki resepsiyona. Dedim ki; ben bu hususu İnö
nü'yle' bir kere daha perçinliyeceğim. Adalet 
Vekili ve Başvekil Yardımcısı yanımda, İnönü'
ye hitaben, «Siyasi mahkûmların affı mevzuunu 
Sonbaharda ele alacağınızı Sayın Başbakan Yar
dımcısı o zaman değildi ya Hasan Dinçer'e ifade 
etmişsiniz çok memnun oldum. Bu sözünüzü se
net telâkki ediyorum, teminat telâkki ediyorum.» | 
Bana verdiği cevap da «ama kısmi» dedi. «Onu 
sonra konuşuruz. Sözünüzü senet telâkki edi
yorum, teminat telâkki ediyorum.» diyorum. 
Verdiği cevap İnönü'nün «âmenna» oldu. (Or
tadan mevzu ile ilgili değil sesleri) 

Mevzu ile ilgili. İşte arkadaşlar o zaman 
'kendisine şunu da söylüyorum : «Mademki si
yasi mahkûmların affı mevzuunda bu teminatı 
verdiniz ıben de 22 Şubat hâdiselerine karışan
ların affı mevzuunda elimden gelen her şeyi 
yapacağını.» diyorum. Ertesi gün, şimdi yar-
dıımeısı olan Hasan Dinçer'in de bulunduğu bir 
arkadaş toplantısında bu mevzuu konuşuyo
ruz. Birtakım arkadaş kararlarına varıyoruz. 
Mebuslarla, senatörlerle ikişer, üçer temasa ge
çip bu fikri müdafaa ediyorum. Bu teşebbüsüm 
ayıpsa, ben bu ayıbı ömrüm boyunca şeref te^ 
lâkki ederim. Şimdi1 bu gönüllü 'mütecavize 
altında imzası bulunan tahmin ediyorum, 26 
Nisan tarihinde neşrettikleri tebliğlerini oku-
yaıcağum. Grupta meselenin konuşulduğu1 gün, 
bakın ne diyor Genel Kurul, (Gürültüler) it-
•haım ediyor, arkadaşlar insaf edin, dinin ya
rısı inısafsa demokrasinin dörtte üçü insaftır. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı bir dakika 
rica edeyim. Mümkünse bu mevzua bir anı ev
vel girmenizi rica edeyim, s 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — iki 
cümle ile bitiriyorum sayın Reisim. | 
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BAŞKAN — Peki, peki. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bakın 

26 Nisanda tebliğ neşrediyor âzası bulunduğu 
Genel Kurul, bu genç arkadaşını, «imân Ordu
'larının başkumandanı» diye Bölükbaşı'yi kon
grelerde takdim eden bu genç arkadaşım, isti
fa ©tetiğim gün de sabahın dördüne kadar ağ
ladı. (Gülüşmeler) Göz yaşına yazık olsun, 
sana değil ama... (Gülüşmeler) (M. P. sırala
rından alkışlar) Bakın ne diyor bir parti 
meclis grupundan karar almış Genel Kurul ne 
diyor tebliğinde, «Memleketin 'huzura olan ihti
yacını ve şartları nazara alan C. K. M. P. Ge
nel idare Kurulu 22 Şubat hâdiselerine karı
şanların a>ffmı başlangıçtan beri zaruri gör
müştür.» Demek grup toplantısından evvel de 
Genel Kurula hâkim olan kanaat 22 Şubat hâ
diselerine karışanların affedilmesi noktasında 
toplanıyormuş. (Müdahale...) Seyfi öztük de 
bu Genel Kurulun âzasıdır. «Memleketin yük
sek menfaatlerinden mülhem olan bu görüş 
bağlayıcı bir karar alınmamakla beraber Par
timiz Büyük Millet Meclisi Grupunun umumi 
temayülüne de uygun düşmektedir.» Görülüyor 
ki, arkadaşlar bu mevzuda Mecliste bir müza>-
kere açılmasının faydalı olmadığı kanaatini iz
har eden Bölükbaşı'ya bu genç arkadaş bilmem 
'o gün var mıydı, yok muydu, grupun kahir 
ekseriyeti, Genel idare Kurulu gruptan iki 
kişi hariç iltihak etmişler. Şimdi bunu bir ayıp 
gibi burada benim karşıımda söylîyen insanlar, 
'benden ziyade çok üzülerek ifade ediyorum, 
kendilerini küçültüyorlar. 

Af mevzuunun 'müzakeresinde bana söz ve
rilmediği için birçok hakikatleri açıklamak im
kânını bulamadım. Her şeyin vesikası şu çan
tacıdadır. Her iftiranın karşısına namuslu bir 
hüviyetin graniti ile çıkacak adamım. 

Muhterem arkadaşlar, niçin tâân ediliyor 
bu takrirden dolayı ai'kadaşlarımıza ? Grupu-
muıza mensubolan altı arkadaşa. Ne istiyor bu 
arkadaşlar? Başvekil askerî ve sivil cereyan
lardan bahsediyor. Demokratik rejimi istemi-
yen ordu mensupları ile iş birliği yapan mebus
lardan, senatörlerden bahsediyor. Biz ne diyo-
ruız? Doğru veya yanlış şunun içyüzünü Mec-ı 
lis anlasın, buna göre icabı ne ise yapsın. De
mokrasi bir iftira rejimi değildir. Başvekilin 
iddiası iftira ise onun hakkından gelsin. Onun
ki iftira değilse milletin iradesiyle kurulmuş 
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(bir rıkamı yıkmak istiyen ister silâhlı, ister 
silâhsız kuvvet olsun onun hakkından gelsin, 
diyoruz. Bunun hilâfına 'bir düşünceniz varsa 
lütfen ifade ediniz. Yok ve olamaz. 

27 Mayısı alkışlıyanlar, meşruiyetin müda
fii idiler. Anayasa çiğneniyor hak ve prensip 
çiğneniyor diyen insanlar idiler. Başkaları çiğ
nediği zaman suç biz çiğnediğimiz zaman se
vap diyen insanlar değil idiler. Eğer bu fikir
den musir iseler, şunun içyüzünü anlıyalım 
diyoruz. Taan edeceklerini biliyoruz, 'birtakım 
isnatlara ımâruz kalacağımızı 'biliyoruz, ama 
ihepisine karşı hazırlıklıyız. Yetiştirdiğimiz ta
lebelerin hünerini eski hocaları olarak çok 
iyi biliyoruz. (M. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
SEYFI ÖZTÜRK (Eskişehir) — Tecavüz 

var, cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, şahsi bir mesele ile ilgili olarak 
kıymetli mesainizi işgal ettiğim için hepiniz
den özür dilerim. Sayın Osman Bölükbaşı, 
şahsımı ima ederek «istifa ettiğim zaman bu 
arkadaş gözyaşı dökmüştür» dedi. Hakika
ten doğru söyledi. Ben samimiyetle ifade edi
yorum, bugün Osman Bölükbaşı burada, mil
letin mukaddes kürsüsünde sarhoş bir hüvi
yetle konuşurken bir defa daha ağladım. Ya
lan soyuyorsam Meclis Doktoru vardır ken
disini muayene ettirebilirsiniz.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Yalan, 
yalan, rczilâne bir iftira! 

SEYFI ÖZTÜRK (Devamla) — Meclis Dok
toru var; kendisini muayene etsinler. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen karşı
lıklı ithamları bırakın. 

SEYFI ÖZTÜRK (Devamla) — İ kinci bir 
noktaya temas edeceğim. 

Osman Bey, samimiyetten, hüsnüniyetten 
bahseder. 23 Ekim günü... Lütfen Melâhat 
Gedik arkadaşım, Neriman Ağaoğlu kardeşim 
beni hoş görsünler... 23 Ekim günü, kuman
danlar önünde - Başbakan ve arkadaşları bu
rada - Osman Bölükbaşı konuşuyor : «Bey
ler, paşalar endişe edecek ne var, olan oldu 
bir kere, ne yapalım, başımıza gelmedik gel
di. Ne olmuş on yıldır. Demokrat Partinin 
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zülüm devrinde yaşadık, mücadele ettik, Na
mık Gedik gitmiş karısı gelmiş, Samet Ağa
oğlu gitmiş karısı gelmiş. On yıl erkeklerin
den korkmadım ki, kancıklarından korkaca
ğım» 

1946 ruhunu bayrak yaparak konuşan 
(«Soldan tahrik ediyorsun» sesleri) (Gürültü
ler «yalan söylüyorsun» sesleri) D. P. oyla
rının sahte avcısı. 

Af Kanununa geliyorum arkadaşlar, Züh-
tü Pehlivanoğlu arkadaşım buradadırlar. Af 
Kanununun genel af olarak çıkarılması husu
sundaki teklifimize Osman Bölükbaşı'nm ce
vabı şudur : 

«Ne olmuş arkadaşlar, bir vurgun devrinin 
sahipleri ihtilâlle yıkılmış ve mahkeme kara
rı ile hapse girmişler... Bir iki sene hapiste 
yatmışlar, yakınları acılarını unutamıyorlar-
mış... Onlar iki sene çektikleri acıları unuta
mıyorlar ben on sene çektiğimi nasıl unutaca
ğım» demiştir. Yalan mı? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Yalan 
söylüyor, söz istiyorum. 

SEYFI ÖZTÜRK (Devamla) — Demek ya
lan söylüyorum, söz istersin. Senin haline ağ
lamak lâzım, bugünden yarma ağlamak lâ
zımdır. Zannediyorlar ki, aramızdaki ihtilâf 
şahıs ihtilâfıdır da ondan. Hayır arkadaş, se
nin fikirlerin bu masum milleti aldatmaktan 
başka bir işe yaramaz. 

Bugün bu meseleyi buraya getirmenin ga
yesi baştan başa milleti aldatmaktır. Adalet 
Partisi kuvvetleniyor; kendin, sazlarda, söz
lerde küçüldün. Adalet Partisine çatacaksın; 
Hükümete çatacaksın; teşkilâtını kuvvetlen
direceksin. Kahramanlık kisvesiyle milleti 
kandıracaksın! Yağma yok Osman Bey! 

Cumartesi günü millî bir mitingte sesimi 
kaybettim. Hastayım, konuşamıyorum. Ama 
zamanı gelince açıklıyacağımız çok hakikatlar 
var. Aziz milletimiz şahıslar hakkında hü
küm verecek, her türlü tecrübeye sahiptir, 
artık aldanmıyacak kadar bilgi ve tecrübeye 
malik olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasi sermaye ih
tiyacında. olanlar maalesef millî mevzuları bir 
nev'i vasıta haline getirirler. Nerede bir hâ
dise olmuş, derhal Meclis kürsüsüne getire
rek ve hemen harekete geçerek efkârı umu-
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miyede makes bulacaklar, dolayısiyle parti- I 
lerine ciddî bir hava verecekler. Meclis içe
risinde, matbuata sabahtan akşama kadar 
kendilerinden bahsettirmeyi sağlıyacaklar. 

Riyasetten ayrıca ricam vardır; bizim Mec
lis grupunu mümkün olduğu kadar Adalet 
Partisi sıralarına yaklaştırın. Çünkü bu sıra
larda küfürden oturulmaz bir hale geldik. Kü
fürbaz insanlara millet kaderini nasıl teslim 
eder 

BAŞKAN — Sataşma mı iddia ediyorsunuz? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Grup 

adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mevzu hakkında mı? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mevzu 

hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. Grup adına 

söz her zaman istenilir ve verilir. ! 

MÎLLET PARTİSİ MECLÎS GRUPU ADI-
NA OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, grup adına yaptığım konuş
ma dolayısiyle genç 'bir milletvekili birtakım 
sözler söyledi, elbette bu sözleri grup adına ce
vapsız bırakmıyacağım. Grup adına yaptığım 
konuşmaya cevap olarak söylenmiştir. îsmet 
înönü, Alican Gümüşpala ve Hasan Dinçer 23 ü 
24 e bağlıyan gece Adalet Bakanlığmdayız. 
Bize birtakım teklifler getirildi. Birtakım ar
zular intikal ettirildi. Bu arzuların bâzılarını 
kabul etmemekte, stıbahın saat dördüne kadar 
ısrar eden, kendim için bir şeref meselesi ola
rak söylemiyorum, bir vakıa olarak söylüyo
rum, bu Osman Bölükbaşı olmuştur. Sayın 
İnönü «sen kabul edersen, Bölükbaşı kabul etti 
diye Grupuma kabul ettireceğim.» Sayın Raif 
Aybar «yarın ip kopar, kanlı bir ihtilâl olursa 
millet seni muhatap tutar» diyor. Bir mevzuun 
kabulünü istiyorlar. O mevzuun ne olduğunu 
açıklamayı istemiyorum. Yalnız, kendilerine 
verdiğim cevap şu oldu. O günler tehlikelerin 
konuştuğu günlerdi. Sabaha ne olacağını kimse
nin bilmediği günlerdi. Cemal Gürel'i bizi davet 
edip de idareye el koymak istiyorlar, beni des
tekleyin radyoda bir deklarasyon neşredin de
diği günlerdi. GürsePe liderlerin huzurunda 
verdiğim cevap şu oldu. «Anayasayı ihlâl su
çundan bir Başvekili asan insanlar, bugün meşru 
nizamı hiçbir meşru sebebolmadan bertaraf 
etmeye kalkışırlarsa er geç aynı akıbet onların 
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da başına gelir.» îşte korkaklıkla itham etme
ye kalkıştığı, 14 sene ağabey diye peşinden 
koştuğu ayrıldığım gün de 30 - 31 Mayıs günü 
sabaha kadar ağladığı adam hakkında bu kür
süde en şeni iftiraları yağdırmaktan çekin-
miyen bu gence verilecek en kısa cevap budur. 

24 Ekime gelince; biz 24 Ekimde hiçbir 
kuvvetin tazyiki altında bir şey kabul etmiş 
değiliz. Yalan söylüyorlar açıklıyacağım. 23 ü 
24 e bağlıyan gece Adalet Bakanlığında sabahın 
dördüne kadar müzakereler cereyan etti, bir 
Hükümet ihtilâl, devrinin Hükümeti karşımıza 
geldi, Dahiliye Vekili toplantıya riyaset edi
yor. Söylediği söz şu, «Hükümet fiilen mev
cut değildir.» Yani hukuken bir Hükümet var 
ama fiilen mevcut değildir diyor. Parti lider
leri olarak bu duruma çare bulmak sizin va-
zifenizdir. O gün kuvvet komutanlariyle Çan
kaya'da konuşan Cemal Gürsel'in neler konuş
tuğunu Sıtkı Ulay'm beyanına istinaden bize 
naklediyorlar. Bâzı talepler var. Sabahın dör
düne kadar müzakere cereyan ediyor. (Bunlara 
ne lüzum var sesleri) Yeri geldi açıklıyalım 
arkadaşlar yeri, geldi. İftiranın kökü kurusun, 
mütecavizlerin hüviyeti anlaşılsın. Talep, şim
dilik affm kabul edilmemesi, benim tarafım
dan dikte edilmiştir, o dörtlü Deklârasyon. înö
nü iyi hatırlar «Bölükbaşı güzel söylüyor o 
yazdırsın» dedi. 

Affı, istikbale muzaf ol&rak reddetmek 
Anayasaya ve millî hâkimiyet esaslarına aykırı
dır bir. (müdahaledir, alâkası yok sesleri.) 
alâkası var. Şereflerle oynandığı zaman alkış 
tutan sizler hakikati dinlemeye mecbursunuz. 

KEMAL ESENGİN (Zonguldak) — Bun
ların hepsi yalan. Ben de oradaydım, yahu. 

OSMAN BÖLÜKBAŞŞI (Devamla) — Sen 
nerede idin. yahu. îşte înönü burada dinine 
imanına înönü : Sen söyle (Gülüşmeler) Sen 
nerede idin yahu. Senin olduğun yerler başka. 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı bir an evvel 
mevzua girmenizi rica ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mü
saade buyurun açıklayım. 

Arkadaşlar, milletin vicdanını rahatsız et
tiği kadar sizin de vicdanınızı rahatsız eden 
iftiralar yapılmıştır. 
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îkinci, mesele, Eminsuların orduya dönüp 

dönmemesi meselesi, sordum İnönü'ye Gümüş-
pala'ya bir taahhüdünüz var mı bu mevzuda? 
Hayır dediler. Dönmeleri doğru mudur, değil 
midir'? Dedim. İnönü cevap verdi. «Benim 
yaptırdığım tahkikata göre, kanaatime göre, 
dönmelerinin mahzuru faydasına galiptir.» 
Döndü Gümüşpala'ya»' İşte Eminsuların en bü
yük mağduru, Genel Kurmay Başkanlığından 

tekaüde sevk edilen zat, sen söyle dedi. Gümüş-
pala cıevap verdi «İmkânı yoktur orduya dö
nemezler.:» İki tane ehlivukuf, rütbeleri de or-
ıgeneral mevzuunda lordu ile alakalı biz ehli
vukufun raporuna uyduk. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ta

mam, tamam orayı ani atıyorum. Cemal Gür
sel'in Reisicumhurluğu, bahis mevzuu oldu. Ci
han duysun, Cemal Gürsel'in Reisicumhurlu-
ğunu kabul etmek istemedim. Kanaat mesele
si, muhterem bir insan olabilir. Ama bir mev
kie 'benim kendi ölçülerime göre lâyık görüp 
görmemek benim hakkımdır. Sabahın dördü
ne kadar üzerinde ısrar bu mevzuda devam 
etlti. Bu ısrarı yapan yalnız ne İnönü'ydü, ne 
Y. T. P. nin liderleriydi, ne de A. P. sinin li
deriydi. Bizzat kendi arkadaşlarım Sayın Ha
san Dinçer, Abdülhak Kemal Yörük, merhum 
Fuat Arna da kabul etmeım için ısrar ediyor
lardı. (Gürültüler) 

Ben bu mevzuda partinin genel kurulunu 
toplayıp bir 'karar almadıkça bir şey söyilâye-
mem dedim. Bu cihet bu muhterem Seyfi öz-
türk 'ün dâhil olduğu grupa mütaaddit defalar 
anlatılmıştır. Müsaade 'buyurun sabah 9 da 
genel kurulu toplayım ondan sonra bu mev
zuda bir şey söyliyebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı 'bir dakikanı
zı rica edeyim. O zamanki grupunuzun işleri 
bı;rada pek mevzuun dışına çıkıyor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bir 
parti liderine neler isnadettiğini hatırlayınız. 
Me'klki Bey, hassasiyetiniz bu mevzuda da 
kerkin olsun. 

BAŞKAN — Mevzuua girmenizi rica ede
rim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Saba
hın 4 ün'e kadar ısrar devamı etti. Dediler ki, 
Çankaya 'ida 0 da kumandanlarla görüşme ya-, 
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pılacak, bu mesele de esas şekle feda edilemez. 
«O halde müsaade ederseniz arkadaşlarımı ala
yım ayrı (konuşayım» dedim. Hasan Dinçer, 
Fuat Arna, Abdülhak Kemal Yörük'ü yanıma 
aldım bir odaya çekdim bunları. «Ne diyorsu
nuz» dedim, «kabul 'etmek zaruridir» dediler. 
Geldim heyetin huzuruna, aynen şunu söyle
dim: «Hayatımın en büyük fedakârlığını ya
parak teklifinize, evet diyorum»' dedim. (Gü
rültüler) Bu mu Ibenim için ayıp olan Seyfiı 
öztürk1? O zaman alkışladığın istifa edince sa
baha kadar ağladığın ağabeyin için kusur bu 
mudur1? (Alkışlar) 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Çankaya'
da söylediklerini inlkâr etme. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Çan
kaya'da söylediğimi inkâr edecek adam de
ğilim. Söylediğini inkâr edenlerin bu memleket 
için her tehlikeden daha fazla tehlike olduğu
na inanan insanım. Kumandanlara dedim ki, 
ne endişe ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — «Dün 

'hürriyet için, hak için mücadele eden liderler 
ve partiler henüz mevcuttur. Birtakım muh
temel mahsurları ileri sürerek memleketi bir 
karanlığa isokmakta isabet yoktur» dedim. 

