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1. — GEÇEN Tül 

Birinci oturum 
Yapılan yoklama sonucunda yeter çoğunluk 

olmadığı anlaşıldığından yarını saat sonra top
lanılmak üzere Birleşime ara verildi. 

İkinci oturum 
Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz'm; otoma

tik cihazla yapılan yoklama şeklinin İçtüzüğe 
aykırı olduğu yolundaki demecine, yoklamala
rın şimdiye kadarki uygulamalarında her hangi 
bir usulsüzlük olmadığı yolunda cevap verildi. 

Antalya Milletvekili Nihat 8u ve 6 arkada
şının, 33 Diesel - Electric lokomotifinin ihalesi 
münasebetiyle Ulaştırma Bakanı Ferit Alpis-

BAŞKAN — Otomatik cihazla yapılacak yok
lamaya lütfen işaret buyurunuz. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

rANAK ÖZETt 

keneler hakkında Anayasanın 90 ncı ve İçtüzü
ğün 169 ve mütaakıp maddeleri gereğince Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesi, üze
rinde yapılan uzun görüşmelerden sonra, oya 
kondu ve reddedildi. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Balıkesir 

Fer ruh Bozbeyli Mithat Şükrü Çav dar oğlu 

Kâtip 
Samsun 

İlyas Kılıç 

Ekseriyet hâsıl olmamıştır. 10,30 da topla
nılmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 10,10 

B İ R Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkavekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : ismet Kapısız (Yozgat), İlyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 



ÎKÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Başkavekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : ismet Kapısız (Yozgat), Ilyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik oylama cihazları ile 
oylarınızı lütfen kullanınız. Lütfen anahtar
ları çevirip, işaret buyurunuz. 

1: — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman'ın, sabık ve sakıt Bakanlar
dan Celâl Yardımcı, İktisat ve Ticaret Bakan
lığı makamı ile eski Sanayi Bakanı Samet Ağa-
oğlu ve Halûk Şaman haklarında soruşturma 
yapmakla görevli Soruşturma Komisyonundan 
istifa ettiğine dair önergesi (4/16) 

BAŞKAN — Gündemin birinci maddesi ile 
ilgili olarak Soruşturma Komisyonundan bir 
istifa var, okutuyorum. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve ar

kadaşları hakkında soruşturma yapmak üzere 
Meclisin, 3 . 7 . 1962 tarih ve 17 nci Birleşimin
de 11 sayılı Kararı ile kurulup 25 sayılı Kararı 
ile görevlendirilmiş olan komisyon çalışmala
rına, uzun zamandan beri devam eden rahat
sızlığımın daha ciddi 'bir safhaya girmiş bulun
ması hasebiyle, devam imkânını bulamamakta
yım. 

Mazeretime binaen mezkûr komisyondaki 
vazifemden istifamı üzülerek arz ve kabulünü 
üstün saygılarımla istirham ederim. 

Komisyon Başkanı 
(J. Senatosu Kırşehir Üyesi 

Ali Rıza Ulusman 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunu]ur. 

2, — Sabık ve sakıt Bakanlardan Celâl Yar
dımcı, iktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ile 
eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve Halûk 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
Ekseriyetimiz vardır, gündeme başlıyoruz. 

Şaman haklarında Soruşturma yapmakla gö
revli Soruşturma Komisyonundaki iki münha-
le üye seçimi. 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sıra numara
sında Soruşturma Komisyonunda iki münhal 
üyeliğe seçim yapılması vardır. Bu münhal üye
liklere C. H. P. namzedini bildirmiş, M. P. bil
dirmemiştir. M. P. namzedini bildirinceye ka
dar seçim gelecek birleşime bırakılmıştır. 

3. — Sabık ve sakıt Bakanlardan Celâl Yar
dımcı, İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ile 
eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve Halûk 
Şaman haklarında soruşturma yapmakla gö
revli Soruşturma Komisyonu görev süresinin 
uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezke
resi (3/44) 

BAŞKAN — Soruşturma Komisyonunun gö
rev süresinin uzatılması hakkında bir dilek var
dır. Teklifi Okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Eski Bakanlardan Celâl Yardımcı, iktisat 

ve Ticaret Bakanlığı makamı ile eski Sanayi Ba
kanı Samet Ağaoğlu hakkında Meclis Soruş
turması yapmak üzere 11 numaralı Kararla ku
rulan, 25 numaralı Kararla da eski düşük Ba
kanlardan -{Halûk Şamanla Sanayi eski Bakanı 
Samet Ağaoğlu hakkındaki soruşturmaları yap
makla görevlendirilmiş olan ve 48, 58, 59, 72 ve 
77 numaralı kararlarla da görev süresi uzatılmış 
bulunan Soruşturma Komisyonumuz kendisine 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 255 — 
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mevdu işlerin çokluğu dolayısiyle intacetmek 
imkânını bulamamış olduğundan bu görev süre
sinin sona erdiği tarihlerden itibaren altı ay 
daha uzatılması için Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kuruluna arz edilerek karara iktiran 
ettirilmesini saygılarımla yüksek tasvibinize arz 
ederim. 

Soruşturma Komisyonu Sözcüsü 
Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

BAŞKAN — Soruşturma Komisyonu verdi
ğiniz müddet zarfında işini bitiremediği için 
6 ay daha sürenin uzatılmasını istemektedir. 
Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş, komisyona 6 ay da
ha müddet verilmiştir. 

Gündemin 4 ncü maddesine geçiyoruz. 

4. — Ankara ve İstanbul'da ilân edilmiş 
olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/45) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okuyo
rum. 

T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 
tlği : 18 . 2 . 1964 tarihli ve 2 - 2/570 sayılı 

yazımız. 

20 . 21 . Mayıs 1963 gecesi önceden yapılmış 
tertipler sonucunda Anayasayı ihlâl amacını 
güden bir ayaklanma hareketi üzerine, An
kara, İstanbul ve İzmir illeri sınırları içinde bir 
ay süre ile ilân edilip Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 22 . 5 1963 tarihli ve 70 sayılı Ka-
rariyle onaylanan ve 19 . 6 . 1963, 19 . 8 . 1963 
tarihli ve 75,76 sayılı kararlariyle ikişer ay ve 
17 . 10 .1963, 19 .12 .1963, 19 . 2 .1964 tarihli ve 
79, 86, 92 sayılı kararlariyle de 21.10 .1963 tari
hinden 2 1 . 4 .1964 tarihine kadar Ankara ve is
tanbul illerinde ikişer ay süre ile uzatılması 
kabul edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 21 . 4 . 1964 
tarihinden itibaren Ankara ve İstanbul ille
rinde iki ay süre ile ysniden uzatılmasının 
Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Millî 
Güvenlik Kurulu ile Bakanlar Kurulunun 
15 . 4 . 1964 tarihli müşterek toplantısında uy
gun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
ismet inönü 
Başbakan 
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BAŞKAN — Efendim, Başbakanın teklifi 

üzerin o görüşme açıyorum. 
Evvelâ grup sözcülerine söz veriyorum. 

C. K. M. P. Grupu adına Sayın Kadircan Kaflı, 
buyurun. 

O. K. M. P. GRUPU ADINA KADİRCAN 
KAFLI (Konya Milletvekili) — T. M. Meclîsi
nin sayın üyeleri, 

Hükümet 21 Mayıs 1968 ihtilâl teşebbüsü 
yüzünden lüzum gördüğü ve ertesi gün Yük
sek Kurulunuzca kabul edilen sıkıyönetimin 
iki ay daha uzatılması ile 6 ncı defa huzuru
nuza gelmiş bulunuyor. 

O zaman sıkıyönetimin kurulmasını zaruri 
kılan hukukî siyasi ve idari mesnetler vardır. 
Fakat bugün bu zaruretler ortadan kalkmıştır. 
Günkü muhakemeler bitmiştir, hükümlerin çoğu 
kesinleşmiş ve infaz edilmiştir. Bir ikisi de ke
sinleşmek üzeredir; bundan sonra hâdise ile 
ilgili olarak yalnız bir veya iki basit infaz 
işi bahis konusu edilebilir. 

Buna rağmen Hükümetin hâlâ sıkıyöneti
min sürdürülmesinde ısrar etmesine mâkul bir 
mâna vermek mümkün değildir. Bu gerçeği 
daha iyi belirtmek için Sayın Başbakanın 19 
Şubat 1964 günü bu kürsüden yaptıkları bâzı 
açıklamalar üzerinde durmak faydalı olacak
tır. Sayın Başbakan demişti ki, (Sıkıyöne
timin konmasını ve bir gün fazla devamını ne 
Meclis, »3 Hükümet arzu etmiştir.) 

Durum, Başbakanın bu sözlerinin samimî 
olup olmadığı üzerinde bizi şüpheye düşür
mekte ve düşünmeye zorlamaktadır. Günkü 
sıkıyönetimi zaruri kılan mesnetlerin % 99 
kalkmış; bir iki infazından ibaret basit işle
min se, % 1 denecek kadar bile önemi yoktur. 
Kanaatimizce Başbakan, sıkıyönetimi mümkün 
olduğu kadar uzatmak çabası içindedir; ve 
bunda sıkıyönetimle idare alışkanlığının bü
yük payı olduğunu sanırız. 

Sayın Başbakan, kendi açıklamalarından öğ
rendiğimize göre, 21 Mayıs hâdiselerinin bir ay 
içinde tasfiye edilmesini mümkün görmüş; 
hele askerler, bu hâdisenin tasfiyesi için bir 
ayın çok olduğunu 15 günün yeteceğini söyle
mişler, 

Halbuki o günden bu .güne 11 ay olmuştur. 
Başbakan, 11 misli; askerler, 22 misli yanıl-



T. B. M M . B : 11 
mışlar demektir. însan bir iki misli yanılır. I 
ama bu kadarı cidden şaşılacak şeydir. Yaşlı 
ve çok tecrübeli Devlet ve meslek adamlarının 
tahminlerde bu derece yanılmaları bir rekor 
olmuştur, sanırız. Fakat, iyi bir rekor değil. 
Ve bu derece yanlış tahminler, başka ve daha 
mühim meselelerde . de olursa millî bir felâ
ketle do karşılaşabiliriz. 

Ucuz gösterip pahalı satmak, kısa zaman 
için gelip bir daha gitmemek bizim meşhur zaıf-
larımızdandır. Acaba böyle bir tutumla karşı I 
karşıya mı bulunuyoruz? 

Gtarek muhakeme, gerek hüküm verme ve 
hapis cezalarının infazı sırasında en ufak bir hadi
si? oltmaması, Hükümet isteğinin mesnetten foüsbü- | 
tün mahrum bulunduğuna bilhassa delildir. Kaldı i 
ki, bugün sıkıyönetimin devamını değil, kaldı
rılmasını gerektiren pek çok sebepler ve za
ruretler vardır. 

