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Milletinin hürriyet ve demokrasi aşkını 
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da bulunulmasına dair müşterek imzalı 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Eski Bakanlardan Halûk Şaman ve eski Sa
nayi Bakanı Samet Ağaoğiu'na ait dosyaları 
incelemekle görevli bulunan Meclis Soruşturma 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına da
ir Soruşturma Komisyonu Başkanlığı tezkere
si kabul olundu. 

Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu'na ait 
1, 3, 7, 

Eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı'ya ait 2, 
Eski işletmeler Bakanı Samet Ağaoğiu'na 

ait 4, 
Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu'na 

ait 5, 6, 
Eski Ticaret Bakanı Fethi Çelikbaş'a ait 8, 
Eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk'e 

ait 10, 
Sıra sayılı basma yazılarla sunulan ve 

27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen Bakanlar-

2. — GELEN 

Tezkere 
1. — Sabık Sanayi Bakanı Sebati Ataman 

hakkında, Anayasanın 90 ncı maddesine göre 
işlem yapılmasına dair Başbakanlık- tezkeresi. 
(3/26) 

Raporlar 

2. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 Kişi
lik Komisyon raporu hakkındaki Ticaret Ba
kanı Sıtkı Yırcalı'nın yazılı müdafaası (S. Sa
yısı : 9 a ek) (Gündeme) 

3. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 Ki
şilik Komisyon raporu hakkında eski Ticaret 

dan gayrı bâzı eski Bakanların görevleriyle il
gili suçlarından dolayı soruşturma istemine dair 
Başbakanlık tezkeresi üzerine teşkil edilen beş 
kişilik 1 ve 2 numaralı komisyonlar raporları 
okunup kabul edildi. 

Eski Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı ve Zeyyat 
Mandalinci ile, 

Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Na
fiz Körez'in, müdafaalarının alınması için birer 
aylık mehil verilmesi kabul edildikten sonra 
Birleşime son verildi. 

Başbakan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 
Mekki Keskin Nevzat Şener 

Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

KÂĞITLAR 

Bakanı Zeyyad Mandalinci'nin yazılı müdafaa
sı (3/1) (S. Sayısı : 9 a 2 nci ek) (Gündeme) 

4. — 27 Mayıs 1960 inkılâbı ile düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruştur
ma istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 
5 Kişilik Komisyon raporu hakkında eski Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Nafiz Körez'in 
yazılı müdafaası (3/1) (S. Sayısı : 11 e ek) 
(Gündeme) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifine dair Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen metin ile Millet Mec
lisinin değiştirici ve Karma Komisyon raporu 
(2/337) (S. Sayısı : 12 ye 1 nci ek) (Gün
deme) 



B İ R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Rıza Polat (Ağrı) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 20/21 Mayıs 1963 gecesi, Anayasa düze
nini devirmek amacı ile silâhlı isyan hareketine 
girişen maceracılara karşı Türk Milletinin hür
riyet ve demokrasi aşkını savunurken şehit dü
şen Şanlı Ordunun aziz evlâtlarının mukaddes 
ruhlarını şadetmek üzere üç dakikalık saygı du
ruşunda bulunulmasına dair müşterek imzalı 
önergeler 

BAŞKAN — Verilmiş, iki önerge 
okutuyorum. 

vardır, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı Yüksek Başkanlığına 

20 - 21 Mayıs 1963 gecesi, Anayasa düze
nini devirmek amacıyla silâhlı isyan hareke
tine-girişen maceracılara karşı meşru Hükü
metin emrinde harekete geçen şerefli Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin bu harekât sırasında şa
hadet rütbesine erişmiş kahraman mensupla
rının hâtıralarını taziz için üç dakikalık bir 
saygı duruşunda bulunulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

T. B. M. M. 
C. H. P. Grupu adına 

C. H. P. Grup 
Başkanvekilleri 

Mardin Milletvekili 
Vahap Dizdaroğlu 

Bursa Milletvekili 
İbrahim öktem 

C. Senatosu 
Konya "Diyesi 
Sedat Cumralı 

C. Senatosu 
Kars üyesi 

Mehmet Hazer 

Cumhurbaşkanlığınca 
S. Ü. 

Kâzım Orbay 

A. P. Grupu adına 
Başkanvekili 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 

T. B. M. M. 
Y. T. P. Grupu adına 

Grup Başkanı 
Erzincan Milletvekili 

Sadık Perinçek 

C. Senatosu Tabiî 
üyeleri adına 

Fahri özdilek 

T. B. M. M. 
C. K. M. P. Grupları 

adına 
Grup Başkanvekili 
Sivas Milletvekili 
Cevad Odyakmaz 

M. P. adına 
Kırşehir Milletvekili 

Ahmet Bilgin 

Kütahya 
Bağımsız Milletvekili 

Rauf Kıray 

Yüksek Başkanlığa 

Temelinde Türk Milletinin hürriyet aşkı, 
Türk Ordusunun şerefi ve Atatürk gençliği
nin kanı bulunan 27 Mayıs Devriminin getir-

, diği Anayasa nizamını korumak uğrunda 
21/22 Mayıs 1963 tarihinde can veren vatan 
evlâtlarının aziz hatıralarını taziz için Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
nın 3 dakikalık saygı duruşuna davetini arz 
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T.B.M. Meclisi B :3 
ve teklif ederiz. 
Anıkara Milletvekili Çanakkale Milletvekili 

Emin Paksüt Şefik inan 

Çorum Milletvekili 
Hilmi İncesulu 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; 20/21 Mayıs 
1963 gecesi olaylarında şehit düşen kahraman 
Silâhlı Kuvvetler mensuplarının hâtıralarını 
taziz için Yüce Heyetinizi üç dakikalık say
gı duruşuna davet ediyorum. 

(Ayakta üç dakika saygı duruşu yapıldı.) 

2. — 20/21 Mayıs 1963 gecesi Anayasa 
ve demokrasi yolunda bir kere daha vazifesini 
yapmış olan Millî Birliğin sembolü ve vatanın 
vefakâr beşçisi Yüce Türk Ordusunun ve büyük 
kumandanından erine kadar bütün mensupları
na Türkiye Büyük Millet Meclisinin selâm, sevgi 
ve güven duygularının bildirilmesine dair öner
geler. 

BAŞKAN — Verilmiş önergeler var; onla
rı da okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı Yüksek Başkanlığına 

«Normal demokratik rejimi bütün teminatı 
ile kurmak amacıyla», «Anayasa ve hukuk 
dışı - tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu 
kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkı» 
nı kullanmak suretiyle Türk Milletiyle clele 
27 Mayıs 1960 Devrimini gerçekleştirmiş olan 
ve Anayasa düzenini, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin denetimine ve Millet Meclisi
nin güvenine dayanan meşini Hükümetin em
rinde, iki defa, 22 Şubat 1962 de ve 21 Mayıs 
1963 te kurtaran demokrasi aşığı kahraman 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısının takdirle
rinin ve şükran hislerinin Başkanlıkça bildi
rilmesinin oya konulmasını arz ve teklif 'ede
riz. 

T. B. M. M. 
C. H. P. Grupu adına 

C. H. P. Grup 
BaşkanvekiUeri 

Bursa Milletvekili 
ibrahim öktem 

Mardin Milletvekili 
Vahap Dizdaroğlu 

22.5.1963 0 : 1 
C. Senatosu 

Konya "üjyesi 
Sedat Çumralı 

Cumhurbaşkanlığınca 
S. Ü. 

Kâzım Orbay 

A. P. Grupu adına 
Başkanvekili 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 

M. P. adına 
Kırşehir Milletvekili 

Ahmet Bilgin 

C. Senatosu 
Kars Üyesi 

Mehmet Hazer 
C. Senatosu Tabiî 

üyeleri adına 
Fahri özdilek 
T. B. M. M. 

C. K. M. P. Grupu 
adına 

Grup Başkanvekili 
Sivas Milletvekili 

\ Oevad Odyakmaz 
T. B. M. M. 

Y. T. P. Grupu adına 
Grup Başkanı 

Erzincan Milletvekili 
Sadık Perinçek 

Kütahya 
Bağımsız Milletvekili 

Rauf Kıray 
(Başbakan ismet inönü, orta ve Sağ ta

raftan, şiddetli alkışlar arasında salona gir
diler.) 

Türkıiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Anayasa nizamını yıkarak bir dikta rejimi 
kurmak istiyen ihtilâlci kuvvetlere karşı, Ata
türk inkılâbının çok şerefli bir sembolü olan 
kahraman ordumuzun gösterdiği tarihi başarı
dan dolayı Büyük Meclisimiz minnettar ve müte
şekkirdir. 

Vatanın Yüksek menıfaatına yöneltilen bu 
menfur saldırışı, tarihi seremize yakışır bir 
şekilde başaran ve büyük milletimizin muhab
bet ve itimadını kazanan fadakâr Türk Ordu
suna karşı Türk milletinin .sevgi ve heyecanı 
halen galeyan halindedir. 

Bunun için; kardeş kanının dökülmesini bü
yük maharet ve cesaretle önliyen ve son •ha
rekâta iştirak eden bütün ordu ••mensuplarımı
zın terfihlerinin sağlanarak mükâfaatlandırıl-
masına; şehit düşenlerin ailelerine gerekli yar
dımların yapılmasına ve şehitlerimiz dıçin üç 
dakikalık saygı duruşunun icrasına; ve bun
dan sonra Devletimizi, Hükümetimizi ve mille
timizi yok edebilecek bu gibi tehlikelere mâruz 
bırakılabilecek şarkvari metot ve felâketlerden 
vatanımızı ebediyen korumak ve kurtarmak 
için bu giba sergüzeştçi mütecasirlere karşı Ana
yasanın ve kanunlarımızın müsamahasız ve' sü-
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T.B.M. Meclisi B : 
ratle tam tatbikinin Büyük Milletimizin istik
bâli ve sahaveti için mutlak şart olduğu hakika-
tinin bilinmesine; 

(Millet ve memleketimizin terakki ve tealisi 
için «anlarını 'feda ederek fedakârca çalışan, 
otuz milyon Türk'ün Anayasa hâkimiyetini kan-
lariyle, canlariyle tahkim ederek demokratik re
jimi ebcdîleştiren kahraman Türk Ordumuza 
minnet ve şükranlarımızın bu Millet kürsüsün
den iblâğını delâlet ve müsaadelerini en derin 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

(Bağımsız 
Burdur Milletvekili 

Mehmet Özbey 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sayın 
Başkanlığına 

Demokratik rejimin, 27 Mayıs ve Atatürk il
keleri ile Anayasamızın candan ve yılmaz müda
fii olan asil Ordumuzun bu vasfını bir kere 
daha göstermiş olması ile Millet ve Devletimi
zin yalnız iç değil ve fakat dış âlemde ve bil
hassa müttefiklerimiz nezdindeki itibar ve şe
refini kurtardığını bizimle beraber hür dünya 
"âlemi de takdir ve hayranlıkla müşahade etmiş 
bulunmaktadır. 

Ordumuza takdir, hayranlık ve sevicileri
mizin Büyük Meclis kararı olarak iletilmesine 
karar ittihazını saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Erzurum (Milletvekili 
Ertuğrul Akça 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Demokratik düzenin nametlerini, ekonomik 
ve sosyal kalkınmanın hedefi içinde insanca ya
şamanın çarelerini, tahakkuk ettirmeye azimli 
büyük Türk milletinin ideallerini, umudunu ve 
medeni dünya içinde itibarla yaşama imkânla
rını tahrip etme teşebbüsünde bulunan bir avuç 
yolunu şaşırmış bedbahtın Anayasa nizamına 
kasdeden çılgınca hareketi karşısında engin va
tanperverlik duygusu içinde, vazife duygula
rının, fazilet örneklerinin en asilini veren Türk 
Silâhlı Kuvvetleri bir defa daha büyük mille
tine, şanlı tarihine lâyık olarak demokrasiyi ve 
şerefini korumuş ve kurtarmıştır. 

Kara, deniz, hava ve jandarma sınıfları ile 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mümtaz komuta he-

3 22.5.1963 0 : 1 
yetini, subay ve astsubaylarını ve erlerini engin 
ve denin şükran ve minnet duygularımızla se
lâmlarız. 

Türk tarihi ve dünya siyasi tarihi bir defa 
daha büyük millet olmanın büyüklüğünü, ma
cera ve çılgınlıkların millet vicdanı önünde ezil
meye mahkûm olduğunu gururla kaydedecek
tir. 

Ebedî ve payidar Türkiye Cumhuriyetinin 
demokratik Meali ve hayatı büyük ve şanlı Or
dusunun eşsiz vazife şuurunun ve vatanperver
lik duygusunun teminatı altındadır. 