VEFA TANIR (Konya) — Yüce Meclisi iki 
saattir ©yalıyorsunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 
oyalamadım. Hoşunuza giden müfteriye cevap 
veriyorum. ('Gürültüler) (Mevzua sesleri) 

BAŞKAN — Girecekler efendim mevzuua 
şimdi girecekler. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Orada 
söylediklerim! bunlardan ibarettir. «Dün hak 
için, hürriyet için mücadele edenler bugün ha
yattadır sağdırlar. Endişenize mahal yoktur. 
Meşru nizamın müdafaası evvelâ bize düşer. 
Bizim takatimiız tükenir. Yapılacak bir şey 
kalıyorsa, 'o zaman size vazife düşer. Muh
temel mahzurları ileri sürerek memleketi 
bir 'karanlığa sokmakta isabet yoktur» dedim. 
Hata etti'ysem lütfen söyleyiniz (Gürültüler?) 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Ekişehir) — Namık Ge
dik'in, Samet Ağaoğlu'nun hanımlarının hak
kında söylediklerin. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Çan

kaya 'toplantısında «ne tolaca'k Samet'in hanı
mı m'ebus gelmiş, Namık Gedik'in, hanımı me
bus gelmiş, (biz bocalarının devrinde prensip
leri müdafaa ettik, şimdi ne endişe ediyorsunuz». 
dedim. Bunu söylememin bir leke olduğunu mu 
zannediyorsun? Yassıada avukatıyım, diye git
tiği kongrelerde nutuk söyliyen iki yüzlüler 
utansın ben değil. (M. P. den bravo sesleri al
kışlar) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayı bırakalım 
biran evvel mevzua girelim sayın Bölükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Gemi
nin batacağını hissedince gemiyi ilk defa fareler 
terk edermiş, ne yapalım bunun da gönlü, ruhu 
fare ruhuymuş işte terk ediyor bizi. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı çok rica ediyo
rum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şurada, 
meşru nizamı bertaraf etmeye matuf faaliyet ve 
cereyanlar hakkında tahkikat açılmasını istiyen 
bir takririn müzakeresi bahis mevzuu, ne benim 
Çankaya 'daki konuşmam, ne bilmem Adıalet Ba
kanlığında konuşmam bahis mevzuu değil, ama 
bu nevi sataşmaları gönüllü olarak üzerine alan, 
vaktiyle yaptığı dalkavukluğun kefaretini öde
mek istiyen adamın hareketi karşısında mecbu
ren cevap verdim. (Gürültüler) 

SEYFt ÖZTÜRK (Eskişehir) — Ben senin 
avukatındım, avukatına tecavüz etmeye utan. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı hakaret ediyor
sunuz, karşılıklı olarak lütfen şu mevzua giriniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — (Seyfi 
öztürk'e hitaben) Benim utanacak hiçbir yerim 
yok, her devrin dalkavuğu sen utan. 

BAŞKAN — Sayın Eren. Muhterem arkadaş
lar salonda çok gürültü var. Sakin olmanızı rica 
ederim. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş
larım; her safında değerli askerler bulunan bir 
Büyük Meclisin içindeyiz. Nitekim, önergesi bu-
radıa okunan, sayın Korgeneral, Hüseyin Ata
man arkadaşımız orduda, 22 Şubata giren ve 
hattâ daha büyük makamlarda görev almış olan 
kurmayların bir kısmının hocası olarak bu âciz 
arkadaşınızla beraber birkaç sene Harb Akade
misi öğretim üyesi bulunmuşsak ve eğer mahsul
lerimizde ufak tefek çürükler varsa biz iyi ye-
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tiştirmemişiz demektir. (C. H. P. den bravo ses
leri) 

Muhterem arkadaşlarım; önerge, Ordu disip
linini bir 'Meclis tahkikatı konusu yapmak zâmin-
dediı*. Bunun arkasında gizli olan amaç, İnönü'
ye ve onun yarımda Türk milletinin yeni kalkın
masında, kendisine çizdiği müspet istikamette 
ilerlemek üzere kendisiyle iş birliği yapan müs
pet kuvvetlere, evvelâ ordudan bağlıyarak hü
cum edip yıkmaktır. (Bravo sesleri, aykışlar) 

Bunun gerek Osmanlı Devleti tarihinde, ge
rekse Türkiye Cumhuriyeti tarihinde; tarihle
rimizde birçok misalleri vardır. Bunları kısa
ca hatırlatmak isterim. 

Vaktiyle Orta ve Doğu Asya, Çin Milletinin 
karşısında büyük bir Türk Devleti, Büyük Tukyu 
Hakanlığı kurulmuştu. Cinliler Tukyu Devle
tinin kuvvet ve haşmetinden korkuyorlardı. 
Tukyu Devletini yıkan, ordusunu yıkan Çin 
milleti, bu amaçla Türk Sarayına ve Türk Or
dusu büyüklerine Çin kadınlarını getirdiler. 
Bunların ahlâkını bozup sefahate, dedikodula
ra ve birbirleriyle boğuşmaya sevk ettiler. Tuk
yu Çinliler ordusunu, Tukyu Devletini bu su
retle yıkmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Osmanlı İmpara
torluğunda saray kadınları ve hocalar, kendi 
arzularını tatmin etmek için orduyu alet edi
yorlar; Yeniçerilerin isyanlariyle amaçlarına 
ulaşmak istiyorlardı. Yeniçeriler kötü roller oy
nuyorlardı, hatırlarsınız. 

Daha sonra, bir Ali Suavi vakasını ve Harb 
Okulundan bir taburun 5 nci Murat'ı indirdiği
ni de hatırlarsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, ittihatçıların 1 nci 
Dünya Harbinin başında Enver Paşaya karşı 
cephe tutan, politik ihtirasa düşmüş birkaç 
subayın, ordu içinde yaptıkları tahrikatı ve 
nasıl kurşuna dizilip temizlendiklerini hatırlar
sınız. 

Muhterem arkadaşlar, 1 nci Dünye Harbi 
bittikten sonra, başta ingilizlerin tertibi neti
cesi olarak, Kırgızların ve Anadolu'daki mil
lî mücadeleyi söndürmek görevi için siyasete 
alet edilip daha Kocoeli'ye ayak basarken yo-
kedilen bir Hilâfet Ordusunun da hatırlarsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, size dışardan da 
bir tek misal vereceğim: Birinci Dünya Harbi
nin sonunda bir askerî isyan ile çöken Alman 
imparatorluğunda kendi milletine karşı isyan 
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eden, hakikatte Alman Ordusu değil, bir Al
man Bonanmasıdır. Bu yüzden de Alman Mil
letinin hizmet ve esaretiyle nihayetlenen o harb-
te bu donanma Skapa Flowda kendi cezasını 
kendi eliyle vermiş ve tarihte en büyük (ordu 
ve siyaset) meselesinin feci, elîm misalini gös-
termiştir. 

Muhterem arkdaşlarım, bugün makûs gay
retler bir noktada birleşiyor. O da demin söy
lediğim gibi ilkin orduyu yıkmayı hedef tutu
yor. Bunlara uymak ordu için asla doğru de
ğildir. 

Ordu kendi mevzuatı dâhilinde bırakılmalı
dır. Belki yanlış anlaşılıyor; belki bâzı as
kerler sırf hüsnüniyetle birtakım yanlış veya 
sapık hareketler yapmışlardır. Böyle düşünmek 
mecburiyetindeyiz. 

Ordu îçhizmetler Kanununun 35 nci mad
desinde, «Türk Silâhlı Kuvvetleri, Türkiye Cum
huriyetinin içeride ve dışarıda her türlü emni
yetini ve rejimi korumak ve kollamak ödevin-
dedir.» Ordunun birinci görevi budur. Bu cüm
leden ilham alan insanların eğer büyük rütbeli 
ve henüz az tecrübeli olan bâzı insanlar, ta
rihlerdeki tecrübelerden ders almazlarsa, zaman 
zaman bu milletin selâmeti için bu insanlara 
ve bu kara kuvvetlere bu sapık kaba kuvvetlere 
karşı elbet milletçe en büyük silâhla, kuvvetle 
karşı koymak lâzımgelir. 

Ancak zaman zaman muhtelif hatiplerin 
burada temas ettikleri gibi, böyle tecrübesiz, 
nasılsa albaylığa kadar yükselmiş olan bâzı 
asker arkadaşların zamansız ve isabetsiz ola
rak hu 35 nci maddeyi anlamaktaki kabiliyetsiz-
likleridir ki, bu hâdiseleri meydana çıkarmıştır. 

(Muhterem arkadaşlarım; (Ordu) meselesi
ne ne dereceye kadar Büyük Millet Meclisi el 
koymalıdır? Bunun dozu mühimdir. Biz, çok 
üzülüyorum ki, burada beş yıllık kalkınma Plâ
nını kabul edip Meclisin her dakikasını o 
plânın tatbikatına hasrü tahsis etmesi ve o ko
nuda bir kanunu burada 'görüşmek icabeder-
ken, bir ileri hamle ve yürüyüşümüz durmuş; 
,bir!bdrimiızin (boğazına sarılarak Büyük M e eli
sin çok kıymetli saatlerini birtakım vahi me
lere hasretmişimdir. 

Biz bu dozu anıca'k nasıl ıbulabiliriz? Yani, 
ordunun Mecliste -mevauubalhsolması lâzım ge
le» »tfman, ne zaman? .Şimdi mi, yoksa her 
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hangi bir ibaşjka ölçüye göre takdir 'edeceğimiz 
zaman mı? Bendeniz evvelâ, bu kalkınma yü
rüyüşümüzü aksatmamak için, (ordu) yu Mec
lise getirmiye bugünü münasip görmüyorum. 
Bir, ikinci sebeple de münasip görmüyorum: 
Bir defa 22 Şuıbat olayını kendi menşei ve hâ
diseleri içinde görelim: Ihıtilâlin kanayan ya
raları henüz iyice kurumadan tecrübesiz bir
takım arkadaşların, milletin, mukadderatını 
iktidardaki Karma Hükümetten daha iyi ida
re edecekleri ve durumu anıcak diktatörlük yo
luna koyarak selâmete sevk edebilecekleri sa-
nısıyla yapılmıştı. Bu sam elbet de bir hata 
idi. Şüphesiz ki bu hatanın cezasını ikemaliyle 
çekmişlerdir diyemeyiz. Bununla beraber ha
tanın cezasını çekmenin! zamanımıydı 22 Şu
batı takibeden günler i . Değildi. Hasta bir vü
cut halinde bulunan bünyei milleti büsbütün 
sarsacak o gilbi şiddetli tedbirlerin zamanı de
ğildi. İdare, okulu olmıyan bir sanattır. Hü
kümet sanatı da ıböyledir. Hükümeti idare eden
ler her zaman ve her mekânda sert yollar ta-
ı'kibederek ille Ceza Kanununun sert hükümle
rini her defasında tatbik edecek, her defasında 
uygulayacak şekilde kararlar verirse, Ibu ka
rarlar geçmiş hâdiselerden 'çok daha büyülk 
hâdiselerin doğmasına seböboluı*. 

Bundan dolayıdır ki, elbette ne Hükümet, 
ne de Büyülk Meclis, bunlara dokunamazdı. 
Bundan başka bugün eğer ordumuzun huzur ve 
sükûn içinde milletin ve mukadderatımızın ni-
gâJbbanı oluduğumı görüyorsak bu, o küçük 
arkadaşlarımızın en büyük rehberliğini yapan 
ve en az benim kadar tecrübeli olan <jolk değer
li konıUtan arkadaşlarımızın bugün ordunun 
ibaşında bulunmalarından ve orduya şeref ver
melerinden ileri gelmektedir. Bu arkadaş
larımız, ibulgün ordu içinde bir,'disiplin mevzuu 
olarak tekevvün eden bu yolsuzlukları kendi 
kanunları, kendi askerî nizamları, Devletin 
umumi kanun ve nizaımları dairesinde orduda 
âmir, emir mefhumlarına uygun şekilde hal
letmenin/yolunu bulmuştur. 'Sîz muhterem ar-
kadaşlariıma ve takriri veren sayın arkadaşla
rıma hitabediyorum; Hülkümet Başkanının de
ğil, Genel Kurmay Başkanının Ibu gibi işleri 
halletmesini beklerseniz, milletin bugünkü nâ
zik zaımanına, bugünkü bünyesine çjoik daha 
uygun ve hepimizin hissiyatılmışa ve 'millî mu-
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kadderatımıza o dedece faydalı hareket etmiş 
^olursunuz. 

Hükümet (Balkanının Hükümeit ile v'e Hü
kümet mekanizması ile meşgul olduğu çok da-, 
ha büyük, bu disiplin hâdiselerinden çok da-
ba büyük, meseleleri vardır. 'Takdir etmemiz 
gerekir ki, şu (İnönü'yü göstererek) yaşında 
'bu ak saçlı büyük adam hepimizin en gencin
den çjok daha fazla miktarda maddi ve ruhi 
zorluklar içinde her ıgününü geçirmektedir. 
Bu ibüyülk adamın belki sizin için, benim için 
boşa ıgitmiyen, hoış görüümiyen tarafları bulu
nabilir. Ama şunu unütmıyalım ki, dünya du
ruma! muvacehesinde bugün ibi'z inönü'ye şid
detle mulhtacıız. İnönü'nün vücudu Türk Mil
leti için hir emniyeti faktörüdür İnönü. Eğer 
dünya muvacehesinde Türk 'Milletinin başında 
Hükümet Başkanı o olmasa, elbette onun ye
rine pek çJok dirayetli arkadaşlar, Meclisin 
içinde veya dışında, bu vazifeyi yapmak için 
bütün varlıklarını hasredeceklerdir. Buna emi
niz. Türk Milleti her ânında bir Atatürk ve 
bir İnönü yaratmaya daima kaadirdir. 

Bununla (beraber .'bugün bir realite vardır; 
.her dakika karşımızda, bizim mevcudiyetimizi 
dört gözle, hırsla, düşmüş dişleri ile sırtlan gi
bi gözliyen düşmanlar vardır. Bu düşmanlar şu 
müzakereyi bile takibetmektedirler. Ve şimdi, 
diyarlar ki, «Ah şu Meclis 'beş, on saat dalha 
bu boş mücadelelerle uğraşsa, ah şu Meclis bir
birinin gırtlağına biraz daha sarılsa, alh şu Mec
lis orduyu ikiye ayırsa, ah şu Meclis orduda 
küçükler diye bir tefrik yapsa, bu önergelerin 
'zoruyla (bir şiddet yoluna gitse de küçükler, 
(büyüklere karşı cephe alsa; silâhlar harekete 
•geçse ve bütün bunlarla Türkiye'de umumi bir 
felâket olsa!» Ne Kuzeyde, ne Güneyde, ne Do
ğuda ne Batıda emsali görülmemiş ve küçük 
büyük yakın dostlarımızın kalbini sızlatacak 
veya düşmanlarımızın yüreğini ferahlatacak 
olan böyle makûs tecellilere gitmek elbet bizim 
için cinayettir. Bizim burada kaybedecek hiçbir 
zamanımız yoktur. Ondan dolayı istirham edi
yorum; her safında büyük orgeneraller, korge
neraller olan ve yedek subay teğmenlikten or
generalliğe kadar her biri benimle bu memleke
tin yakın veya uızalk yerlerinde orduda vazife 
almış ve silâh arkadaşlığı yapmış olan siz bütün 
eski asker arkadaşlarıma hitabediyorum; ve siz
ler vasitasiyle bütün Büyük Meclise ve siyasi 
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partilere hitabediyorum; «Çok rica ediyorum, 
bu mühim, nâzik zamanında böyle meseleleri 
Meclise getirmeyin.» Bırakınız, bu iş Hükü
met Başkanına değil, gerçi o da onun âmiri ve 
murakıbıdır ve Genelkurmay Başkanlığı Baş
bakana bağlıdır ama, Genelkurmay Başkanı 
kendi disiplini, kendi kanunları, kendi nizam
ları dahilinde bunu halletsin. Böyle küçük hâ
diseler tekerrür edebilir. Bunları elbette ezmek, 
silmek, ordunun baş vazifesi ve ona bağlı sadık 
Türk Milletinin bu komutanlara ve mehmetçiği-
ne .güveninin tabiî bir sonucudur. 

O itibarla ne kanunlarımıza karşı şüphe et
mek, ne Ordunun küçüklerinin bu gibi hareket
lerinden vehimlere düşmek aklımızdan geçme
mektedir. Efendim, benim bu mâruzâtım, özet
le, bu önergenin reddi istirlhamından ibarettir. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) («Oya, 
oya» sesleri) 

BAŞKAN — Daha çok konuşacaklar var, 
yeterlik önergesi de yok. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) —.Söz istiyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Kadri Bey. 
KADRİ ÖZEK (İzmir) — Mulhterem arka

daşlarım, takrir sahibinin vermiş olduğu izahat 
ve takrirde İçtüzüğün 177 nci maddesine göre 
tahkikat açılması talebedilmiş olması muvace
hesinde, Anayasamızın 89 ncu mabudesine göre 
bu takririn reddi iktiza etmektedir. Filhakika 
89 ncu maddeyi tetkik ettiğimiz zaman görü
rüz ki; öensoru yetkisi yalnız 'Millet Meclisi
nindir. Milletvekillerince veya bir siyasi parti 
ıgrupunca verilen gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmıyacağı, verilişinden sonraki ilk 
birleşimde görüşülür. Bu görüşmede, ancak 
önerge salhibi veya önerge sahiplerinden biri; 
siyasi parti grupları adına birer milletvekili, 
Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir ba
kan konuşabilir.» 

Binaenaleyh, siyasi partilere mensubolan her -
'hangi bir milletvekilinin konuşma arzusu bu 
'gensoru önergesi sebebiyle is'af edilmemesi lâ-
zrmgelir. Sayın Riyaset Divanını hu mevzuda 
aydınlatmak için ralhatsız ettim. Hürmetlerimle. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Usul hakkında. 

BAŞKAN — Bir dakika; 177 nci maddeye 
göre tahkikat, Meclis araştırması istekleri bam-
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başka bir müessesedir. Arkadaşımızın buyur
dukları genel görüşme, gensoru müessesesi, oku
duğum 89 ncu madde, başka bir prosedüre bağ
lıdır. O, kendilerinin işi. Yani A. P. nin verdi
ği önenge meıvzuubahsıolduğu zaman, (ki, o za
man, bu prıosedüre sokulacaktır) bu usul tat
bik edilecektir. 

Millet Partisinin verdiği önergeyi de bu şe
kilde tatibik etmek usulün haricimde olur. 

[Buyurun grup adma Hüseyin Ataman. 
HÜSEYİN .ATAMAN .(Ankara) — Sayın 

arkadaşlarım, biz buraya ne yeni bir haber 
ve ne de yeni bir iddia getirdik. Bizim bu
rada söylediklerimiz kongrelerde söylenmiş, 
gazetelerde sütun sütun intişar etmiş ve Sa
yın Başvekil tarafından açıklanmış hususlar
dır. Biz ancak bunları derleyip toplayıp hu
zurunuza getirdik. Bu huzurunuza getirdiği
miz hususlar dışarıda konuşuluyor, söyle
niyor hiç kimse ses çıkarmıyor, fakat biz bun
ları milletvekillerinin mesul bulunduğu bir 
yere getirdiğimiz zaman kıyamet kopuyor. Bu
nun mânası nedir arkadaşlar? Rica ederim, 
biraz insaflı ve sükûnetli olalım. Bizim is
tediğimiz tek bir şey var; o da; söylenen
ler, gazetelerde yazılanlar doğru mudur, de
ğil midir. Doğru ise adalet yerini bulsun. De
ğilse millet de biz de rahatlanalım ve huzura 
kavuşalım. Bizim istediğimiz bundan ibaret
tir. Bu masum bir istektir arkadaşlar. Hür
metle sizi selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Karaca. 
GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — Say-^ 

gı değer arkadaşlarım, şu anda huzurlarınız
da konuşmaya karar kıldığım bir anda, ne 
kadar üzüntülü, ne kadar kederli olduğumu 
sizlere tarif edemem. Bu Meclisi elîm hâdise
lere sahne kılan politika madrabazlarını Yük
sek Meclise, vatana ve millete saygılı olmaya 
davet ediyorum. 