Sayın arkadaşlar, Sultan Hamit Devrinin is- ı 
tibdadmdan çok bahsedilir. Halbuki ondan son
raki Meşrutiyet ve Cumhuriyet devirlerinin de 
çok büyük kısımları sıkıyönetim altında geç
miştir. Sıkıyönetim ise normal bir idare değil
dir. Halkımızın ve hele aydınlarımızın tam bir 
demokratik terbiye alamamalarının başlıca sebe
bi de budur. Zira, çocuk düşe kalka büyür; 
aman, düşecek diye yürütmezseniz kötürüm ka
lır. 22 Mayıs 1963 te bir ay için ilân edilen sıkıyö
netim 11 aydan beri her defasında 2 şer ay uzatı
larak devam ettirilmektedir. Daha evvelce de bu 
kürsüden açıkladığımız gibi, Sıkıyönetim Ka
nunu 20 sene önce Halk Partisinin tek başına ı 
parti diktatörlüğünü yürüttüğü zamanlarda ya
pılmıştır. Anayasaya aykırıdır; ve buna rağ
men uygulanmaktadır. Gazeteler kapatılmak
ta, vatandaşlar haksız olarak mevkuf tutulmak
ta, idareye baskı yapılmakta hattâ, bâzı Meclis i 
çalışmalarının ve haberlerinin basında çıkması
na mâni olunmaktadır. Demokrasinin koruyu- i 
eusu olduğu söylenen sıkıyönetim, demokrasi
nin kurutucusu gibi görünmektedir. Ve bu hâl, j 
yürürlükte tutulan eski Sıkıyönetim Kanunu
nu vaktiyle onu tek başına dilediği gibi hazır- j 
lamış olan Halk Partisine yararlı kılmaktadır, i 

Sayın arkadaşlarım, bunu hazırlatmak mak- j 
şadı ile sıkı yönetimin ilânından birkaç gün j 
sonra Başbakan; verdiğim yazılı soru önergesi- \ 
ne hâlâ cevap vermemiştir. Sustuğuna göre bi-
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zi tasdik mi ediyor, yoksa milletvekillerini ken
disini murakabe yetkisine sahip mi görmüyor? 
27 Mayıs ihtilâli ile düşürülen iktidar 
Meclis Tüzüğünde sorulara cevap için belli 
bir müddet koymamıştır. Bundaki maksat 
bilinmemektedir. Bugünkü iktidar, o tutu
mu hiç beğenmiyordu halbuki bugünkü 
iktidar, o günkü iktidarın koyduğu bâ
zı mevzuatı kullanmakla belki farkında olmak
sızın onun izinde olduğunu göstermiyor mu? 
Hele bugünkü şartlarla Hükümet etmek elbette 
kolay değildir. Lâkin, kolaylığı ve rahatlığı 
sıkıyönetimin gölgesinde aramak da normal 
değildir. 88 sene önce kabul ettiğimiz demok
ratik idare hep istibdat, sıkıyönetim ve tek bar-
ti veya şef idareleri yüzünden gelişememiştir. 
Halkımız normal sivil idareye kavuşamamıştır 
ki, alışabilsin. Orduyu; Jandarma, Polis veya 
bekçi durumuna koymak onun yüksek şahsiye
tine ve özelliğine uymaz. Askerler, kendi işle
ri ile meşgul olmalıdırlar. Onlar şerefli insan
lardır; ve temel vazifeleri vatan savunmasıdır. 
Her şey yerli yerinde ve herkes kendi yerinde 
olmalıdır. Taş yerinde ağırdır. Silâhlı Kuvvet
ler mensupları temel vazifelerinden uzaklaştık
ça, sivil idareye güvenleri azalmakta, politikaya 
yaklşamaktadırlar. Tarihimizde bunun zararla
rını çok ağır ve acı »olarak çekmişizdir. Hele 
orduyu şu veya bu partinin dostu veya hasmı 
durumuna getirmek veya öyle göstermek çok fe
nadır. Sıkıyönetim bu havayı devam ettirmekte 
ve beslemektedir. 

Sayın arkadaşlarım, sıkıyönetim, koruyucu 
bir tedbir de değildir. Nitekim büyük esefle 
karşıladığımız, Sayın Başbakanı öldürme teşeb
büsüne dahi mâni olamamıştır. Kaldı ki, 
Hükümet, rejimi ve vatanı tehlikede gör
düğü zaman sıkıyönetimsiz de orduyu 
derhal vazifeye çağırabilir. Bu durumda 
bâzı çevreler kendileri olmasa memlekette 
emniyet ve barış olamıyacağı, zamanına ka
pılıyorlar. Devleti dahi idare edeceklerini sanı
yorlar. Bu zan, demokratik idareye karşı gel
me hareketlerinin başlıca sebeplerindendir. Dev
leti idare sanatı başka sanattır, askerlik sanati 
başka sanattır. Bu gerçeği sıkıyönetime son 
vermek suretiyle hep beraber göstermek zorun
dayız. Sıkıyönetim lüzumsuz şiddet göstermiş
t ir ; ve göstermektedir, istanbul'daki C. K. M. 
P. Kongresi ağır tahditlerle yapılabildi. Anka-
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ra'daki büyük kongreyi yapabilme müsaadesini I 
almak için aylarca uğraştık. Halbuki kongre
ler, son derece vakur geçti. Neden endişe edil
diğini hâlâ anlamış değiliz ? 

Gazete kapamalar devam ediyor; hem de, 
bilhassa aşırı solcuların ilerici sıfatını benim-
siyerek, gerici dedikleri milliyetçi, gelenekçi, 
maneviyatçı basma baskı yapılıyor. (Bravo ses
leri ve alkışlar.) 

Sıkıyönetim kalkarsa «şöyle olurmuş, böyle 
olurmuş» diye birtakım mevhum ve kötü ihti
maller ileri sürülüyor, gazetelerin yalanlar ya
zacakları söyleniyor. Olabilir ama, Adalet Ba
kanlığı ve savcılar ne güne duruyorlar? Rejimi, 
inkılâpları emniyet ve barışı korumak için ya
pılmış olan bunca kanunlar rafta dursun diye 
mi yapılmıştır? Bu kanunlar yetmiyorsa yeni
lerini çıkarmak imkânsız mıdır ? 

Sivil idareyi mutlaka nizamın kudretli bek
çisi yapmak lâzımdır. Sivil idarenin de, nizamı 
sağlıyacağını ispat etmeliyiz. Bunu başarama
mış görünmek millî haysiyetimizi kırıyor. 

BAŞKANN — Gürültü oluyor arkadaşlar, 
lütfen hatibi dinliydim. 

KADÎRCAN KAFLI (Devamla) — Nurcu
lar 290 dâvada beraet ettiler. (Gürültüler) Ben 
nurcu değilim. Ama, hakikati söylemek lâzım. [ 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sükû
netle dinlesek işimizi çabuk bitiririz. 

KADlRCAN KAFLI (Devamla) — Türkiye 
mahkemeleri beraet ettirmiştir. Ne yapalım, biz 
uyacağız, millet adına beraet ettiler. Biz de 
polis, jandarma, mahkemeler ve Devlet teşkilâ
tı daha ciddî çalışsa askerlerin yardımına lü
zum kalmaz, iş bölümünü bozmak hatalıdır. Si
villerin işlerini siviller, askerlerin işlerini as
kerler yapmalıdır. Baskıyı lüzumundan fazla 
artırmak ve sürdürmek, demokratik duygu ve 
düşünceleri dumura uğratır. Baskı yoliyle hük
metme duygularını da aşırı derecede gelişti- I 
rir. Baskı, millî iradeyi zedeler, halkı Hükümet- I 
ten uzaklaştırır, patlamaya sebebolabilir. Bun
ların hepsi zararlıdır. I 

Ancak çok buhranlı zamanlarda zaruri ola- I 
rak kullanılması, gereken orduyu, normal za- I 
manlarda da kullanmakla hem orduyu ve hem I 
de sivil idareyi za'fa uğratıyoruz. Hükümetin I 
aczi, kanunların cesaretle uygulanmaması yü- | 
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zünden demokratik idare, sivillerde, başıbozuk
luğa kaçıyor; bir kısım askerlerde ise, millî ira
deyi küçümseme ve millete vasilik etme hevesi 
uyandırıyor. 

Sevgili arkadaşlarım, bu millet, sıkıyönetim
siz memleketi idare edecek Devlet adamları ye
tiştirmekten âciz midir? Ordunun Başkuman
danı olan Büyük Millet Meclisi, güven oyu ver
diği hiçbir Hükümeti bu kadar âciz görmek is
temiyor. 

Silâhlı Kuvvetleri, yalnız memleketin savun
ma hizmetinde görmeliyiz. Zaten bu hizmet o 
kadar ağır ve zordur ki, başka hizmetler yük
lemek memleket zararmadır. 

Geçenlerde birtakım garip şayialar çıkarıl
dı : 

Sayın tsmet înönü Başbakanlıktan çekilirse 
ihtilâl olacakmış. Aslında birer zam kanunun
dan başka bir şey olmıyan «vergi reform ka
nunları» kabul edilmezse; ordu, müdahale ede
cekmiş. Bunlar, orduyu politikaya yakın gör
meseler bu şayiaları çıkarmazlardı. 

İktidarsız bir iktidar, kuvvet macununa ben-
ziyen birtakım siyaset oyunları ile belki bir 
müddet ayakta durabilir; belki ufak tefek bir 
şeyler yapabilir. Fakat, büyük eser yaratamaz. 
Vakıa her millet lâyık olduğu idareyi bulur 
ama, idareciler yüksek seviyeli olursa millete 
onun lâyık olduğundan daha fazlasını verebilir
ler. Tarihimizde sıkıyönetim, hemen daima mil
letin arzu etmediği hükümetleri iktidarda tut
maya yaramıştır. 

HASAN ERDOĞAN (Kars Milletvekili) — 
Sayın Başkan, «idareciler yüksek seviyeli olur
sa» diyor, bu ne demektir? 

NECÎP MİRKELÂMOĞLU (izmir Milletve
kili) — Sen bulunduğun çukurdan göremezsin. 

KADÎRCAN KAFLI (Devamla) — Çukur
da kimin- olduğunu hâdiseler gösterecektir. Biz 
çukurdakileri uyarmak istiyoruz, uyarıyoruz. 

HASAN ERDOĞAN (Kars Milletvekili) — 
Sen kendin çukurdasın. 

KADÎRCAN KAFLI (Devamla) — Öğren
diğimize göre geçen sene, '21 Mayıs ihtilâl te
şebbüsünden birkaç gün önce bâzı kumandan
lar idareye el koymak üzere Sayın Başbakanı 
istifaya davet etmişlerdir. Başbakan bunun için 
görünürde bir sebebolmamasma rağmen kendi 
parti grupunda «3 güne kadar çok vahîm hâdi
seler olabilir» demişti, ihtilâlci Aydemir, daha 
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erken davranmak iein hareket etmiş, demokra
tik idareyi ancak ihtilâl fikirleri taşıyanlar ara
sındaki rekabet kurtarmıştır. Böyle mi olma
lıydı? (Gürültüler) 

Şimdi alkışlıyaeağınız sözler söyliyeceğim. 
(Gülüşmeler) 

•Sayın Başbakan tarihî bir şahsiyettir. Pro
fesyonel ve usta bir politikacıdır, vatansever
dir. Politika, âdeta onun gıdasıdır. Seçimlerde 
yüzde 36 dan fazla oy almamış olmasına rağ
men partisinin iktidara getirmiş bulunması bu
nun delilidir. (Gülüşmeler) 

Başbakanın bazan zehirli rüzgârlara panze
hir olduğu da inkâr edilemez. Sıkıyönetim de 
bir nevi panzehir sayılabilir. Fakat, panzehir 
her zaman kullanılırsa zarar A^erir. 

1946 dan beri demokrasi kahramanı olmaya 
çalışan Sayın Başbakanı tam demokratik yolda 
görmek istiyoruz. Halbuki 1960 İhtilâlinden 
sonra; Sayın Başbakan, evire çevire memleketi 
başladığı noktaya yani 1946 ya götürmüştür. 
(Gürültüler) 

Sayın arkadaşlarını, politikada teşekkülleri 
birbirine düşürerek ve rakipleri parçalıyarak 
hâkim, olma usulünü 16 neı asır İtalyan politi
kacılarından Makyavelli'ye atfederler ve meş
hurdur. Ancak, hasımlara karşı uygulanması 
gereken bu tabiyenin, memleketimizde bizde 
birbirimize karşı uygulanması, yarınımız için 
cidden esef ve endişe vericidir. Sayın Başbaka
nın bugün sıkıyönetimle sağlanmak istenen so
nuçları, zekâsı tecrübesi ve siyasetteki ustalığı 
ile halletmesini temenni ediyoruz. 