Büyük Orduya şükran ve saygılar. 
Bu temenniler ve duygularımızın Ordumuza. 

iletilmesini saygı ile arz ve teklif ederiz. 
22 . 5 . 1963 . 

Kars Milletvekili Kars Milletvekili 
Bahtiyar Vural Kemal Okyay 

Çanakkale Milletvekili Çorum Milletvekili 
(Şefik İnan Mimi İncesulu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, oikunan 
bu dört takrirden ikincisi, yani Burdur .Millet
vekili Mehmet özfbey'in takririnde, temenni ma
hiyetinde iki husus vardır. Onun dışında, Or
duya, Yüce Meclisin şükran 'hislerinin iletilmesi 
istenmektedir. Temenni mahiyetinde olan kı
sımlar hariç tutulduğu takdirde, dört takrir 
de aynı mahiyettedir. Temenni kısımları ha-
ricolmak üzere, Orduya, Yüce Meclisin şükran 
hislerinin itblâğı hakkındaki takrirleri oylarını
za sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiy enler... İt
tifakla kalbul edilmiştir. (Alkışlar) 

Başkanlıkça icabı yerine getirilecektir. 
3. — 20/21 Mayıs 1963 gecesi ayaklanmasını 

bastırvrken şehit düşen aziz vatan evlâtlarının 
mübarek vücutlarının Atarürk Anıt - Kabri ya
nındaki şehitliğe defnolunmasına dair önergeler 

BAŞKAN — îki önerge daha vardır, okutu
yorum. 

»Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
20/21 Mayıs igünü vukubulan isyan harekâtı 

sırasında demokrasiyi ve millet haklarını koru
ma yolunda şehidolanların ailelerine birinci de
receden şehit maaşı [bağlanması hususunda Yük
sek Meclise sunduğumuz ıbu takririn okunarak 
Hükümete ulaştırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sivas Milletvekili Eskişehir Milletvekili 
Cevad Odyakmaz Seyfi öztürk 

Çankırı Milletvekili Afyon K. Milletvekili 
Nurettin Ok Veli Başaran 
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Sinop Milletvekili 
Cemil Karahan 

Çankırı Milletvekili 
Rahmi İnceler 

Giresun Milletvekili 
Ali Cüceoğlu 

Niğde Milletvekili 
Mehmet Altınsoy 

Kütahya Milletvekili 
Sadrettin Tosbi 

Ankara Milletvekili 
Zühtü Pehlivanlı 

T.B.M.Meclisi B:3 22.5.1963 Ö:İ 
yanında toprağa verilmeleri hususunda Büyük 
Meclisin Hükümetimize direktif vermesinin ka
rar altına alınmasını saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Ertuğrul Akça 

Konya Milletvekili 
İrfan Baran 

Çorum Milletvekili 
Faruk Küreli 

Cumhuriyet Senatosu 
Yozgat Üyesi 

Sadık Artukmaç 
Ankara Milletvekili 

İsmail Gence 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
20 / 21 Mayıs 1963 gecesi isyan harekâtı sı

rasında millet haklarını, demokratik nizamı, 
Anayasa ve hürriyet ilkelerini koruma yolunda 
canlarını veren aziz şehitlerimizin büyük önder 
Atatürk'ün ebedî istirahatgâhı Anıt - Kabir'de 
Şehitler Mezarlığına gömülmelerini arz ve tek
lif ederiz. 

Çankırı Milletvekili 
Nurettin Ok 

Kastamonu Milletvekili 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 
Ankara Milletvekili 
M. Kemal Erkovan 
Afyon Milletvekili 

Veli Başaran 
Çorum Milletvekili 

Faruk Küreli 
Kütahya Senatörü 

Osman Cevdet Erkut 
Sivas Milletvekili 
Cevad Odyakmaz 
Kütahya Senatörü 

Bahattin Özbek 
Eskişehir Milletvekili 

Seyfi öztürk 
Ankara Milletvekili 

Zühtü Pehlivanlı 
Niğde Milletvekili 
Mehmet Altmsoy 

Uşak Milletvekili 
Ahmet Tahtakılıç 

Konya Milletvekili 
İrfan Baran 

Kütahya Milletvekili 
Sadrettin Tosbi 

Çankırı Milletvekili 
Rahmi İnceler 

Konya Milletvekili 
Kadircan Kaflı 
Niğde Senatörü 
Kudret Bayhan 

Nevşehir Senatörü 
1. Şevki Atasağun 
Sinop Milletvekili 

Cemil Karahan 
Erzurum Milletvekili 
Şerafettin Konuray 
Çankırı Milletvekili 

Şaban Keskin 
Ankara Milletvekili 

İsmail Gence 
Nevşehir Milletvekili 
Ramazan Demirsoy 

Giresun Milletvekili 
Ali Cüceoğlu 

BAŞKAN— Bir takrir daha var. 
T. B. Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
20/21 Mayısta mübarek vücutları vatan top

raklarına karışan hürriyet ve rejim şehitlerimi
zin Anıt - Kabir'deki Hürriyet Şehitlerimizin 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, İm üç 
takrirde temenni mahiyetindedir. İçtüzük gere
ğince tasviplerinize sunmuyorum. 

Bir takrir daha var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü T. B. M. M. toplantısının sıkı yöne
tim kararının müzakeresine inhisar ettirilmesini 
ve gündemin diğer maddelerinin konuşulmasının 
başka bir oturuma bırakılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Bursa Milletvekili 
İbrahim öktem 
Y. T. P. Grup 

Başkanı 
Erzincan Milletvekili 

Sadık Perinçek 

C. K. M. P. Grup 
Başkanvekili 

Sivas Milletvekili 
Oevad Odyakmaz 

A. P. Grup 
Başkanvekili 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, takriri 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — Görüşülen işler. 

1. — Ankara, istanbul ve izmir illeri sınırları 
içerisinde 21 Mayıs 1963 günü saat 15,00 ten iti
baren bir ay süre ile ilân edilen sıkı yönetim hak
kında Bakanlar Kurulu kararının onanmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Bugünkü gündemimiz, yalnız 
sıkı yönetim hususunda Hükümet tezkeresi üze
rindeki müzakerelere inhisar edecektir. 

Hükümet tezkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
20/21 Mayıs 1963 gecesi önceden yapılmış 

tertipler sonucunda Anayasayı ihlâl amacını gü
den silâhlı bir ayaklanma hareketi vukubaldu-
ğundan Anayasanın 124 ncü maddesi hükmüne 
göre, Ankara, İstanbul ve İzmir illeri sınırları 
içerisinde 21 Mayıs 1963 günü saat 15,00 ten iti
baren bir ay süre ile sıkı yönetim ilânı Bakan
lar Kurulunun 2 1 . 5 .1963 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 
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Keyfiyetin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

onamasına sunulmasını arz ederim. 
ismet İnönü 

Başbakan 

BAŞKAN — Söz istiyen arkadaşlar, isimle
rini kaydettirmişlerdir. Söz sırası Adalet Parti
si Grupu adına Sayın Gümüşpala'nm. («Hükü-' 
met söz istiyor» sesleri) Bir dakika efendim, 
Hükümet Başkanı konuşacaklar. 

(Şiddetli alkışlar arasında Başbakan İsmet 
İnönü kürsüye geldiler.) 

BAŞBAKAN ÎSMET İNÖNÜ (Malatya 
Milletvekili) — Büyük Millet Meclisinin sayın 
üyeleri, esef ve elem verici olaylardan sonra 
Bakanlar Kurulunun Sıkıyönetim kararını ona
yınıza sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
ıSon olayların şehitlerinin üzüntüleri henüz yü
reklerimizde pek tazedir. Şerefsiz sergüzeştçiler 
(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) yüzünden bu 
topraklarda medeni ve demokratik nizamın da
vacısı olanların yüreklerinde açılan yara bü
yüktür. Devletimizin milletler ailesinde itibarı
nın ve yüksek menfaatlerinin zarar görmesi ih
timali vatandaşlarımıza hüzün vermiştir. Bu 
esef verici şartlara rağmen, demokratik rejim 
dâvası ve buna bağlı olan memleket geleceği 
ve Devletin itibarı, çetin bir imtihandan başarı 
ile çıkmıştır. (Sürekli alkışlar) Daha sağlam 
çıkmıştır. OBunu Büyük Meclise arz etmekte acı
larımızın tesellisini buluyorum. 

Kanaatimin temellerini bir tarih hâdisesi 
olarak anlatmak isterim. Bununla benden sonra 
bu rejimin ne olacağı şeklinde iyi niyetli insan
ların safiyetle ifade ettikleri tereddütleri ve ar
ka niyetli siyasetçilerin samimî olmıyan telkin
lerini de tesirsiz bırakacağımı ümidederim. (Sü
rekli alkışlar) 

Sayın üyeler, 
(Bir uçtan öbür uca yer yüzündeki bütün 

ödevlet rejimlerinin emniyeti ve korunması, enin
de sonunda içeriye ve dışarıya karşı devletin 
silâhlı kuvvetlerine dayanır. Onun için, her re
jimin, son çare olarak silâhlı kuvvetlerine baş
vurduğu zaman onun vicdanındaki samimî inan
cın ve temel idealin ciddîliğine ve kudretine 
göre netice alması mukadderdir. (C.H.P. si sı
ralarından bravo sesleri) 

Şimdi Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sarsılmı-
yan samimî inancının Türkiye'nin içerde ilerle-
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yip yükselmesi ve dış tehlikelere karşı başari 
ile korunmasının demokratik rejimle kabil oldu
ğu gerçeğine dayandığını göstermeye çalışa
cağım: 

Muhterem arkadaşlar, 
.Türkiye'de, Türkleri demokratik bir sisteme 

lâyık görmiyen zihniyete karşı meşru bir hare
ket olan 27 Mayıs ihtilâli Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin nu samimî inancının neticesidir. (Bravo 
sesleri, sürekli alkışlar) Zamanın iktidarı kendi 
arzusuna göre bir sistem kurmak ve orduyu da 
keyfî emellerine alet edebilmek için Ortaçağ 
usullerini tatbik etmiştir. (Bravo sesleri) Hiçbir 
siyasi parti ile teması ve münasebeti olmıyan 
Türk Silahlı Kuvvetleri, hukuk dışı tutumu ber
taraf etmek için memleketi Garblı mânada bir 
demokratik rejime kavuşturmak üzere ihtilâl 
yapmaya mecbur olmuştur. Millet hareketi o ka
dar haklı görmüştü ki, 28 Mayısta bütün mem
lekette hareket aleyhinde bir tek nefes alınma
mıştır, bu bir. (Bravo sesleri) 

Bundan sonra iktidarı alınca ordunun asil 
düşüncesinden ayrılarak kendilerinde keramet 
vehmedenler artık seçimsiz olarak ve ilk günde 
verilen sözü unutarak iktidarda devam etmek 
ve memleketi kendi dehâlariyle ihya etmek ha
yaline kapılmışlardır. Bu zihniyetin temsilcileri 
demokratik rejime ıgeçmek kararında inançlı ve 
sebatlı olanlar tarafından kolaylıkla bertaraf 
edilmiştir. (Alkışlar) 

Böylece, ordu şuurunun ne kadar temiz ol
duğu kısa zamanda yeni bir delille' ortaya çık
mıştır, bu iki. (Bravo sesleri) 

Nihayet, bütün güçlüklere ve tehlikelere 
rağmen hür seçimleri mümkün kılan yeni Ana
yasaya göre, 15 Ekim seçimlerinin yapılması 
ordu şuurunun demokratik rejime şaşmaz bağ
lılığını kesin olarak göstermiştir, bu üç. (Bavo 
sesleri, alkışlar) 

Bundan sonra demokratik rejim içinde Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin demokratik rejime olan 
samimî bağlılıkları yeni imtihanlardan geçmiş
tir. Silâhlı Kuvvetlerimiz, siyasi hayatın ce
reyanları arasında, kendi samimiyetlerine karşı 
çetin ve Ihaksız bir tepkinin tasallutlarına, bün
yelerinin temiz ve vatansever inancı ile dayanma, 
haksızlıklara göğüs germe devrini -yaşamaya 
başlamıştır. (C. H. P. sıralarından «maalesef» 
sesi) Bu devirde, 27 Mayısta menfaatleri bozul* 
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muş veya tutumlarından dolayı türlü ölçüde he
sap vermeye mecbur kalmış olanların (Bravo 
sesleri) Ihaksız ve ölçüsüz tasallutlarına uğramış
lardır. (C. H. P. sıralarından bravo sesleri ve 
sürekli alkışlar) Kutsal (basın hürriyetleri ve 
vatan hizmeti için mutlak masuniyete mazhar 
kılman kürsü hürriyeti ve nihayet milletvekilli
ğinin vatandaşları uyarma ve bilgi verme göre
vi, (bu temel ıhak ve hürriyetleri memleket idare
sinin temel şartları sayan bir demokratik rejim 
içinde demokratik rejimin başlıca inanıcısı ve 
savunucusu olan Türk Silâhlı Kuvvetlerini örse
lemek için vasıta olarak kullanmış ve ömürlerin
de emir vermiş ve emir lalmış bir fazilet mesle
kinin disiplini içinde yaşamış olan insanlar hak
sız olarak yıpratılmak istenmiştir. (Bravo sesle
ri, sürekli alkışlar) 

Bunun neticeleri pek elem verici olm'uştur. 
Demokratik rejimi hiçbir zaman ruhlarında 

kabul etmemiş bâzı politikacılar 27 Mayıs İhti
lâlinin kolay başarısını da' yanlış yorumlayıp boş 
ümitlere kapılarak, . hem ordu aleyhindeki tah
rikleri körüklemişler ve hem de ordu içine sok
tukları telkinlerle de büyük küçük bâzı asker
leri kendi maksatlarına ıgöre ihtilâllere teşvik 
etmişlerdir. Bunlara destek olan gazeteler ve 
malî imkânlar da görülüyordu. (Alkışlar) 

Demokratik rejime girdiğimizin hemen ilk 
günlerinde başlıyan bu durum, orduyu müda
faasız, siyasetle uğraşanları ehliyetsiz ve her çe
şit tasallut ve tecavüzü cezasız göstermek gibi 
bir istikamet almıştır. Bir taraftan intikam ede
biyatı ve tahrikleri, öte yandan Hükümeti âciz 
gösterme çabalan bir arada yürütülmüştür. 
(Bravo sesleri) 

Bu kadar ağır şartlar içinde nilhayet silâhlı 
irtica kıyamı ordu içinde işletilmiş ve bir sene 
evvel Şubat ayında ilk patlaması olmuştur. 