Aşkı istiklâl ve aşkı hürriyete meftun Türk 
ordusunu dile getirmek, onu komünizm or
dusunun karşısında alçaltmayı istemek için 
tertipler hazırlıyan zihniyeti tasvibetmiyeoe-
ğiz arkadaşlarım, ömrü hayatında mesuliyet, 
deruhte etmemiş, vazife kabul etmemiş in
sanlar, vazife hissinden vazife duygusundan 
bahsedemezler arkadaşlar (Bravo sesleri") 

Bu Meclis 27 Mayıs İhtilâlinden sonra bu
rada kurulmuş sonra 22 Şubat hâdisesi ol-
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muştur, 2 Ekim hâdisesi olmuştur Bu Mec
lisi karıştırmak, bu milletin huzurunu boz
mak istiyenlere bu milletin nabzına ıgöre 
şerbet vermek istiyen dalkavuklara vazife tev
di edilmiş, o almam demiş ve yalancı pehli
vanlar gibi minderin dışında güreşmiş. Bu mu 
vatan severlik, bu mu vatan aşkı? İçimiz kan 
ağlıyor. Ben 11, 12 nihayet 18 aylık bir po
litikacıyım. 18 aylık bir politikacının 20 se
nelik bir politikacıdan bu Mecliste alacağı 
ders bu mu olmalıydı arkadaşlarım? .. Bu M©e* 
liste bu anda vukubulan yumruklaşmaya al
kış tutan zihniyet demokrasi zihniyetiyle kâ -
bili telif midir? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Onu 
Başvekile sor. 

BAŞKAN — önergeye, mevzua giriniz Sa
yın Karaca. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Bi
naenaleyh arkadaşlarım, üzüntüm hissiyatımı 
ifade etmeye kâfi değildir. 

Hiçbir kimseyi, şu veya bu grupu itham 'et
mek istemiyorum arkadaşlarım. Eğer, Türk or
dusuna inancınız varsa, itimadınız varsa, güve
niniz varsa, Türk ordusunun bütün dünya ardu-
larma diz çökerteceğinden endişeniz yoksa, bu 
kürsüde dile getirdiğiniz Türk ordusu, Kunuri 
savaşlarına koştuğu zaman, bir Celâl Dora ve 
onun gibi birçok kimseler bayrağı ve sancağı 
boynuna sardı, onu kurtardığı hürriyet kalesine 
dikti. Bugün içinde fesat vardır denüen ordu, 
size nereden bir tecavüz olursa karşı duracak bü
tün kanını canını verecek, ve kanlı gömleğini 
size bayrak olarak hediye edecek, icabında onu 
bayrak olarak kullanacaktır. 

Türk Ordusunu komünist Rusya karşısında 
nöbet tutarken intihar ettirmek istemiyorsak or
du ile bu gibi ilgili meseleleri bu kürsüye getir
mekten sarfı nazar edelim. Hakiki vatanseverlik 
duygusu bunu icabettirmektedir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır, okut
madan evvel Hükümete söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Hükümetten sonra Grup adına söz istiyorum. 
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) 

(Ortadan ve sağdan alkışlar) — Sayın Milletve
killeri, Hava Kuvvetlerinde 11 subay hakkın-
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da, askerlik kurallarına uymıyan hareketleri 
dolayısiyle ordu içinde bir işlemi yapıldığı her
kesin bildiği bir hâdisedir. Her orduda her za-
ımara vukubulacak bir vaka mahiyetindeki bu 
muamele umumi efkârda dikkati çektiği için 
siyasi çevreler bütün gayreti göstermişlerdir. 
önce hâdisenin mahiyetini gerçek ölçüsü için
de Büyük Meclise arz etmek isterim. 

Hava Kuvvetleri içinde bir kısım subaylar 
toplanarak kendi komutanlarını' tenkid eder
ler. Geçmiş hâdiselerde kendi hizmetlerini üs
tün görürler. Bunların kendi komutanlarından, 
şimdi memnun olmadıkları aşikârdır. Bu su
baylar ihtilâl idaresi sırasında ve 22 şuibat hâ
diselerinde komutanlariyle birlikte yakın va
zife teması halinde baişariyle çalışmışlardır. 
Son tutumları her (bakımdan askerî usullere ve 
disipline laykırıdır. Bu subaylarım kendi mem-
nımiyetsizliMeriııinı bütün Hava Kuvvetlerinde 
olduğunu veya «sirayet ettirebileceklerini de 
zannettiklerini farz etmek mümkündür. 

Hava Kuvvetleri Komutanı bu cereyanı his
seder ve öğrenir. Disipline aykırı hareketlere 
müsaade etmemek ve bunu önlemek vazifesi ica
bı olduğundan muktedir ve iradeli bir komu
tan nasıl davranırsa öyle davranır. Tahkikat 
yapar hakikati meydana çıkarır ve bu subay
ların Hava Kuvvetleri' içinde çalışmaya devam 
etmelerinin mümkün olmadığına hükmeder. 
11 subayın memnuniyetsizlikleri kendilerine 
mahsustur. Ve Hava Kuvvetleri, bir bütün 
olarak emri kumanda zincirine bağlıdır. Say
gılıdır. (Orta sıralardan, bravo sesleri) 

Genel Kurmay Başkanı hâdiseden haberdar 
olur. Bütün Silâhlı Kuvvetlerin muntazam iş
lemesini temin etmek ve küçük büyük bütün 
subayların haklarını ordu disiplini ile beraber 
korumak vazifesi icabı olduğundan meseleye 
bir hal şekli bulur. O hal şekli ilik kademede 
şu idi : Hava Kuvvetlerini, sorumlu olan ko
mutanının sevkı idaresinde muntazam işler ha
le getirmek ve şikâyet konusu olan sulb ayları 
yerlerinden başka yere nakletmek. Ondan 
sonra yapılacak muameleyi tâyin etmek, yine 
yetkisi dahilindedir. Mesele bu tarzda ordu 
iıçdnde ilk hal şekline bağlanmış idi. 

Sayın milletvekilleri, 
İhtilâlden çıkmış, bir ordunun yeni ihtilâl 

teşebbüslerini reddederek onlara karşı koya
rak Anayasa nizamı içinde kendi a«li vazifesi-
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ne bültün gayretlerini! bağlamak yolunda ve 
kararında olduğu bir devre geçirmekteyiz. Bu 
devrin merhalelerini takdir etmek durumunda 
olan iyi niyetli insanların hassasiyeti yanın
da orduyu her şekilde tartışma konusu yap
maya hevesli siyasi çevrelerin- gayreti ile me
sele umumi efkârda bir polemik ve endişe ko
nusu olmuştur. 

Bu sırada, Hava Kuvvetleri Komutanından! 
bir beyanat intişar etti. Bu beyanat gerek 
Millet Partisinin ve gerek Adalet Partisinin 
tetkik ve iddialarına mesnet yapılmıştır. Bu 
beyanatta komutanın «Bu subaylardan birkaçı 
'Senatör Mucip Ataklı'dan emir alırlar, asker
liklerini kaybetmişlerdir, Hava Kuvvetleri ve 
Silâhlı Kuvvetler için tehlikeli olmıya başla
mışlardır, kendilerini bu yüzden istemiyorum, 
istifalarını taleb ettim.» dediği ve bâzı isimler 
saydığı yazılmıştır. Bu 3 Aralıkta oluyor. 
4 Aralıkta Genel Kurmay Başkanı bir bildiri 
yayınlamıştır. 11 Ihava subayının görevlerin
den alınmalarının siyasi düşüncelerle ilgili ol
madığını, demokrasiye bağlı bulunduklarını 
ifade ederek hâdisenin bir vazife anlaşmazlığı 
olduğunu belirtmiştir. Genel Kurmay Başkanı 
'bütün Silâhlı Kuvvetlerin âmiri olarak mese
leyi halletmiş, münakaşaları kesmiştir. 

Arkadaşlar, 
Disiplini yerinde ve kuralları muntazam 

işl'iyen bir orduda bâzı hâdiseler olabilir. İh
tiyarda olmıyarak gazetelere ve umumi efkâ
ra şikâyetlerin şu tefsiri veya bu tefsiri akse
debilir. Fakat büyük âmirin müdahalesi ve va
ziyet almasıyla ordu içinde sea kesilir. Silâh
lı Kuvvetler bakımından, vaziyet budur. Şim
di hâdiselere ismi karışan ve karışmıyan bü
tün ordu mensup] arının teessürleri önünde me
selenin umumi efkârda siyasi olarak istismarı 
safhalarını yaşıyoruz. Tabiî muhalefet partile
ri ve basını Hükümeti zıaıf, idarei maslahat 
ve taviz politikasıyla itham etmek vazifelerini 
ifa etmekten zevk almaktadırlar. (Orta sıra
lardan bravo sesleri) 

OSMAN DÖÜKBAŞI (Ankara) — Sen zevk 
alıyorsun, arkadaşlarının başını yemek için. 

"BARBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) 
— Millet Partisi Hükümetin açık rejim iddia
larına rağmen Başbakanın her şeyi örtbas et
mek siyasetim öne sürmektedir. 
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Son vaziyet olarak Genelkurmay Başkanı 1 

adı 'karışanları Ikendi istekleri üzerine emekli-
ye sevk etmiştir. Ordu içinde bu meselenin 
disiplin bakımımdan geniş neticeleri olacağı fa
raziyeleri ta'ha'fekuk etmemiştir. Ordunun sa
lim bünyesi 'kuvvetini göstermiştir Büyük ko
muta heyetinin ordunun kudretini ve munta
zam işlemesini Ibugün için ve yarın için temin 
edecek otoriteye malik 'bulunduğu anlaşılmıştır. 
Kesin temayülünü Ibel'li etmiş ordumuzun, Bü-
yülk Milletümizin aziz varlığı olarak görevine 
her suretle ehliyetli olduğu meydana çıkmış
tır. Bunlar kıymetli kazançlardır. 'Takrirler
de bu münasebetle demokratik rejimin yaşayıp 
yaşamıyacağmm içte ve dışta bir endişe oil-
mafeta devam edildiğinden baıhsıolunuyor. Ar
kadaşlar gerçek bunun tam aksidir. Askerî ih
tilâlden çıkmış bir memleketin bir ibuçuk yıl 
sonra serbest seçimle demokratik nizama gir
diği ve onunla bir seneden beri siyasi cere
yanlarımızın kast ile veya saflıkla bütün tajı- I 
rip edici tesirlerine mukavemet ettiği silk gö
rülen bir tarihî hâdise değildir. (Sıralardan 
alkışlar) Türkiye rejimi için içte ve dışta en- I 
dişe olanak şöyle dursun doğru yolda tekamü- I 
lün her gün gözle görülen safhaları emniyeti 
ve takdiri cel'betme'ktedir. îçerde açılan iş ha
yatı ve dışarda dostlarımızdan gördüğümüz I 
anlayış bunun inkâr edilmez delilleridir. Ama I 
bahis konusu endişelerin hiçlbir yürekte bu
lunmadığını iddia edecek değilim. Bunları I 
boş yere duyanlar bunların tesirlerini de mut
laka hepimize Ihi'ssettinmek hevesinden kendi
lerini kurtarabilseJıer, işlerimiz içerde ve dışar- I 
da daha da kolaylaşacaktır. (Orta sıralardan I 
bravo sesleri) 

Ordu, vazifesi içindedir. Vazife hissi içinde 
kalıp siyasetten uzak bulunmak istemektedir. 
Ordu, kendisinin siyaset cereyanlarının ta
sallutundan kurtarılmasından başka bir arzu 
göstermemektedir. Ordu mensupları ellerinde 
olmıyan hâdiselerden veya bâzılarının beşeri 
hatalara sebebolduklarından dolayı bir kısım 
siyasi çevrelerin ve onların yayınlarının kendi
leriyle ardı arkası kesilmiyen bir şekilde uğ
raştıklarını görmekten haklı olarak ıstırap için
dedirler. Bu vesile ile bana akseden bu çeşit 
samimî yakınmaları ifadeye fırsat bulmakla va
zife yapmış oluyorum. I 
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Sayın milletvekilleri, 
Şimdi 11 subay hâdisesini vesile sayarak 

Ordu üzerinde tartışma açanlar ve beslemek is-
tiyenler arasında türlü tefsirler vardır. Bu su
baylar ihtilâl içinde ve ihtilâlden sonra son 
olarak da 22 Şubat hâdiselerini yapmış olun 
maceracılara karşı demokratik nizamın sa
vunulmasında ehemmiyetli vazifelerde bulun
muşlardır. Bu sebeple onların behemahal ceza 
görmelerinde maceracılar ve onları yiğit gözü 
ile görenler gayretlidirler. (Orta sıraladan, al
kışlar.) Yakından bütün Hükümetin, siyasi 
partilerin gördüğü veçhile 22 Şubat hâdisesin
de Genel Kurmay Başkanı ve diğer kuvvet 
kumandanları gibi en ziyade temayüz eden 
büyük kumanlardan birisi de bugünkü Hava 
Kuvvetleri Kumandanıdır. Maceracılar naza
rında komutan da tabiî hiç arzu olunmıyan 
bir kimsedir. Ordudan her halde bir karışık
lık üzerine hesap kuranlar da komutanla 
maiyeti arasına girerek siyasi bir istismar 
gayretine kapılmışlardır. Bu arada bir sena
törün isminin karışmış olması senatörün lehin
de ve aleyhinde olanları da harekete getirmiş
tir. 

Hükümet olarak kesin şekilde şunları Bü
yük Meclise arz etmek isterim : Milletvekili 
ve senatör veya Meclis dışında siyasi hayatta 
bulunan bir kimsenin ordu içinde tahrikler 
yapmasının hiçbir suretle tasvibetmeyiz. Sena
tör ve milletvekilinin ordu yüksek kademeleri 
hakkında takdir yetkisini hiçbir suretle ka
bul etmeyiz. Ordunun sevk ve idaresi kendi 
kanunları içinde siyasi heveslerin ve garazla
rın tesirinin üstünde olacaktır. Sayın mil
letvekilleri, siyasi hayatımızda 11 subay mese
lesi diye anılacak olan hâdisenin her tarafını 
anlattım. Münakaşalara bir mesnedolmak üze
re muhalafet partilerinin takrirleri C. H. P. 
içindeki Kurultay münakaşalarının ve orada 
benim şikâyetlerimi ve iddialarımı da bahis 
konusu ediyor. Partilerin birbiri içindeki 
münakaşalarla ilgili olmaları, beliren manza
ralardan ölçüsüne göre zevk almaları, alıştığı
mız şeylerdir. (Orta sıralardan bravo sesleri, 
ve gülüşmeler.) Ama ordu üzerinde bir tar
tışma açmak için karşı partinin iç âleminden 
delil aramaya kalkmak hâzin bir teşebbüstür. 
Üstelik böyle bir delilin bulunmadığını da 
şimdi lütfen göreceksiniz. 
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Ben C. H. P. içinde bâzı insanların tutum

larından kurultaya şikâyet ettim bir nispî se
çimden bir askerî ihtilâl ve inkılâptan sonra 
karma Hükümetle memleketi idare ederken kar
şısında bulunduğumuz güçlükleri partimiz için
de bizim görüşümüze ıgöre isalbetle takdir edil
memesinin mahzurlarını belirttim siyaset ayrım
larından dolayı parti şevki idaresiyle muarızları 
arasında seçmek kararı verilmesinde ilsrar et
tim bu bir politikanın bir nizam görüşünün se
çilmesi içindir ve meselenin ruhu budur. Kurul
tay bir tarafı haklı ve bir tarafı yanlış yolda 
gördü parti çalışmasına istikamet verdi demok
ratik rejimin yürümiyeceği yürümemesi lâzım-
geldiği inancında olup partiyi o çeşit düşünen 
o gayretin içinde bulunan kimselerin, çevrele
rin emrine vermek istiyenleri reddetti. îk i ta
rafta söylenen hatalar ve Mhamlar bir parti 
'bünyeıslinin kendi programına ve kurallarına 
,göre halledeibileceği konulardır. Bunlar Adalet 
önünde Iballedilmesi lâzımtgelen meseleler olsay
dı 'Sorumlu hükümet adamı olarak vazifemizi 
yapmalk tabiî olurdu. Ne vakit böyle ıbir ihtiyaç 
zuhur ederse tereddüt göstermeden yaparız. Za
ten Adalet önünde halledilmesi lâzım bir mese
le için adalet müessesemiz hizim arzularımızı 
ve ihtiyarımızı da beklemeız. Savcı ve hâkim 
müstakil olarak doğrudan doğruya takibata ge
çer. Zannederim ki, Adalet Partisindeki sayın 
idareciler bu hakikati pek iyi bilirler. Bu kısa 
mâruzâtımla C H. P. Kurultayında geçen ko
nuşmaları, ordu meselelerine karıştırmak gay
retinin yersiz lüzumsuz hattâ zararlı olduğu 
meydana çıkmış bulunuyor. A. P. nin takririn
de bir de Sayın Gümüşpala Başkanlığında 
(Adalet Partisi sıralarından gür-ültüleir, bu ko
nuşma k'onuısu olamaz, sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar, ayrı 
olarak mütalâa ediyorlar. Oradan da bir pa
saj veriyorlar. 

BAŞBAKAN ÎSMET İNÖNÜ (Devamla) — 
Bir heyetin bana müracaat ettiğinden ve tat
min edilmediğinden bahsedilmiştir. Sayın Gü-
anüşpala Başkanlığındaki ıbir heyetin Mecliste 
Y.T.P. ne izahat vereceğim gün saat 15 e çey-
,rek kala kalbul ettim. Heyet saat 16 da Sayın 
Cumhu/r'başkanı tarafından kalbul buyurulacak-
tı. Bu hava. subayları meselesi hakkında ben
den bilgi istediler. Cevap verdim. O zaman Ge
nelkurmay emrine alınmış durumda olan hava 
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suh aylarının emekliye ayrılmamış olmasından 
(büyük bir ordu meselesi ,gibi mübalâğalı bir ha
reketle şikâyet ediyorlardı. Sözümüz bitmeden 
Büyük Meclisten benim beyanatım için vazife 
«ırasının, geldiğini haber verdiler. Ayrıldık. On
dan sonra bir daha şereflendirmediler. Büyük 
komuta mevkiinde bulunmuş olan A. P. Sayın 
Başkanına ifade etmiş olduğum Genelkurmay 
(Başkanlığı ve diğer komutanlık görevlerini bu
lgun ifa etmekte olan eski silâh arkadaşlarının 
yetkilerinin neler olduğunu ben izaih edecek 
değilim. 

Aziz arkadaşlarımı; 
Takrirlerin müşterek teması olan Ordunun 

siyasetten uzak tutulmasının önemi ve usulü 
üzerinde bir iki kelime söylemek isterim. Bizim 
büyük gayemiz budur. Bugün ordumuzun-siya
setten uzak kalmak ve kendi asli vazifesi için
de çalışmak mecburiyeti sağlam temel üzerin
dedir. Millet bunu ciddî olarak istemektedir. 
Ve en kuvvetli müeyyide budur. Ordunun yük
sek şevki idaresi ve ordu kadrosunun büyük 
kısmı samimî kanaatinde kesin kararlıdır. 
Geride ordu dışında ve millet arzusuna tama-
miyle "aykırı hevesler^ ve tesirlerle uğraşmak 
kalıyor. Evvelâ şunu söyliyelim ki, bu bir se
ne içinde Anayasa nizamını silâh kuvveti ' 
ile bertaraf etmek istiyen maceracılar çık
mıştır. Siyaset adamları ve basın mensupları 
içinde her uçta kendine göre bir gerçek de
mokrasi tarifi tutturmuş olanlar bulunduğunu 
hepimiz görüyoruz. DışUrdan görünür görün
mez vasıtalarla ordunun siyasetten kurtulma
nı asını arzu edenler mevcuttur. Yeni Anaya
sayı vücuda getirmiş olan 27 Mayıs hareketi 
sebebiyle orduya karşı intikam hissi besliyen-
ler ve her vesileyle kötüleyici tahrik yapanlar 
türlü yaldız altında sezilmektedir. Biz milletle 
ordu münasebetlerini sağlam zemin üzerinde yü
rütmeye bu şartlar içinde çalışıyoruz. 

Saydığım menfi tesirlere karşı çare nedir? 
Bir defa, en başta tedbir, ordunun siyaset

ten uzak ve kendi vazifesi içinde kalmak husu
sundaki ciddî arzusunu beslemek kuvvetlendir
mek, her halde sarsmamaktadır. Ordu, millet 
efkârında ve siyaset alanlarında emniyet gör
dükçe, kendi içine girmek istiyecek tah
ripçi maceracılara kolaylıkla mukavemet ede
cek bir ruh haleti kazanır. Her vesile ile kö-
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tülemek istenen bir silâhlı kuvvetin maceracı 
telkinlere daha açık bulunacağı aşikârdır. 
Onun için, ordu üzerindeki görüşmelerin mil
letin orduya güvenini artıracak bir istika
mette bütün siyasi partileri toplaması lâzımdır. 