Yürekler acısı millî bir facia, insanlık için 
utanç verici bir facia halini alan Kıbrıs mese
lesi ve dış politika üzerinde durmıyacağız. Fa
kat, iç, politikada birçok şeyler daha yapmak 
mümkündür. Bunun ilk şartı da, iktidar parti
sinin kendisini çıkmazdan kurtarması; A. P. ile 
koalisyon kurması yahut, bir millî koalisyona 
gitmesidir. Tek başına iktidar benliği okşar. 
Fakat benliği okşananlar daha fazla hataya dü
şerler... Sayın îsmet İnönü, partilerle koalisyon 
yapmaktansa, sıkıyönetimle koalisyon yapmış 
durumdadır. (Alkışlar ve gülüşmeler). Bu ise, 
tecrübeli ve yüksek bir politikacıya yakıştırıla-
mıyor. 

Sıkıyönetim, hiç olmazsa sosyalistlik, Ata
türkçülük, ilericilik maskeleri altında memle
keti içinden yıkmaya çalışan aşırı sol cereyanlar-
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la meşgul ol'saıydı. Solcular, «gericilik» diye kul
lanıyorlar. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir Millet
vekili) — Atatürkçülük bir idaaldir, maske de
ğildir. Hakaret ediyor başkanım müdahale edi
niz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, Sayın 
Mirkelâmoğiu cümlenin sonunu almadan konu
şuyorsunuz. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarını müsaade buyurur
sanız hatip bildiği gibi konuşsun, müdahale, ya
pılması lâzım gelen yerde yaparız. 

KADIRGAN KAFLI (Devamla) — Allahı 
bile maske yapanlar görülmüştür. (Gürültüler). 
Hükümet onları bırakır, gericilik heyulasına 
karşı mücadele için günde üç defa toplantı ya
par. Sıkıyönetim de o yöne yönelir. «Gerici» 
dedikleri 3,5 zavallı ve cahil insan ki, en ileri 
memleketlerde bile bu kadarı bulunur; fakat, 
ilerici olduklarını iddia edenlerin birçokları 
ölüm kundakçılardır. (Soldan alkışlar) bu ile
ricilik perdesi altında memleketi kundaklıyan 
insanlar, en önemli teşekküllere ve müessesele
re sızmışlardır. Sıkıyönetim Ibu on büyük teh
like ile hiç ilgilendi mi? Bu yolda ne yaptı? 
Bunu da yapamadıktan sonra elbet devamı için 
de bir zaruret kalmaz. (Gürültüler). 

Pek sayın arkadaşlarım, 
Bu tutumla ve bu gidişle, Türkiye'nin gele

ceği pek karanlıktır, önümüzdeki on sene için
de Türkiye'nin tarihimizde asla görülmemiş bir 
felâkete uğraması ihtimali vardır. Devletlerin 
yıkılması ve milletlerin mahfolması için artık 
asırlar lâzım değildir. Sürat asrındayız. Osman
lı Devleti 600 sene dayandı, Türkiye Cumhuri
yeti 60 sene zor dayanacak gibidir. (Orta sı
ralardan şiddetli gürültüler, «ne demek isti
yor, tavzih etsin» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kaflı «Türkiye Cumhu
riyeti 60 sene zor dayanacaktır.» gibi bir fik
riniz oldu; bu ne demektir? Tavzih ediniz. 

KADIRGAN KAFLI (Devamla) — Büyük 
dış tehlikeler karşısındayız. Dünya ikiye bölün
müştür. Atom devrindeyiz, uyanık olmak lâzım. 
Millî birlik kurmak lâzımdır, demek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, millî birlik kurulmasını 
istemektedir. Buyurunuz efendim, Tavzih et
ti. 
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KADÎRCAN KAFLI (Devamla) — Sayın 

arkadaşlar, bu itibarla sıkı yönetimin devamı 
zaruri değil, zararlı olmaktadır. Tükr Milleti
nin rüştünü inkâr etmek ve T. B. M. Meclisi
nin millet adına yürüttüğü egemenliği göl
gelemek asla caiz değildir. Sıkıyönetim kalkma
lıdır. 

Bütün bunlara rağmen sıkıyönetimin deva
mında birinci derece de müessir olan iktidar 
partisi, Hükümet isteğine müspet oy verirse 
fikirlerimiz ve kanaatlerimizin doğru olduğu
nun ve Hükümetin sıkı yönetimden medet bekli-
yecek bir durumda bulunduğunun yeni bir de
li olacaktır. 

Milletçe selâmette olmamızı AUalıtan diler, 
saygılarımı 'sunarım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına 
Sayın Zekâi Dorman. 

M. P. GRUPU ADINA ÖMER ZEKÂ! DOR
MAN (İstanbul Milletvekili) — Muhterem Baş
kan, Muhterem Senatör ve Milletvekilleri: 

Hükümet, sıkıyönetime sıkı bir şekilde sarıl
mak suretiyle, mevzii dahi olsa kapalı rejime 
avans veren !bir ortam içinde bulunmaktadır. 

Kanunların aralık bıraktığı kapılardan sıyrı
larak, baskı <metotlarna kolaylıkla yönelen bu 
idare şekli, Hükümeti adeta memnun etmekte ve 
geçen defa arz ve izah ettiğimiz gibi iktidar, 
•mesuliyetlerini kısmen de olsa, başkalarına dev
retmiş olmanın rahatlığını duymaktadır. 

20-21 Mayıs hâdisesi, bir ay sonra ikinci yı
lını idrak edecektir . 

Büyük Meclisin hâdise failleri hakkında ala
cağı karar, içtinabı mümkün olmıyan teşriî se
bep ve zaruretlerle ertelendikçe, hürriyetlere sı
kıntı veren bir idarenin idamesi de kaçınılmaz 
telâkki edilmektedir. 

Hükümet, muhtemel infazların yaratabilece
ğini tevehihüm ettiği tehlikeler yanında, vatan
daşın siyasi ve ekonomik sahada uğrayageldiği 
zorluk ve huzursuzluğu hesaiba katmamakta ve 
her endişenin üstünde, Anayasanın 124 ncü mad
desini aorlıyan bir tutumda ısrar etmektedir. 

Sıkıyönetim tedbirleri son zamanlarda, mem
leketin bilhassa fikir ve sanat hayatına tevcih 
edillmiş bulunmaktadır. 

ıStkıyönetmıin, tebliğ neşredip de kamu efkâ
rının haklı reaksiyonlarına (hedef- olmaktan ka
çındığı bâzı keyfî davranışlar, maalesef gizli 
gizli devam etmektedir. 
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Sıkıyönetimde vazifeli bulunan bâzı şahısla

rın hissî sebepler, kaprisler ve indî mülâhaza
larla gayrete geçerek gazeteler gibi bu sefer ti
yatroları da faaliyetten men eden hareketlere 
müessir oldukları da bir vakıadır. 

Bir eserde öpüşme sahneleri bulunması veya 
geçen bâzı sözlerin tahrik ve hakaret sayılması, 
sıkıyönetimin tatbik edildiği yerlerin umumi 
emniyet ve asayişi ile bu derece alâkalı ise ve 
Örfi İdare Kanunundaki vazifelerin şümulüne 
giriyorsa ibu takdirde bütün filimlerin men edil
mesi ve hattâ çıplak 'kadınların resimlerinin top
latılması da icabedebilecektir. 

Kal diki bunlardan evvel ve hiç değilse, mem
leketin en büyük ve kalabalık kültür merkezleri 
olan İstanbul ve Ankara'da, çocuklarımızı baş
tan ve gençliğimizi çileden çıkaran her türlü 
zararlı ve soysuz neşriyatın üstüne eğilmek, bu 
davranışlara takaddüm edecek en ciddi bir ted
ibi r olarak mütalâa edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Aylarca hazırlanmış bir tiyatro eserinin haf

talarca oynandıktan sonra sahneden geri aldırıl
ması anlaşılır şey değildir. Sıkıyönetim, bu mev
zuda hassas olmak istiyorsa eserleri zamanında 
sansürden geçirmelidir. 

Bundan başka kapatılan bâzı gazetelerin sa
hi]) ve mesullerinden bir taahhütname istendiği 
de haber alınmıştır. İfadeye göre, sıkıyönetim 
bu taahhütname ile gazetenin kapatılması mesu
liyetini itirafı zünup >olarak idarecilerine 
takabbül ettirmekte ve ilerde adli ve kazai mer
cilere baş vurmıyacakılarma, zarar ve ziyan tale-
betmiyeceklerine dair ellerinden imza almakta 
ive gazetenin ancak bu takdirde yeniden faaliyete 
geçmesine müsaade etmektedir. Buna ait elimiz
de taze misaller mevcuttur. 

liülâsa; sıkıyönetimin uzatılması için ortaya 
sürülen zaruretler bugün kamu idrak ve vicda
nında meşrfı ve mantıkî olmak vasfını ve bu 
zaruretin gerektirdiği tedbirler de, ciddiyet ve 
müessiriyetini (her gün biraz- daiha kaybetmekte
dir. 

Öte yandan, sıkıyönetimdeki bâzı görevlile
rin üç günlük beyliği fırsat bilerek, gayri ka
nuni davranışlarda âmil olmaları ve sıkıyöneti
mi keyfiliğe vasıta kılmaları, hazin olduğu ka
dar da, ordunun mânevi şahsiyetini zedeler ve 
vatandaş nazarında lâyık olduğu itibarı küçül
tür bir mahiyet arz etmektedir. 
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Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması, siya

si partilerin iki vilâyette kademe kongrelerini 
ve İstanbul'un senato seçim faaliyetini birtakım 
kayıt ve tahditlerle yeniden ibaskı altına alan 
tatbikata sahne olacaktır. 

Millet Partisi Büyük Millet Meclisi G-rupıı, 
Hükümete ait emir ve kararları t ağıp ve icra 
vazifesinin bir an evvel umumi emniyet ve asa
yiş kuvvetlerine devredilmesini ve bu suretle 
dünya efkârına karşı zaıf ifade eden hürriyet 
ve demokrasi anlayışı ile tezata düşen tatbikat
tan artık vazgeçilmesini beklemektedir. 

Bu itibarla, grupumuz sıkıyönetimin istan
bul ve Ankara'da iki ay daha uzatılması hakkın
daki Hükümet teklifine yine muhalif kalacaktır. 
Buna ait önergemizi sunuyoruz. 

Saygılarımızla. (Soldan ve sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adma 
Sayın Turhan Bilgin. 

A. P. GRUPU ADINA TURHAN BİLGİN 
(Erzurum Milletvekili) — Muhterem arkadaşla
rım» 20-21 Mayıs gecesi önceden yapılmış tertip
ler sonunda Anayasayı ihlâl amacını güden bir 
ayaklanma hareketi üzerine Ankara, İstanbul ve 
İzmir illeri sınırı içinde bir ay süre ile ilân edi
lip, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2 2 . 5 . 1963 
gün ve 70 sayılı Kararı ile onaylanan sıkıyö
netim, o tarihten bu yana her iki ayda bir 20-211 
Mayıs olaylariyle ilgili olarak temdidolunmakta-
dır. Her seferinde olduğu gibi, bu kerre de Hü
kümet, sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılması
nı, muhtevasında açık ve tatminkâr hiçbir mucip 
sebep bulunmayan ibir tezkere ile talebetmekte-
•dir. 

Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu üzere, 
Anayasamız sıkıyönetimin ilân edilebileceği hal
leri teker teker saymıştır. Savaş hali, savaşı ge
rektirecek bir durumun baş göstermesi, bir ayak
lanma olması, vatan ve Cumhuriyete karşı kuv
vetli ve eylemli bir kalkışma olduğunu gösterir 
kesin belirtilerin meydana çıkması. Elbetteki bu 
gibi hallerde fevkalâde yetkilerin kullanılmasını 
tabiî ve zaruri addetmek lâzımdır. Daha doğrusu 
fevkalâde hallerin zuhurunda, fevkalâde yetki
lere yer vermek ieabeder. Sıkıyönetim, son de
rece vaShîm haller zuhurettiği zaman ihdas olu
nur. Olunduktan sonra da, müddet hitamında 
tekrar temdidi için sıkıyönetimin meşruiyetini 
ve hukukî bir rejini olarak kalmasını sağlıyacak, 
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unsurların mevcutiyetini 'bilmemiz, öğrenmemiz 
ieabeder. Sıkıyönetimin, iki ay temdidini tale
beden Hükümet tezkeresini dikkatle dinledik. 
Bu yazıda Anayasamıızın sıkıyönetim için ara
dığı hukukî ölçülerle orantılı ibir beyana, bahu
sus yeni bir beyana tesadüf edemedik. 11 aydan 
beri devameden sıkıyönetim, sadece ve sadece 
20-21 Mayıs olaylarına istinadettirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, normal zamanlarda 
sahip 'bulunduğuımuz hürriyetleri '.geçici olarak 
takyit ve talik eden sıkıyönetim rejimini, za
ruret olmadıkça ve bu zarurete kaani 'bulun
madıkça istemiyeceğimiz tabiîdir. Onbir aydan 
beri devam eden sıkıyönetim; sosyal, ekono
mik ve politik (hayatımıza ağırlık vermiştir. 
Bahusus, bütün samimî ikaz ve tashihi zımnın-
daki taleplerimize rağmen bâzı 'bâzı tatbikat 
hatalarına devam edilmesi 'bu ağırlığı gün geç
tikçe artırmaktadır. 17 Kasıım malhallî seçim
lerinde partimizin toplantılarına örfi İdare 
mâni olmuştur. Yine seçim zamanı partilerin 
kongrelerine örfi İdarece imkân verilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamız, partile
rin 'siyasi hayattaki rolünü plâtonik bir saha
ya inhisar ettirmemiş, bilâkis siyasi partilerin 
hayatiyetini de teminat altına almıştır. Mese
lâ, Anayasamızın 56 ncı maddesi, siyasi parti
lerin sadece mevcudiyetleri sebebinin izah ve 
tarifi olmayıp, aynı zamanda onların millî 
iradenin 'oluşuna katılışları önliyecek veya kös-
tekliyecek vehahut da güçleştirecek her türlü 
teşebbüs ve tasarruflara karşı koyacak mahi
yette olan âmir 'bir hükümdür. 7 Haziran ta
rihinde yapılacak Senato seçimlerinde örfi 
İdarenin devamı ve mahlî seçimlerdeki tatbi
katın tekrarı halinde, millî iradenin oluşuna 
katılışımızı güçleştirecek vakalarla karşılaşaca
ğımızdan şimdiden endişe etmekteyiz. Anaya
samızın 114 ncü maddesinde yer alan ve idare
nin hiçbir eylem ve işleminin, hiçbir halde 
yargı mercilerinin yönetimi dışında bırakıl-
umyacağı hükmü gereğince, örfi İdare tasar
rufları hakkında Danıştayda açılan dâvalar, 
aradan aylar ve aylar geçtiği halde müspet 
vey menfi' 'bir neticeye 'bağlanmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada bir nok
taya da işaret edeceğim. İkinci Koalisyon Hü
kümetinin programında yeni bir örf i İdare 
Kanununun hazırlanmakta olduğu belirtilmiş-
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tir. Duyduğutmuza 'göre Millî Savunma Vekâ
leti tarafından hazırlanan, Anayasaya uygun 
yeni bir örfi idare 'Kanunu Hükümete tevdi 
olunmuş ve fakat bugüne kadar 'Meclise intikal 
etmemiştir. Nispî temsil kanunlarını süratle 
Meclise «sevk eden Hükümetin Anayasanın âmir 
'hüküm ün e uygun bu Örfi idare Kanununun da 
zamanında Meclise sevk etmesini ve tatbikat gör 
meşini beklerdik. Bu noktaya da böylece işaret 
ediyorum. 

Bâzı gazeteler Tedbirler Kanununa aykırı 
neşriyat yaptığı iddiası ile zaman zaman Örfi 
İdarece •kapatılmakta, bilâhara konuya el ko
yan kaza mercilerinin suç unsuru bulamamala
rına rağmen kapanma kararları değiştirilme-
'mektedir. Türkiye'nin her tarafında, hattâ 
örfi îdare mıntakası olan. istanbul'da daHıi sa
tılan bâ'zı gazetelerin Ankara'ya sCokulmadık-
ları müşahede -olunmaktadır. Halen yürürlük
te bulunan bir lIl idaresi Kanunu vardır. Fev
kalâde hallerde idare âmirleri askerî birlikler
den yardım talebedebilirler. Şu hale nazaran, 
(Sıkıyönetimin devamında Hükümet tezkeresin
deki 'hukukî Ölçülerle 'bir zaruret yoktur. 

•Kıbrıs olayları ve Türkiye ile Yunanistan 
münasebetleri 'bakımından Hükümet Sıkıyöneti
min devamında bir zaruret görüyorsa bunun 
nedenlerini açıkça ortaya koymalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, ibir noktaya daiha 
temas edeceğim. Bütün fertlerini kaderde, kı
vançta ve tasada 'ortak; 'bölünmez :bir (bütün 
halinde millî bir şuur ve ilkeler etrafında top-
lıyan ve milletimizi dünya milletleri ailesinin 
eşilt (haklarına sahip şereifli İbir 'üyesi olarak 
•millî 'birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç 
'hilen Türk 'milliyetçiliğinden 'hıiz alan ibir par
ti 'olarak, insan hak 've /hürriyetleri ile kabili 
telif 'göremediğimiz (bir (hususa da kısaca te
mas etmek istiyoruz. 

Anayasanın 12 n-ci maddesi «Herkez dil, 
ırk, cinsiyet, düşünce, siyasi düşünce, felsefî 
inanç, din ve meslek aymanı (gözetmeksizin ka
nun önünde eşittir.» Madde 13'. •— «Bu kısım
da gösterilen hak ve ^hürriyetler, yaibancılar 
için milletlerarası Ihukuka uygun »olarak ka
nunla sınırlanabilir.» 

Muhterem arkadaşlarım, Hüküm eltice iç ve 
dış güvenliği ihlâl ettiği salbit görülen Yunan 
uyruklu kimseler hakkında alman kararları 
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tamamen tasvilbediybruiz. Bunlar 'hakkında 
'milletlerarası hukuka uygun kararlar alınmış
tır'. Ancak, Sıkıyönetime rağmen Ibâzı şahıs
ların 'bir kısım vatandaşlarımızın ticarethanele
rine işaret koyarak, levhalar asmak istiyerek, 
(bunları ticaretten men etme'k yoluna gitmesini 
parti olarak asla tasvilbetmiyoruz. Yıkılan 
Nazi A!manyasında İbir ırka reva 'görülen ve 
'bütün insanlığın lanet ve nefretini çeken, in
sanlığa aykırı jenosist addedilen ibir fiile ben
zer hareketler daha /başlangıçta önlenmelidir. 
Kendilerine Anayasanın 'vatandaş olma haysi
yetini tanıdığımız her insan, kanunların ya
saklarına riayet ettikleri .müddetçe- işinde tica
retinde ve seyahatinde Devlet (himayesine maz-
Ihar 'olmadıkları endişesi telkin edilmemelidir. 
Bu endişelerden onları masun ünılundurmak 
Devletin asli vazifelerindendir. 

Muhterem arkadaşlarım, daha önce konu
şan arkadaşlarımız Sıkıyönetim mevzulunda ki 
görüşlerini etraflıca ıbeyan ettiler. Bendeniz 
nıövzua tekrar dönecek değilim. Ancak ımıih-
tevasında açık ve tatminkâr mucip İbir se'bep 
g'österilmiyen 'bir tezkere ile talelbedilen iki 
aylık örfi İdare talebine Adalet Partisi Oru-
pu olarak oy vermiyeceğimizi Ibeyan eder. gru
ptun adına hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 
fSoldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Saihir Kurutlııoğlu C, 
H. P. Grupu adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA SAHlR KURUT-
LUO&LIT (Cumlhuıibaşkanınca S. Ü.) — Çok 
mu'hterem. arkadaşlarım, Sıkıyönetimin deva
mı hususunda Hükümet tezkeresinin muihtevası 
iti'bariyle tatmikâr 'olmaması zaiviyesinden ya
pılan tenkidler başka, 'Türkiye Cumihııri'yetinin 
«ve Türk Milletinin (bugün, 'vermiş 'olduğunuz 
kararlarla ıgire'bileceği (birtakım tehlikelere 
karşı Sıkıyönetimin devamının zaruretini tak
dir etmek 'başka bir ölçü içerisinde •mütalâa 
edilmesi gereken iki ayrı ibir mevzuu lolması lâ
zım gelmektedir. 

Elbette ki, ifade Ibuyruldıığıı gibi fevkalâde 
hallerin zuhurunda, fevkalâde tedbirlere lüzium 
ve zaruret vardır. Temenni ederiz ki, (bu lü
zum <ve zaruretler en kısa /bir zamanda 'ber
taraf edilmiş olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, sıkıyönetimin de
vamında birtakım müesseselere, birtakım tef
rikler yapmak suretiyle de olsa, bâzı isnatların 

J 
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reva görülmesini gönlümüz hiçbir veçhile kabul 
etmemektedir. Ve bilhassa ebediyete kadar ya-
şıyacağını Atatürk'ün ağzından ferahlık verici 
bir ülkü ve ilke olarak duyduğumuz cumhuriye
tin ebediyetine inanarak biz onu Atatürk'ten 
emanet almış bir nesliz. (Bravo, sesleri) Eğer 
ebediyeti mahdut senelerin dar çerçevesi içeri
sindeki bir hesaba katmak zihniyeti ile ölçecek
ler varsa; biz ebediyeti, bu mânadan değil, Ata
türk'ün bize emanet ettiği ebediyet mânasında 
kabul ediyor ve hayatımızın sonu ile de bu ebe
diyetin gelmiyeceğine işaret etmeyi Atatürk 
ilkelerine sahip bir genç olarak ifade etmeyi za
ruri buluyoruz. (Orta sıralardan bravo, sesleri 
ve alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, son olayların arz 
ettiği hususiyet, Yüksek Meclisinizin Hüküme
te tevdi etmiş olduğu salâhiyet ve muhterem 
arkadaşımın da ifade buyurduğu gibi, Kıbrıs 
olayları sebebi ile doğması muhtemel birtakım 
zaruretler, Hükümet tezkeresindeki muhteva 
dışında bizi, politikada Devlet idaresinde par
tiler olarak yüklendiğimiz mesuliyetlerin hudu
du içerisinde sadece muhtevaya bağlı kalmaya 
değil, doğması melhuz birtakım hâdiseler karşı
sında milletimizi muhafazaya ve Anayasanın 
12 nci ve 13 ncü maddesiyle bahşedilmiş bulu
nan vatandaş haklarının himayesinde atılması 
muhtemel birtakım adımların korunmasına sevk 
edecek tedbirlere bizi sürükliyeceği kanaatin
deyiz. Bu itibarla, Hükümet tezkeresinin tasvi
binize iktiran etmesini saygılarımızla rica ede
riz. (Soldan ve sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tab~ Üye) — Sayın Baş

kan, Türkiye Büyük Millec Meclisinin saygı de
ğer üyeleri; ben ve grııpumuz bu konuda görüş
me arzusunda değildik. Fakat bu kürsüden bâzı 
konuşmaların sabır tüketen tahrikleri karşısın
da konuşmak zorunluğunu duyduk. 