Meydana çıkmıştır ki, hürriyet rejiminin çe
şitli basımları bu telkinleri orduya sokabilmiş
ler, fakat Büyük Şanlı Ordunun pek büyük küt-
]esinin imanı karşısında demokratik rejime za
rar verememişlerdir. (Bravo sesleri ve sürekli al
kışlar) Bu da kısa zamanda, hem Anayasa ni
zamının, hem de Büyük Şanlı Ordunun millete 
verdikleri yeni bir kudret delili olmuştur, bu 
dört. 

Bu tecrübeden sonra uyarıcı ve tedavi edi
ci bir tedbir olarak 22 Şubatçılara karşı Hükü
metin teklif ettiği af tasarısından daha bir ay 
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I geçmeden, intikamcı ve 'gerici cereyanların he-
I veslisi olanlar bütün azgınlıkları ile ve eski

sinden daha ziyade şiddetle harekete geçmiş
lerdir. 22 Şubatçıları yiğitler diye ananlar, 
(Bravo sesleri, alkışlar) onlarm beyan ve dav
ranışlarını Hükümeti ve onun Başbakanını yıp
ratmak için kullanmak istiyenler görülmüş, de
mokratik rejim içinde Devleti yürütmeye çalı
şan iktidar aleyhindeki bütün unsurların husu
si ve siyasi emellerinin 22 Şubattılar veya on
lar gibi maceracılar tarafından temin edilebi
leceği ümidi yaratılmıştır. (Bravo sesleri) 

Bu akımlar Ordunun içine girmek için hiç
bir teşebbüsü esirgememişlerdir. Hükümete kar
şı olmak kisvesi altında rejime karşı tertiplere 
girişmiştir. 20 - 21 Mayıstaki vatan aleyhtarı 

I şerefsiz ayaklanma, bu telkinlerin doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle tesirlerinin verdiği 

I acele ümitlere bağlanmış görünüyor. 20 - 21 Ma-
I yıs hareketi de nihayet masum bir okul muhi

tinde yapabildiği iğfal ile, büyük Ordu kütlesi 
önünde yalnız kalmış ve perişan olmuştur. (Bra
vo sesleri, alkışlar.) Türk Silâhlı Kuvvetleri, 
vatanın yükselmesi ve ilerlemesi ve memleketin 
dış emniyetinin korunması için sağlam rejimin 
Batılı anlamda bir demokrasi ve Anayasa niza
mının varlığında olduğu inancına sarsılmaz şe
kilde bağlılıklarını bir defa daha göstermişler
dir. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

En büyük kumandanları, subayları, astsubay
ları ve erleri ile milletimizin takdir ve şükran
larına lâyık olduklarını ispat etmişlerdir. 

Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri. 
Bu kadar sağlam bir Ordu bünyesinden de 

kuvvet alan demokratik rejim, ebediyete kadar 
yürüyecek ve milletin gerçek arzusunu ve ihtiya
cını temsil eden demokratik rejimi şerefle yaşa
tacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar.) Onun geçirdi
ği bir hastalık devrini kısa zamanda atlatmak 
vazifesi milletin saf kütlesi yanında aydınlarına 
ve istisnasız siyasi faaliyetin temsilcilerine ve* 
sorumlularına düşmektedir. 

Bu vazifeleri kolaylaştırmak için kısa bir sı
kı yönetim devrinden geçmeye hayati bir zaru
ret hâsıl olmuştur. 

Bakanlar Kurulu kararının Yüce Heyetiniz 
tarafından onaylanmasını saygı ile istirham et
mekteyim. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar.) 

I BAŞKAN — Sayın Gümüşpala. 
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RAGIP GÜMÜŞPALA (izmir Milletvekili) 

—• Sayın Başkan, Büyük Meclisin muhterem 
azaları; 

20 Mayısı 21 Mayısa bağlayan gece, içleri ih
tiras dolu bir avuç sergüzeştçinin giriştiği mace
ra; asil ve kahraman Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin çelik pençesinde can vermiş, bu vefalı mille
ti t e şu mübarek vatanı felâketlere sürüklemek 
istiyenlerin menfur niyetleri kahhar bir şekilde 
ezilmiştir. Kendi eseri olan Anayasa nizamını 
ve Atatürk emaneti millî hâkimiyet rejimini ko
rumak yolunda Ordumuzun ne derece kararlı ve 
azimli olduğunun parlak bir delili olan Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin davranışını, Büyük Türk 
milletinin ordusu ile ne kadar iftihar etse yeri 
ve değeri olduğunun aşikâr bir delili sayıyor ve 
şanlı Silâhlı Kuvvetlerimize yürekten şükranla
rımızın bir kere daha ve Yüce Heyetiniz huzurun
da arzını şerefli bir borç telâkki ediyoruz. (Al
kışlar) 

Her şeyden evvel şu ciheti belirtmek isteriz 
ki, bir memlekette isyanların bastırılması kadar 
ayaklanma heveslerinin, tahrik ve teşviklerinin 
ortadan kaldırılmış olması da önem taşıyan bir 
konudur. Bunun içinde hükümetlerin kuvvetli ve 
uyanık bulunması, ihtilâl teşebbüslerini ve vasa
tını önleyici tedbirlerin vaktinde ve isabetle alın
ması lüzumu aşikârdır. Yoksa her gün yeni bir 
ihtilâl yaratılmak temayülü alıp yürür ve me
sul Hükümet bu ortam karşısında seyirci veya 
müsamahalı kalırsa, nizamı korumakla mükel
lef kuvvetlere ağır vazifeler yüklenmiş olur. Bi
zim temennimiz, bu esef verici olaydan alınacak 
derslerle millet kaderi ile oynamak istiyenlerin 
menfur ihtiraslarına artık tamamen son verecek 
müessir tedbirlerin alınması suretiyle bu milleti 
hasretle beklediği huzura bütün şartları ve icap
ları ile kavuşturmak yoluna gidilmesidir. (Sol
dan alkışlar) 

Sıkıyönetimlerin sosyal ekonomik ve politik 
hayatımıza ağırlık veren tarafları ve tatbikat 
hataları görülmemiş değildir. Fakat Anayasa 
nizamına sarsılmaz bir imanla bağlı ve rejimi 
korumakta ne derece azimli bulunduğunu son 
olayda bir kere daha ispat eden şerefli Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin elinde, bugün tatbiki iste
nilen sıkı yönetimin en âdil ve isabetli şekilde 
uygulanacağına candan inandığımız içindir ki, 
Anayasanın 124 ncü maddesine dayanılarak ve 
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I münhasıran bir ay müddetle ilânı Hükümetçe ka

rarlaştırılan Örfi İdare kararını tasvibetmekte-

Başbakan, sıkı yönetimin gerekçesi olarak yurt 
huzurunun takviyesi ve demokratik rejimin selâ
meti bakımından buna ihtiyaç olduğunu belirt
mektedir. Yurt huzurunun takviyesi, yukarda 

I da arz ettiğimiz gibi isyanın bastırılması ile bir
likte ayaklanma temayüllerinin de izalesine ve 
demokratik rejimin selâmeti, kendi çıkarları 

I için vatanı ve milleti karanlığa gömmek istiyen-
I lerin süratle aynı zamanda hareketlerinin şid-
I detine uygun şekilde cezalandırılmaları M müm

kündür. (Soldan alkışlar) Bu neticenin behe-
I mahal istihsal edileceğine inandığımız içindir ki, 

bu mülâhaza ve temennilerle beyaz oy kullana
cağımızı arz eder, Yüksek Heyetinizi Adalet 
Partisi adına hürmetle selâmlarım. (Soldan al
kışlar)*-

I. ETEM KILIOOĞLU (Giresun Milletveki-
I li) — Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında, ne usu
lü hakkında söz işitiyorsunuz, izah buyurun. 

1. ETEM K1LIÇOĞLU (Giresun Milletveki
li) — Müzakere hususunda. 

BAŞKAN — Hangi noktada? 
î. ETEM KILIÇO&LU (Giresun Milletveki

li) — Şimdi ruznamede sıkıyönetime ait bir 
madde yoktur. Bu hususta verilen bir tak
rirle kabul edildi. Söz sırası evvelden alın
mış ve bu sıraya göre söz verileceğini Riyaset 
Divanı i Bade buyurmuştu. İçtüzüğün 84 ncü 
maddesi gayet sarihtir. Ruznamede olmadı
ğı halde Heyeti Umumiyenin kararı ile bu 
madde müzakere mevzuu yapıldığına göre, 
önce söz almış olanların ifadeleri muteber ol-
mıyabilir. (Ortadan gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun; sıkıyöne
tim Hükümetçe ilân edilir edilmez, Anayasa-

I mn maddei mahsusatına göre T. B. M. M. top
lantı halinde değilse derhal toplanır. Toplan
tı halinde ise her şeye takdimen 'bu müzake
re edilir. Bu ilân yapıldığına göre, bütün 
milletvekili erinin ve senatörlerin malûmudur. 
Ayrıca gündeme alınıp ilân edilip dağıtılma
sına lüzum yoktur. Bu itibarla böyle hareket 
edilmiştir. (Gürültüler) 

Sayın Özgüneş, buyurun. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun Milletveki

li) — Efendim, sıraya göre hareket edilmi-
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yor; usule göre hareket edilmelidir. (Orta
dan gürültüler) 

BAŞKAN —̂ Efendim, takrir gündeme 
alınmasına -ait değildi, gündemdeki diğer hu-' 
suslarm bugün görüşülmemesine aitti. O iti
barla gündeme alma kararı yoktur ki, ondan 
sonra, not tutalım. 

Buyurun efendim. 

0. SENATOSU TABİİ ÜYELERİ ADINA 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (C. Senatosu Tabiî Üye
si) — Sayın Başkan, Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; 
. Hukuk ve Anayasa dışı tutumu ile gay-
i'imeşru duruma düşmüş bir iktidarı devir
mek, kardeş kavgasını önlemek, . demokra
tik huhuk nizamını bütün müesseseleri ile 
kurmak amacını güden 27 Mayıs ihtilâlini 
Türk Silâhlı Kuvvetleri bütün Türk Mille
tince desteklenerek gerçekleştirmiş, özlenen 
Anayasa ve Seçim Kanunu yapıldıktan sonra 
dürüst bir seçimle iktidarı seçilenlere devret
mişti. 

Seçimlerden bu yana bir tarafta 27 Ma
yıs ruhunu bir türlü kavrayamıyan ve da
ima onun karşısında bulunmayı şiar edinen 
dar görüşlü, politikacılar, öbür tarafta 27 
Mayısın asil mâna ve mahiyetini idrakten âciz 
bir avuç macaraperest-; milletçe muhtacoldu-
ğumuz huzurun teessüsünü önlemiştir. (Al
kışlar) Biz Tabiî üyeler olarak, çıkarcı po
litikacının Atatürkçülüğün bir devamı olan 
27 Mayısa karşı tutumunu ne derece takbih 
ediyorsak, Atatürk ilkeleri ve 27 Mayıs ruhu 
ile asla bağdaşmıyan 22 Şubat ve 21 Mayıs 
gibi maceraları da aynı şekilde takbih ediyo
ruz. Bir bütün halinde bu gibi maceraların 
daima karşısında idik, daima karşısında ola
cağız. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, Türk Silâh
lı Kuvvetleri kendi asil varlığına yaraşır bir 
şekilde ve şehitler vererek Anayasa niza
mını bir defa daha korumuş, maceracıları bir 
kenara iterek demokratik hukuk nizamına 
karşı bağlılığını bir defa daha fiilen isbat et
miştir. 