İkinci çare, ordu içinde usken emir ve 
kumandanın bütün faydaları ile işletilmesi, 
büyük kumanda kadrolarının adalet ve emni
yet bakımından dürüst olarak vazife görme
sidir. Siyasi hayatımızın her idare tabakasın
da zararlı olan garazkârlık ve haksız kayır
ma hareketlerinin mahzurları silâhlı kuvvet
ler içinde katmerlidirler. Bir noktaya dikkati 
çekerim, 27 Mayısın kansız ve kolay olması 
her sergüzeşçiyi sivil ve asker heveslendirmiş-
tir. 22 Şubat ispat etmiştir ki, haksız heves
lerin neticesi olan teşebbüsler kansız olma
yacaktır. Ve şerefli bir ordu, kan dökerek ik
tidara gelmek istiyenlere iki kat azimle karşı 
koyacaktır. 

Bir orduyu siyasi iktidarın kendi arzusuna 
göro temizleyip kendisine tâbi bir kadroya 
bağlaması suretiyle onun üzerinde hâkimiyet 
temin edeceğini zanneden askerler de siyasetçi
ler de vardır. Ben bütün hayatımda, askerî 
idarede bu kanaatin karşısında hareket ettim. 
Daima muvaffak oldum. Ordu içinde maksatla 
ve garazla insan feda etmek gayretinin hiç
bir fayda vermediğini görmüşümdür. Cum
huriyet kurulduktan sonra, ordunun siyaset 
dışında kalması, böyle sağlanmıştır. Biz Birinci 
İkinci Büyük Millet Meclisine ordu kuman
danlığı sıfatını ve vazifesini muhafaza ederek 
girdik. Adım adım, orduyu siyasetten ayıra
cak tedbirleri tekemmül ettirdik. İktidarı 
bıraktığımız zaman hattâ Genel Kurmay Baş
kanı Sivil Savunma Bakanının emrine veril
mişti. 1950 den sonraki iktidar, ordunun her 
memleketteki mânevi kurullarını gözden uzak 
tutmuştur. Ordunun temel kurallarına riayet 
etmiyerek kendisine ram. olacak bir ordu vücu
da getirmek gayreti sivil idarenin ordu ile 
münasebetini ruhunda birleşmez bir hale getir
miştir. 

Biz bunun tamirine çalışıyoruz. Biz orduyu 
ruhunda ve temelinde Anayasa^ nizamının vü
cuda getirdiği sivil idarenin itibarını ve güve
nini hissedecek hale getirmek gayesindeyiz. En 
çok bunun içindir ki, intikam heveslilerinin 
yaşadığını hisvsettiren siyaset cereyanlarını 
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durdurmak lâzlmdır. Tahrif ve intikam mak
satlarının her çeşitten hınç çıkarma gayretle
rini .kelimelere sarılıp saklanması mümkün 
değildir. (Ortadan bravo sesleri) İnsanoğlu
nun en ziyade isabetle keşfettiği sır, kendi 
emniyetine tevcih olunan kasıttır. Ordu gibi 
bir büyük müessesenin çok daha geniş ve de
rin anlayışta olduğunu bilmek lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım. 
Şimdi hülâsa ediyorum. Ordumuz içinde 

bir fesat hareketi Anayasa nizamına karşı 
bir heves yoktur. Aksine ordu bunları bir 
anda ezmeye muktedir ve Hükümetin yanın
dadır. Onun kuvvetini teşkil etmektedir. Böy
le teşebbüse girenler daima hicab içinde ka
lacaklardır. Böyle teşebbüsleri yiğitmik di
ye siyasi alanda istismar etmek istiyenler, 
daima utanacaklardır. (Ortadan, bravo sesleri 
alkışlar) 

OSMAN BÖLÜKBAŞL (Ankara) — önde 
sen... 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) 
— Nihayet dışarıda tahrikler ve gayretler fi
kir ve telkin halinden çıkıp fiil yoluna gir
diklerinde, vahametleri ölçüsünde Büyük Mil
let. Meclisinin ve adaletin müeyyidelerini kar
şılarına dikilmiş bulacaklardır. 

11 subay hâdisesinin yukarda anlattığımız 
gibi, böyle bir ölçüye giren hiçbir vasfı öne
mi, ve şümulü yoktur. Hâdise komutanların 
tabiî yetkileri içinde halledilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Hava. Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay 

Başkanı vazifelerini ifa etmişlerdir. Onların 
arasında olduğu gibi, bütün ordu içinde emir 
ve kumanda, askerlik usullerinde işlemektedir. 
Büyük Meclis her surette ordunun kudretinden 
ve inzibatından emin olabilir. 

Büyük Meclisin ordunun her vesile ve se
beple dile düşürmesinin zararlı olacağını tak
dir ettiği kadar her hali ile dışardaki siyaset 
ve yayın alemine örnek olmasını çok Önem
li sayarım. "Verilen takrirlerde, Meclis tah
kikatı ve genel görüşme açılması istenmek
tedir. Bir genel görüşme veya. bir Meclis tah
kikatı ile ordu içine girip ordunun kuman- • 
da ve disiplin meseleleri ihtilâl zamanının 
türlü hâdiselerden geçmiş çekişme konuları üze
rinde dağdağalı vaziyetler alınmasını memle-
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ketin temel menfaatlerine kesin olarak aykırı 
gördüm. Büyük Meclisten izahatımın kâfi 
görülerek, her iki takririn ret olunmasını isterim. 
(Orta sıralardan, alkışlar) 

BAŞKAN — Grupu adına sayın İsmail Hak
kı Akdoğan. 

ÎSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlarım; bendeniz, hem bu 
takririn altına imza koyan bir takrir sahibi ola
rak, hem de bir grup sözcüsü olarak, sizlerin 
huzurunuzda birkaç kelime ifade etmek istiyo
rum. Önce şu hususu kesin olarak belirtmek 
isteriz ki, biz ordunun dostuyuz. Evvelden de 
dostuyduk, gelecekte de dostu olacağız. Ve 
her türlü cereyanlara karıştırmak istiyen istis
marcıların da karşısında olacağız. (Sağdan al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarımız; biz ordunun si
yasetin dışında olmasını arzu ediyoruz. Ve bu
nun için gösterilen gayretlerin de her zaman 
takdirkârı olmuşuzdur. Yalnız, şu hususu yük
sek huzurlarınızda belirtmek isteriz: ' Burada 
konuşan arkadaşlar ve Sayın Başvekil, bu tak
ririmizle orduyu dile getirdiğimizi söylediler. 
Arkadaşlar, biz bu takriri, Sayın Başkakan 
tarafından ve kongreler dolayısiyle ordunun 
dile getirilmesinden üzülerek, hakikatlerin mey
dana çıkarılması için vermiş bulunuyoruz. O 
halde orduyu dile getiren biz değiliz, bu takri
rin verilmesine sebebolanlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; burada konuşan 
hatipler ve bilhassa Sayın Başbakan, hâdise sa
dece 11 hava subayı imiş gibi konuştular ve tak
rirde imzası bulunan arkadaşlar adına konuşan 
Hüseyin Ataman Paşa, size takririmizin se
bepleri ve içinde nelerin bulunduğunu açıkça 
izah ettiler. Cumhuriyet Gazetesinde ve Ak
şam Gazetesinde Başvekile atfen çıkan hava
disleri teker teker saydılar. Bu havadis ve ko
nuşmalar içerisinde, Halk Partisine mensup 
3 milletvekili ile bir senatörün de maceracılarla 
birlikte çalıştıkları ve birtakım ihtilâl hareketi 
hazırladıkları ve İstanbul'da bâzı kimselerle 
temaslarda bulunulduğu söylenmiştir. Bu vâki 
midir, değil midir?... (Orta sıralardan, «Din
ledik» sesleri) 

Dinlediniz, fakat tahkikat istememizin sebep
leri üzerinde dururken, sadece 11 subay hâdi
sesi üzerinde durmakla, dâvayı tamamiyle kav-
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ramış olmak mümkün değildir. Bu hâdise var 
mı, yok mu?.. Ordu ile sivil arasında bir ihtilâl 
hazırlığı var mı, yok mu?... 

ARİF ERTUNGA (İzmir) — Bu belli olur 
mu, arkadaşlar?... 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlar, C. H. P. ile orduyu 
birbirine karıştırma iddiasıyla Sayın Başvekil, 
takrir sahiplerini karşı karşıya bıraktılar. Biz 
orduyu Cumhuriyet Halk Partisine karıştırmı
yoruz ama Sayın Başbakan ağzından; ordu
daki bâzı unsurlarla Cumhuriyet Halk Partisi
ne mensup bâzı kimselerin birbirine karıştığı 
ifade edilmektedir. («Ortadan çok konuştun, 
kes» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakan 
gene ifadelerinde; kıymetli Hava Kuvvetleri 
Kumandanı TansePin vazifesini müdrik ve bi
hakkın yaptığından bahisle, maceracıların bu 
bakımdan bu komutandan hoşlanmadıklarını id
dia etmiştir. Sayın Başbakanın Meclis kürsü
sündeki bu beyânı dahi bir tahkikatın yapıl
masını zaruri kılmaktadır. («Ortadan yanlış 
anlamışsın, iyi dinlememişsin» sesleri) 

Gene sayın Başbakan, umumi efkârda geniş 
bir endişenin mevcut bulunmadığını belirtmek
tedir. Bir taraftan parti kongrelerinde, diğer 
taraftan gazete sütunlarında uzun uzun bahsedi
len ve önergemizin izahı sırasında arz edilen şu 
hususların yer almış olmasına rağmen bir endi
şenin mevcudolup olmadığını yüksek takdirleri
nize bırakırız. 

«Haysiyet Divanına verilen bir senatör ve üç 
milletvekili 24 . 10 . 1962 hâdiseleri ve 22 Şu
batta ordu içinde demokrasi aleyhtarı olanlarla 
iş birliği yapmışlardır.» 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Bu sizi ne
den ügilendiriyor? 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Beyefendi, bizi şu bakımdan ilgilendiriyor : Bu 
gibi havadisler gazete sütunlarında yer alır da, 
halk efkârında endişe belirir mi, belirmez mi? 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 

Bu beyanlar mütemadiyen üzerinde münakaşa 
konusu olursa, iktisadi kalkınma zorunda olan 
bir milletin iktisadi hayatında bir gelişme müm
kün olur mu, olmaz mı? Biraz evvel bir Halk 
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Partili arkadaşımız, plânı, iktisadi görüşleri mü
zakere etmek zaruretinde olduğumuz bir sırada 
bu gibi hadiselerin Meclis kürsüsüne getirilme
sini tenkidediyordu. 

Bizim tek istediğimiz şey, bu memlekette 
her türlü istismara son verilmeli, her türlü ka
ranlık noktalar aydınlanmalı ve bu memleket 
sadece refaha kavuşmalı ve ordu, herkesin gö
zünde Türk milletinin medarı iftiharı bir mües
sese olarak yaşamalıdır, yaşatılmalıdır. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi aley
hinde konuşmak üzere Kasım Gülek ve Memduh 
Etdömir arkadaşlarımız söz istemişlerdir. 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Sözü 
sayın Gülek'e bırakıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. O halde evvelâ 
önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmelerden aydımlanmış bulunuyoruz. Ki

fayetin oya konulmasını arz ederiz. 
Sinop Sivas 

Cemil Karahan Cevad Odyakmaz 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Mevzu anlaşılmıştır. Müzakerelerin kifayetini 

oya koymanızı arz ederim. 
Amasya 

Kemal Karan 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Görüşmelerin yeterliği

ne karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 
Gümüşane Amasya 

Halis Bayramoğlu Reşat Arpacıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Müzakerenin yeter

liğine karar verilmesini »arz ve teklif ederiz. 
Aydın Aydın 

Nedim Müren Mustafa Şükrü Koç 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Sayın Gü
lek. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Muhterem ar
kadaşlarım, müzakere kâfi değildir. Çünkü 
Yüksek Meclisin bâzı üyeleri itham altındadır. 
Aziz arkadaşlarım, nasıl ordu politikanın dı̂  
şmda bulunmalı ise, politika da ordunun dışın
da bulunmalıdır. Meclisin ordunun içişlerine 
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karışması son derece zararlıdır ve bundan uzak 
bulunması baş vazifesidir. Türkiye'de, 27 Ma
yıs ihtilâli elbette büyük bir operasyondur. Bu 
operasyonum yaraları henüz iltiyam bulamadan 
böyle hassas bir devrede ordu içişlerini görüşe 
ımek, ordunun içişleri hakkında tahkikata giriş
mek katiyen doğru ve memleketin Menfaatine 
değildir. 

27 Mayıstan sonra Türkiye'de dünya tari
hinde nadir tesadüf edilen 'bir siyasi olgunluk 
görüldü. İhtilâli yapan ordu, 'bültünı dünyanın 
dürüst olarak kabul ettiği' bir seçimle gelen 
Meclise iktidarı devretti. Bununla bütün dün
yada iftihar edebiliriz. 

Aziz arkadaşlarım, bunları orduya politi
kanın karışmaması lâzımgeldiğinin delilleri diye 
ifade ettim. «Bu konuşmalar kâfi değildir.» 
deyişimin sebebi şudur : Birtakım ağır isnatlar 
oldu. Bâzı milletvekillerinin Anayasa dışı bâza 
hareketlere barıştığı açık açık birçoy yerlerde 
ifade edildi. 

Muhterem ̂  arkadaşlarım, eğer böyle hâdi
seler var idiyse bunların delilleri de olması ve 
bunların ortaya konulması Mzımgelirdi. Eğer 
böyle deliller varsa derhal takibata girişilım'esi 
lâzıımgelirdi. Bizzat savcıların, kendilerinden 
bunu ihbar telâkki ederek takibata geçmesi 
icalbederdi. Bu, Hükümetini vazifesi idi. 

Eğer böyle deliller yoksta bunlar, sadece bâzı 
milletvekillerini politika 'bakımından küçült
mek için ortaya atılmış yersiz, haksiz isnatlar
dan ibarettir. Yüksek Meclisin vazifesi, üye
leri hakkında yapılmış isnatları boşa geçirme
mek, üzerinde durmak ve tahkikat yapmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu çatı altında 
Anayasa aleyhinde çalışmış ve iş birliği etmiş 
kimseler var ise, derhal haklarında tahkikat 
yapılmalıdır. Eğer suç sabit olursa onlar bu 
Meclisten kovulmalıdırlar. (Alkışlar) i Ama, 
yok ise, kimse onun üzerinde vardır, iddiasın
da bulunamaz. 

Bugün Hükümetin! beyanatından büyük bir 
memnunlukla haber aldık ıM, böyle bir isnat, 
delilli isnat mevcut değilmiş. Böyle delilli is
nat mevcudoknadığını, şayet olsaydı kendili
ğinden takibata geçileceğini burada ifade etti
ler. Bu ifadeyi tescil vazifemizdir ve gayet 
yerinde olur, ancak bu kâfi değildir. Meclis 
bunu kendisine vazife edinmeli üyeleri ara-
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sında böyleleri varsa, 'bunlar hakkında tahki
kat açmalıdır. 

Saygılarımı sunanım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesinin aleyhinde 
Ibir arkadaşımız (konuşmuş bulunuyor. 

Kifayet önergelerini kıyılarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... (143) e karşı 
(Î78) oyla önergeler kabul edilmiştir. 

önergeyi, verilmiş bir diğer önerge ile bir
likte yeniden okutup oylarınıza sunacağım. 

(Ankara Milletvekili Hüseyin Ataman ve 
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu.) 

(BAŞKAN — Bir önenge daha var onu da 
lokutaeağım, tabiî oylandığı zaman netice an
laşılacaktır. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Hüseyin Ataman ve arkadaşlarının, 

İçtüzüğün 177 nci ve binnetice Anayasanın 88 
nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince taleb-
ettikleri, «'Meclis araştırması» na malhal bulun
madığı kanaatindeyiz. Filhakika arkadaşları
mızın talebi kafbul edilirse, bir «Araştırma Ko
misyonu» kurulacaktır, Ve «ıMeclis araştırması» 
müessesesi Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce Meclisin belli bir konu hakkında bilgi edin
mesinden ibarettir. Hal Iböyle iken gerek bugün 
ve gerekse bundan evvel alâkalılarca ve Hükü-
metçe yapılan izahlar karşısında, Millet Meclisi 
'Sayın Üyeleri kâfi bilgi edinmişlerdir ve ayrı
ca bilıgi edinmek üzere araştırmaya, komisyon 
kurmaya lüzum kalmamıştır. 

Yulkardaki sebeplerle, «Meclis araştırması» 
talebini havi takririn reddine karar verilmesini 
arz ve teklif ©'deriz. 

Eskişelhir Elâzığ 
S. öztürk N. Ardıçoğlu 

iSivas Yozgat 
C. Üdyakmaz M. Kepir 

Sinop 
O. Karalhan 

BAŞKAN — Efendim, üzerinde konuşması
nı yaptığımız önerge reddedildiği takdirde bu 
önergeyi veren arkadaşl anımızın arzula.rı yeri
ne gelir. Kabul edildiği takdirde ise arzuları 
ihasıl olmamış bulunur. Bu bakımdan evvelâ ilk 
okunan önerigeyi oylarınıza arz edeceğim. 

Millet Partisinin Meclis tahkikatı açılması 
hakkındaki Önergesini oylarınıza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... 129 oya karşı 
209 oyla tahkikat açılması hakkındaki önerge 
reddedilmiştir. (Alkışlar) 

5. — Adalet Partisi Meclis Grupu Başkan-
vekili Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Hava Kuvvetleri Komutanının teklifi üzerine, 
bulundukları vazifelerinden alman muhtelif 
rütbede 11 hava subayı ile ilgili olarak bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/2) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
3 Aralık 1962 Pazartesi günü Millî Savunma 

Bakanlığı Basın irtibat Bürosunun saat 18,45 
te yatymladığı bir tebliğde: «Hava Kuvvetleri 
Kumandanının teklifi üzerine muhtelif rütbede 
11 hava subayının halen 'bulundukları vazife
lerinden alınmaları Genelikurmay Başkanlığınca 
uygun görüldüğü» bildirilmiş ve Hava Kuvvet
leri Kumandanı Sayın General Tansel de bir 
gazeteye 'beyanat vererek aynen şöyle söylemiş
t i r : «Bu subaylardan bir kaçı Mucip Ataklı'-
dan emiır alırlar. Askerliklerini kaybetmişlerdir. 
Hava Kuvvetleri ve Silâhlı Kuvvetler 'için teh
likeli olmaya başlamışlardır. Kendilerini bu yüz
den istemiyorum ve istifalarını ben istedim. 
Bunlar Kurmay Başkam Tuğgeneral Hüsnü 
Özkan, Bandırma Üs Kumandanı Allb. Halim 
Menteş ve Mürteci Kumandanı Allb. Fevzi Ar
sın'dır.» 

Ertesi günü '4 Aralıkta Genelkurmay Baş
kam Sayın Orgeneral Cevdet Sunayı bir (bildiri 
ile hâdiseyi izalh etmek istemiş: «1.1 hava su
bayının vazifeden alınmalarının siyasi düşünce
lerle ilgili olmadığım, demokrasiye bağlı bulun
duklarını» ifade ederek durumun bir vazife an
laşmazlığından ibaret olduğunu belirtmiştir. 

Aynı gün Hava Kuvvetleri Kumandanı Sa
yın Kjorlgeneral Tansel'in iddia ve ithamlarını 
Ibir basın toplantısında cevaplandıran Tabiî Se
natör Sayın Mucip Ataklı: «General Tansel'in 
'beyanatının memleket menfaatieriyle kabili te
lif olanuyacağını, onun 'bu beyanatı vermeye 
yetkili bulunmadığı» nı belirtmiş ve Sayın, Tan-
sel'i «Vefasızlık» la itham etmiştir. 