Muhterem arkadaşlarım, çok ağır ve her 
türlü sorumluluk duygusundan yoksun bir dav
ranışla bu kürsüden konuşuldu. Tahriklerin bu 
yeni örneklerine tanık olmaktan derin üzüntü 
duydum. (Ortadan, «bravo» sesleri) Parti mü
cadelesini kurumlara yöneltmek, parti çekilme
lerini cumhuriyetin temel kurumlarına yönelt
mek çok seviyesiz, tartışılmayacak, her halde 
hiçbir an bu kürsüye çıkarılmıyacak bir oyun
dur. (Ortadan, bravo, sesleri) 
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Arkadaşlarım, demokrasi bir kurumlar reji

midir. Kurumlara yönelen her tahrik, kurum
lara yönelen her saldırı demokrasinin temeline 
yönelmiştir. Demokrasi aynı zamanda bütün 
dünyada anlamiyle sportmence yapılan bir mü
cadele ister. Evet; herkesin rakibine bütün gücü 
ile saldırmakta hakkı vardır. Ama bunun kai
deleri de vardır, usulleri de vardır. Her halde 
kasıklarına vurmaz, eline aldığı odunu kafası
na indirmez, hakemi dövmez, ringi yıkmaz. Bu 
cumhuriyetin hakemi vardır; demokrasinin mü
esseseleridir. (Orta sıralardan bravo, sesleri) 
Bunun ringi vardır; 27 Mayıs İhtilâlinin getir
diği Anayasa düzenidir. (Bravo, sesleri ve alkış
lar) O halde ringe yönelenlere, hakemleri dö
venlere başhakem olan millet, daima, elemanla-
riyle, kurumlariyle «dur» demesini bilmiştir ve 
bunu der. (Orta sıralardan bravo, sesleri, alkış
lar) 

Sıkıyönetim yerilmiş ve bundan şikâyet edil
miş. Bâzı uygulama hataları olabilir. Hattâ sa
mimî inancımla arz etmek isterim ki, sıkıyöne
timin şikâyet edilen tarafları, normal idareden 
daha çok, daha iyi, olgun ve toplumun büyük 
çoğunluğunu, hoşnut eden hareketlerdir. Bun
ları yuvarlak rakamlarla söylemek, maddeler 
açıkça tasrih etmeden konuşmak, bir komplek
sin, bir ön yargının ve iyi olmıyan bir niyetin 
tezahürüdür. (Ortadan, bravo, sesleri) 

Açık konuşmak lâzım. Niçin kusur yapmış
tır, nerede yapmıştır? Bunları böyle yuvarlak 
lâflarla söyliyecek müesseselere gölge düşür
mek istiyen ve arkasında bir rüşveti kelâmla 
şerefli ordu demek, bu oyunu, bu niyeti gizle
mez. (Ortadan, bravo, sesleri ve alkışlar) 

Bâzı askerler vesayet iddiasındadır, dendi. 
Hayır arkadaşlar. Yaptığı ihtilâle karşı ihanet
lere tepki gösteriyor. (Ortadan, bravo, sesleri) 
Bunu açıkça bilelim. Yoksa hiçbir asker haysi
yet ve şerefinin ötesinde bir iddiada bulunma
dığını geçirdiği en büyük tecrübelerle göster-v 

mistir. Dünyada örneği olmıyan hareketi hep 
methediyoruz. Evet, kelleyi ortaya atıyor, tes
lim oluyor, diyoruz. Ondan sonra o müesseseye 
ve onun bugün ayakta duranlarına bir rüşveti 
kelâm altında istediğimiz ithamları yöneltmek, 
sorumluluk duygusuyla hiçbir zaman bağdaşa
maz. Daha fazlasını söyliyemiyorum. Günkü, 
kalbim razı değildir. (Ortadan, «söyle söyle» 
sesleri) 
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Demokrasi, arz ettiğim gibi, bir kurumlar 

rejimi olduğuna göre, kurumlara karşı çok ti
tiz davranmak zorundayız, işte bizim de üzüntü 
ile mücadele etmek istediğimiz zihniyet bu
dur. İsteğim başka, kastı başka söylediği söz 
başka.. Ben hiçbir suretle sıkıyönetim üzerinde 
konuşmak istemediğimizi arz ettim. Hükümete 
yönelen şeylerde bizi ilgilendirmez. O da bir 
Hükümet işidir. Bir partinin diğer bir partiyle 
çatışması da bizi ilgil-sndirmez. Ama, mesele
nin özüne dokunuyorum derken Cumhuriyeti 
yerinden sarsan görüşler her.birimizi mutlaka 
heyecanlandırır. 

Sonra, eski bir -hastalık; ilericilik, gericilik 
tartışmasını kürsüye getirip bundan medet 
ummayı, siyasi ahlâkımızda derin rahneler açan 
bir hastalığı depreştirme anlamına alıyoruz. 
Bunu da bu vesile ile ortaya getirmenin bü
yük hata olduğu kanısındayız. Her ikisine 
birden ben de saldıracağım ve saldıralım. Evet, 
bir tarafta kırmızı bir sisteme memleketi it-en 
en büyük ihaneti işliyenlere karşıyız; kanımız 
pahasına mücadele edeceğiz. (Ortadan bravo 
sesleri ve alkışlar.) Ama, diğer bir tarafta, 
toplumu Orta Çağ karanlığına itmek istiyen, 
hâlâ Türkiye'de «Cuma namazı kılmıyor, halife 
yoktur» diyen insanları bu kürsüden savun
mak, Türkiye Cumhuriyetinin alnına vurulmak 
istenen bir leke olur. (Ortadan bravo sesleri 
alkışlar) 

Binaen aleyh, sorumluluk duygusunu taşır
ken iki tarafa, da aynı şekilde saldırmak zo
rundayız. Çünkü yıkıcılar hedefte birleşiyor. 
(Bravo sesleri.) 

Sonra yine çok fena ve bilmem ne gibi bir 
psikolojik davranıştır ki, Cumhuriyete ömür 
'biçmek gibi bir baskının altında «Benim şah
sım fanidir, Cumhuriyet ilelebet yaşıyacaktır.» 
diyen Atatürk'ün sözünü tekzip etmeye kimse
nin hakkı yoktur. (Ortadan bravo sesleri ve 
alkışlar.) Temenni ederim ki, bu biçilen 60 yıl, 
'hamlelerimizin karşısında ömrünü tâyin etsin. 
(Ortadan bravo sesleri ve alkışlar.) «Üç günlük 
beyliği beylik sayan» diye bu kürsüden ordu
nun en üst kademelerine lâf yöneltmek çok 
acıdır, hattâ ayıptır. (Ortadan, «ahlâksızlıktır» 
sesleri.) 

Sıkıyönetim iktidara - mantıkla konuşur
sak - büyük zaıf getirir. Yalnız kuvvet vermez, 

17 . 4 . 1964 0 : 2 
büyük zaıf getirir. Ve önümüzdeki, günlerde 
bunun büyük sermaye olacağını hepimiz bi
liyoruz. Bunu sırf kuvvet diye saymak, yan
lıştır. Sonra tekrar ediyorum, sıkıyönetim ted
birlerine hücum ederken insaflı olalım. Cid
den şimdiye kadar 4 - 5 nci defa oldu, konuş
mak istemedik; çünkü, biraz daha insafa 
gelinir, toplumun büyük bir çoğunluğunun 
benimsediği, sevdiği uzamasını istediği bir 
sıkıyönetime karşı insaflı konuşulur dedik. 
Tek tek bakıyoruz bu tedbirler nelerdir? 
Hangi doğru dürüst hareket edene, hangi Ana
yasa sistemini savunana, hangi Devlet niza
mına riayet edene en ufacık bir tesir yapıl
mıştır? Yok. Yapılanların bir suçları var. Bun
ları savunmak hicabı içinde insan kürsüye 
gelmekten değil, sanırım ki, karanlık sokaktan 
bile geçmekten utanır. (Orta sıralardan bravo 
sesleri, alkışlar.) 

Sonra bir defa çok âdi ve itham edici lâfa 
dokunmak isterim. Ordu bir partiye al»et ola
cak, diğer bir partiye alet olacak, olmuş... Bu
na kapılanlar olmuştur.. Türlü vaitlerle orduyu 
kullanacaklarını, radyodaki tatlı ilânlariyle 
soranlar olmuştur. Ama verdiği dersi görmek 
lâzım gelir ki, bunu kullanmak istiyenler 
daima yanılır. 

Sıkıyönetimin uzatılması, hepimiz gazete
lerde okuduğumuza göre, sitayişle bahsettiği
miz ve kapalı örtülerle hitabettiğimiz ordu 
üst kademesinin de bir isteği haline gelmiştir. 
Onlar istemiştir. Bir şeyler düşünüyor, bir sı
kıntısı var, analiz yapılıyor. Millî Güvenlik 
diyo bir ismi var. Onun altında düşünüyor ve 
nihayet bir teklifle karşımıza geliyor. Bü
tün güçlüklerimizi yenmede ve daima memle
ketin imdadına koşmasına ümit beklediğimiz 
Ordu, hele hele bugünlerde, bâzı arkadaşları
mın çok ileri derecede teklif ettikleri tedbir
leri yapacak diye, bütün güvenimizi bağladı
ğımız Silâhlı Kuvvetlerimizi böylece buraya 
getirip, üç günlük beyliğe tapan, politikadan 
ayrılmak istemiyen, şunun, bunun elemanı 
gibi göstermek istiyen insanları memleket 
menfaatlerini düşünmeye davet ederim. (Orta
dan bravo sesleri.) 

HASAN ERDOĞAN (Kars Milletvekili) — 
Onların memleketi yoktur. 
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AHMET YİLDİR (Devanlİa) — Bütün güç

lüklerimiz; memleket sorumluluğu ile ödev bi
lincinin bizde yerleşim emiş bulunmasıhdadlh 
Memleket sorumluluğu ve Ödev bilinci içerisin
de böyle bir kimsenin burada böyle koiıuşaml-
yacağmı sailinm, hepiniz kabul edersiniz; Bir 
çelişme ile karşılaştık. Bâzı arkadaşlar, parti 
sözcüleri Kıbrıs için çok ileri tedbirler teklif 
ediyorlar. Her halde en basit bir muhakeme 
ile çok ileri tedbirin çok ileri bir tepkisi de ola
cağını kabul eder. Çok ileri tedbiri teklif eden, 
bunun tepkisi ile karşılaştığımız zamanki ted
birleri de yürütecek müessese de yok olsun di
yor. Anarşi mi istiyor? (Orta sıralardan bravo 
sesleri, alkışlar.-) Açık konuşalım Bir adamı bü
tün gücünüzle ortaya atıyorsunuz, tepkilerine 
karşı aııtah tedbir aiâlım diye önüne çıkıyorsu
nuz. Böyle şey olmaz. Ya tedbiri fazla görüyor
sunuz, daha azalsm ve neticede gevşesin, po
litik tansiyon azalsm, böyle bir sıkıntı olmasın, 
sıkıyönetim de kalksın. Bu teklifte bir mantık 
var. Ama, birbiri ile çelişen, kutuplanan teklif
lerde mantık olmaz, ancak kasıt olabilir. 

Kıbrıs meselesi için Hükümetin tedbirlerine 
dolaylı yoldan bir tenkid gördüm ki, bu da be
ni çok üzdü. Tedbirlerini aşırı bulan tenkid-
leri gördüm. Bunu da uygun bulmuyoruz. Hü
kümet, Kıbrıs'ın artık bir Türk - Yunan mese
lesi olduğunu bütün açıklığiyle ortaya koymuş
tur. Bir politika ki, bir tarafı papazlarla idare 
edilir, hattâ Megaloidea ile yürütülür. Bir ta
rafı da daima hüsnüniyet göstermiş olmasına 
rağmen karşılık bulamamanın acısı içinde bu
lunur. Böyle bir durumda memleketi fesat yu
vaları karıştırırken, bu fesat yuvalarına karşı 
alınacak tedbirleri her Türk, milliyetçiyim di
yen her Türk alkışlar. (Bravo, sesleri ve alkış
lar.) Tenkid edemez. 