Biz şimdi, demokratik hukuk nizamının 
semerelerini verebilmesi için gayretlerini ar
tırma sırasının parlâmento, Hükümet ve ba
sına geldiği kanaatindeyiz. 
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Muhterem arkadaşlarım, şuna inanıyo

ruz ki, açıldığı günden beri şikâyetleri üze
rine çeken parlâmento, artık kendi yüce var
lığına ve tarihi şahsiyetine îyaraşan bir ça
lışma nizamına girmeli, lâkaydi kalkmalı, bü
tün parlâmento üyeleri kendilerine milletçe 
verilmiş olan vazife ve sorumluluğun tam id
rakine varmalıdır. 27 Mayıs aleyhinde gizli 
ve açık konuşma ve davranışlar artık son bul
malı (Bravo sesleri, alkışlar) Bugünkü ni
zamın temelinde 27 Mayısın bulunduğu asla 
unutulmamalı dır. 

Hükümet bütün vatandaşların hasretini 
çektiği Devlet otoritesini ve kanun hâkimi
yetini tesis etmeli, millî birlik ve bütünlüğü
müzü tehlikeye sokan eeryanlara karşı zama
nında müessir tedbirler almalı ve gerekli mü-
cadeİGjyi yapmalıdır. 

Bir kısım basın çıkarcı ve intikamcı yolu 
terk etmeli, gerek millî huzurun teessüsünde, 
gerekse millî birlik ve bütünlüğümüzün deva
mında kendilerine yaraşır duruma kavuşma
lıdır. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, biz bu düşün
ce ve özlem içerisinde üç vilâyetimizde bir 
ay müddetle ilân edilmiş olan sıkı yönetimi 
tasvibediyor. Devlet otoritesini zaaıfa uğra
tan bugünkü tutumun değişmesini ümitle bek
liyor, ve hepinizi hürmetle selâmlıyoruz. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (C. Senatosu Tabiî Üyesi) 
— Sayın Başkan, T. B. M. M. nin saygı değer 
üyeleri; ben, Sıkıyönetimin kabulü için yapı
lan bu görüşmelerde, problemin derinliklerine 
inerek, bu olayın gerekçeleri ve bundan sonra 
böyle bir tutumun bir daftıa tahakkuk etmemesi 
hususundaki düşüncelerimi en samimî inançla
rımla birlikte sunmaya çalışacağım. Şunu, ya da 
'bunu yerme arzusundan tamamen ırak olarak, 
yaşadığımız olağanüstü dönemin gerektirdiği 
davranışı temsil edecek 'görüşlerimi, bugünümü
zü, geleceğimizi, geniş bir perspektif içinde gör
mek suretiyle, sunmak isterim. Büyük çoğun
luğunuzun benimle aynı görüşte bulunduğuna 
da samimiyetle inanmaktayım. 

Evvelâ, üzüntü ile itiraf etmek mecburiyetin
deyiz ki, bir ihtilâl sonrası döneminin gerektirdiği 
davranışı, bütün yetkililer, sorumlular ve ilgi-
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İiler bir türlü takayamadı. Gerçekten olağan- I 
üstü bir dönem olduğu söylendiği zaman bunun 
karşısında, intikal devri diye diye uzanıyor gibi 
ibâzı itirazlarla karşılaştık. Normal devirlerde 
etki yapmıyacak, tepki göstermiyecek birçok 
olayların, itiraf edelim ki, toplumun çok duyarlı 
bulunduğu türlü etkilerle tahrik edilen, tansi
yonu yükselen bir ortam içinde, tepkileri bek
lendiğinden fazla olmaktadır. Normal dönem
de böyle tepkiler olmazdı. 

Sonra, 27 Mayıs sonrasının toplum bayatın
da yepyeni bir düzen getirdiğinin de gereği 
gibi kavranmadığını üzüntü ile arz etmek iste
rim. Bütün bu tablo içinde türlü eğilimlere ge
rekçe olabilecek davranışlar kolaylıkla sömürü-
lebilmektedir. 

Bugünkü ortamı tahlil edersek, bâzı davra
nışlar ve hareketler umut kırıcı olmakta, buna 
rağmen gerçek anlamıyla ihtilâlin amacını ger- i 
çckleştirecek bir düzenin kurulabilmesi için de 
bütün hazırlık ve imkânların ortada olduğunu I 
açıklıkla ifade etmek isterim. 

Sayın arkadaşım da ifade ettiler; bu gö
rüşmeye gerekçe olan olay, cidden kelimenin bü
tün anlamıyla bir skandaldir. Evet, 2 0 - 2 1 
Mayıs hareketi, ihtilâl felsefe ve konseptini dahi 
kötüye kullanmak suretiyle, en kötü şekilde bir 
skandal olacak, toplum hayatımızda utandırıcı L 
bir olay olarak geçecektir. 

Büyük müesseselere yaptığı tahribat üzerin
de de kısaca durmak isterim. Türk toplum ha
yatında ve bilim kurumlarımız arasında müstes
na bir mevkii olan Harb Okulundaki genç çocuk
ları-, onların vatansever duygularını istismar 
etmek suretiyle, kullanmak istiyen, karanlık 
niyetli kimselerin Harb Okuluna yaptıkları za
rar, suçlarını kat kat artırmaktadır. (Bravo ses
leri) Harb Okulu mezunu olmakla daima şe
ref duymuş bir arkadaşınız olarak, bu müesse
seyi, bu şekilde tasallutlardan kurtarmak, hem I 
müessesenin, hem de ona karşı yöneltilen her 
türlü akımlarla mücadele eden topumuzun vazi
fesidir. 

Ordu aleyhinde de işlenen ihanetin üzerinde I 
durmak isterim. Uzun zamandan beri, hürriyet 
ve demokrasi mücadelesinde daima en olumlu 
davranışı seçmiş olan Türk Ordusunun bir kısmı 
île, onun aleyhinde ve onun adına hareket etmek 
istiyenler, cidden bu en büyük millî müessese
mize karşı da saygısızlığın, ihanetin rekorunu | 
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kırmışlardır. Bu müesseseler, kendi adlarını 
ve güçlerini kullanmak istiyenlere gereken ders
lerini verdikleri için huzur duymaktayız. (Bra
vo sesleri) 

Güçlüklerimizin bir gerekçesi, samimiyetle 
itiraf edelim ki, iyi niyetli, ortak çözüm bulma 
amaciyle karşılıklı temas ve görüşmelerimizin 
yeter olmadığıdır. Gruplararası, partilerarası, 
ortak çözüm bulmak üzere, samimiyetle,' dostça 
^görüşmelerin eksik olduğu dönemlerde, esasın
da birlik olacağımız birçok fikir ve görüşler, kar
şımıza çıkar çıkmaz farkında olmadan bunlara 
karşıt olacak bir tutumu takmıyoruz. Halbuki 
daha önce yapılacak temaslar, zannımea böyle
sine zararlı, aykırı davranışları büyük ölçüde 
azaltır. 

Ben, müsaade ederseniz, bu çizdiğim tablo
nun olumlu yönde geliştirilebilmesi için en ön
de fonksiyonu olacak; Parlâmento, Hükümet ve 
basın hakkındaki görüşlerimi sunmak isterim. 
Evvelâ bu hususu arkadaşlarıma arz - etmeden 
evvel şunu belirtmek isterim; samimî kanaati
me göre, çok partili hayatın bugüne kadar geçen 
süresi içerisinde, bugünkü Parlâmentonun, ken
disinden evvelkilerin hepisindeıı daha randı
manlı çalıştığı kanaatindeyim. Bugünkü Hükü
met de bundan evvelki hükümetlerden daha az 
partizan, daha fazla çalışan, yasama organına 
karşı sorumluluğunu daha çok idrak eden ve 
hiç direnme göstermeden her zaman hesap ver
mek istiyen bir Hükümettir. (Ortadan bravo 
sesleri.) 

Buna rağmen birkaç noktaya temas etmek is
terim. Hükümet için, Sayın Hükümet erkânın
dan bağışlanmamı istirham ederek arz edeyim 
ki, evvelce de birkaç dej'a tekrar ettiğim gibi, 
her şeyin üstünde tutulması gereken Devlet 
otoritesi, bu karma hükümetler devrinde, ye
ter derecede korunamamıştır. Bu, buhranları
mızın temel kaynaklarından birisi olmuştur. 

Bâzı tedbirleri de, yine Hükümetin toleransı
nı istirham ederek, arz edeceğim. Kanayan yeri 
bal mumu ile tutturmak, acıyan yeri üflemek 
gibi tedbirler alınmaktadır. Şunu çok iyi bili
yoruz ki, sinüzitten başı ağrıyana aspirin veril
mez. Belki biraz vulgarize ederek aşırı bir ifade 
kullanalım; ama müsaadenizle bunları söyleme
yi vazifem icabı sayarım. 
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Biraz da Parlâmentonun bir üyesi olarak ba

ğışlanacağımı ümidcderek Parlâmentoya dokun
mak isterim. En üst organ, rejimimizin temi
natı, uğrunda uzun mücadeleler yaparak bu ge
lişmeyi sağladığımız, millî egemenlik ve irade
lim en yüksek tecelligâhı olan Parlâmentoda, 
Parlâmentonun haysiyet ve şerefini rencide 
eden hareketlere karşı yeter derecede olumlu 
tepkilerin bazan eksik olduğunu da belirtmek 
isterim. 

İç ve dışında Parlâmento itibarmı> zedeliye-
eek davranışlara karşı Parlâmentonun bâzan ye
ter derecede uyarlılık göstermediğini, yeter de
recede duygululuk göstermediğini Parlâmento
nun bir üyesi olarak ifade edersem, bağışlana
cağımı ümidederim. 

Parlâmento, son 1,5 yıl içinde bâzan kâbus 
görmek ve bâzan nefes alma nöbetleriyle boca
lamış, hayatı büyük kısmiyle rencide edilmiş ve 
başarısı zaıfa uğratılmıştır. Bu tip nöbetleş
meden kurtulabilme imkânı, bizzat Parlâmento
nun elindedir. Rejimin oto entoksikasyonu mâ
nasına gelecek bâzı davranışları, Parlâmento 
kendi üyeleri içinden yapıldığını gördüğü za
man, siyasi teşekküller kendi bünyelerinde ye
ter bir tepki göstermiyorlar. Bunun üzerinde 
önemle durmak zarureti vardır. 

Güven kaynağımız olan kurumlara karşı yö
neltilen tahriklere, taarruzlara, tecavüzlere de 
yeter derecede tepki gösterilmiyor. Yüksek Ku
rulunuzun çok iyi bildiği gibi, demokrasi bir 
kurumlar rejimidir. İyi kurulan, teminatlı, den
geli, fonksiyonları iyi ilkelere dayanan kurum
lar mevcut olmadıkça demokrasi hayatiyet ka
zanamaz. O halde bu tip kurumlar sistemi üze
rinde kurulacak demokrasinin savunucusu olan 
Parlâmento, bu kurumlara yöneltilen İni türlü 
taarruzlara, itibarlarını sarsıcı, fonksiyonlarını 
azaltıcı davranışlara karşı tepkisini yerinde gös
termelidir. Parlâmento içinde, gruplarda, kon
grelerde, şurada, burada kurumlara yöneltilen 
bâzı bilgisiz, sonunun nereye varacağını kestire-
miyeıı veya maksatlı konuşmalara, hareketlere 
karşı, bunların sonucunu takdir edebilen, o gö
rüşleri paylaşmayan insanlar sükûnetle dinleyi
ci rolünde kalamazlar. Dinliyenler bu olaylara 
karşı, kesin tepkilerini göstermedikçe, bu lâf
lar o toplumun hepsine malolur. Bundan dola
yı müsaadenizle, biraz vaktinizi alarak, Parlâ
mento haysiyetini korumaya samimiyetle arzulu 
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bir arkadaşınız olarak, bu yönü de teşrih etmek 
isterim. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye'de .1958 Fran
sa'sını yaratmak istiyenler bilerek veya bilmi-
yerek kurumları hedef almışlardır. 1958 de 
Fransa'da okuduğum yazılar, konuştuğum kim
selerin verdiği fikirleri, bugün bakıyorum; Türk 
toplumumuzda benimser gibi görünen, o ortamı 
yaratmak istiyeıı birçok yaym ve konuşmalar 
mevcuttur. Eğer onu yaşatmak istemiyorsak 
demin de arz ettiğim gibi, müesseselerinin iti
barını kuvvetlendirmeli ve onlara yönetilecek 
her türlü yerme ve tecavüzlere en olumlu tepki
yi göstermeliyiz. 