'Bu 'birbirine uymıyan beyanlar, bu türlü 
•konulara'karşı hassasiyet kazanmı'ş «lan Türk 
Mil'letini müteessir etmiş ve hâdise, basında 
çeşitli tefsirlere /yol açmıştır. 
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Olaya lakayt kalan Hükümeti konuştur

mak maksadiyle Adalet Partisi Genel Başka
nı Sayın Gümüşpala riyasetindeki 'bir heyet 
Başbakanı ziyaret etmiş fakat bu müracaatı 
tatminkâr bir cevapla karşıli'yamıyan Sayın 
Başbakan, Y. T. P. den bir milletvekili tara
fından Millet Meclisine verilen bu konudaki 
gen'soru önergesinin reddini istiyerek kıisa bir 
konuşma yapmıştır. Bu konuşmasında Sayın 
Başbakan: «Hava Kuvvet'leri içinde cereyan 
eden olayların vazife disiplinini ve albenili hu
dutları içinde bir ehemmiyet taşımıştır. Mesul 
komutan kendi IkıJtası içinde 'vazife intizamını 
sağlamıştır. 'Genel Kurmay Başkanı icabeden 
tedbirleri tatbik etmiştir, «demekle iktifa et
miş esasen önerge sahibi milletvekili de ömer-
'gesini geri aldığından, bu konuda Meclis mü
zakeresi açılamı'yarak hâdise basının çeşitli 
tefsirlerine, 'şayialara ve fısıltı gazetelerine 
terk 'edilmiştir. 

Dış efkârı umumiıyede Türkiye'nin NATO 
manzumesindeki yeri ve önemi ile Yardım Kon-
ısersiyomu konuları müzakere ve münakaşa 
edilirken ve memleketimizde demokratik parlö-
manter rejim ve iktisadi hayat emniyet ve is
tikrara muhtaç halde iken, «Jll subay meselesi 
olarak 'anılan hâdisenin millî bir huzursuzluk 
sebebi .olmak istidadını taşıması, 'konuyu esas
lı surette Büyük (Meclise aksettirmek lüzumu
nu ortaya, koymuştur. 

Bâzı muhteris politikacıların 'bir subay 
grupu ile birlikte demlokras'iye karşı 'girişebile
cekleri her Ihanig'i ibir teşebbüsün, asla 'bir İhti
lâl veya Hükümet darbesi vasatında bulunmı-
yan Türkiye 'de Milletçe ve lanetle reddedil e-
oeği ve Türk Milletin'in ordusu ile birlikte yü
rekten inandığı demokratik rejimi sarsamıya-
cağı muhakkak 'olmakla beraber, bu kabil te
şebbüsleri Türk mîllî 'hayatının temel müesse
selerinden olan ordunun kendi iç huzuru, disip
lini ve dolayısiyle millet bünyesinin ve demok
ratik rejimin selâmeti bakımından fevkalâde 
ımülhim hâdiselerden addediyioruz. 

Bu sebeple Türk milletinin istiklâl emniyeti 
ve müdafaa kudreti ve rejiımin temel unsurla
rından biri olan 'ordusunun, dünya çapındaki 
pirestijini rencide edici bir şekilde istismara 
mü'saido'laıı «11 'hava subayı hâdisesine karşı ; 
T. B. M. M. nin seyirci kalması, hatltâ ordumu- j 
zun ananevi disiplinini ihlâl teşebbüsleri kar- | 

24.12 .1962 O : 1 
şısında mesul kumandanın 'Otoritesine saygı 
ıgösterilmesi lüzumunu açıkça belirtmesi icab-
eder. 

Hür dünyanın ive NATO'nun emniyet ka
nadı içinde, ona da kuvvet olan Türk Ordusu
nun demokrasiye bağlılığı hususundaki itiba
rına millet nazarında ve (beynelmilel camiada 
göllge düşürme teşebbüslerine hig kimsenin 
hakkı yoktur. Ordu mensuplarını kendi politi
kalarına alet etmek ilstiyen bâzı muhteris po
litika adamlarının ibu türlü faaliyetlerine artık 
esaslı şekilde son vermenin zamanı gelmiştir. 
Zira bu gibi 'gizli teşkilât kurmaya teşebbüs 
etmek asla aflfedilemiyecek bir Anayasa suçu
dur. 

Bu teşebbüs, sadece Hava Kuvvetleri Ku
mandanının sarih beyanatmd'aki ölçüde kalsa 
b'i'lıe, Büyük Atatürk'ün Türk Milleti ile birlik
te tesis ettiği Meclis ve ordu bağlılığının ve 
müesseseler arasındaki fonksiyon ayrılığının 
da ihlâli mahiyetindedir. (Bu bakımdan mez
kûr (hâdise dolayısiyle Ordunun kendi bünyesi 
içindeki otlorilteye ve disipline kaynak teşkil 
etmek ve 'ordu ve millet huzurunu sağlamak 
bakımından 'T. B. M. Meclisinin kendisine dü
şen vazifeyi ifa etmesi gerekmektedir. Zira, 
Anayasanın 110 ncu maddesinde hüküm ve ifa
desini bulduğu üzere ^ordunun kuvvet, kudret, 
ısatvet ve itibarını korumak, Parlâmentonun 
vazifelerinin başında gelir. 

'Bu sebeple orduda maceraya meraklı şahıs
lar arayarak ve onların arasına sızmaya çalı
şarak ordunun yekpare 'bütünlük ve itibarına 
musallat olan ve askerlikle hiçb'ir ilgisi bulun-
mıyan bâzı politikacıların bu tasallutundan 
ordunun şerefini ve rejimin esasını himaye et
mek bir Parlâmento borcudur. 

Durumu bu suretle müzakere 'ederek hâdi
seyi değerlendiren Adalet Partisi Türkiye Bü
yük 'Millet Meclisi grupları bu konuda Büyük 
Meclisde bir genel görüşme açılması teklifle
rini münasip ıgörmüştür. 

Sayın Başbakanın Başkanlığını deruhte et
tiği Koalisyon HükümeJt'inin hâdiseye lâyık ol
duğu ehemmiyeti vermediği milletçe müşahade 
edilmektedir. îdarei maslahat zihniyeti ile 
hareket eden KaoTisyon Kabinesinin bu atale
tinin sebeplerini veya alınması lâzımlgelen tav
rı m'ünakaşa etmek, icabediyiorsa ona gerekli 
'otoritenin sağlanmasında ıku'vfvet kaynağı ol-
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inak ve bu iktidarı gösteremiyerek Anayasa I 
hâkimiyetini sağlıyamıyacaksa Büyük Meclise 
düşen vazife ve mesuliyetin ne olacağını tesbit 
etmek üzere 'bir umumi görüşme ayılmasını arz 
ve teklif ederim. 

bayrılarımızla. 
21 . 12 . 1962 

Adalet Partisi Meclis Grupu 
Başkanvek'ili 

Balıkesir 
Cihat BİTgeban 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, genel 
görüşııme yeni Anayasamızın! getirdiği bir mü-
•essesedin. Eski Anayaısaımuzda ve halen tat-
ıbik etmekte olduğumuz esfki içtüzüğümüzde 
böyle bir müessese yoktur. Mahiyeti itibariyle, 
itimat loıyu hariç, gensoruya benzediği için on
daki prosedürü tatbik ediyoruz. Bundan ev
velki iki hâdisede de böyle olmuştu. 

Bumu arzdan maksadımı, şimdi genel görüş-
ınre talebinin gündeme alınması hususu konuşu
lacaktın'. Bu hususta da Mimlerin konuşacağını 
89 ncu madde tesbit etmiştir. Bunu arz edeyim 
ki, her arkadaş söz istemesin. 

89 ncu 'madde, önerge sahibi veya sahiple
rinden biri ; partiler namıma birer sözcü; Baş
bakan veya bakanlardan biri konuştuktan son
ra önergenin oylanacağı derpiş edilmiştir. 

Şimdi, parti idare heyeti adına iki teklif 
vardır. Birisi Gökhan Evliryaıoğlu, diğeri ise, 
Cevat önder arkadaşımızdır. Bu arkadaşlardan 
bir tanesi konuşacaktır. Takrir saibibi... 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Efendim, 
genel görüşme Anıayasamızıın 88 nci maddesiyle 
düzenlenmiştir. Gensoru ise Anayasamızm> 89 
ncu maddesinde tedvini lolunmuştur. 89 ncu 
madde için tatbik edilecek olan prosedür 88 nci 
madde için de tatbik edilecek midir? 

BAŞKAN — Evet efendim, ayna prosedür 
tatbik edilecektir. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — öyle ise gru-
pumuz adına Cihat Bilıgeıhan arkadaşımız ko
nuşacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, gensoru hakkında 
aynı prosedürü tatbik etmek meöburiyetinde-
yîz. Mahiyeti itibariyle birbirine benzemekte
dir. Grup adına bir kişiye söz vereceğiz, ayrım
ca önerge sahibi söz isterse o arkadaşa da söz 
verilecektir. 
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CİHAT BlLGEHAN (Balıkesir) — Ben-

deniz takrir veren kimse olarak söz hakkımı 
mahfuz tutuyor ve konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Cihat Bilgehan tak-
takrir sahibi sıfatiyle. 

CİHAT BlLGEHAN (Devamla) — Çok 
muhterem arkadaşlar, bir genel görüşme açıl
ması dileği ile Yüksek Meclisinize takdim 
olunan önergemiz ittılâmıza arz edilmiştir. 
Bu talebimizin her türlü arka düşüncelerden 
mâsun ve sadece muhalefet değil, fakat bir 
Parlâmento vazifesinin ifasından ibaret bulun
duğunu teyide medar olmak üzere bu takri
rimizden bâzı kısımların bir defa daha okun
masında fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Biz bu takririmizde ne diyoruz? Dış efkârı 
umumiyede Türkiye'nin NATO mânzumesinde-
ki yeri ve önemi ile yardım konsorsiyomu ko
nuları müzakere ve münakaşa edilirken ve mem
leketimizde demokratik parlemanter rejim ve 
iktisadi hayat emniyet ve istikrara muhtaç 
halde iken, 11 subay meselesi olarak anılan 
hâdisenin millî bir huzursuzluk sebebi olmak 
istidadı m taşıması konuyu esaslı surette Bü
yük Meclise aksettirmek lüzumunu ortaya 
koymuştur. Bu sebeple Türk milletinin istik
lâl, emniyet ve müdafaa kudreti ve rejimin te
mel unsurlarından biri olan ordusunun dünya 
çapındaki perestijini rencide edici bir şekilde 
istismara müsaidolan 11 hava subayı hâdisesi
ne karşı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
seyirci kalmaması, hattâ Ordumuzun ananevi 
disiplinini ihlâl teşebbüsleri karşısında mesul 
kumandanın otoritesine saygı gösterilmesi lü
zumunu' açıkça belirtmesi icabeder. Hür Dünya
nın ve NATO emniyet kanadı içinde ona da 
kuvvet olan Türk Ordusunun demokrasiye 
bağlılığı hususundaki itibarına millet nazarın
da ve beynelmilel camiada gölge düşürme te-
teşebbüslerine hiç kimsenin hakkı yoktur. Ordu 
mensuplarını kendi politikalarına alet etmek 
istiyen bâzı muhteris adamların bu türlü faa
liyetlerine artık esaslı şekilde son vermenin 
zamanı gelmiştir. Zira bu gibi gizli teşkilât kur
maya teşebbüs etmek asla affedilemiyecek bir 
Anayasa suçudur. Bu teşebbüs sadece Hava Kuv
vetleri Kumandanının sarih beyanatındaki ölçüde 
kalsa bile Büyük Atatürk'ün Türk milletiyle 
birlikte tesis, ettiği Meclis ve Ordu bağlılığı ve 
müesseseler arasındaki fonksiyon ayrıhğnm da 

— 418 -



M. Meclisi B:21 
ihlâli mahiyetindedir. Bu bakımdan mezkûr 
hâdise dolayısiyle Ordunun kendi bünyesi için
deki otoriteye ve disipline kaynak teşkil etme'k 
ordu ve millet huzurunu sağlamak bakımından 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendisine dü
şen vazifeyi ifa etmesi gerekmektedir. Zira 
Anayasamızın 110 ncu maddesindeki hüküm, 
ifadesini bulduğu üzere ordunun kuvvet, kud
ret saffet ve itibarını korumak Parlâmentonun 
vazifelerinin başında gelir. Bu sebeple orduda 
maceraya meraklı şahıslar ^nyarak ve onların 
arasına sızmaya çalışarak ordunun yekpare 
bütünlük ve itibarına musallat olan ve asker
likle hiçbir ilgisi bulunmıyan bâzı politiakcı-
ların bu tasallutundan ordunun şerefini ve re
jimin esasını himaye etmek bir Parlâmento 
borcudur. (Bravo sesleri, alkışlar) Sayın Baş
bakanın başkanlığını deruhde ettiği Koalis
yon Hükümetinin hâdiseye lâyık olduğu ehem
miyeti vermediği milletçe müşahade edilmek
tedir. Koalisyon Kabinesinin bu atâletinin se
beplerini veya alması lâzımgelen tavrı müna
kaşa etmek icabediyorsa ona gerekli otoritenin 
sağlanmasında kuvvet kaynağı olmak ve bu ik
tidarı gösteremiyecek Anayasa hâkimiyetini 
sağlayamıyacaksa, Büyük Meclise düşen vazife 
mesuliyetin ne olacağını tesbit etmek üzere bir 
umumi görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 
Şimdi bizim takririmizin bütün muhtevası ve 
mahiyeti budur. Meseleyi bu şekilde vaz'etmiş 
olmamıza rağmen Sayın Hükümet Baş'kanı - ki 
henüz bizim takririmiz okunmadan bizim tak
ririmize cevap vermek durumunda bulundu
lar - bu meselenin âdeta bir siyasi istismar mev
zuu yapıldığını ve Hükümeti zayıf düşürmek
ten zevk "alan bâzı kimselerin bu takriri ver
diğini ifade buyurdular. 
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nı zamanda 'bir Parlâmento vazifesi telâkki et
tiğimiz için getirmiş bulunuyoruz. 

Yine 'buyurdular İki, «<bu mevzuu kendi ga
zeteleri bir polemik mevzuu yapmışlar ve orta
ya getirmişlerdir.» Bu hususta, bize izafe edi-
'len gazetelerin değil bütün Türk basınının alâ
kadar olduğu ve mevzuun açığa çıkarılması 
için birtakım gayretler içinde bulunduğu ma
lûmdur. Ben bunları teker teber arz etmiye-
ceğim. Sadece bugün intişar etmiş bulunan 
Vatan Gazetesinin (ki, her halde Adalet Parti-
isiyle bir alâkası bulunduğu iddia edilemez) baş 
makalesinden bir iki pasajı takdim edeceğim: 

[«Ancak aradan geçen- günler sırasında, bir 
yandan basında çıkan haberler, öte yandan 
'bir gün önce Hükümetin tefkzibettiği emekliye 
sevk işleminin ertesi günü Genel Kurmayca' 
ilân edilmesi aslında belki hiç de muğlâk olmı-
yan bu meseleye bir esrar havası vermeye kâ
fi gelmiştir. Aynı konuyu A. P. nin genel gö
rüşme açılması için Meclise getirmesi ile Hü-

, küm etinde bu meseleler hakkında yapacağı 
»açıklamalarda fırsat teşkil edeceği düşünülür
se zaımansız sayılmamak gerekir.» 

A. P. genel görüşme isteği her hangi bir 
parti mülâhazasiyle ortaya atılmış bile olsa 
biz tdhlikeli görülen konuların açıikca konuşu
lup tartışılmasından zarar (gelmiyeceği kanı
sındayız. Kaldı 'M, bu görüşme MiLlet Mecli
sinde yapılacaktır. Ve açrk rejim taraftarı ol
duğumuzu da her gün tekrarlayıp duruyoruz, 

Muhterem arkadaşımın sualine cevap veri
yorum. Her hangi bir imza mevcut değildir, 
sadece günlük diye burada yazılıdır, 11 subay 
olayı diye geçmiştir. Adalet Partisinin Va'tan 

, Gazetesi ile bir alâkası bulunmadığı sarihtir. 
Binaenaleyh bu mesele sadece Adalet Partisi
nin veya Adalet Partisi tandansli; gazetelerin 
bir mevzu haline getirilmiş olması demek ol
madığını bu vakıa isbat etmektedir. Birçok 
gazeteler yar, bendeniz kıymetli vakitlerinizi 
israf etmek istemiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, hepinizin benden dalha 
iyi bir şekilde bildiği bir hakikat vardır ki, 
Türk: Devletinin bekası ve milletimizin şeref 
ve haysiyetinin deyam ve ilâsı ancak ve an
cak demokratik parlâmanter sistemin aziz va-
ıtammi'zda daim olması şartına bağlıdır. Esa
sen büyük milletimiz dönüşü plmıyan bu yol-

Şimdi insaf ile mütalâa buyurulacak olursa 
bu takririmizde ne halen iktidarda bulunan 
Hükümetin bir itimat meselesi bahis konusu 
olacak şekilde bir gensoru açılması istenilmiş 
ne de ona her hangi bir ithamda bulunulmuş
tur. Hattâ onun sarsılması için her hangi 
bir gayret de gösterilmiş değildir. Sayın Baş
bakan kendi iafdelerinde de buyurdular ki, bu 
11 subay meselesi efkârı umumiyede polemik 
ve endişe konusu olmuştur. Demek, bir vakıa 
mevcuttur. Bu vakıayı biz Adalet Partisi 
olarak sadece 'bir muhalefet vazifesi değil, ay-
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da ve her halükârda bu rejimin muhafazası I 
hususunda azimli ve kararlıdır. - Yine bilindiği 
gibi biz, budumü'cerrette yaşıyan bir millet de
ğiliz. Bilâkis Büyük Atatürk'ün, bize, vasiyeti olan, 
seviyesine erişmek istediğimiz muasır medeniyet 
âleminin bir esaslı rüknüyüz. Bu sıfatla, bizi 
karanlık bir devreye, kelimenin (gerçek anla-
mıyla irticaa götürecek 'oltan dUklta rejimini ta
hayyül etmek bile Türkiye için intihar etmek 
demektir. 

Esasen (27 Mayıs günü idareye el koyan Türk 
Silâhlı Kuvvetleri' de kendisinin ezelî ve ebedî 
hasleti olan vatanseverlik hislerinden ilhamı 
alarak .serbest iradesiyle, bu ımeımlekette se
çimleri yapmak ve demokratik parlâmento re
jimimi vatan 'sathında hâkini kılmak yolunu 
samimiyetle (tercih ve bir defa daha milletin 
bihakfcin minnet ve şükranlarına anaızhar ol
muştur. Bu nizaımm faziletlerini ifade eden 
felsefeyi hepiniz biliyorsunuz. Tekrara ne ha
cet bugün meşru Ibir Parlâmento var ve onun 
Anayasaya uyguns tarzda itimadına mazhar ol
muş bir Hükümet mevcuttur. Vatandaş artıik 
ıher türlü çelişımelerden ve çekişmelerden azade 
olarak huzura ve sükûna müştaktır. Aziz ordu
sunun vazifei asliyesi olan vatan savunmasın
da 'kendisine emniyet ve itimat verdiğini gör
mek arzusundadır. 