îşte, özet olarak belirtmek isteriz ki, sıkıyö
netim dolayısiyle Cumhuriyetin müesseselerine 
ve dış politika dolayısiyle millî menfaatlerimi
zin gerektirip de bir türlü almamıyan tedbir
lerin alınmış bulunmasına karşı duyduğumuz 
hoşnutluğa karşı olan tepkilerin bizde uyandır
dığı üzüntüden dolayı huzurunuzu işgal ettim, 
özür dilerim. 

Saygılarımı sunarım. (Ortadan, bravo sesle
ri, alkışlar.) 

ÖMER ZEKÂİ DORMAN (İstanbul Millet-
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vekili) — Bir sataşma var' efendim. (Gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Başkanlık bir sataşma görme
di. Direniyor musunuz efendim? (M. P. den gü
rültüler.) 

ÖMER ZEKÂİ DORMAN (İstanbul Millet
vekili) — Direniyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dorman, kendilerine ve 
gruplarına Sayın Ahmet Yıldız tarafından bir 
sataşma olduğu iddiasındadırlar. Direndikleri 
için sataşma olup olmadığı hususunu oylarınıza 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

ÖMER ZEKÂİ DORMAN (İstanbul Millet
vekili) — Grup adına söz istiyorum, İkinci de
fa konuşabilirim. 

BAŞKAN — Daha evvel sataşma olduğu id* 
diasiyle istediniz, ben de oya koydum. 

ÖMER ZEKÂİ DORMAN (İstanbul Millet
vekili — Grup adına söz istiyoruz, sıraya koy
manız lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga. 
Sayın Dorman, grup adına söz isteğinizi 

bundan sonra yerine getireceğim. 
ARİF ERTUNGA (İzmir Milletvekili) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarını, evvelce 
olduğu gibi, Anayasa gereğince ilân edilen ve 
Parlamentomuzca kabul edilmiş bulunan Örfi 
İdarenin uzatılması mevzuu bugün de, huzuru
muza getirilmiş bulunmaktadır, örfi İdare? 
20 - 21 Mayıs hâdiseleri vesilesiyle Anayasayı 
ciğniyen, millî iradenin tecellisi ile, pürüzsüz se
çim sonunda meydana gelen Parlâmentoyu fes
hetmek suretiyle Atatürk Cumhuriyetini kökün
den kaldırmak istiyen, partileri kapattım, diyen 
bir tertip ve kanunsuz hareket dolayısiyle gel
miş bulunmaktaydı. Şimdi, henüz bunun neti
celerinin, alınmadığına kaani olduğumuz için 
Hükümetin bu teklifini yürekten desteklemek
teyiz. 

Yalnız anlamadığımız bir noktayı bu kürsü
den bilhassa belirtmek istiyoruz. Burada ko
nuşan bütün hatipler, bilhassa muhalefet parti
lerine mensubolan üç hatip de maatteessüf, de
mokrasiyi hep birlikte bir sorumluluk meselesi 
telâkki ettiğimiz halde; kendilerine göre bu 
teklif, sırf Hükümetten geldi diye, buna karşı 
cephe almakta ve böylece konuşmalarını bu esa
sa göre oturmak istemekteydiler. Arkadaşla
rım, biz buna alışmalıyız. 
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Demokrasi, 'hepimizin hep beraber bir so

rumluluk telâkkisi içinde bulunduğumuz bir 
rejim olması gerekir. Fakat igörüyoruz ki, 
•memleket menfaatlerini ve gerçeklerini dikkate 
almadan mücerret bir ret için bu teklifin Hü
kümetten gelmiş 'olmasını muhalefetin bir kı
sım sözcüleri kâfi sayıyorlar. Halbuki, Ana
yasada partiler iktidarda olsun, muhalefette 
olsun, Devlet idaresinin şevkinde, 'hepsinin 
.görevlerini müşterek saymaktadır. Binaen
aleyh, bu açıdan 'bakacak olursak, muhalefe
tin bu bir kısım sözcülerinin de 'memleket men
faatleri ve 'gerçekleri bakımından bu şekilde 
gelen teklifleri mütalâa etmeleri yerinde ola
caktır. Demokraside en ileri 'hürriyetler el
bette ki arzu edilir. Fakat, demokrasi 'sadece 
bir hürriyetler rejimi değildir. Bunun sonu de
mokrasiyi tahribe ve sonunda da memleketi 
anarşiye götürür. Demokrasinin en (hararetli 
ta raf tarla m 'bile dem ok rallinin iki uınısurdafn. 
ibaret olduğunu söylemişlerdir. Birisi Hürri
yet, diğeri de emniyettir. Emniyet olmazsa, 
demokrasideki hürriyetin de tahribedileceğini 
kabul etmek gerekir. 

Arkadaşlarım, bilhassa bugün, çok hassas 
bulunduğumuz dış politika mevzuunda, mem
leketin di'ş politikada muvaffak olması, içeri
de istikrar ve emniyete dayanmaktadır. [Konu
şan hatiplerin, me'seleyi kürsüye getiren hatip
lerin bilhassa bu konuda vatanseverlik icabı, 
çok dikkatli olmaları ^gerekirdi. Arkadaşlarım, 
ileriyi gören hükümetler ve memleketin ilerisi
ni g'ören 'meclisler ilerde gelecek olan her hangi 
bir tehlike ve anarşi halini sezerler ve /ona 
•göre karar alırlar. Bunun için, bulgüne kadar 
buraya gelen bu kabil hareketler Yüksek Mec
lisimizce tasvip görmüş ve bundan sonra da tas
vip görecektir. 

Arkadaşlarım, burada konuşan, muhalefet 
partisine mensubolan hatipler (Sıkıyönetimin 
normal bir idare olmadığını, matbuatın baskı 
altında bulunduğunu, vatandaşın hapiste 'oldu
ğunu ve toplantılara ve bilhassa basın toplan
tılarına mâni olunmak istendiğini ifade ettiler. 
Hele Adalet Partisi sözcüsü -olan arkadaşımız, 
bilhassa-mahallî seçimlerde toplantılarına mâ
ni olunduğunu burada belirtti ve bilhassa bâzı 
hatipler de rey almak için, sırf taraftarlarına 
hoş görünmek için, irticaa taviz verecek ko-
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nuşmalar yaptılar. Hele yine bu reyleri almak 
için burada 'bâzı azınlıklara taviz verir gibi 
konuşmalarla da kürsüye geldiler. Bundan bil
hassa müteessir olduğumuzu ifade etmek iste
rim. 

Arkadaşlarım, sıkıyönetim idaresi kuvveti
ni milletten alan lordumuzun muayyen bölge
lerde emniyeti koruması mülâhazasiyle, anarşi
ye gitmemek için tesis ettiği ve Parlâmento
nun kararı ile kurulmuş ve Anayasa içinde bu
lunan meşru ve kanunî bir idaredir. Ayrıca Mil
lî G-ü'venlik Kurulundan da -geçmiş olmasını 
bilhassa belirtmek isteyorum. (Biraz evvel konu
şan Sayın Ahmet Yıldız, bu konuya 'çok güzel 
temas ettiler; içte ve dışta emniyetimizi ko
rumakla mükellef olan Türk Silâhlı Kuvvetleri, 
elbetteki memleketin menfaati ve gerçekleri yö
nünden bu kararı almıştır ve bunu istemiştir. 
Bunu buraya •getirip, başka bir yönden bir par
ti mülahazasıyla ona oyuncak -oluyor demek ha
kikaten teessüfü icab ettirecek ıçıok acı-bir hal
dir. Bunu bilhassa belirtmek isterim arkadaş
larım. 

Arkadaşlarım, sıkıyönetimin ilânını gerek
tiren gayelerin dışında sıkıyönetimin ne gibi 
bir hareket yaptığının ve nasıl bu ıgayenin dı
şında memleketi idare ettiğini misallerini bura
ya muhalefet hatiplerinin açık acık igetirmeleri 
gerekirdi. Maalesef böyle 'gelmiyorlar. Bunları 
burada enine b.byuna münakaşa etmek imkânı 
vardır. Bütün bunları kürsüye getirirler ve 
sıkıyönetimin hatalı hareketini, teker teker 
terikid ederler. Bu ayrı 'bir işitir. Ama sıkıyö
netim idarecini, memleket gerçekleri ve 'menfa
atleri bakımından ortaya koyduğumuz da. bu
nun karşısında Hükümetiddiçük'düşürmek için, 
Hükümete karşı 'gelmiş -olmak için cephe almak 
doğru bir şey değildir. 

'Beri sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyo
rum. Ancak şunu ifade etmek isterim ki, 
bugün 'bu sıkıyönetim eski devirlere kıyas edil-
miyecek kadar yumuşak bir eldiven halinde 
çalışmaktadır'. Bulgun pekâlâ basın 'toplantı
larına imkân verilmekte, pekâlâ kongrelere 
imkân verilmekte, pekâlâ matibuatta her
kes dilediğini istediği 'gibi yazabilmekte ve 
pekâlâ herkes tenkidini rahat rahat yapa
bilmektedir. Meclisin de bunu murakefbe et
mek hakkı vardır; Hükümeti tenkid etmek, 
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murakabe etmek her zaman mümkündür. Bi
naenaleyh, ıbu böyle 'olduğuna .göre Sıkıyöne
timin karşısında 'olmak, memleket gerçekleriy
le, menfaatleriyle kalbili telif değildir. Arka
daşlar, 'bu sıkıyönetim teklifinin kalbulü leJhin-
de 'oy kulanmanrzı 'bilhassa istifham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grııpu adına Sa
yın Zekâi Dorman. 

M. P. GRPÜ ADINA ÖMER ZEKÂİ DOR
MAN (İstanbul Milletvekili) — Kendilerine 
Polatlı Topçu Okulunda iki yıl genel tabiye 
(tersi, ay rica da ders aralarında mııa'şeret der
si verdiğim talebelerimden ibirisinin Ibngiin (ba
na sataşmasından ziyadesiyle üzüntü dııyekim. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Dorman; şaJhsınıza bir 
sataşma olmadı. 

ÖMÜR ZEKÂİ DORMAN (Devamla) — 
Evet efendim, Grup adına konuişuy'orum. özür 
dilerim. (Gürültüler) ve isterseniz 91 nci mad
deyi uıkuyayım efendim. 

Ben «o günlük beylik» tabirini, tiyatro ka
patmada •müessir >olan ve isimleri 'bence malûm 
'bulunan şahıslara tevcih ettim. Yoksa sıkı
yönetim idaresinin 'bizatihi kendisine, mânevi 
şahsiyetine değil. Bunun 'bir defa kavranması 
lâzımdır. (Gürültüler) 

NURETTİN GERİTOGLU (Samsun Millet
vekili) — Siz de karanlıkta güz kırpmayınız. 
(Gürültüler) 

ÖMER ZEKÂİ DORiMAX (Devamla) — Sı- | 
kıyönetimin tiyatro kapatmakta lolduğu iddia- I 
sim ileri sürdüm. Eğer ;bunun aksi ıvari't ise 
onlar ispat etsin, iktidar ibunu ispat etsin. Ha
yır tiyatrolar kapanmamıştır, desin. Ben, ka
panan tiyatroların niçin kapatıldığını kendi
lerine ispat edeceğim. Onlar 'bana aksini is
pat etsin. Bugün (burada ulu 'orta toparlak ko
nuşuyorsunuz diye bir isnatta ıbulunmak hak
sızlıktır. Hâdise sabittir, size iza'h edilmekte
dir; aksinin ispatı gerkir. Talebem ayrıca Ibe-
nim grup adına ifademde -bu «üç günlük beylik» 
- ki iki defa kullanmıştır - tâbirini kullanmamı 
vatanseverliğimden şüphe için bir sebebolarak 
'göstermiştir. Onun 'bir İhtilâle katılmış olma
sı, vatanseverlikte benden ileri gittiğinin ispatı 
değildir. (Soldan bravo sesleri) 

(Bundan iki sene kadar evfvel Meclis Baş- | 
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kanvekili 'bulunduğum sırada bir sefaretin An
kara Palasta verdiği bir akşam yemeğinde bir 
masada... (Gürültüler) Bakınız, nereye getire
ceğim lâi'ajkarışmayınız. (şiddetli gürültüler) 
Hakkınız yok, bir defa sö'z kesmek yasaktır. 
(Şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Vardarlı, lütfen şu mü
zakerelerin sonunu alalım. (Sıra kapaklarına 
vurmalar ve şid.deltli gürültüler) 

ÖMER ZEKÂl DORMAN (Devamla) — 
Tüzüğün ilgili maddesini açıp okuyunuz, (Gü
rültüler) Katiyetle yasaktır. 