Biraz da basma dokunmak isterim. Türk ba
sını büyük kısmı ile doğru yolu görmüştür. Fa
kat, bir kısım organlar, insanı, Türk toplumun
da böyle gazete, böyle dergi var mıdır, dediği 
zaman, utandıracak derecede haysiyetsiz bir tu
tum içindedir. (Ortadan, bravo sesleri, alkış
lar.) Basının dünyada görevleri vardır. Ben o 
görevleri, sizin de bildiğiniz görevlerini anlat
tıktan sonra, hangisi ile bağdaşır, diye birçok 
gazetelerin ilk sayfasına bakın, hüküm veremez
siniz. Birinci görevi haberdir, ikinci görevi 
eğitimdir, üçüncü görevi eğlencedir. Birinci say
fayı açıyorum, haberlere, resimlere bakıyorum; 
haber mi? Haber diyemem. Eğitim mi? Eğitim 
de diyemem. Eğlence mi diyeyim, eğlence de 
değil, çünkü iç açmıyor. Nedir bu organ? Ne
ye hizmet ediyor bu organ? Evet eğitim olur; 
kötü örneklerden ders almayı sağlarsa kötüyü 
savunuyorsa bu yanlıştır. Sonra böyle şeylerin 
yeri ön sayfa değildir, sayfası bellidir. 
Bunların da yeri vardır. Bunlar için fık
ra da yazılır, Natpinkerton romanı da ya
zılır; ama yeri birinci sayfa değildir. 
işte, böyle gazeteler müsaadenizle, Türk 
toplumuna büyük huzursuzluk vermektedir. 
(»ittikleri yerlerde, dalga dalga huzursuzluğu 
artırırlar. Okundukları zaman yükselen tepkile
rin hızları geçiuce' insan rahatı buluyor. Sabah
leyin onlar gelince tekrar tansiyon yükseliyor. 

Böyle, toplumu rahatsız eden basını, ne ka
dar arzu etmesem de, uyarıcı olur ümidiyle yer
melerimi sunmak isterim. 

Birkaç teklifimi arz edeyim r Bunlardan bir 
tanesi; toplumu saran türlü fikir ve akımlarla, 
türlü eğimlerle çalkalanan ve oldukça kay-

— 36 — 



T.B.M. Meclisi B: 
pak hir hal alan fikir ortamı içinde,*llükümet-
ten samimî istirhamım, kararlı ıbir tutumla 
Devlet otoritesini her şeyin üstünde tutan 
bir tutumu bütün gerekleriyle tatbik etme
sidir. Cidden türlü eğilimler, toplumu rahatsız 
ederken, Devlet otoritesini fiilen temsil eden Hü
kümetin tutumu o akımlarla hazan çatışıp, ha
zan onlardan zayıf gibi kalması Devlet mef
humunu sarsıyor. Hiçhir akımın onunla 'bağ
daşacak derecede kuvvet 'kazanamamağını sağ
lamak, bütün gücünü Devlet 'Otoritesini çe
virmekle mümkündür. Ümitsizlik telkin eden, 
kararsız olanlar, türlü eğilimleri, ortamı elverişli 
buldukları için ortaya çıkaranlara (karşı, en 
olumlu tutum, Devletin otoritesinin kesinlikle 
görülmesidir. Zamanaşımından, zamanın aşm-
dırımından ümit beklemek, Devlet otoritesini 
temsil edenlere yaraşır bir tutum olatmaz. 

Sonra, bir noktaya daha temas etmek iste
rim. Hükümet çok iyimserdir. îyümser davranı
yor, bu iyidir. Hükümetin iyimser davranışı daima 
iyidir; ama ben şu uyarmayı yapmak isterim : 
Hükümet, bu iyimserliği temsil etsin, ama inan
masın. Çünkü, ben bu iyimserliğe inanmıyo
rum. Hükümet de lütfen iyimserlerin başı 
olan Sayın Başbakandan itibaren hepsi iyim
serliği temsil etsin, ama inanmasın. Çünkü, 
iyimser olmıyacak birçok olaylarla karşı kar-
şıyayız. Hattâ Sayın Başbakanın bugün de 
tekrar ettiği bir ifadeyi ben değiştirerek kul
lanmak isterim. «Türk demokrasisi en büyük 
imtihanını başariyle vermiştir.» Onun yerine 
«Türk Silâhlı Kuvvetleri, demokrasi ve Ana
yasa düzenine bağlılığını ispat etmiştir.» «öbü
rü nedir» sesleri.) öbürünü henüz söylemiyo
rum. Çünkü demokrasi aleyhtarı akımlar her 
kurumda, her yerde devam ediyor, güç kazanı
yor, ona karşı iyimserlik ümit verir; ama 
iyimserliğe inanmıyan Mr tutum tedbir aldırır. 
Onun için iyimser olsun; ama bu iyimserliğe 
inanmasın demek istedim. 

Parlâmento kendi itibarını sarsan her türlü 
davranış karşısında çok etkili bür tutum seç
melidir dedim. Bunu dört temele dayandı
rarak arz edeceğim : Atatürkçülüğe, 27 Ma
yısa, devrimciliğe, ve reformlara karşı Yüksek 
Heyetinizin bundan sonra 'bir taviz göster
memesi, selâmetin, çıkar yolun dört temel şartı 
olduğu kanaatindeyim. Ama, bu lâfları ben 
söylersem, aşınmış gibi geliyor. Denilebilir ki, 
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«Atatürkçülüğe karşı olan kimse yok... 27 Ma
yısa kimse karşı değil... Devrimleri herkes be
nimsiyor; reformları herkes benimsiyor.» Bunu 
rahatça söyliyebilirsiniz. Ben birer misalle bu 
alandaki şikâyetlerimi arz etmek isterim. 

Atatürkçülüğe herkes evet diyor; ama bu 
garip bir şemsiye olmaz, herkes altına sığmı
yor. («Doğru doğru» sesleri.) Evet, Atatürk
çülüğe bağlı olduğunu söyliyen ıbâzı kimse
ler, Atatürk'ün resmini dairenlde bulundur de
dikleri zaıman - Isjnı vermiyeceğim; kusura 
bakmayın - onun resmini burada bulundur
mam dediği halde Büyük Millet Meclisi üyesi 
olur. Mustafa Kemal Paşa ile Atatürk'ü ayı
ranlar, (Ortadan bravo sesleri alkışlar) affe
dersiniz siyasi ahlâka karşıdırlar. Bu derece
dedir, bölücülüğün, yıkıcılığın, ahlâk yolu ol-
mıyan maskelenmiş bir savunmasi'dır. 

27 Mayısa gelince, onu hem savunurum be
nimserim demek gayet doğrudur. Aksini söy
lemeye imkân yok zaten; çünkü bu düzen 
onun üzerine oturuyor. Ama her türlü ya
yınla, davranışla, savunulan fikirlerle bu üsbat 
edilir gayet tabiîdir ki, 27 Mayısın aleyhinde 
bir tutum 'hiçbir siyasi teşekkülde, onun ge
tirdiği düzen içinde siyasa hüviyetini, hukukî 
statüsünü iktisabetmiş kimsenin söyliyemiyece-
ği lâftır. Ama, açıkça söyliyeyim ki, hepimiz 
'biliyoruz, bu tahriklere ıbir gerekçe vermekte
dir. 

Devrimlerin aleyhinde de tutum vardır; 
hem o derece vardır ki, Türkiye Devrim Diya
net Sitesindeki «Devrim» kelimesine karşı kam
panya açılmıştır. Devrim demek kötüyü yıkıp 
iyiyi yapmak demektir. îyiyi yok edip kötüyü 
yapmak irtica olur. O halde devrimin aleyhtarı 
kötünün müttefiki olacaktır. Ama açıkça söy
liyeyim ki, Türkiye'de hepimiz hu tutumun 
savunucusu olursak, devrimcilik güç kazanır 
ve ondan endişelenenlerin takrirlerine fırsat 
ver meyiz. 

Reformlara gelince; biliyorum ki, Hüküme
tin de reformu gerektirmede ve karşılaşacağı 
tepkiler arasında çok bocaladığı anlar olmuş
tur. İki misalle arz edeceğini; Toprak Reformu 
Kanunu bütün hazırlıklariyle 10 Komisyonun 
çalışmaları sonucu 1961 de tamamlandı. Fakat, 
iki yıl geçiyor, bir türlü gelemiyor ve kanun çı-
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kamıyor. Herhalde, hazırlığı bitmiş, 19 komisyon 
çalışmış, yerli, yabancı mütehassıslar tarafından 
ve tarafsız bir idare döneminde hazırlanmış, 
bir türlü gelemiyor. Herhalde birçok zorluklar 
vardır. Gelmediğinin gerekçesini orada bulmak 
lâzım. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizas-
yonu; çok güç olduğunu biliyorum, çok menfaat
lerin haleldar olduğunu biliyorum. Bâzı aleyh
teki akınların gücü kaybolur endişesiyle muka
vemet edildiğini biliyorum. Ama bunun da ka
nun tasarısına, raporlarına varıncaya kadar ha
zırlığı tamamlandı; fakat bu da bir türlü ka
nun olamadı. («Komisyona geldi» sesleri) Ko
misyona gelmiş olabilir; fakat ben bir şikâyet 
olarak arz ediyorum. Görüyorsunuz ki, hazırlı
ğı tamamlanmış olanlar bile birkaç aylık bir re
vizyonla bir türlü gelemedi. Halbuki 27 Mayısın 
getirdiği, daha doğrusu su yüzüne çıkardığı sos
yal ve ekonomik reformlar ve tedbirler toplu
ma yeni hedefler getirmiştir. Ve toplum, o hedef
lere ulaşma özlemini güçlü şekilde hissetmekte
dir. Bunları gerçekleştirilecek olan da reform
lardır. O halde, reformları getirmediğimiz tak
dirde, topluma güven vermek, demokratik düzen 
içinde bunların gerçekleşebileceği teminatını ver
mek, demokratik düzen içinde bunların gerçekle-
-şebileceği teminatını vermek çok güç, olmakta
dır. 

Bir noktaya daha dokunacağını. Baştan arz 
ettim; Senatoda söylediğim hiçbir tenkidi tek
rar etıııiyeeeğim dedim. Bu arzuyla geldim; fa
kat, bâzı fikirleri bir köke bağlamak lâzım. Geç
miş siyasi teşekkül veya davranışları temsil et
mem. Sosyal psikolojiye, sosyal gelişmeye ta-
mamiyle aykırı bir- davranış olur. Bunu müşte
reken terk etmek gerekir. Bu hususta belki, bâ
zı arkadaşlarımız, o devrin hareketlerine katıl
mış, savunucusu olmuş olabilirler. Fakat, artık 
dönem değişti. Onun zıttı, onun antitezi olan 
bir düzen içine girdik, bu düzen içerisinde an
titez savunulamaz. Bunu kökten- terk etmek za
rureti vardır. Eğer, bir arkadaşım cidden 27 Ma
yıstan önceki dönemdeki mesuliyetinden biraz 
hisli ise, onun kötülenmesini istemiyorsa, savun
masını terk etmelidir. (Bravo sesleri) Çünkü, en 
kolay odur, savunulması gayrimeşru olur, ten
kidi meşru olur. Tenkidedene rahatlıkla cevap 
fırsatı vermesin diye bende teklif ederim. Onun' 
savunulmasından, temsilinden kaçınması menfa-
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ati icabıdır. Çünkü, o sistemi savunan bir kimse 
ile konuşmayı çok çok rahatlıkla yapabilirim. 
O, aynı rahatlıkla onu savunamaz. Bunu savun
maması menfaati icabıdır. O şekilde, hiç, olmaz
sa ne rahatsızlık verir, ne de kendisinin rahat
sızlığı artar. 