Anayasanın derpiş ettiği müesseseler Yük
sek Meclisiniz tarafından kurulmuş, her biri 
kendi fonksiyonunu şeref ve muvaffakiyetle 
ifa etmektedir. Yine Yüksek Meclisinizin ka
bul ettiği ufzun. vadeli plân yürürlüğe konulmuş 
ve Türkiye Yardım Konsoraiyumu ile müza
kerelere devam. . etmekte bulunmuştur. 1 

Bütüiı (bunları ifade etmekteki maksadımı, 
ıbumgü Türkiye'de bir ihtilâli gerektirir vasa
tım mevcudolmadığım ifade etmektir. Büyük j 
halk kütlelerinin tasvibine dayanımıyan bir ha
reketin nasıl felâketler zinciri 'olduğuna dair I 
tarih; sayısız misallerle1 doludur. Hal böyle 
ikenı, bâzı politikacıların ihtiraslarını tatmine 
ordu içinde mecra aramaları çok hazin bil* te
cellidir. ' Biz (böyle davranışların -asgari mâna
da Türk Ordusunun prestijine halel 'getirece
ğine inanıyoruz ve 'bunun için d© biz bu genel 
soruşturmanın, genel görüşmenin açılmasını 
arzu etmekteyiz. | 
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Bâzı heyecanlı' arkadaşlarıımın ifade ettiği 

gibi A. P. si hiçbir zaman ordunun karşısında 
değil, bilâkis ordunun yanında olmuştur, ya
nımda kalacaktır. (Soldan alkışlar)1 Meseleyi 
bir polemik içinde görüp mütalâa ederek bu 
meselenin burada görüşülmesini 'âdetıa ordu 
meselelerini' Meclis önünde müzakere ediyor 
durumuna getirilmesini ifade etmek öyle 'zan
nediyorum ki, görüşmeyi önlemek için kulla
nılmış basit bir Parlâmento taktiğidir. Filha
kika önergemizde izah ettiğimiz veçhile Hava 
Kuvvetlerimizin bir (kısım ^yüksek rütbeli su-
Ibaylariyle sayın Kumandanı arasında bir ihti
lâf hâsıl olmuştur, Böyle bir hali kendi iç 
bünyesi içinde (belki mjitalâa edilebilir, ancak 
yetkili kumandanın meseleyi efkârı umumiyet 
ye intikal ettirmesi ve arkasındanı bitmez tü
kenmez şayialarım basına geçmesi ve bu kâfi 
değilmiş ıgilbi, fısıltı gazetesinin neşriyatı mu
vacehesinde ıgerçeğin öğrenilmesi katî bir za
ruret halini almıştır. Vatandaşın açık bir re
jimde ve hele hassas olan bu konuda aydınlan
ması bütün karanlık düşüncelerin ve maksatlı 
kişilerin kötü niyetlerinin açığa vurulmasını 
temin edecektir. Böyle bir genel görüşme ve 
ondanı doğacak bârikai hakikat, ümidetmek 
isteriz ki, bu hâdiseyle alâkalı olan herkesi 
•aynı zamanda tebriye 'edecektir. Esasen Tür
kiye Büyük Millet Meclisli grupları adına tan
zim edilen 11.10.1962 tarihli beyannamede 
aynen «Anayasamız ilhamını Millî Mücadele 
ruhumdan, Atatürk milliyetçiliğinden ve tüm 
olarak Atatürk ilkelerinden almıştır, Türk 
(Milleti insan halk ve 'hürriyetlerinle dayanan 
lâik ve sosyal hukuk Devleti düzeni içinde ya
şamaya ve medeniyet yolunda hızla ilerlemeye 
kararlıdır. Bizi bu yoldan ayırmaya çalışan ve 
millet bütünlüğünü zedeliyeıcelk mahiyette olan 
her türlü totaliter temayülün, gerici cereya
nını, komünizmin, ırkçılığıan ve faşizmin karşı
sındayız. Tarih boyunca bağımsızlık hak ve 
hürriyetleri "içinde savaşmış ve bu uğurda feda
kârlıklara katlanmış olan aziz milletimizin 
insan haysiyetine kıymet veren demokratik re
jimi her güçlüğü yenerek mutlaka ve kesin ola
rak koruyacaktır. Bu beyannameyi imzaı etmiş 
olara arkadaşlarımızın şu son durum muvacehe
sinde bir genel ıgörüşımenin açılmasından kaçı
nacaklarını taJhımin etmem. Bilâkis öyle ümid
etmek isterim: ki, bu 'beyannameyi imza etmiş 
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bulunan 'arkadaşlarımız verilmiş, hulunan bu 
takriri de aynı heyecan ile imzıalıyacaklar ve 
onla o şekilde rey vereceklerdir. 

Yukarda arz ettiğim gibi 'bir muhalefet iea-
hı değil, fakat 'bir Parlâmento vazifesi olarak 
takdim ettiğimiz önergemizin kabulü bizi ber
rak ve aydınlık ufuklara götürecektir. En iyi 
niyetlerimiz daima lasîl 'milletimiz ve kahraman 
ordumuzla 'beraber olmuştur. Milletin şerefi, 
ordunun şerefi, bizim şerefimizdir. Asîl vic
danlarınızda m'âkesini 'bulacak olan bu hissiya
tımızın lâyıkiyle değerlendirileceğine inanıyo-
ruım. Biz taleb ediyoruz. Takdir Yüksek Heye
tinizindir, vereceğiniz müspet oylar 'büyük Mec
lisimizin eni şerefli hâtıralarından biri olarak 
Aaeaktır. Bunun hu şekilde mütalâa edilmesini 
hilıhassa istirham eder, hepinizi en derin sevgi 
ve saygılarımla selâmlarım aziz (arkadaşlarımı. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
bir kişiye söz vereceğini. 

KÂMRAN EVLÎYAOĞLU (Samsun) — 
Usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunı. 
KÂMRAN EVLÎYAOĞLU (Samsun) — 

ıMuıhterem Başkan, değerli arkadaşlarım, Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince, görüşme 
mevzuu önerge, Adalet Partisi Grup Başkan-
vekili Cihat Biligehan imzasiyle Riyasete tak
dim edilmiştir. Şu halde burada konuşan ar-
k'adaşıimiz önerge salhi'bi hir milletvekili değil, 
Adalet Partisi Grup Başikanıvekâli Cihat Bilge-
han olarak konuşmuştur. Bundan dolayıdır ki 
ikinci defa Adalet Partisi Grupu namına bir 
arkadaşa söz vermek şu maddenin ruhu bakı^ 
mından doğru değildir. Eğer hu arkadaşlar 
mutlak surette konuşmak istiyorlarsa Heyeti 
Umumiyeye arz edilir ve hu arkadaşlara söz ve
rilir. Yoksa Adalet Partisi Grupu adına ikinci 
ıbir arkadaşımıza söz vermek mümkünı olmaz, 
Bunu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın. Cihat Bilge. 
han, filhakika Adalet Partisi Grupu Başkan-
vekilidir. önergeye de bu vasfını koymuştur. 
Ancak, buradaki görüşmelerinde, Grup Başka
nı olarak, grup namına değil, önergeyi veren 
milletvekili olarak ıkonuşmaş istemiştir. Riya
set de hu hakımdan kendisine, önergeyi veren 
milletvekili olarak konuşturmuştur. 
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Şimdi grup adına konuşacak kim ise ona söz 

vereceğiz. 
GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Balıkesir) — 

Grup adına hen konıuşacağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Balıkesir) — 

Sayın Başkan, muhterem Büyük Meclis, yakın 
Ibir geçmişimizde, Türkiye'de maalesef Parlâ
mentoda siyasi 'bir netice istihsal edebilmek 
için Türk Ordusuna ikur yapmak bir metot 
haline gelmiştir. 

Bu, asla tasvihedilemiyecek bir yoldur. Türk 
Milletinin Atatürk'le 'birlikte gerçekleştirdiği 
hu hüyük eserin, T. B. M. M. nin ordu konu
sundaki mesuliyetlerini bu vesile ile anlatmak 
ihtiyacı içindeyim. Tarihî geçmişten (bugüne 
esaslı bir kapı açılmaktadır. 

Sene 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi he
nüz kurulmamıştır. Türkiye Büyük Millet 
Meiclisi'nin kurulup kurulmaması münakaşaları 
arasında Atatürk'le bir konuşma cereyan et
mektedir. Gazi Mustafa Kemal Beyle Yunus 
Nadi Bey bir müzakere halinde. Bu, bir tari
hî hakikattir. (Mustafa Kemal Paşa sesleri) 
Yunus Nadi Bey Mustafa Kemal Beye diyor 
ki; '«Bizim, memlekette hir kuvve i siyasiye teş
kil etmemiz için 'çtok kuvvetli bir mesnede ih
tiyacımız vardır. Bu mesnet,' 'mesnetlerin en 
kuvvetlisi olması lâzınıgelen ordudur. Bu se-
Ibeple Meclisten önce bir ordu teşkil etmeliyiz.»' 
Mustafa Kemal Paşanın cevabı; «Hayır Yunus 
Nadi B'ey, öyle !b'ir devre eriştik ki hu devrede 
artık her Şey meşru olmalıdır, meşru olarak ee-
reyan etmelidir. Orduyu 'teşkil edecek olan 
millet ve millete niyaheten Meclistir, önce o 
tesis edilecek, Meclis orduyu kuracak, 'önün 
satvet Ve kudreti ile vatanın istikbali kurtarı
lacak, o vazifelendirilecektir. Bu maksatla 
Meclis fâaliyete ıgeçecektir.» 

Arkadaşlar, Büyük Millet iMetelisi böyle ku
rulmuştur. 

Arkadaşlar, bu mevcut Anayasayı yapan, 
ibugünkü idareye intikal ettiren Türk Ordusu 
oil'muştur. Bütün kuvvetiyle, hütün satvetiy-
:1e, disiplini ile, ötloritesiyl'e 'drduya kaynak teş
kil etmek g'örevi bu Yüksek Meclise verilmiş
tir. 

Bu itibarla burada konuşan arkadaşlarını 
«mesele hir ordu meselesidir, huraya getirile
mez»1 demişlerdir. Bu denenmiş metodu, hir 
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kere daha burada tecrübe etmek istemişlerdir. I 
Orduya hizmet, nutuk çekerek, lâfla iltifat et
mek delildir. 

Mese'leyl münakaşa etmek i'stiyen partileri 
ordu düşmanı olarak iühal etmek asıl ordu 
düşmanlığıdır; Mevzuun Büyük Meclise inti
kal şeklinde böyle bir mâna aramak en basit 
tâbiri ile bir gaflettir. Elbette 11 subay de
mek, ordu demek değildir. Bu gafletlerin en 
'büyüğüdür. Bütün dünya 'ordularında bir 
'hain çıkmryacağma dair ;bir kaide yoktur. Bu 
sebeple meselenin üzerine ciddiyetle eğilmek 
'lâzımdır. 

Arkadaşlar; orduda siyasi faaliyet şöyle ıbir 
psikol'oji ile başlıyabilir: Ordunun muayyen bir 
grupu, vatanı kur'öaran arslan rolü ile yalnız 
kendilerinin fikir ve sistemlerinin bu memle
keti kurtaracağı kanaatine saplanıp kalırlar. 
Derler k'i, bir cunta teşkil ederek rejime el 
'koymalıyız. Dünyanın her tarafında isyanlar 
maalesef böyle bir sapıfk düşünce ile başlamış-
ıtır. Böyle bir durum karşısında çok ciddî ola
rak meselelere el koymak meciburiyetindeyiz. 
Tarihî hakikatlerden ders lalmanm yeri gel
miştir. Üçüncü Napolyon'un Bulan'ya 'hâdfee-
sıinde Fransız Ordusunun siyasete karışma ha
reketleri başladığı zaman, Büyük Edip Lâmar-
t in; «Hukuk jürisi önünde askerlerle politika
cıların iş toir'liğln'in tehlikesini anlatıyor.» Eğer 
'bir memlekette askerlerle politikacılar arasın
da, rejime el koymak bahsi üzerine faaliyet 
başlarsa, buna vatandaş da alışır ve hükümet
lerde birbirini tak'ibedecek şekilde el koyma
larla değişir, macera ve her türlü endişe devam 
eder. 

.Bu, türlü bir maceraya kalkışanı Hükümet 
affederse, -bunlar birbirini takibeder gider. 
Büyük edip Lâmart'imi tarih teyit etmiştir. Bu 
'şekildeki siyasî hareketler çok görülmüş ve 
neden sonra idrak edildiği zaman rejimin hâ
kimiyet kaynakları, hâkimiyet kudretleri me
şelere esaslı bir surette ve faıik gözetm/eiksizİn 
ey koymak lüzumunu hissetmişlerdir. 

Şimdi arkadaşlar, maalesef iŞayın Başlba-
<kan bu meseleyi izalh ederlerken ordunun poli
tika ile meşgul olduğuna dair bâzı ihsaslarda 
Ibulunuyor. Böyle şey yoktur. 27 Mayısdan 
şcmra Anayasa ile ilân edilmiş olan nizamın | 
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tek kelime ile, tek cümle ile İfadesi; «herkes 
yerine beyler, marş marş!» dan ibarettir. 

Arkadaşlar şimdi bu durum karşısında hâlâ 
bir intikal rejimi içinde olmadığımızı milletin 
kendi mukadderatınla elkoyduğu hakikatini 
bütün Dünyaya ilân etmeye mecburuz. îşte 
Adalet Partisinin genel görüşme teklifi bu is
tifhamı da çözecektir. Türkiye'de Karadeniz 
kıyılarındaki füze rampalarının millete ilân 
edilmemiş sebepler tahtında sökülmesinin mevzu-
tbahsolduğu günlerde, bu füze rampalarının ar
tık menzillerinin değişmiş olduğu şekli ile kabul 
edilmek durumunda bulunulduğu esbabı muci^ 
besi cereyan ederken, bugün gazetelerde gördük, 
bir başka hükümet, bir başka memleket de, bu 
füze rampalarına talip olmaktadır. Demek ki, 
esbabı mucibe varit değildir, öyle ise Türkiye 
hür Dünya politikasında fevkalâde biran geçir
mektedir. Bu itibarla arkadaşlar, Atatürk'ün 
ifadesiyle millete nİ3rabeten orduyu teşkil etmiş, 
tarihin kaderini taşımış olan Büyük Meclisin, 
ordu içindeki bir disiplin meselesi gibi görünen, 
fakat artık bütün Türkiye ve Dünyaca üzerin
de hassasiyetle durulan bu hâdiselerin üzerine 
eğilmesi teşebbüslerin asıl gaye ve maksadının 
ortaya çıkarılması lâzımdır. 

Biraz evvel bahsederken demiştik k i ; ordu
da askerlerin ve onlarla iş birliği yapanların 
macera hevesi, kendi dehalarına inanmaların
dan mütevellittir. Fakat bu memlekette sade
ce bâzı Başvekillerin kendi dehalariyle memle
keti kurtarabilecekleri fikrine sahibolmaları da 
aynı derecede üzerinde durulması lâzımgelen 
bir meseledir. Biz istiyoruz, ki bu memlekette 
sadece bir tek adam değil, Büyük Meclis doğ
rudan donruya orduya sahip ve hami olmak 
durumundadır. (Sağdan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, ordu mensuplarını^ 
bir kısmının siyasi görevlerini Ankara'da ifa et
mekte olmaları, onların Aşkale'de mahrumiyet 
bölgesindeki arkadaşlardan farklı ve imtiyazlı 
bulunduklarının isbatı mânâsına gelmez. Arka
daşlar, bu mesele üzerinde ciddi bir şekilde dü
şünmek lâzımdır. 

İbrahim öktem arkadaşım tahrikten bahse
diyorlar. Biz burada hâdiseleri teşrih ettiğimi
ze kaaniiz. Benden evvel yapılan konuşmaları 
tahrik ve edebi nutuklar bahsinde değerlendir-
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mek lâzımdır. Biz bu meselenin üzerine eğilmek
teyiz ve dıkkaJc durmaktayız. Biz diyoruz ki, 
bu mesele basit bir disiplin hâdisesi değildir. 
Şimdiye kadar vukua gülen disiplin hâdiseleri 
gibi alelade bir hâdise değildir. Bunun evveliyatı 
vardır. Ankara sokaklarında beyannameler da
ğıtılmıştır. Millî Devrim Ordusu adiyle Türk 
Ordusunun karşısına bir gizli ordu kurma teşeb
büsleri çıkarılmıştır. Kuşe kâğıtlarda ve muay
yen matbaalarda basıldığı ve dağıtıldığı sadit 
olan beyannamelerin hâlâ sahipleri bulunama
mıştır. Bütün bunlar devam ederken memleke
tin büyük ekseriyetini teşkil eden bir partinin 
merkezi basılmış ve yine bunlarda bir idarei 
maslahat zihniyetiyle geçiştirilmiştir. 22 Şubat 
hâdisesi gibi ne olduğu hâlâ milletin malûmu bu-
lunmıyan bir hâdisenin müteşebbisleri aksini 
iddia ettikleri halde tek taraflı itham edilmiş ve 
sonra ai't'edilmişlerdir. Bu hâdiseden sonra ve
rilen taahhütlere rağmen Hükümet yeni bir hâ
diseyi örtbas etmek durumuna getirmiştir. Bu 
son hâdiseler 22 Şubat hâdiselerinden karekter 
bakımından farklı bir durumda ortaya çıkmakta
dır. 2'2 Şubat hâdiselerine adları karışanlar açık 
bir şekilde hesap vermeye hazır olduklarını beyan 
etmişıerdir. Bu hâdisede böyle bir mesele ile 
karşı karşıya değiliz. Bu çok mühim ve millî 
meseleyi A. P. buraya getirmiş olmakla beraber, 
bundan evvel M. P. nin verdiği takrir gibi bir 
netice almamakla karşılaşılabilir. Fakat Adalet 
Partisinin bunları buraya getirmesindeki sebep, 
- dışardaki büyük ekseriyetin aksine bir karar 
alınsa bile - hiç değilse gelecek nesillere seslen
mek ve parlâmento' grupu olarak mesuliyetimi
zin icabettirdiği şerefli aksiyonu temsil etmek
ten ibarettir. Bu ve bu kabil hâdiseleri «artık 
mesele halledilmiştir» diye örtbas etmenin mah
zurları izale etmediği de bir hakikattir. Bu gibi 
hâdiseler karşısında Türk milletinin içinde bu
lunduğu iktisadi krizden çıkış yolları ararken 
"büsbütün üstüne kapanan kapılar meydandadır. 
Türk' milletinin hariçte prestiji kaybettiği mey
dandadır. Mütemadiyen siyasi neticeler istihsal 
etmek için asıl olmıyan iddialar ortaya koyulur. 
Bunların açıkça ortaya çıkmasında sayısız millî 
menfaatler vardır. 

Memleketin pek mühim bir meselesi görüşü
lürken bu meseleleri tebessüm ile karşılamak bâ
zı Hükümet üyelerinde bile görünen bu hareket 
garip bir hastalıktan ibarettir. Arkadaşlar; fev-
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kalâde mühim bir hâdise karşıcında Büyük Mec
lisin bir kısım üyesinin mesJeyi tebessümle ge
çiştirmesi görülmüş hâdiselerden değildir. Te
bessüm eden ve lâf atan arkadaşları mesekyi cid
diyetle mütalâa etmeye davet ediyorum. Şimdi 
mesele açıkça ortaya konmuştur. Mesele bir or
du ve halk meselesi değildir. Mesele bir ordu ve 
parti meselesi değildir. Mesele doğrudan doğru
ya bir ordu meselesidir. Mesele ordunun kendi 
disiplinini kurmaktaki yüksek kumandanlarının 
izhar ettiği iradeye Meclis olarak kuvvet ve ener
ji kaynağı olmaktan ibarettir. Bu, orduya karşı 
olmak değil, orduyu himaye etmek demektir. 

Ordu mensuplarının birbirine «acaba, yeni 
bir cunta mı var, acaba kimlerle teşriki mesai 
etsem?» şeklindeki düşünceleri teşvik etmek or
duya hizmet midir? Ordunun yüksek kumanda 
heyetlerinin ittihaz etmek istedikleri disiplin 
kararlarına rasgele karışmak orduya hizmet mi
dir? Yoksa meselenin üzerine ciddiyetle eğilmek 
mi lâzımdır. İşte Adalet Partisi bu meseleyi 
Meclise getirmek suretiyle bu ikincisini yapmak 
istemektedir. (Sağdan ve soldan, alkışlar.) Ar
tık ordu mensuplarımız göz boyayıcı nutuklarla 
oyalanmıyorlar. Türk Ordusımdaki sağduyu 
hangi,, aksiyonların kendi lehlerine tecelli ede
ceği hususunda ordu mensuplarını tani bir ka
naat sahibi kılmaktadır, buna bizim imanımız 
vardır. Bu sebeple Türk Ordusunun ananevi di
siplinine bir an evvel bütün kudret ve satvetiy-
le sahibolması için Yüce Meclisin tek bir Başve
kil olarak örtbas siyasetiyle değil büyük Meclis 
olarak kuvvet ve irade kaynağı olarak hizmet 
etmek kararının bir mecburiyet olarak ifade et
mesini rica etmek istiyorum muhterem arkadaş
larım. 