Orada yine, 27 Mayıs İhtilâline karışan ta
lebelerimden 'birisi masama geldi *ve benim in
kılâp subayları nıeyanmda ordudan alınmış ol
mama çok üzüntü duyduğunu söyledi. Ken
disine verdiğim cevap şudur, arkadaşlar. Va
tanseverlik 'buna derler. «Bu ordu Ibenim gi'bi 
yüz tane Zekâi bulabilir»' dedim. Bunun 'bir 
değeri yoktur. (Doğru, çok doğru ' sesleri) 
Evet doğrudur. Sizin ayrıca 'bunu doğrulama
nıza da İhtiyaç'yoktur. (Gürültüler) 

KÂMİL İNAL (Bolu Milletvekili) — Biz 
sizleri dinliyoruz., iSiz de (bizi dinleyin 

BAŞKAN — Kâmil 'Bey oturunuz yerinize. 
Mehmet Göker oturunuz rica ederim. Müza
kerelerin uzamasına sebeiboluyorsunuz arka
daşlar. 

Buyurun, Sayın Dorman. 
ÖMER ZEKÂİ D()R)MAX (Devamla) — 

Bu ordu benim gibi yüz 'tane Zekâi bıılaibilir. 
Ordu Zekâi'yi kaybetmemiştir. Ama, üzüldü
ğü m odur ki, bu millet 'ordusunu kaybetmekte
dir dedim. (Gürültüler, ortadan, «'bu ne 'biçim 
konuşma» sekleri) 

'BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca. 
COŞKUN KİRCA (İstanbul Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlarım, şu ana, kadar Örfi İdare
nin uzatılmaması lehinde konuşan hatiplerin ileri 
sürdükleri delilleri şu şekilde özetlemek mümkün
dür : Sıkıyönetim idaresi basma baskı yapmakta
dır... Bu hususta şimdiye kadar konuşan hatiple
rin sözlerinden hangi baskının nasıl yay)ildiği hu
susunda her hangi bir ciddî delile rastlıyamadık. 
Şunu söylemek iktiza eder ki, sadece, eğer kapa
tılma kararlarının kaldırılması için mahkemelere 
müracaat edilmiyeceği yolunda kâğıt alma gibi 
bir tatbikat var ise bunu elbetteki sıkıyönetim ko-
nra'tatnl'arı ve; Hiikümıeit memetmek kudretM haiz-
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dir. Kaldı ki, böyle yanlış tatbikata girenler mev
cutsa, bu şekilde alınan kâğıtların lıukukan mut
lak butlanla bâtıl olduğunu herkes bilmek mev
kiindedir. Bu şekilde kâğıt almak suçtur, onlar 
mahkemeye verilir ve her halükârda hukuk kai
deleri kapatmak karariyle ihlâl edilmiş ise, Danış-
taya müracaat yetkisi bu memlekette mevcuttur. 
Bu yetkileri kullanılmaksızın burada bu lâkırdı
ları söylemeyi ciddiyetle kabili telif görmek müm
kün değildir. 

Yine ileri sürülen delillerden birisi de, sıkı
yönetimin, kominlstleri takibetmediğidir. Bu hu
susta konuşanlara, bizzat burada sıkıyönetimin 
uzatılması vesilesiyle müzakereler yapılırken, so
rumlu Bakanların açıklamalarını unutmuşlarsa, 
tutanaklara bakmaları kendilerine tavsiye olun
ması gereken bir keyfiyettir. 

Yine ile sürülen hususlardan birisi de; Türki
ye'de mahkeme kararlariyle beraet etmiş olan 
Nurcu denilen bâzı kimselerin nasıl olup da sıkı
yönetim tarafından takibedildiğidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Derviş Vahdeti ile 
birlikte bu memlekette 31 Martı yaratan ve tıpkı 
31 Martta olduğu gibi, bu memlekette lâik düzeni 
teokratik düzene çevirmek istiyen kimseler - ki, 
Nurcular, sadece cahil değil, siyasi bir gaye takib-
eden kişilerdir. - 290 tane mahkeme kararından^ 
Ceza Hukuku Kanunumuzdaki cemiyet mefhumu
nun yanlış tefsir edilmesi yüzünden,, istifade ede-
bilmişlerse, kanunsuz suç olmıyacağı için, kanun
larımızın açık bir yerinden istifade ederek beraet 
etmişler ise, bu, cezayı müstelzim olmasa bile bu 
faaliyetler şu anda gayrimeşrudur. Anayasa dışı
dır mânasına gelmez. Türkiye'de teokratik düzeni 
kurmak için çalışanlar varsa, ellerindeki bütün 
kanuni imkânları kullanarak, bütün Devlet mües
seselerinin bu kimselere karşı mücadele etmeleri, 
vazifeleridir. Yasama Meclislerinin baş vazifesi 
de, bu husustaki kanun boşluklarını doldurmak
tır. Örfi idare, örfi İdare Kanununun kendisine 
verdiği imkânları kullanarak bu kimselerle mü- i 
eadele etmek vazifesi altındadır. Mücadele yap- I 
mazsa Anayasaya aykırı hareket eder. Etmişse ı 
•eğer, Anayasanın emrini yerine getirmiş demek
tir. (Ortadan, bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; yine ileri sürülen hu-
suslardan bir tanesi de, örfi İdare Kanununun 
Anayasaya aykırı olduğu fikri idi Bu hususta 
bizzat bendeniz grupum adına çok konuştum; Ör- | 
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fi İdare Kanunu Anayasaya aykırı değildir. Bir 
Hükümetin Anayasaya aykırı olmıyan bir kanu
nu şu veya bu sebeple değiştirmeyi arzu etmesi 
daima mümkündür. Bu onun Anayasaya aykırı
lığının bir delili olamaz. Daha önce de tekrar et
tiğim gibi, eğer böyle olsa idi, bu hususun bugün 
davacısı mevkiinde olanlar, kendilerine verilmiş 
olan yetkileri kullanarak, bu kanunun Anayasa 
Mahkemesince iptali için dâva açarlardı.. 

İl İdaresi Kanununun hükümlerini uygula
mak suretiyle bütün ihtiyaçların giderilebileceği 
hakkındaki kanaate gelince; muhterem arkadaş
larını, Grup Sözcümüzün de ifade ettiği gibi, 
memleketimiz, Meclisin de vermiş olduğu bir salâ
hiyete istinaden, savaşı gerektirebilecek bir durum 
içinde bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan evvel Türk -
Yunan münasebetleri - hattâ o kadar gergin de
ğilken - Türkiye'de İl İdaresi Kanununa göre 
hattâ o anda ilân edilen örfi idareye rağmen -
bugün bâzı partilerin savunucu mevkiine çıkmak
tan pek zevk duydukları, bâzı vatandaşlarımızın 
imhası teşebbüsü bu memlekette pek âlâ olabil
miştir. Böyle teşebbüsleri önlemek için bir Hükü
metin tedbirli olması lâzımdır. Tedbirin ne yolda 
olduğu ise aşikârdır. Tedbir almıyaeaksm, ondan 
sonra gidip İzmir'de Yunan Hükümetine tarziye 
vermek için, bayrak çekeceksin. Hükümet bu yol
da değildir, bu yolda olmıyan bir Hükümet des
teklenmelidir. (Ortadan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu mülâhaza
larla ve aynı zamanda Hükümet tezkeresinde ile
ri sürülen ve Cumhuriyet aleyhindeki bir ayak
lanmanın müsebbiplerinin cezalandırılmasının 
tesirlerinin ne olacağı hususunda da tedbirli ol
mak icabettiğinden, örfi idarenin uzatılması hu
susundaki Hükümet tezkeresinin tasvibini rica 
ederim. (Ortadan, alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri vardır. Hü
kümet konuşmak istiyor mu?. 

Sayın Başbakan, buyurun. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Mil
letvekili) — Sayın Başkanımız, T B. M. Meclisi
nin yüce üyeleri; sıkıyönetimin iki ay uzatılma
sı için tekrar Büyük Millet Meclisi huzuruna çık
mış bulunuyoruz. Gerekçesi ilk ilânından itibaren 
geçen senenin 20 - 21 Mayısında vuku bulan ayak
lanmadır. Bu ayaklanmanın mahkeme neticesi 
ve muhtemel tepkileri üzerinde ihtiyatlı bulun-
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inak için şimdiye kadar sıkıyönetim birkaç defa 
uzatılmıştır. Nerede ise, bir ay sonra sıkıyönetim 
ilân edileli bir sene olacaktır. 

Sayın arkadaşlarını; sıkıyönetimin bu kadar 
uzatılmasında Hükümetin hiçbir kusuru yoktur. 
Eğlence mevzuu olarak, hikâye edilmesinden 
zevk alman bir sözüm var, benim. Sıkıyönetim 
ilk ilân olunduğu zaman !bir ay içinde netice ala
bileceğimizden bahsettiğim vakit; kumandan
ların bir ay çoktur, 15 gün içinde bitirilebilir, 
bitmesi lâzımdır, mütalâasında bulunduklarını 
Meclis huzurunda arz etmiştim. 'Benim arzım
dan maksat; sıkıyönetimi idare etmekte olan 
kumandanların bu vazifenin devamında hiçbir 
hevesleri olmadığını canlı bir surette belirtmek 
içindir. Bugün de durum böyledir. Kumandan
lar bir an evvel sivil hizmetlerden kurtulup, ken
dilerinin değerli ve pek güç görevlerine bütün 
gayretlerini hasretmek arzusundadırlar. Bu ve
sile ile tekarar _şutm da üzüntü ile size arz ede
yim ki, «vergi kanunları çıkmazsa ordu şöyle 
yapacak, böyle yapacak» tarzında olan haber
lere bu kürsüde bahsolunacak kadar değer ve
rilmesi, hepimiz için hakikaten her yönden üzün
tü konusu olmuştur. (Ortadan alkışlar) Ordu 
böyle bir isnada hedef tutulmamalı idi. Böyle 
bir isnadın cemiyetimizde itibar göreceğine ma
hal verecek bir mâna taşımamalıydı. Hülâsa, 
her bakımdan üzüldük. Eminim ki, bundan 
bahsetmek mecburiyetini duymuş olan arkadaş
larım da, düşündükleri zaman, şimdi «keşke 
bu değerde havadislerden bahsetmemiş olay
dık», arzusunu taşımaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, sıkıyönetimin uza
tılması gerekçesinin ilk ilânı sırasındaki sebebe, 
yani 20 - 21 Mayıs hâdiselerine bağlanması za
ruri bir keyfiyettir. Buradaki zarureti takdir 
buyurmanızı rica ederim. Bu 'bir sene zarfında 
tahkikat yapılmış, mahkemeler olmuş, en uzun, 
lüzumlu adliye usulleri tatbik edildikten sonra 
ve bunların hepsi bittikten sonra Parlâmento 
elinde, Meclisler elinde meselenin intacedilmesi 
bir o kadar daha sürmüştür. Bu iş birimizin 
elinde değil. Eğer hâdiselerin tabiî cereyanın
da, ayaklanmalara karşı çok hiddetli ve tepkisi 
çok kuvvetli muhitlerde düşünüldüğü gibi 48 
saa-t zarfında akla ne gelirse tatbik edilme 
usulü cemiyetimizde itibar görse idi, bu kadar 
uzun adlî usullere müracaat edilmezdi. Sıkın-
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tılı usullerdir adli usuller, insanın sabrını tüke
tecek kadar uzar; ama, ne yapalım ki, adliye 
müessesesi hakikatleri birçok teferruat içinde, 
bin mücrimin içinde bir masuma zarar verme
mek takayyüdüyle uzun usulleri takifoetmek 
âdetindedir. Bu, bir medeniyet usulüdür ve 
adeleti tatbik etmek istiyen her memleketin ka-
çınamıyacağı tatbikat usulleridir. 