Sonra tekliflerimin içinde bir noktaya daha 
dokunacağım; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin dav
ranışını ; ben partilere ders verecek değilim es
tağfurullah böyle bir niyetim yok ama, bir par
lâmento üyesi olarak, partilere de oy vermiş 
bir insan olarak bunu söylemek hakkımdır; par
tilerimiz Silâhlı Kuvvetleri sadece methetmekle, 
methü sena, ederek kaside yazmakla yetinme-
sinler, onun hareketinden de örnek alsınlar. 
Bünyesinde, tutumuna karşı gelenleri, kan dök
mekle, daima önlemiştir. (Bravo sesleri) Bunu 
her an yapan, iki defasında meydanlarda yapan, 
mütaaddit defa da operasyonlar yapan Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin yaptığı İhtilâli onda uyan
dırılan ümitlere ve gerçekleşmesi arzu edilen he
deflere ulaşırken de, teslim ettiği heyetler, de
mokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi 
partiler, aynı tutumu ve operasyonu yapabilmek 
gücünde olmalıdırlar. (Ortadan, şiddetli ve sü
rekli alkışlar, bravo sesleri) Bunu açıkça söyli-
yeceğim. Cidden, bir partinin büyük çoğunlu-
ğiyle konuşuyorsunuz, fikirlerine hayran olu
yorsunuz, ama, bir kişi çıkıyor, o heyeti çok kü
çük düşürücü, aleyhinde en kuvvetli tepkilere 
gerekçe olacak konuşmaları yapıyor ve yine ay
nı heyetin içinde duruyor. (Ortadan «bravo» 
sesleri) (Gürültüler) Ben partileri tahrik etmi
yorum, samimî kanaatlerimi söylüyorum. Sonra, 
belki başka siyasi partilerde görüşülmemiş dav
ranış vardır. Kaderini buraya bağlamış, siyasi 
hüviyetini burada iktisabediyor. Böyle kimsele
ri partisinde bulunduran siyasi teşekküller, emi
nim ki, çok büyük güçlükler içindedirler. Siya
si rekabet, partilerin birbirine karşı bâzı taktik
leri ve politikaları tesbit etmeleri zaruretidir. 
Tesbit ediyorsunuz, oranın temsilcisi içinizde, bi
raz sonra gidip oraya söylüyor, böyle bir parti
nin, siyasi rekabeti olumlu bir şekilde yapabil
mesi imkânı yoktur. Akıl vermek için değil, m-
mimiyetimdir bu. (Alkışlar) 

Esasen, böyle bir kimse, partiden çıktığı tak
dirde partiye yapacağı zarar, içindekinin onda 
biri kadar olamaz. Cidden, Sayın Başbakanın da 
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ifade ettiği gibi, büyük elem duyduk. Burada I 
konuşmaya pek gücüm yoktur, ama, konuştuk
ça biraz daha güç geldi, onun için arz ediyorum. 
Büyük bir elem içinde olduğumuz bir hakikat,. 
Evvelâ, rejim yönünden, iç ve dış itibar yönün
den; sonra, bâzı arkadaşlarımızın hayatını kay
betmeleri, bâzılarının da yaralanmaları yönün
den arz ediyorum. Bütün bunlar bizi, teşkil et
mesine çalıştığını tablo üzerine eğilerek ortak 
çözüm bulmaya sevk ederse, onların ruhları şad 
olur. Çünkü, onlar o gaye için canlarını vermiş
lerdir. Onlara kaside yerine, ruhlarını uğrunda 
verdikleri dâvanın gerçek imanlı savunucuları 
ve gerçekleştiricileri olmakla en büyük saygımı
zı ifade edebiliriz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Sonra, buhranlar olduğu zaman, birçok kim
selere büyük bir olgunluk geliyor, (Gülüşmeler) 
bir müddet sonra, bu olgunluk yok oluveriyor. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Bu psikolojik alternas-
yonlardan vazgeçmemiz, siyasi ahlâkın da bir 
gereğidir. (Bravo sesleri) Onun için, demin arz I 
ettiğim gibi, bâzan kabus görme, bazan nefes al
ma nöbetlerinden kendimizi ve Parlâmentoyu 
kurtarabilmek için bu arz ettiğim psikolojik al-
ternasyonları terk etmeliyiz. 

Sonra, önemli bir noktayı söylemek isterim. 
Büyük Devlet adamı Clemenceau; bilmiyorum 
adını yanlış mı söylüyorum, çünkü, bâzı politi
kacıların yanlış söylemeleri sonra karikatürize 
ediliyor, eğer unutursam kusura bakmayın; zan
nedersem Clemenceau'nun sözüdür;.der ki, «Po
litikacı, sokağa, kütleye hitabederek parlâmen
toya gelir.» 

Parlâmentoya geldikten sonra, yine sokağa, 
kütleye hitabediyorsa, Fransaya en büyük iha
neti yapmıştır. (Bravo sesleri alkışlar) 

Şimdi, sokak eğilimlerini temsil etmek, Par
lâmentonun haysiyetiyle bağdaşamaz. O yoldan 
alınır derdine bakılır, çare bulunur. Fakat, 
onun primitif olan ve sizinle temas ettiği anda i 
hemen spontane meydana gelen eğilimine kimse I 
kapılmaz. Ona yön verir. 

Ben birçok politikacıların gezdiği yerleri he
men ondan sonra gezdim. Onların söyledikleri 
ile benim gördüklerim arasında 180 derecelik 
fark gördüm. Çünkü, o oraya gider gitmez, biri
si bir şey söylemiş, o akıma kendisi de güç ver
miş, olmuş o sokağın akımını temsil eden bir I 
kimse. Ben de ona güçlüklerini anlatınca, bak- J 
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tim yüzüm döndü. «Haklı imişsiniz siz» diyor. 
O halde açıkça ifade edelim ki, sokaktan Parlâ
mento, sokaktan parti idare edilemez. Bunu 
anladığımız nisbette, sokağa yön verilir, pek kül
türü olmıyan gerçekleri anlamıyan kimselere yön 
vermek, yalnız politikacının başarısı için değil, 
rejimin kaderi için de önemlidir. (Bravo sesleri) 

Sonra, bir noktaya daha dokunayım, müsaade 
ederseniz. Partilerimizin çoğunun resmî organı 
yoktur. Bu da filvaki elastikiyet sağlıyor ama, 
büyük güçlükler de veriyor. Bir partinin ne 
dediğini organından öğrenmeliyiz. Ama öyle bir 
gazeteyi okuyorum ki, gazete bu partiyi tutu
yor; partiye soruyorum, «hayır» diyor. Ona 
soruyorum, «evet» diyor. Onun içinde beğendi
ğini alıyor, beğenmediğini bırakıyor. Böyle olun
ca, cidden bu parti ne düşünüyor, yöneticileri
nin kanaati nedir? Bu hususta berrak kanaate 
varamıyoruz. Eğer bizim onun aleyhinde bir dü
şüncemiz varsa onları topluyoruz, lehinde dü
şünceleri olanlar da lehindekileri topluyor her
kes kendine göre organı kullanıyor. Bir de bakı
yorsunuz ki, o partinin lehindeki düşünceler bir 
yerde toplanmış, aleyhindekiler de bir yerde 
toplanmış ama kusura bakmasın, bugün hangi 
parti isterse bir organ çıkarabilir. Hu hususta 
ileri sürülen bütün özürleri bu işleri azıcık bi
len bir arkadaşınız olarak kabul etmem. Bir or
gan çıkarma hele bir. siyasi teşekkülün organını 
çıkarması gayet kolaydır. Yalnız Parlâmento 
üyeleri yeter; birer maaşlariyle bunu çıkarabi
lir. Yine paraları da kendilerinin olur. Onun 
için, çıkamıyoruz, yürütemiyoruz demesinler; 
biraz da katlanmak lâzım, bu işe. Eğer böyle 
bir desteği yoksa zaten parti yaşıyamaz. Onun 
için müsaade ederseniz partilerin organı bulun
sun da, biz de parti ne diyor diye organına ba
kıp iyi veya kötü oradan öğrenelim. 

Şimdi bütün bu arz ettiklerimi umarım ki, 
ortak görüşlerimiz olarak kabul edersiniz. Bir 
teklifim daha olacaktır; partilerarası, gruplar-
arası bir birlik grupu kurulsa ve birçok ana prob
lemler, meseleler, en çok politik çatışmalara ge
rekçe olabilecek konular orada konuşulsa ve or
tak fikre ulaşılsa, gayriresmî bir teşekkül olmak
la beraber gruplarına gittiği zaman bir ön ha
zırlık yapabilir. Bu hususta bir örnek vereceğim. 
Yuvarlak masaları yaptığımız zaman ilk defa 
oturan politikacılar, anlaşamıyacakları kanaati
ni kesin olarak telkin etmişlerdi. Zıt fikirler sa-
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v onuldu; fakat bir gün sonra baktım birbirleri- . 
ne yanaştılar. En sonunda herkesin «benim de
diğim oldu» dediği bir beyanname neşredebildik, i 
Belki içinden öyle denmedi, bilmem ama, netice j. 
itibariyle herkesin gönül arzusu ile imzaladığı j 
bir beyannameyi neşrettik. I 

Bu arz ettiğim hususlar cidden gerçekleşemez- j 
se, demokrasinin arzu ettiğimiz şekilde gelişme 
sağlıyacağı ve yürüyeceğine inanmıyalını. Bu : 
inanca da varmadığımız takdirde, kimsenin mü
dahalesine fırsat vermeden, mertçe kendi kade
rimizi kendimiz tâyin edelim. Ben eğer böyle bir 
ümidi kaybedersem kendi kaderimi kendim tâyin 
edeceğimi arz eder, görüşlerimi sabırla dinledi
ğiniz için (biraz da yararlı olur ümidindeyim) 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Ali Dizman. 

Y. T. P. GRUPU ADINA H. ALİ IDİ^MAN 
(Tokat Milletvekili) — ıSaym Başkan, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; de
mokrasimize karşı ıgirişilen hareketin karşısın
da olduğunu, inançlarımıza mutabık olarak ke
sin tutumu ile bir defa daha isbat eden millî I 
.iradenin koruyucusu şerefli 'Türk Ordusuna Y. j 
T. P. niu şükran ve takdir hislerini ifade ve ! 
bu uğurda hayatlarını feda eden aziz senitleri- j 
mizin hatırasını tekrar hürmetle anmakla söz- ! 
lerime başlıyacağım. 

21 Mayıs olayları, Cumhuriyetimize karşı J 
kuvvetli ve eylemli bir kalkışma olduğunu; gös- | 
terir kesin belirti ötesinde bir vakıa olması i 
itibariyle, Anayasamızın 124 ncü maddesindeki j 
unsurları ihtiva etmektedir. Bu itibarla Bakan
lar Kurulu kararının 'tamamen hâdise ve Ana
yasaya uygun olduğu miitalâasındayız. Bu se
bepledir ki, Y. T. P. nin reyi müsbet olacak
tır. 

Sıkıyönetim tatbikatının zaruretlerle mu- ; 
kayyct bir seyir takibedeceğindeıı de emin bu- ı 
Ilınmaktayız. 

Hâdiselerin sıkı yönetimin temdidine ihti- j 
yaç hissettirmiyen ve belki aksini ica'bettirecek J 
bir şekilde gelişeceği ümidinde olduğumuzu da 
arz etmek isteriz. 

Mevzu ile ilgisi bakımından, şu noktayı da 
tekrar arzı bir mecburiyet olarak hissetmek
teyiz : 

Parti mücadelelerinde politika metodlarının I 
bii" intikal rejiminin zaruretleri 'ortadan kalk- i 
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tığı zaman bile, çok 'hassas olarak tesbit edil
mek, musibet hedefler politikanın mihverini teş
kil etmek ve kolay netice alıcı görünen kısır 
politikaya rağbet etmiyerek, demokrasiden 
gayrı yolları iyi ıgörenlere bir esbabı mucibe 
olmasa bile heveslerini tahrik etmeden çekin
meyi belirtmek isteriz. 

Bu vesile ile Yüce Meclise hürmetlerimizi 
sunarız. (Sağdan alkışlar) 

•BAŞKAN — Sayın Koçaş?.. Yok mu efen
dim?... 