Sözlerimin arasında demiştim r burada bir. si
yasi ve hukuki netice her zaman istihsal edil-
miyebilir. Ama, biz gelecek nesillere hitabedi-: 
yoruz. Parlâmentoların, Hükümetlerin, başba
kanların sorguya çekilmeleri her zaman ihtilâl 
metotları ile olmaz. Gelecek nesiller bu hayatî 
konular hakkında yapılan konuşmaları değöt-
lendirerek neslimizin ve bu Meclisin târihî ka-
rekteri hakkında hükümler vereceklerdir, işte 
biz Türk Milletinin geleceğine aidolan bu hü
kümlerin mesuliyetini taşıyan vicdan sahipleri 
olarak meseleyi buraya getirdik, mesele bir ce
saret meselesi ise cesaretle, fakat mesele bir di- ^ 
rayet meselesi ise dirayetle elkoymanın şerefi 
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ömrümüz boyunca yapabileceğimiz işlerin bü
yükleri ve en şereflileri arasında yer alacaktır. 
Bu sebeple genel görüşme takririne lütfen ka
bule hepinizi davet ediyorum. (A. P. milletve
killeri tarafından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, Millet Parti
si Meclis Grupu adına söz istiyorsunuz, değil 
mi? 

ÎSMAlL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Evet. . 

BAŞKAN — Buyurun. 
MÎLLET PARTİSİ MECLlS GRUPU ADI

NA ÎSMAlL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlarım; biraz evvel reyle
rinizle reddedilen bir takririn bir kısmını ihti
va eden ve genel görüşme talebini havi Adalet 
Partisinin takriri hakkında Millet Partisi Meclis 
Grupu olarak görüşlerimizi arz etmek istiyoruz. 

Bu takrirde yer alan hava subayları hakkın
da kıymetli Komutan Tansel'in beyanatını bu
rada bir kere daha tekrar etmek isteriz. (Okun
du, sesleri) Müsaade buyurun efendim, bu hâ-
4ise yeni bir hâdise ve yeni bir müessesenin şu 
anda Mecliste cereyan şeklidir. Tahammül bu-
yurnuz, dinleyiniz, («özet olsun» sesleri.) Zaten 
beyan özettir. Bir, birbuçuk cümledir: «Bun
lardan birkaçı Mucip Ataklı'dan emir alırlar. 
Askerliklerini kaybetmişlerdir. Hava Kuvvet
leri ve Silâhlı Kuvvetlere tehlike olmaya başla
mışlardır. Kendilerini bu yüzden istemiyorum 
ve istifa etmelerini ben istedim.» şeklindedir. 
Bu' şekildeki sarih ve yetkili bir beyan karşısın
da elbette yapılacak işler mevcuttuk. Yüksek 
Meclisin de bunun künhüne vâkıf olmak arzusu 
yerinde ve isabetli bir harekettir. Biz öyle 
ümidederiz ki, her türlü şüpheyi, her türlü te
reddüdü ortadan kaldıracak bir şekilde Hükü
met de bu takriri veren arkadaşların yanında 
olsun ve teklife uygun taleplerde bulunsun. 
Yoksa Hükümetin hakikatların aydınlanması 
için yapılan her teşebbüsün karşısına çıkması 
ve bu teşebbüsleri kösteklemeye çalışması, açık 
rejimi dillerinden düşürmedikleri halde onu tat
bik etmek istemediklerini ortaya koyar. Bu 
bakımdan Sayın Hükümetin ve diğer partili aı-
kadaşlarıh hakikatlerin aydınlanması yolunda 
vâki bu teklifin ve bundan sonra her hangi bir 
surette gelecek tekliflerin yanında' olmasını te
menni eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
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BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen olma

dığına göre Hükümetin fikrini rica edelim. Hü
kümet ne düşünüyor, buyurun, Sayın Başvekil. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlar, iki takrir münasebetiyle 
saatlerce basit bir konu üzerinde (Gülüşmeler) 
ve orduya teşmil eden bir hava içinde konuşu
yoruz. 

Meselenin ordu içinde bir disiplin - disiplin
sizlik hâdisesi olduğunu etrafiyle arz ettim. Hâ
disenin yakınında bulunan, doğrudan, doğruya 
kumanda eden komutanla, hepsinin başında bu
lunan büyük kumandanın beyanları arasında te
zat olduğu konusu işletilmek isteniyor. Tezat 
yoktur, i lk kumandanın tepkisi odur. Bütün 
hâdiselere hâkim olan kumandanın kanaati ve 
tedbiri ikinci beyandır. Söz kesilmiştir, mesele 
bitmiştir... ,Bitmiyor mesele. Faydası nedirf... 
Faydası nedir? Genel görüşme açılsa ne söylene
cek idi ki, şimdi onun söylenmesinden mahrum 
olacağız. Bunlar konuşulmasın diye gizli otu
rum talep edeyim. Ve Meclis kabul ederse et
rafa yayılmaksızm gizli oturum içinde her şeyi 
konuşalım mülâhazasını düşündüm. Kulaktan 
kulağa bir şey gizli kalmıyacaktı, kulaktan 
kulağa yayılan sözlerin tepkileri, tesirleri za
rarları daha çok olacaktı. Açık, kapalı rejim 
güttüğümüzden bahsediyorlar, insaf ediniz. 
Hangi açık rejim dünyada bundan daha açık 
olabilir? (C. H. P. sıralarından bravo sesleri, al
kışlar.) 

Şimdi cevap vereyim, sayın milletvekili, 
Meclis mi Orduya dayanır, Ordu mu Meclise da
yanır. Bununla bir karşılıklı mesele bulundu
ğunu zannediyor. Böyle bir mesele yoktur. Or
du Genelkurmay Başkanının emrü kumandası 
altındadır. Genelkurmay Başkanı, Büyük Mil
let Meclisinden güven oyu almış olan meşru Hü
kümetin Başbakanının emrindedir. Vaziyet bu
dur. 

Genelkurmay Başkanı, ordunun her hangi 
bir kademesi ne senatörden ne de Gökhan Evli-
yaoğlu'ndan emir almaz. (Orta sıralardan bra
vo sesleri, alkışlar) 

Orduyu siyasi münakaşaların dışında tut
mak için ne kadar gayret sarf edersek meseleye, 
hepimizin mutabık olduğumuzu iddia ettiğimiz 
hedefe o kadar hizmet etmiş oluruz. Sayın Gü-
müşpala'nm bir heyetle beni ziyaretlerinde şikâ
yetlerini, ifadelerini, kimleri mesul tuttuğunu 
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ve hasıl tedbirler almak lâzımgeldiği hususun-

, daki fikirlerini söylemiyorum. Mahrem konu
şuyoruz. Her vatandaşın kendi şikâyetleri ol
duğu gibi, fikirlerini de olduğu gibi dinlemek 
vazifemdir. Ama herkes, benim mahrem konuş
tuğum yerde, herkes tekzibine yetişemiyeceğim 
türlü köşelerde bana atfedilerek söylenmiş söz
lerde ısrar etmektedirler. Bunlar insafsızlıktır. 
Hiçbir fikrimi saklamam, herkese de olmuş mü
nakaşaları olduğu gibi söylerim. 

Şimdi arkadaşlarım, her iki takrir üzerinde, 
bundan evvel Mecliste etraflı ve umumi bir gö
rüşme yaptım. Tartışmaya mevzu olan beyan
ları, hâdiseyi hepsini anlattım. Ortada siyasi 
bir hâdise yoktur, deniyor; salahiyetli kuman
dan soluyor; Başbakan olarak ben söylüyorum. 
Ne istiyorsunuz, ne istiyor arkadaşlarım? Mut
laka siyasi hâdise vârçlır diye, mesele mi çıkar
mak istiyoruz? Ordu, demokratik Anayasa dü
zeni içinde kalkınma yapmak istiyen bu mille
tin en kıymetli varlığıdır. Orduyu her türlü 
tahrike, tecavüze karşı korunmaya kararlıyız. 
(Orta sıralardan «bravo» sesleri) 

Ordumuz, 27 Mayıs temeline dayanan Anaya
sayı korumaya kararlı, azimli ve muktedirdir. 
Ordu içi disiplin konularını dile getirmekten 

sakınmak lâzımdır. Konuşulacak kadar konu
şulmuştur. Bir genel görüşme açılarak - ağ
zımdan çiğ bir kelime çıkmasını istemiyorum -
bu hikâyenin uzatılmasında memleket için hiçbir 
fayda yok; fakat belki bir" zarar vardır. 

'takririn, genel görüşme açılmdsı takririnin1 

red olunmasını Meclisten istirham ederim. 
BAŞKAN — takrir üzerinde, grupları adına1 

söz alan arkadaşlar, önerge sahibi ve Hükümet 
konuştular. 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına Cihat 
Bilgehan'm, Hava Kuvvetleri Kumandanının 
teklifi üzerine, bulundukları vazifeden alınmış 
bulunan 11 subay hadisesiyle ilgili olarak bir 
genel görüşme açılmasına dair önergelerini ve 
önergelerinin Gündeme alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Genel görüşme 
önergesi 136 oya karşı 201 oy ile reddedilmiş-
tir. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle... («Gün
demde bir açık oylama var» sesleri) Evet efen
dim ; bir açık oylama vardır, kalabalık varken 
bu oylamayı da yapıp, ondan sonra ayrılırız 
arkadaşlar. Lütfen salonu terketmeyin arka
daşlar, oyunuzu kullandıktan sonra gidersiniz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

1. — Servet beyannamelerinin iadesi ve 
yeni servet beyannameleri alınması hakkında 
kanun tasanst ve İstanbul Mületveküi Ahmet 
Oğuz üe Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
1%'nun ve Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
im ve Trabzon MilleivekÜi Ali Şakir Ağanoğlu 
ile İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 193 sa-
yû% Gelir Vergisi Kanununun 114, 115 ve 116 
ncı ve geçici 9 ncu maddesindeki servet beyan
namesinin yürürlükten kaldırılması hakkında
ki kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları, raporları (1/266, 2/109, 2/113, 2/121) 
(S. Sayısı : 12) (1) 

(1) 12 S. Sayılı basmayazı 21 . .12 . 1962 
tarihli 20 nci Birleşim tutanağı sönundadır. 

BAŞKAN — Kanun tasarısını açık oylarını
za sunuyorum. Kutular dolaştırılacaktır; lüt
fen oylarınızı kullanınız. 

Oyunu kullanmıyan var mı efendim? Yok.. 
Oylama işlemi bitmiştir.. 

Muhterem arkadaşlar; servet beyannamele
rinin iadesi ve yeni servet beyannameleri alın
ması hakkındaki kanun tasarısının oylanmasına 
(271) arkadaşımız iştirak etmiş, (187) kabul 
(76) red, (8) çekinser oyla tasarı Meclisimizce 
kanunlaşmıştır. 

26 Aralık 1962 Çarşamba günü saat 15 te 
oplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.40 
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6. — SORULAR 

A) YAZILI SORUL 

1. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Genel ve mülhak bütçeli idarelerde va
zife gören memurlardan haklarında 6435 sayılı 
Kanun ile 5434 sayılı Kanunun 89 ncu madde
si hükmü tatbik edilmiş olanlara dair Başbakan
dan yazılı soru önergesi ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'in yazılı ce
vabı (7/193) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sonumun Başibakan tarafından 

yazılı olarak eevaplan'dırılmasına delâletlerinizi 
rica «derim. 

Giresun Milletvekili 
Nizamettin Erkmen 

Umumi ve mülhak "bütçeli idarelerde vazi
fe gören memurlardan : 

1. 6435 sayılı Kanuna göre : 
a) 27 Mayıs 1960 gününe kadar kaç kişi 

görevinden uzaklaştırılmış, bunlardan ne ka
darı vazifelerine iade olunmuşlardır? 

b) 27 Mayıs 1960 -1 .12 .1961 tarihleri 
arasında haklarında muamele yapılanlarla bil-

âhara görevlerine iade edilenlerin sayısı ne ka
dardır? 

e) 10 . 7 .1962 gününden Eylül 1962 gaye
sine kadar aynı işleme tabi tutulanlar var mı
dır? Miktarı ve son durumları nedir? 

2. Emekli Sandığı Kanununun 6422 sayılı 
Kanunla muaddel 39 ncu ımaddesinıe göre : 

v' a) 27 Mayıs 1962 tarihine kadar, 
ib) 27 Mayıs 1960 - 1 .12 .1961 tarihleri 

arasında, 
e) 10. 7 . 1962 den 30 Eylül 1962 gününe 

kadar, 
Kaç memur emekliye' sevk edilmiştir? 
3. — Bir ve ikinci maddede bahis mevzuu 

edilen memurlar hangi vekâletlere mensuptur
lar? 

24 .12 . Î922 0 : 1 
VE CEVAPLAR 

AR YE CEVAPLARI 

I T. C. 
Başbakanlık 22.12.1962 

Devlet Personel Dairesi 
Sayı : 64-3/1395 

Konu : Giresun Milletvekili Ni-
zam'ettin Erkmen'in soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İlgi : 4 .10 .1962 tarihli ve 3228/15810 sa

yılı yadınız karşılığıdır. 
Genel ve katma bütçeli idarelerde vazife 

gören memurlardan haklarında 6435 sayılı Ka
nun ile 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
6422-sayılı Kanunla değişik (b) fıkrası hükmü 
tatbik edilmiş olanlara dair Giresun Milletve
kili Nizaım ettin Erkmen tarafından Başbakan
lığa yöneltilip Baışkanlıği'nıızın 4.10.1962 tarih 
ve 3228/15810 sayılı tezkeresiyle gönderilen 

ı yazılı soru önergesinin cevabının ilişik olarak 
sunulduğunu arz ederim. 

Devlet Balkanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Hasan Dinçer 

6435 sayılı Kanuna göre : 
a) (27 Mayıs 1960 tarihine kadar 991 me

mur teşkilât emrine alınmış, 'bululardan 487 
adedi göreve iade olunmuştur. 

İb) 27 Mayıs 1960 -1,12 .1961 tarihleri ara
sında 562 memur teşkilât emrine alınmış, 304 
adedi görevine iade olunmuştur. 

c) 10.7.1962 - 30.9.1962 tarihleri ara
sında 43 memur teşkilât enirine alınmış, 5 
adedi göreve iade olunmuştur. Halen teşkilât 
emrinde bulunanlardan 16 sı hakkında taki-
ibat devanı etmekte, 2 si emekliye -sevk edilmiş 
•bulunmaktadır. 
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Ş434 sayılı Kanunum! 39 ncu maddesinin 

6422 sayılı Kamumla değişik (fo) fıkrasına göre: 
A) Kurumlarınca re'sen emekliye sevk edi

lenler : 
a) 27 Mayııs 1960 tarihine kadar 3 412, 
b) 27 Mayıs 1960 - 1.12.1961 tarikleri 

arasında 1 120, 
e.) 10.7.1962 - 30.9.1962 tarihleri ara-

24.12.1982 O :1 
ısında 71. -

ıB) İstekleri üzerine emekliye sevk edilsin
ler : 

a) 27 Mayııs 1960 tarihine kadar 2 315, 
ıb) 27 Mayıs 1960-1.12.1961 tarihleri 

arasında 482, 
c) 10.7.1962 - 30. 9 .1962 tarihleri ara

sında 122. 

m — 
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Umumi ve mülhak bütçeli idarelerde vazife gören .memurlardan 

6435 sayılı Kanuna istinaden teşkilât emrine alınan ve bunlardan 
görevine iade (olunanlar 

(Kurumlar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayıştay Başkanlığı 
Cumhur Başkanlığı 
Başbakanlık 
Danıştay Başkanlığı 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Gn. Md. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
İstatistik ön. Md. 
Türkiye ve Orta - Doğu A. 1 E. 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel K. 
Emniyet Gn. Md. 
Dışişleri Bajkanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Soısyal Yardım Bak. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İş. Gn. Md. 
Sanayi Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Basın - Yayın ve Turizm Bak. 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Gn. Md. 
Vakıflar Gn. Md. 

27. 5 .1960 tarihine 
ikadar 

Teş. Em. 
alman 

1 
3 

— 
—• 
__ 
13 
72 
— 

1 
—. 
21 
2 

157 
—. 

218 
— 
24 

236 
5 
2 

10 
133 
34 
— 
— 
4 
5 

— 
_ 
— 

Göreve 
dönen 

1 
— 
— 
— 
—. 

7 
38 
-— 
___ 
— 

- 2 
1 

94 
. — • 

96 
— 
8 

167 
4 

-~-
7 

31 
23 
— 
— 

3 
3 

—, 
— 
— 

27.5.1960 
tarihleri 

' Teş. Em. 
alınan 

4 
— 
1 

— 
— 
21 

y 12 
,— 
1 

—. 
6 
2 

201 
,—. 

213 
4 

20 
9 
2 ' 

— 
— 
23 

6 
— 
— 
1 
6 

— 
6 
4 

1-1.12.1961 
arasında 

Göreve 
dönen 

4 
—. 
1 

— 
— 
12 
9 

_ 
-*~, 
—. 
1 
1 

109 
—« 

122 
2 

11 
4 
1 

-—. 
—, 
7 
3 

-*. 
—. 
—. 
e 

«.., 
5 
1 

10.7.1962 - 30.9.1962 
tarihleri arasında 

Teş. Em. 
«alınan 

.„.,, 

—. 
—. 
— 
—. 
—. 
8 

— 
—~. 
—* 
—. 
_ 
11 
1 
4 

— 
1 
S 

—, 
__ 
—. 
3 

. __ 
—. 
1 
2 

— 
,—. 
—» 
—. 

Göre/ve 
alman 

,,, 
—. 
—. 
— 
—, 
—. 
4 C ) 

_ , 
_^ 
—. 
—, 
__ 

/••••) 
(•) 
C) 

— 
(•) 

—«. 
—, 
_~ 
_« 

(•*) 
__ 
—, 

(••) 
1 

— 
~r~. 

• 
. 

(*) Haklarında adlî takibat devam etmektedir. 
(**) Halen bakanlık emrindedir. 

(***) 6 s% hakkında henüz dâva devam etmektedir. 
i i emekliye sevk edilmiştir. 
4 ü de açıktadır. 
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görevlerinden uzaklaştırılanları gösterir cetvel 

5434 sayılı Kanunun 39 neu maddesinin 6422 sayılı Kanunla değişik (ib) fıkrasına istinaden 
emekliye sevk edilenler 

B e b e in İ s t e ğ i y l e 

27. 5 .1960 27.5.1960 ilâ 10. 7.1962 ilâ 27. 5 .1960 27. 5 .1961 ilâ 10 . 7.1962 Ula 
tarihine 1.12.1961ta- 30.9.1962 ta- tarihine! 1.12.1961ta- 30.9.1962 ta-
ikadar rilhleri arası rilhleri arası kadar rlhleri arası rlhleri arası 

7 
1 

1 
—. 
10 
27 

2 

284 
—. 
96 

284 
11 
106 

1 686 
20 
8 

110 
261 
92 

. 
18 
1 
, 

8 

2 
6 
2 
11 
11 

4 

113 
1 

182 

219 
44 
37 
89 
6 
10 
57 
86 
99 

. 
3 
6 
3 
23 

, 
— 

—. 
—* 
—. 
2 

3 

— 
—. 
9 

, 
1 
6 
44 
1 
.—. 
—. 
—. 
1 

. 
2 
—• 

, 

3 
2 

3 
—. 
4 

110 

— 

345 
—. 
167 

169 
—• 
—. 

1 ,292 
—. 
12 
109 
__ 
— 

„ 
4 
—* 

. 

__ 
1 

1 
— 
3 
14 

— 

38 
— « 
113 

27 
—• 

• _ 

134 
— 
3 
34 
— 
10 

—. 
3 
"~* 

2 

. 
— 

1 
: 

7 

— 

9 
—. 
34 

4 
—. 
—. 
40 
— 
1 
22 

• • — 

3 

—. 
1 
~"~* 

— 
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6435 sayılı Kanuna istinaden teşkilât emrine alman ve bunlardan 

görevine iade (olunanlar 

27 . 5 .1960 tarihine 27 . 5 .1960 - 1.12.1961 10.7.1962 - 30.9.1962 
ıkadar tarihleri arasında tarihleri arasında 

Kurumlar 

Çalışma (Bakanlığı 
An'kara Ünive nsitesi 
istanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Beden Terbiyesi Gn. Md. 
Karayollar.Gn. ıMd. 
Derlet Su İşleri Gn. Md. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Md. 
Tekel G-n. Md. 
Orman Genel Müdürlüğü 
Eıge Üniveırsîtesi 
Devlet Üretme Çiftlikleri Gn. Md. 
Devlet Hava Mey. İş. Gn. Md. 
Petrol Dairesi Reisliği 

Tekfin 

Teş. Em. Göreve Teş. Em. Göreve Teş. Em. Göreve 
alman dönen alman dönen ' alman alman 

1 

— 

18 
23 

1 
3 

991 

— 

1 
17 

3 

487 

1 
1 

14 
3 

562 

1 

3 
1 

— 

304 

1 

3 

— 

43 

(••••) 

— 

. 