Sayın ıSıtkı Ulay. 
SITKI ULAY (O. ıSenatosu Tabiî Üyesi) — 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin muhterem üyeleri, bendeniz örfi idare mü
nasebetiyle, ne Parlâmento, ne Hükümet ne si
yasi partiler 'Ve ne de politika mevzuunda mâ
ruzâtta bulunacak değilim. Ancak, Türkiye 
Cumhuriyetinin tarihî ve çok şerefli bir mües
sesesine ; aczini,, haddini ve hududunu bilmez 
bâzı sergüzeştçilerin millet nazarında vurmak 
istedikleri leke ve kara bir damıga dolayısiyle, 
bu şerefli müessesenin eski bir kumandanı ola
rak yüksek 'huzurlarınızda teessür ve elemlerimi 
ifade etmek isterim. Bu mevzuda, ancak beni 
ve şüphe yok ki, sizleri de 'teselli eden bir ci
het varsa, yine bu menfur harekete karşı bu 
müessesenin mezunu insanlar tarafından karşı 
gelinmesi ve bu müessesenin kııdsiyet ve ıılıı-
hiyetine leke vurmak istiyenleri yine bu mü
essese mezunlarının 'ortadan, kaldırmak istemiş 
olmalarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Büyük Türk Milletine ve Türk Cumhuriye

tine her zaman içinizde de bulunan kıymetler, 
Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak ıgibi dâhi 
kurtarıcılar yetiş1 tiren ve baş11 an baş a her zer
resi, tarih olan bu müessese, kuruluşundan beri 
ömrü boyunca en şiddetli istipdat idareleri 
devrinde dahi hürriyet, demokrasi ve insanlık 
hakları uğrunda Yemen çöllerine sürülen ve 
ayakları bağlanarak denizlere atılan hürriyet 
şehitleri vermiş, ve nihayet yine 27 Mayısta 
ancak Türk demokrasisinin inkişafı ve bugün
kü kavuşulan ideal Anayasa, çift meclis, geniş 
söz ve basın hürriyetleri uğruna ışahlanarak onu 
tahakkuk ettirmiş 'olan Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin ve Bütün Türk Milletinin vaz'geçilmez 
mümtaz bir varlığı idi. 
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Bu mümtaz varlığı, 'hasis ve küçük emelle

rine tahrik ile âlet etmek istiyenleri, 'bir taraf
tan huzurlarınızda tel'in :ile yüksek adalete 
teslim ederken, bir 'taraftan da 'milletin mü
messilleri olan sizlerden ive Türk Silâhlı Kuv
vetlerinden dileğim ('Gerekli ceza ve tasfiye
leri mütaakıp) el birliği ile bu müesseseyi si
yasetten tecrit ve yine şerefli mevkiine ulaş
tırmada lütuf ve gayretlerinizi esirgememenizi 
ve millet adına yüksek teveccüh ve itimatları
nıza tekrar mazhar kılmanızı, elem ve üzüntü
lerimle arz ve istirham etmek olacaktır. 

2 nci olarak vâki bir istirhamım da Sayın 
Hükümetimizin Anayasaya dayanarak ilân et-
miş bulunduğu 3 vilâyete ait örfi idare mev-
zuundadır. Demokratik nizama karşı girişilen 
bir hareket karşısında Hükümetin haklı hassa
siyetini idrak ve takdir ile beraber, bu örfi 
İdarenin m'âni zail ölür olmaz hattâ mümkün
se 'bir aydan da daha az bir müddet esnasında 
ref'ini ilgililerin incelik ve hassasiyetinden 
beklemekte olduğumuzu arz etmek isterim. 

Olgunlaşmış 'Türk Milleti adına tahakkuk 
ettirilen bu sıkı yönetimin, bir 'kadife eldiven 
içerisindeki çelik pençe gibi 'Türk Ordusunun 
nezaket ve mümtaz meziyetlerine has bir ince
likle tedvir ve idaresini ve yâri ağyar önünde 
Orta - Şarık'ın bâzı şehirlerinde 'gördüğüm igibi, 
ellerinde silâh ve makinalı tabancalarla dola
şan asker ve vasıtalarla asla temsil edilmiyece-
ğine şimdiden inanıyor ve rgüveniyor ve bu 
maksatla musibet oyu kullandığımı yüksek hu
zurlarınızda arz ediyorum. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi adına Sayın Odyakmaız. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA CBVAD OD-
YAKMAZ (Sivas Milletvekili) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; Anayasamızın 124 
ncü maddesinin ilk tatbikat sahasına çıkmasına 
şahidolmaktayız. Yeni Anayasanın getirmiş bu
lunduğu ıgeniş hürriyet nizamı içinde, Sıkıyö
netim ilânı ile bâzı hürriyetlerin tahdidinde, 
eski iktidarlar devrinde ilân edilmiş olan sıkıyö
netimlerin tatbikatı sırasında görülen hüzün ve 
endişe verici tatbikatların hulunmıyacağma ina
narak, ıgönül huzuru ile rey vereceğiz. 

Yalnız, şurasını katiyetle belirtmek isteriz 
ki, memleketin içinde bulunduğu şartlar bu Sı-
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kıyönetimi ıgerekli kılmış, fakat, Sıkıyönetim ida
recilerine de adaletle, insaniyetle muamele et-
ımek 'zaruretini getirmiştir. Bu inançla, Sıkıyö
netim ilân edilmesi teklifine müspet rey vere
ceğimizi arz eder hepinizi hürmetlerimle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Ahmet Bilgin. 

M. P. GRUPU ADINA AHMET BİLGİN 
(Kırşehir Milletvekili) — Muhterem arkadaşlar; 
temeli 27 Mayıs inkılâbı olan demokrasimizin 
yok edilmesi amacı ile haşlayıp vatandaş kanı 
dökülmesine kadar varan 20 - 21 Mayıs menfur 
olaylarını Ibu kürsüden tel'in etmeyi tarihî bir 
vazife saymaktayız. Türk Milletinin huzur ve 
bekasının yegâne temeli bulunan aziz Ordumu
zun örnek hareketini yine bu kürsüden şükranla 
anmayı borç Ibiliriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
intikamcı ve yıkıcı tahrikler karşısında ener

jik davranılmadığı takdirde, rejimimizin kö
tü hir akıbete uğrayabileceğini mükerrer olarak 
Hükümete arz etmiştik. 

Vukubulan bu müessif olaydan sonra, Hükü
metin bundan sonra daha müteyakkız ve ener
jik davranmak suretiyle bu gibi müessif hâdise
leri önliyeceğini ümidetmekteyiz. 

Bu münasebetle, Hükümet tarafından ilân 
edilmiş bulunan bir aylık Sıkıyönetimin Anaya
samızın 124 ncü maddesine uygun olduğunu arz 
ederken, ıgeçmiş iktidarlar zamanında olduğu gibi 
suiistimal edilmiyeceğine inanmaktayız. 

Bu itibarla, Millet Partisi Grupunun müs
pet oy kullanacağını arz eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak Milletvekili) 

— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin muhterem üyeleri; . konuşmamı iki nokta
da toplıyacağım. 

Sayın Başlbakan ismet inönü, Sıkıyönetim 
hakkındaki Hükümet teklifini Meclisin tasvibi
ne arz ederken, kendisinden siyasi hâdiselerin 
dışında yıllardan beri yapmasını istediğim bir 
tarijhî konuşmayı yapmaya vesile huldu, fakat, 
hu konuşmayı hem bir taraftan zamansız, bir 
taraftan eksik, hir taraftan dal Hükümetin va
zifelerini taimamen yerine 'getirdiği hir günde 
yapmamış olması bakımından şayanı tenkid gö
rüyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, Sayın înönü, Türk 

Devletinin şahsına bağlı olmadan beka bula
cağı hakkındaki endişeleri, beka ibulamıyacağı 
(hakkındaki endişelere cevap vermek gibi bir 
kaygıyla konuştu. Evvelâ bu çeşit endişelerin 
İkimden geldiğini Iben şalhsan (bilmiyorum. Bizim 
'bildiğimiz bir tek gerçek vardır ki, Türk Dev
leti, kendisinin tarihî hizmetleri ne olursa olsun, 
şalhıslarm üstünde ve dışında vardır ve ebedi
yen var olacaktır. (Soldan şiddetli alkışlar) (Or
ta sıralardan, «Devlet demedi, demokrasiden 
bahsetti» sesleri) Arkadaşlarım, «demokrasiden» 
Ibahsetti, diyorlar. Biz, Türk Devleti derken, 
Türkiye'de namuslu bir idarenin temsil edeceği 
demokratik Devleti kasdediyorum. 

Muihterem arkadaşlar, «eksiktir» dedim. 
Mademki, bu derecede sosyal ve felsefî bir görüş 
ortaya koydu; niçin bir millette bir halk reji
minin evvelâ halk vicdanına dayanacağını söy-
liyerek söze başlamadı? Ordu, Parlâmento, ba
sın, kim olursa olsun, evvelâ bir millet varlığı, 
teker teker fert olarak var olmakla meydana 
gelir. Ordu vaizife (bakımından, . kanunlara göre 
vazifesini yapar, kanunlardan salâhiyet alır, 
böylece bir müessese lölur. Parlâmento, yeni Ana
yasamızın ve kanunların çerçevesinde vazifesini 
yapmakla hudutludur. O halde, rejimlerin te
meli milletlerin vicdanıdır. 

ıSize açıkça söyliyeyim ki, Ibütün tarihî tecrü
belerden gayet müspet vazife görmek şuuru ile 
çıkmış Türk Ordusuna rağmen, Türk millî vic
danı, ' Türk halkının idaresini her türlü feda
kârlıkla korumak azim ve kararındadır. Nite
kim, Başbakandan 27 Mayıstaki halk reaksi
yonunu ifade ederken, «ertesi günü bir tek re
aksiyon, aksi ses çıkmadı,» dedi. Çünkü, 27 Ma
yıs milletin vicdanına uygun bir hareketti. Hal
buki, dünkü hâdiselerde gördük ki, gecenin 
muhtelif saatlerinde bir tek vatandaş olup bi
ten hâdiselerin içine katılmadı ve bir tek vatan
daş vicdanında buna karşı en küçük bir müsa
maha hissini dahi duymadı ve sokağa çıkma ya
sağı kalktığı zaman, düğün bayram havası için
de ordusuna minnetlerini ifade ederek sokakla
ra döküldü. O halde, felsefî ve sosyal bir kana
ati ifade ederken tarihî şahsiyetine istinat eden 
İnönü, bu derecede esaslı bir nokta üzerinde 
evvelâ durmalı, sonra Orduyu, tarihî varlığı, 
ananevi varlığiyle bütün geçmiş zamanlardan 
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bu zamana kadar hizmetini yapagelmiş olarak 
göstermeli idi. Bu bakımdan, konuşmasını, isti-
nadcttiği içtimai görüş ve felsefi düşünüş bakı
mından eksik görüyorum. (Orta sıralardan, an
lamamışsın.. sesleri.) 

VAHAP DÎZDAROĞLU (MardinMilletveki-
li) — Yarın okuduktan sonra anlarsın. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, sataşanların içerisinde Coş
kun Kırca da var. Kendisine küçük dahî diyor
lar. Ondaki deha başkasında olmadığı için tabiî 
ben anlamamış olabilirim. 

Muhterem kardeşlerim, nizin zamansız bu
luyorum1? Bir Hükümet tasavvur ediniz ki, 21 
Mayısı 22 Mayısa bağlıyan Pazartesi günü cere
yan eden hâdiseler içinde takındığı kanun an
layışını, hâdiseler karşısında nasıl direnmek lâ
zım geldiği anlayışını, bir intikal devri edebiya
tı içinde şimdiye kadar gösterememiş. Böyle 
bir vaziyette olan Hükümet çıkıyor, «Bakınız 
dünyanın her tarafında rejimler, ordularına is-
tinadederek ayakta durur. Binaenaleyh rejim, 
benim şahsımın haricinde de ebedîdir; çünkü 
Ordu, kanunlara uygun olarak vazifesini yap
mıştır.» diyor. O halde, muhterem arkadaşla
rım, şimdi şöyle düşünüyorum. 5 Nisan görüş
melerinde Sayın Başbakan «Başka millletlerin 
6 senede geçirdiği intikal devrini; biz 1,5 sene
de geçirdik.» diye kendisine göre bir müsamaha 
havası içinde bulundu. Bugün ise, kanunların 
kesin tatbik edilmesinden meydana gelen reji
min selâmeti fikrini, kendi felsefi görüşlerine 
istinadettirmek gibi, haksız bir -durumdadır. O 
halde Sayın Başbakan, şahsan bütün ömrümce 
beklediğim bu tarihî konuşmasını, parti ve Hü
kümet düşüncelerinin dışında, daha müsait bir 
zamanda ve dört başı mâmur olarak yapmalı 
idi. (Orta sıralardan «Bundan daha mamur ne 
olur?» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım; bir noktayı daha 
arz edeyim. Sayın Başbakan öyle bir zamanda 
tarihî konuşmasını yaptı ki, temsil ettiği Hü
kümetin, bugün rejimin selâmeti istikametinde 
halledilen hâdiselerin neresinde olduğunu anla
mak imkânı yoktur. Nerede haber almıştır? Ne 
şekilde ve nerede hangi vazifeyi görmüştür; ne 
gibi tedbirler almıştır? Bunlar hakkında hiçbir 
işaret ve ifade yok. Bakınız, şimdi size hâdi
seleri birer birer tahlil edeceğim. 
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ATA TOPALOĞLU (Ordu Milletvekili) — 

Mevzua gel, sadede gel. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bili
yorsunuz ki, arkadaşlar, sıkı yönetim kararı 
20 Mayısı 21 Mayısa bağlıyan cidden esef veri
ci hâdiselerin sonunda alınmıştır. Bu hâdiseler 
hakkında elimizdeki resmî belge, Millî Güven
lik Kurulu ve Bakanlar Kurulu namına neşre
dilen, 21 Mayıs tarihli belgedir. Bu belgeye na
zaran, cereyan eden hâdiseler şöylece sıralan
mıştır ve şu tarzda tavsif edilmiştir. 