5 

(****) Emekliye çıkarılmış. 
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5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 6422 sayılı Kanunla değişik (b) fıkrasına istinaden 

emekliye sevk -edilenler 
I I ' | . . . . . I . . , I L 1 I 1 I I I İ l l i » 

R e s e n . t.< t e $ i y l « . 

27 .5 .1960 27 . 5 .1960 ilâ 10.7.1962 ilâ 27. 5 .1960 27. 5 .1961 ilâ 10. 7.1962 ilâ 
tarihine 1.12.1961 ta- 30.9 .1962 ta- tarl'nine 1.12.1961 ta- 30.9.1962 ta-
kadar rihleri arası rihleri arası kadar rihleri arası rihleri arası 

6 

• ' — 

18 
— 
— 
218 
230 

11 
4 
; 

3 412 

1 4 
— 
— 
81 
3 

3 
3 

.— 

1 120 

_-
1 

— » 
— 
— 
— 

_» 
1 

— » 

71 

—. 
24 

— • 

— 
— 
66 
r ı . 

t 
• 

2 315 

— 4 

5 
—• 
—• 
—. 
86 
—• 
5 
1 

482-

— 
• — 

• . « - . . . - . 

—*. 
—, 
— 

-,. 
.. ,...— • 

— 

122 



M. Meclisi B : 21 
2. —Kastamonu Milletvekili lAli özdikmen-

li'nin, 27 Mayıs ,1960 tarihinden buyana, Kasta
monu Valiliğince, kaç memurun işine son veril
diğine dair yazılı soru önergesi ve İçişleri Baka
nı \Hıfzı Oğuz Bekata'nm yazılı cevabı ',(7/211) 

T, B. !M. Meclisi iSayını Başkanlığına 
Aşağııdaki hususların Dahiliye Vekili tara

fından yazılı olaraik cevaplandırılmasını riea 
ederim. 

19 . 11 . 1962 

Kastamlonn Milletvekili 
Ali özddkmenli 

ı&oru : 
1. — Kastamonu Valiliği tarafından 27 Ma

yıs 1960 yalından !bu yana kaç memur hangi 
(tarihlerde isler'ine son verilmiştir, isimleri 
feimlerdir, sebepleri nedür? 

2. — Kastamonu Vilâyet Konağına 1962 yı
lında kaç l'ira masraf edilmiştir. Vali Konağı--
nın' 'kirası nedir. Hizmetçi, bahçıvan ve sair 
'bina masrafı nedir? 

T. C. 
(%leri Bakanlığı 21 . 12 . 19(62 

Öz. î§. On. Md. 
Şb, Md. 1. Muamelât 

5ai/l5Ö6|/28âf74 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kastamonu Millıelvekili Ali özdikmenli'nin 

24 .12 .1962 0 : 1 
19 . 11 . 1962 tarihli yazılı sorusunu cevaplan
dırıyorum. 

1. — Kastamonu Valiliği tarafından 27 Ma
yıs. 19)60 tarihinden bu yana işlerine ston veri
len memurlara ait mufassal cetvel ile. 

2. — Kastamonu Vilâyet Konağına 1962 yı
llında yapılan masraf ve Vali Konauğının kira
sını gösterir cetvel, 

Ekli tolarak sunulmuştur. 

Bilicilerinize arz ederim. 

içimleri Bakanı 
Hıfzı Oğuz Bekata 

1 . 3 . 19Ö2 tarihinden 19Ö2 Kasım ayı so
nuna kadar; 

Üiria K. 

1. Vali Konağı hizmetlileri 
için 7 660 00 
Döşeme ve demirbaş için , .385 00 
Aydınlatma için 1516 70 
Isıtma gideri için de 5 762 34 

ceman 14 314 04 
lira masraf yapılmıştır. 

2. — Vali Konağı aylık Mrafsı 5 liradır, 
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Adı ve soyadı 
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Memuriyeti 

Kd. Ütğm. Ali Toker 

Yüksek Sönmez 

Vahide Atalay 
Metin Aksoy 

Mehmet Ali Nalbant 

Nuri Altıkulaç 
Yunus Onar 
Mehmet Bakışkan 

Nedime Onat 

Mehmet Çavuşoğlu 

Hamdi Koçoğlu 

Hüseyin Acar 

Muhittin öztürk 

Ahmet Kayganaeı 

Mustafa Er 

İhsan Toygar 

Ahmet Minas 

Hüseyin Arıburnu 

Cide J. K. Vekili 

Araç Tahrirat Kâtibi 

Hakkında tatbik olunan mevzuat 

5442 sayılı Kanunun 31 nci mad
desinin (D) fıkrası 
6435 sayılı Kanunun 1 nci mad* 
desi 

İnebolu Nüfus Kâtibi » » » 
İnebolu Emniyet kadrosu Polisi 5442 sayılı Kanunun 31 nci mad

desi gereğince Kaymakamlıkça 
Devrekani İlçesi İlkokul öğret- 5442 sayılı Kanunun 16 ncı mad-
menlerinden desi' 

» » » 
Taşköprü İlçesi İlkokul öğ
retmeni 
Kastamonu Merkez İlkokulu öğ
retmeni 

Bozkurt Malmüdürü 

Tosya Maliye Muhasebe Memuru 

Bayındırlık Md. lüğü Ambar 
Me. Yar. 
Bayındırlık Md. lüğü Prim ve 
Siporta Memuru 
Bayındırlık Müdürlüğü Kayıt 
Memuru 
Kastamonu Orman İşletme Mü
dürü 
Veteriner Müdürlüğü Aygır De
posu Kâtip ve Mutemedi 
Taşköprü özel İdare Varidat 
Memuru 
Küre Tapu Sicil Me. 

5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin (B) fıkrasına göre emek
liye 
5442 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desi 
6435 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi 

5442 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desi 

5442 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desi 

Doktor Nevzat Baykan 
Hüsnü Sirkeci 

Sündüz KÖkoğlu 

İbrahim Okçu 

Nazım Berksun 

Bozkurt Hükümet Tbb. 
Kastamonu Devlet Hastanesi 
Kâtibi 

Azdavay İlçesi Sağlık Merkezi 
Hemşire Yardımcısı 
Kastamonu Belediyesi Sicil Ay
niyat Memuru 
Kastamonu Belediyesi Başkâtibi 

6435 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi ve 5442 sayılı Kanunun 16 
ncı maddesi 
5442 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desi 

25 yıl hizmeti bulunduğundan 
ve 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesi 
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işine sim verilme sebebi Son durum 

(•ide Kaymakamım dövmek ve hakarette bulunmak 

Aşırı derecede sarhoşluk 

Ar ve hicabı mucip hallerde bulunduğundan 
Umumi yerlerde resmî elbiseli olarak içki içmek 
ve âmirinin yüzüne karşı tabancasını fırlatmak 
Aşırı derecede sarhoşluk, zabıtaya mukavemet ve 
hakaretle bulunmak 

» » » » 
» » » » 

Öğrencilere sarkıntılıkta bulunmak 

Başarısızlıktan 

Rüşvet almak 

Amiri ile kavga etmek ve karşı gelmek 

Kadrosu kaldırıldığından 

» » • 

» » 

Usulsüz kesim ve kaçakçılık yaptığına dair elde 
edilen delilleri yok etmeye çalışmak 
Kad r osu k al di rı 1 di ğınd a n 

.Rüşvet almak 

İş sahiplerinden menfaat sağlamak 

Zimmet suçundan 
Hasta kadınlara sarkıntılık 

Hastanede içki içmek ve bâzı kimselerle gayri -
meşru münasebette bulunmak 
Kdarosu kaldırıldığından 

25 yıl hizmeti olduğundan emekli 

Bilahara Bakanlık emrine alman adı gecen, 
Yozgat .). Kr Okuluna tâyin edilmiştir. 
Bilahara Küre Tahrirat Kâtipliğine tâyin edil
miştir. 

Bilahara yeri değiştirilmek suretiyle görevine 
iade edilmiştir. 

» » » » 
» » » » 

Bilahara (Çankırı Valiliği emrine tâyin edil
miştir. 
Emekli 

Bilahara Bakanlık enirine alınarak Enez Mal-
müdürlüğüne tâyin edilmiştir. 
Bilahara Taşköprü Maliye Vergi Memuru yar
dımcılığına tâyin edilmiştir. 
Bilahara aynı daire Ayniyat Muhasipliğine tâ
yin edilmiştir. 
Bilahara Daday Özel îdare Kâtipliğine tâyin 
edilmiştir. 
Bilahara Catalzeytin Nüfus Kâtipliğine tâyin 
edilmiştir. 
Bilahara Clöle Orman İşletme Müdürlüğüne 
tâyin edilmiştir. 
Bilahara Azdavay Nüfus Kâtipliğine tâyin 
edilmiştir. 
Mahkemece sekiz aya mahkûm edilmiş olup 
henüz hüküm kesinleşmemiştir. 
Bilahara Bakanlık emrine alınan adı geçen 
Şuhut İlçesi Tapu Sicil Memurluğuna tâyin 
edilmiştir. 
Mucur Hükümet Tabipliğine tâyin edilmiştir. 
Bilahara Bozkurt İlçesi Abana Sağlık Merkezi 
Depo Ambar Memurluğuna tâyin edilmiştir. 

Bakanlıkça yaptırılan tahkikat neticesinde du
rumu sabit görüldüğünden işine son verilmiştir. 
Bilahara Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü 
Muhasipliğine tâyin edilmiştir. 
fimekli 
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Adı ve soyadı Memuriyeti Hakkında tatbik olunan mevzuat 

Sabri Bahçeci Kastamonu Belediye Muhasibi 5434 sayılı Kanunun 47 nci mad
desi gereğince 

Hüseyin Başyiğit Kastamonu Belediyesi Zabıta 5434 sayılı Kanunun 60 ncı tnad-
Âmiri d esi gereğince 

Hüseyin Kıran Kastamonu Belediyesi Zabıta » » » 
Memuru 

Hasan Deşti Kastamonu Belediyesi Tahsildarı » » » 
Ruhi Tan Kastamonu Belediyesi Tahak- 5434 sayılı Kanunun 39 ucu mari-

kuk Memuru d esi 
Aslı gibidir. 
3/12/1962 

436 -



M. Meclisi B : 21 24 . 12 .1962 O : 1 
işine son verilme sebebi 

Malulen emekli 

Yaş haddini doldurduğundan emekli 

Kmekli 

Son durum 

» » » » 
Otuz «ene hizmeti olduğundan emekli 

Tasdik olunur. 
3 .12 .1962 

Kastamonu Vaiisi 
İmza Mühür 
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M. Meclisi B : SEİ 
.V. -— Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'mı, 

Tekirdağ il ve. ilçelerine, Türkiye Zirai Dona
tım Kurumu eliyle, hu ekim yılı bayından 1.12. 
1962 tarihine kadar, ne cins ve miktar kimyevi 
gübre dağıtıldığına dair yazılı soru önergesi ve 
Tarım Bakma Mehmet IzmenMn yazılı cevabı 
(7/216) 

, Millet: Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı hususların Tarım Bakanı tara

rından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı saygılarımla rica ederim. 

8 . 12 . 1962 
Tekirdağ Milletvekili 

Turlum Kut 

(Bu Ekim yılı başından 1 . 12 . 1962 gününe 
kadar Tekirdağ ili dâhilinde her ilce ayrı ayrı 
gösterilmek suretiyle, T. Zirai Donalım Kuru
mu eliyle dağıtılıp kullanılan kimyevî gübrenin, 
cinslerine göre miklarlarınııı açıklanması). 

T. a. 
Tarım Bakanlığı 
Özel Kalem Md. 

Sayı : 1449/97857 

Konu 
2i2 . 12 . 1962 

Kimyevî gübre Jlk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : S Aralık 1962 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7-2l'6/876l2-T8640 sayılı 
yazı. 

Tekirdağ il ve ilçelerine T. Zirai Donatım 
Kurumu eliyle bu ekim yılı başından 1.12.1962 
tarihine kadar, ne cins ve w miktar kimyevî 
gübre dağıtıldığına dair Tekirdağ Milletvekili 
Turhan Kut'un yazıl L soru önergesine verilen 
cevabi yazımız ilişikte sunul muştur. 

Bilgilerini saygı ile rica ederim. 
Tarım Bakanı 

M. İzmen 

8 . 12 . 1962 
Sözlü soru özeti : 1962 yılı içinde Te
kirdağ il ve ilçelerinde donatım, eliy
le satılan gübre hakkında. 

• Tekirdağ Mi 11 d vekili Turhan Kul tarafından 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına verilip Tarım 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını istemiş olduğu 8 . 12 . 1962 tarihli önergeye 
ait not. 

24: m. 1962 O : 1 
Önergede bu ekim yılı başından 1 . 12 . 1962 

gününe kadar Tekirdağ ilinde, ilçeler ayrı ayrı 
gösterilmek suretiyle Kurumumuzca hangi cins 
gübreden ne miktar satılmış olduğu sorulmakta
dır. 

Mezkûr ile bağlı merkez ilçe ve ile diğer ilçe
lerinde kurumumuz tarafından satılan gübrelere 
ait tablo ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz olunur. , . . . - . 
Genel Müdür Mütehassıs Müşavir 

Şu IH1 Müdürü 

rOkinı. yılı başından 1 . 12 . 1962 tarihine ka
dar Tekirdağ ili ve ilçelerinde Türkiye Zirai Do
natım Kurumu tarafından yapılan gübre satışları 

Amonyum- Süperfos- Kompoze 
sülfat fat gübre 

Kg Kg. Kg. 

Tekirdağ 
(Merkez ilce) 
Malkara 
Çorlu 
Hayrabolu 
Saray 
Muratlı 
Şarköy 
Çerkezköy 

. Yekûn 

/. -- Ankara Milletvekili Burhan Apaydın'-
m, 14 - 15 Aralık 1961 tarihlerine rastlıyan gün
lerde, şehirlerarası santrali vasıtasiylc, Başbaka
nın makam veya ev telefonlarından aranıp aran
madığına, dair yazılı soru önergesi ve Ulaştırma 
Bakımı Bifal Öcten'in yazılı cevabı (7/227) 

17 . 12 . 1962 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sayın l\laştırma Bakanı tarafından aşağıdaki 
Korunun yaziı)ı olarak oevaplandırıyınHsıiia müsaa
delerinizi saygı ile rica ederim; 

Ankara Milletvekili 
Burhan Apaydın 

Soru : 
Adalet Partisinin Ankara Via icra ettiği büyük 

kongresinde 14 - 15 Aralık 1961 tarihleri arasın
da Kayseri Men Mehmet Galık'ın (1025) numara-

46 985 
6 950 
95 860 
29 980 
68 900 
:\6 210 

450 
50 

>70 785' 

226 
88 
898 
148 
190 
197 
5 
24 

! 714 

565 
150 
475 
500 
570 
750 
200 
800 

510 

S 165 
1 800 

61 582 
— 
— 
...._ 
..... 
800 

71 847 
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lı telefonu ile Ankara'da Barbakan Isnıet İnönü 
ile görüştüğüm iddia edilmiştir. 

Muhavereye de odada sandık içine sokulan bir 
şahıs marifetiyle ayrıea muttali olduğu ileri sü
rülmüştür. 

Bu konuşmada Hükümet programının icrası
na taallûk eden siyasi mahkûmların affı ile ilgili 
olarak sözler sarf edildiği iddia edildiğinden me
sele bu bakımdan Hükümet icraatına tallûk etti
ğinden durumun tahkik edilerek numarası yazılı 
telefon ile 14 - 15 Aralık 1961 tarihlerine tesadüf 
eden »ünlerde her hangi bir saatte şehirlerarası 
santrali marifetiyle Başbakan İsmet İnönü'nün 
makam veya. ev telefonlarından (»demeli veya öde
mesiz olarak aranıp aranmadığı hususunun ce
vaplandırılması... 

• T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 20 . 12 . 1962 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Kayıt No: 2101/1 

Konu : Ankara Milletvekili Burhan. 
Apaydın'm soru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
İlgi : Ankara Milletvekili Sayın Burhan 

Apaydın'm Başkanlığınıza sunduğu 17 . 12. 1962 
tarihli önerge dol ayı siyle Yüksek Başkanlığınızın 
18 Aralık 1962 gün ve Kanunlar Müdürlüğü ifa
deli 7/227 sayılı tezkerenize cevaptır : 

Ankara ve Kayseri Telefon Müdürlükleri ka
yıtlarında yaptığımız tetkikata göre : 

14 - 15 Aralık 1961 tarihlerinde Kayseri sant
ralına bağlı (1025) numaralı telefonla, Sayın 
Başbakan İsmet İnönü'nün gerek resmî ve gerek
se hususi ve gerekse ev telefonlarından aranmak 
suretiyle hiçbir konuşmanın vâki olmadığı anlaşıl
mıştır. 

Arz olunur. 
I Hastır ma Bakanı 

ftifat Öçten 

439 



M. Meclisi B : 21 24 . 12 . 1962 0 : 1 
Servet beyannamelerinin iadesi ve yeni servet beyannameleri alınması hakkında kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aylbar 
Nihat Berkkan 
l^uat [Börekçi 
Bülent Ecevit 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
A'bdüıThak 'Kemal Yö-
rük 

ANTALYA 
l'] t e m Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

Üye sayısı. 
Oy vereni e t* 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rler 
()ya katümıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
271 
187 
76 
8 
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6 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar* 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
l^et'hi Çelikbas. 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
•Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Necini ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

Şehmus Arslan 
Yusuf Azizıoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca, 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

Nureddin özdemir 
HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydan 
HATAY 

Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
ti hami Sanca r 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Necip Mirkelâmoğiu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kava 
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Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
îhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Turhan Fıeyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KONTA 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet tnötıii 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlıı 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Orhan Nainı Hazinedar 

Arif Hikmet Onat 
SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Ek re; ıı Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
Ilyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmul Alieanoğhı 

SİVAS 
ibrahim G-öker 
Rahmi Gtinay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanh 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bul an alp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Musl'ih Görentaş ' 
Şükrü Kösereisoğhı 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestiloi 

[Reddedenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Veli Başaran 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Cihat Turgut 

BOLU 
Kâmil inal 

BURSA 
Hikmet Akalın 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
il hami Ertem 

ERZURUM 
Cevat önder 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

Mustafa Gülcügil. 
İSTANBUL 

Mahmut Rıza Bertan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
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KIRKLARELİ 
. Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memdulı özdenin* 

KOCAELİ 
Hâl dan Kısayol 

KONYA 
İrfan Baran 
Ahmet Gurk an 
Faruk Şii kan 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Hıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Osman IBölükbaşı (I.) 
Mustafa, Kemal Erko-
van 
MuhfeEfce (B.) 
İhsan K&knel 
Mehdi Mıhçıoğlıı 
f'lyais ISee'kiıı (IB.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
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Cahit Yılmaz 
Sait »Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Nah it Yenişehii'lioğlıı 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 

[Oya hat'Uh 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Cihat Biigehan 
Mithat Şükrü Oavdar-

lu oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Süreyya Ko<; 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Hal.it Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlıı 
Turgut Çulha, 
Kemal Demir 

°" Fuat Ümit 
BURDUR 

Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Ganga 
Kkrem Paksoy 

?• Cevdet Perin. 
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Phıver Kaplan 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Hami Tezkau 

Imıyanla/r] 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok ('Bşk. V.') 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Koeatürk. 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Talât Asal 
Naz m i Özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanat; 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

SAMSUN 
Ham it Kiper 
Osman Şahinoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Kadri E'roğan 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İneioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
İhsan .önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgie 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 

[Çekimserler] 
Muhiddin Güven 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KIRŞEHİR 
Halil öznıen 

KONYA 
Kemal Ataman 
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İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Ferruh Bozbeyli 

(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ziya Hanhan 

KARS 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 
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Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Cemal Babaç (1.) 
Şahadettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kadirean Kaflı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MANİSA 
Muammer Erten 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

24 . 12 . 1962 O : 1 
Cevdet Oskay 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ferda Güley 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topalofflu (I.) 

RİZE 
Fuad 'Sir-men (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 

Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

[Açtk üyelikler] 
Muş 
Zonguldaik 

Yekûn 