«A) Bir emekli albay, kendi karanlık emel
lerine bir kısım Harb Okulu öğrencilerini âlet 
ederek, demokratik rejime ve memleketin meş
ru idare düzenine karşı silâhlı bir isyan hareke
tine girişmiştir. 

B) Anayasa rejimine ve demokratik düze
ne bağlı Türk Silâhlı Kuvvetleri, Genelkurmay 
Başkanlığının" emrinde, derhal duruma el koy
muş ve hareketi bastırmıştır. 

C) Haber, yurtta derin bir infial yaratmış; 
Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri âsi
lere karşı olduklarını bildirmişlerdir. Ankara 
dışında hâdise cereyan etmemiş ve her yerde 
Türk Silâhlı Kuvvetleri duruma hâkim olmuş
tur. Âsi emekli albay ve suç ortakları adalete 
teslim edilmişler ve nezaret altına alınmışlar
dır.» 

Muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, 
Harb Okulu öğrencilerinden bir kısmının katıl-
masiyle Ordu çerçevesi içerisine giren hâdise, 
yine Ordu çerçevesinde enerjik olarak, Türk 
Anayasasının, rejiminin ve meşru müesseseleri
nin korunması istikametinde bastırılmış ve me
sulleri mahkemeye verilmiştir. 

Şimdi böyle bir durumda, bugünkü konuş
mayı yapan Başbakanın ve Hükümetin, hâdise
yi evvelden her hangi bir şekilde izleyip izle
mediği, hâdise hakkında ne zaman ve ne şekilde 
haber aldığını, haber aldıktan sonra ne gibi ted
birler aldığını öğrenmek mümkün olmamakta
dır. Yalnız ne oluyor? Hükümet, Millî Güven
lik Kurulu ile beraber toplanıyor ve sıkı yöne
tim ilânına karar veriyor. İşte bizim elimizdeki 
resmî belgeye göre, durum budur. 

Muhterem arkadaşlarım; milletin gözbebeği 
gibi sevdiği Silâhlı Kuvvetleri ve Ordusu ve 
onun hakikaten değerli kıymetler yetiştiren 
Harb Okulu müessesesinden bir kısım öğrenci-
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I nin dahi iğfal edilebilmiş, edilememiş hâdisesi, vic-
I danımızı karartmakta ve bu müessesenin, bu 
I beklenmedik elem verici olaydan kurtulup, ken-
I di millî hüviyetini bir 'an evvel alacağını bekle-
I mekte, ümit etmekte ve bu ümidi içimizde yaşat-
I maktayız. 
I Fakat; Hükümet, şimdiye kadarki tutumu 

ile, Türkiye'de Devİetin halk reyi ile kurulup, 
I o reylerle kurulacak Büyük Millet Meclisinin ya

saları ile idare edileceği gerçeğini, iyiden iyiye 
bütün vatandaşlara anlatacağı yerde, bu gafil 
insanlara, bir macareperestin telkinlerine kapıl-
lan insanlara her yönden Türkiye'deki rejimin 
mânası, istinadettiği halk reyinin temeli anlatı
lacağı yerde maalesef bir intikâl havası, ihtilâ
lin her gün mevzu edilmesi suretiyle yanlış bir 
hava, halk reyinin münakaşası şeklinde bir hava 
bu memlekette sürüp gelmiştir. O halde, biz, sü
ratle Türkiye'de halk reyinin münakaşa mevzuu 
olamıyacağmı, (Soldan bravo sesleri) Türkiye'de 

I Devletin reyle kurulacağını, Türk Anayasasının 
çizdiği esaslar çerçevesi ve gösterdiği istikamet
ler dışında Türk Devletinin yürütülemiyeceğini 
herkese inandırmak ve herkese anlatmalıydık. 
Bu noktada elimizden geleni yapmamış durum
dayız. Hattâ, Hükümet şöyle durumlara da düş
tü. Arkadaşlarım, 5 Nisan konuşmaları geldi, 
geçti. Bir itfaiye müdürü tasavvur ediniz. Bir 
adam, binasını sigorta birimine tamamen yakı
yor. Elinde itfaiye müdürünün vesikası var. 
«Falan zat binasını sigorta birimine tema ederek 
binasını yakıyor,:» diye. itfaiye müdürü bu yan
gını söndürmiyecek mi? Elbette söndürecek. 
Çünkü, yanan yer millî servete dâhil bir yerdir; 
ikincisi, başka bir yere de sirayet edebilir... Ar
kasından da sigorta primine tamah ederek yan
gın çıkaran vatandaşı adaletin pençesine vere
cek ve tazminat dâvası açacak. Hükümet, öyle 
duruma düştü ki, türlü mazeretlerle kanunları 
tatbik etmemek suretiyle, birtakım gafil insan
larda, birtakım gençlerde «kanun ne imiş» mef
humu hâsıl oldu ve gemisini yürütmek gibi, 
«gemisini yürüten kaptandır» gibi bir zihniyet 
bu memlekette hâkim oldu. (Soldan, şiddetli al
kışlar ve bravo sesleri) (Ortadan «çarelerini 
söyle» sesleri) 

j Muhterem arkadaşlarım; bu sıkı yönetim ka
rarma ben şahsan, sırf Ordunun kendi çerçeve
si içinde cereyan edip, kendi çerçevesinde tedbir-

J lerinin isabetle bulunup halledilmesi; fakat, göz-
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bebeğimiz telâkki ettiğimiz Harb Okulunun bir 
kısım Öğrencilerine sirayet etmesi ve taşıdığı 
ehemmiyeti bakımından bir aylık bir sıkı yöne
timin tatbik edilmesini, Hükümetin gördüğü za
rurete uygun olarak kabul ediyorum ve müspet 
rey kullanacağım. (Orta sıralardan, «öyle ise ne 
itiraz ediyorsun» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Fa

kat, Silâhlı Kuvvetlerin Anayasaya riayette gös
terdiği örneği, bütün müesseselerimizin, Parlâ
mentonun ve Hükümetin göstermesi gününün 
çoktan gelip geçtiğine kaani olduğumu da bu ve
sileyle ifade etmek isterim. İntikal devri edebiya
tının bırakılmasını, tıpkı bu hâdisede olduğu 
gibi, gelecek nesillerin kumandanlarını dahi ce
za takibatına alacak ve icabında millî selâmete 
ve Anayasa rejimine güvenmek için onlara silâh 
çekmek kudretini gösterecek bir kanun anlayı
şına, Hükümetin artık gelmesi gününün çoktan 
geldiğine inanıyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar, 
müsaade buyurun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Mil
lî vicdana uymıyan hiçbir hareketin Türkiye'de 
başarı kazanamıyacağı gerçeğinin, bu vesile ile 
hepimizin bir defa daha üzerine eğilip ve mille
tin Hükümetten, Parlâmentodan neler beklediği
ni sezindi ve ona göre hareket etmeliyiz. 

Arkadaşlar; size bir hâtıramı arz edeyim. Be
nim evim Cumhuriyet Gazetesinin yanıbaşmda-
dadır. Hâdiseleri 12 den itibaren adım, adım, 
gördüm, müşahede ettim. Orada vazife alan beş 
tane Mehmetçik, aldığı vazifenin icabı, süngülü 
mavzerini, hâdise yerine gelmiş olan be§ tane 
yüksek rütbeli subaya, üzerine inzibat erleri 
bindirilmiş 5 tane jeepe ve sayısız Harb Okulu 
öğrencisine tevcih etti. Evvelâ kumandanlardan 
birisi mehmetçiklere ihtar ederek üzerlerine doğ
ru yürüdü. Mehmetçik mukabil ihtarını yaptı. 
İş biraz daha ileriye gitti. Jeepler biraz daha 
ileriye doğru yürümek istedi. Mehmetçik yine 
mukavemetini gösterdi ve son ihtarını yaptı. 
Üstü geldi, kumandanları geldi ve kendisine 
emir verdi. Yalnız Harb Okulu talebeleri şu za
bitlerin nezareti altında geçecegtir, dedi. Ondan 
sonra silâhını omuzuna taktı. Mehmetçiğin, bu 
kânun anlayışının bu vazife anlayışının, hepi
mize ve başta Hükümete örnek olmasını temen
ni eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Adalet 
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! Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; söz istemiş 
olan yalnız bir arkadaşımız kalmıştı. Bununla 
beraber kifayet takriri geldi okutuyorum. (Ona 
da söz verelim sesleri) Bu arkadaşa da söz vere
lim mi? (Verilsin, verilsin sesleri) 

Sayın Niyazi Ağırnaslı. (Yok sesleri) Yok. 
Ağırnaslı bulunmadığına göre kifayet takriri

ni de okutmuyorum. Başka söz istiyen yoktur. 
Hükümetin Ankara, İzmir ve İstanbul illeri 

sınırları içinde 21 Mayıs 1963 günü saat 15,00 
ten itibaren bir ay süre ile ilân ettiği sıkı yöne
tim kararını tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın, 20/21 Mayıs gecesi yaralananların bir heyet 
tarafından ziyaret edihnesi hakkındaki önergesi. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; bir takrir var, onu 
da okutup oturumu kapatacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saym Başkanlığına 

20/21 Mayıs günü yaralanan vatan evlâtları
nın Büyük Meclis namına bir heyet tarafından 
ziyaret edilerek, sevgi ve saygılarımızın kendi
lerine iletilmesine karar verilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Ertuğrul Altça 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul .edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; müsaade buyurursanız 
Senato ve Millet Meclisi Riyaset Divanlarından 
üçer kişiden mürekkep altı kişilik bir heyet, ya
ralıları Türkiye Büyük Millet Meclisi adına zi
yaret etsin. Bir Reisvekili, bir idareci üye ve 
bir de kâtip, Senatodan ve Millet Meclisinden 
ayırırız, Yüce Meclis adına ziyaret ederler. 

Arkadaşlar; gündeme başlarken, kabul buyur
duğunuz takrire, göre bugün başka bir husus ko
nuşulmayacaktır. Yalnız, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin gündeminde biran evvel intacı lâzım-
gelen hususlar vardır. Onları görüşmek üzere 
müsaade buyurursanız önümüzdeki Çarşamba 
günü saat 14,00 te tekrar Türkiye Büyük Millet 
Meclisi birleşik toplantısı' yapalım. (Muvafık 
sesleri) 

•20 Mayıs 1963 Çarşamba günü saat 14,00 te 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik oturu
munda toplanılmak üzere, bugünkü Birleşimi 
kapatıyorum. 

I Kapanma, saati : 16,25 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

22 . 5 . 1963 Çarşamba 

Saat : 14,00 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Sabık Sanayi Bakanı Sebati Ataman 
hakkında, Anayasanın 90 ncı maddesine göre iş
lem yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/26) 

2. — Eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu 
hakkında Meclis soruşturması yapmak üzere ku
rulan ve eski Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan 
ile eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk 
haklarındaki saruşturmaları yürütmekle gö
revli Komisyonun tahkikatı tekemmül ettirdiği
ne ve gerekli kararın! bilâhara sunacağına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/1) 

n 
GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı il© düşürülen 
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruştuıma is
temine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) numaralı Beş Kişilik 
Komisyon raporu ile eski Ticaret Bakanları Sıt
kı Yırcalı ve Zeyyat Mandalinci'nin yazılı mü

dafaaları (Başbakanlık tezkerelerine ilişik 
umumi dizi puslasiında 37 sıra numarasını taşı
yan dosya hakkındaki) (3/1) (S. Sayısı : 9, 9 a 
ek ve 9 a ikinci ek) [Dağıtma tarihi : 
6 . 2 . 1963, 20 . 3 . 1963, 18 . 5 . 1963] 

2. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı üe düşürülen ba
kanlardan gayrı bâzı eski bakanların görevle
riyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma iste
mine dair Başbakanlık tezkereleri ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 Kişilik 
Komisyon raporu ile eski Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Nafiz Körez'in yazılı müdafaası 
(Başbakanlık tezkerelerine ilişik umumi dizi 
puslasında 75 sıra numarasını -taşıyan dosya 
hakkındaki (3/1) (S. Sayısı : 11 ve 11 e ek) 
[Dağıtma tarihleri : 6 . 2 . 1963, 30 . 3 . 1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilen metin ile Millet Meclisinin 
değiştirişi ve Karma Komisyon raporu (2/337) 
(S. Sayısı : 12, 12 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 17 . 5 .1963,20 . 5 . 1963] 