Muhterem arkadaşlarım, mahkemeler bu yüz
den 15 günde, bir ayda değil, aylar sonunda 
hitam buldu. Ondan sonra mesele Meclise inti
kâl ettikten sonra, Anayasanın bir hükmüne 
göre, Büyük Millet Meclisinde dâvalar, muhake
meler taihlil olunmaz, hükümlere karışılmaz 
mânası mevcudolduğu halde, aftan en son ceza
ya kadar her usulün hikmeti, faydası aylarca 
bu Meclislerimizde tetkik konusu olmuştur. 
Meclis usullerini, Hükümetlerin isteklerini isti
kâmete sevk etmeleri hadlerinin ve kudretleri
nin üstündedir. Meclisler kendi usulleri içinde 
çalışırlar ve bu usullerin aksak tarafları, eksik 
tarafları uzun tecrübelerle görüldükçe yine Mec
lis içinde kendi vasıtaları ile 'bunlar düzeltile
bilir. Bunlar düzeltilmedikçe, Meclislerin ça
lışması arzu edilen neticeleri, yolları kendiliğin
den bulmadıkça; hükümetler, teahhurlarda şi
kâyetlerde kudretsiz kalacaklardır. 

Bu mülâhazanın sebebi şu: 21 Mayıs gerek
çesine göre sıkıyönetim uzatılmış, bu zamana 
kadar tasfiye olunmamış, daha ne kadar süre
cek, bunlar bir bahanedir iddiası, tamamen 
yersiz ve esassızdır. Bunlar, Büyük Millet Mec
lisinin usulleri içinde 'bugüne kadar gelmiş ve 
henüz neticelenmemiştir. 

Onun için, Meclise yaptığımız teklifte uza
masında belli Ibir kusurumuz olmıyan usullerin 
icabı olarak, ilk sebebi zikretmeye mecbur ol
duk. ilk sebep, Anayasanın sarahaten zikretti
ği sebeplerin en ağırlarmdandır. Rejim aley
hine ve Meclis aleyhine silâhlı ayaklanma üze
rine sıkıyönetim gelmiştir. Ve bu hareket, ar
tık her tarafı tetkik olunarak neticeye bağlan
dı ve günün konusu olmaktan çıktı, yönüne he
nüz ulaşılamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, hatipler, bu sıkı
yönetim vesilesiyle yalnız 21 Mayıs olaylarından 
değil, dışardaki ve içerdeki ımuhtel'if hâdiseler
den ve gerginliklerden de bahsetmişlerdir. Bi
zim de bahsetmemiz de tabiî görülecektir. Çün
kü, memleketin meydanda olan meseleleri, ge-
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gen senenin Mayıs hâdiseleri değil, bundan da
ha çok ehemmiyet ve günlük tesir kazanmış 
olan dış olaylar vardır. Ve bu dış olayların 
memleket içinde tepkileri her gün daha üzün
tü verici ve daha genişleyici olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 'Kıbrıs'daki olaylar 
her gün radyo ile memleketi tahrik ediyor. Bu, 
daimi bir üzüntü kaynağıdır". Bunun için mem
leketçe, Hükümetçe ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisince hâdiseleri nasıl yakından takilbetti-
ğimizi, ne kadar üzüntü duyduğumuzu bütün 
dünya gözleri ile görmektedir. Esef ediyoruz 
ki, dost ve müttefik bulunduğumuz bir dev
let de, bu Kıbrıs'taki şiddet hareketlerini bir 
tecavüz hareketi saymıyor, bir savunma hare
keti imiş gibi kendisi de, hükümet olarak te
sanüt ve beraberlik ilân ediyor. Bu ahval kar
şısında hâdisenin vahameti daha çök artmış
tır, memleket içindeki tepki ve üzüntüleri daha 
ziyade derinleşmiştir. Bu vesile ile kıymetli ha
tiplerimizin de hissiyatına tercüman olduğuma 
emin olarak bir noktayı açıklamak isterim. 

Her hangi bir sebep ve üzüntü ileri sürüle
rek Türk Devleti, vatandaşlarımıza ve Tür
kiye'de ikamet eden yabancılara tecavüz ya
pılmasını, hiçbir kaydı şart altında kabul et
meyiz (Alkışlar) Bunun için Hükümet olarak 
vatandaşlarımızı her vasıta ile uyandıraca
ğız. Hükümet olarak bütün vasıtalarımızla 
hiçbir cebrî harekete, tecavüze müsaade etmi-
yeceğiz. Bu yolda Devletin bize verdiği kuvvet 
ve kudretlerin hepsini kullanmak kararında
yız. Bu bakımdan Büyük Meclise ve vatandaş
larıma huzur vermeye çalışırken, tahriMer, 
hem samimî üzüntünün vücuda getirdiği tep
kilerin tesiri, ve hem de bulanık su zamanın
da, türlü maksatlarla karışıklık çıkarmak is-
tiyen tahrikçilerin tertipleri memleketin hu
zurunu tehdidetmektedir. Biz dış hâdiselerin; 
dün Mecliste konuşulduğu zaman Hükümet 
adına bir an evvel Büyük Meclis huzurun
da konuşulması için istical gösterdik. Fakat, 
Büyük Mecliste varılan mutabakata göre, 
28 Nisanda daha yeni bilgiler de eklenerek vazi
yetin mütalâasına imkân hâsıl olm.uk için bu 
tehir edildi. O zaman anlaşılacaktır ki; mem
leket, ciddî olarak kendisini müdafaa etmek 
tedbirleri alma durumundadır. Anayasanın bah
settiği, savaş tehlikesi belirdiği zaman ihti-
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yati bir tedbir olmak üzere sözünü, bütün 
delilleriyle ve şümulü ile ortaya koyacak bir 
durumdayız. 

Muhterem arkadaşlarım, size iç ve dış durum 
hakkında gözlerinizin önünde cereyan eden (hâ
diseleri anlatmıya çalıştım. Hükümet, bütün bu 
normal olmıyan tertipler ve tesirler altında 
mevcudolan sıkıyönetimin iki ay daha uzatıl
masına zaruret görmektedir. Sıkıyönetimi 
hiç istemiyen Hükümet dışındaki büyük Dev
let memurlarının, onların bir arada mütalaa 
etmeleriyle, vardıkları, kanaat budur. Bu ka
naatin ifadesi olarak teklifi huzurunuza getir
dik. 

Sıkıyönetim, mahallî seçimlerde ciddî bir 
imtihan 'geçirmiştir. O zaman da büyük bir 
şüphe ile seçimlerde; istanbul, Ankara ve İz
mir'de seçimler esnasında sıkıyönetimin bu
lunmasında çok tereddüt gösterilmiş ve endişe 
edilmişti. İftiharla söyliyetoiliriz ki, muhalefet 
partisi, Adalet Partisi taraf metan İstanbul'da, 
mahallî idarelerden sonra Sıkıyönetim Kuman
danlığına seçimlerin dürüstlüğünün ve Sıkıyöne
tim idaresinden kolaylıktan başka bir şey görme
diği mânasını ifade eden tutumundan dolayı te
şekkür ifade edilmiştir, önümüzdeki seçimler
de sıkıyönetimin aynı suretle muhalefet parti
lerinden takdir kazanması için bütün sebepler 
mevcuttur; aksine hiçbir ihtimal tasavvuru 
mümkün değildir. 

Bu mâruzâtımı bitiriyorum. Büyük Meclis
ten memleketin âli menfaatlerini ve içinde 
'bulunduğu dış ve iç emniyet meselelerinin şü
mulünü ve ehemmiyeti göz önünde tutarak 
iki ay daha bu sıkıyönetimin uzatılmasını ka
bul etmesini rica ederiz. Takdir sizindir. 

Hürmetlerimle. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümetten sonra son söz, Sa
yın Mehmet Sağlam. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Sarfına
zar ettim. 

BAŞKAN — Sayın Fakih Özfakihl Yok. 
Sayın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte
rem arkadaşlar, değerli hatipler ve Sayın Baş
bakanın konuşmasından sonra söyliyecek pek 
fazla bir şey yok. Yalnız, seçim bölgem »olan İs
tanbul bakımından burada Yüce Meclise bâzı 
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noktaları arz etmek isterim. Sayın A. P. Sözcü- I 
sü de kapalı bir şekilde işaret buyurdular; ger
çekten, istanbul'da hava gayet gergin bir at
mosfer taşımaktadır. Ayrıca bu gergin atmos
feri tahribedip, birtakım olaylara sebebolarak 
bunları, dünya kamu oyunda istismar etmek is-
tiyecek kimseler, milletler ve millet vardır kana
atini taşıyorum. O bakımdan alınacak örfi ida
re kararı, Kıbrıs dâvası yolunda sağlam bir nok
tanın tutulmasını temin edecektir. Bu noktayı 
bilhassa belirtmeyi borç biliyorum. I 

Ayrıca Sayın A. P. Sözcüsü arkadaşımın bu 
büyük tehlikeye işaret ettikten sonra «Biz ör
fi idareye taraftar değiliz.» demesini hiçbir şe
kilde izah edemiyorum. I 

Hürmetlerimle. (Ortadan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. I 

Yüksek Başkanlığa I 
Mesele tavazzuh etmiştir. Görüşmelerin ye- I 

terliğini arz ve teklif ederim. I 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. I 

Nevzat Sengel 

Yüksek Başkanlığa I 
Yapılan müzakerelerde konu aydınlanmıştır. I 

Müzakerelerin yeterliğini arz ve teklif ederim. I 
Kayseri Milletvekili I 

Mehmet Göker 1 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına I 
Müzakeresi yapılan sıkıyönetimin uzatılma- I 

sı hakkındaki Hükümet tezkeresi üzerinde ye- I 
teri kadar görüşme yapılmış bulunduğundan I 
yeterliğin oylanmasını saygı ile talep ve rica I 
ederim. I 

Denizli Milletvekili I 
Atıf Şohoğlu 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik aleyhinde 
Sayın özmen, buyurun. I 

HALlL ÖZMEN (Kırşehir Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlar, gayet kısa konuşmak için I 
huzurunuza çıktım. t 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde. 
HALlL ÖZMEN (Devamla) — Yeterliğin 

aleyhinde konuşacağım, esasa inmek benim va- 3 
zifem değil, şimdilik. Yalnız muhterem arka- I 
daşlar, şurayı arz edeyim. Hükümetimiz, her I 
defasında karşımıza çıkıyor, esaslı sebepleri söy- I 

17 . 4 . 1964 O . 2 
lemeden, «memleketin âli menfaatleri vardır, bu 
itibarla iki ay daha uzatalım.» diyor. 

Muhterem arkadaşlar, «örfi idare ancak lâ
zım olduğu zaman ilân edilmeli ve uzatılmalı
dır. Gerek istanbul'da ve gerekse Ankara'da 
bugün için örfi idarenin uzatılmasına büyük 
bir sebepler mevcut değildir. Ben bu sebepler 
karşısında oyumu menfi olarak kullanacağım. 
Eğer müsaade ederseniz konuşmak da istiyo
ruz, efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik teklifini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Bir önerge vardır. Okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Şifahen açıkladığımız sebeplerle, sıkıyöne

timin istanbul ve Ankara'da kaldırılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Millet Partisi T. B. M. M. 
Grapu Adına 

istanbul Milletvekili 
ö. Zekâi Dorman 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul ctmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Efendim, Başbakanlık tezkeresini tekrar 
okutuyorum. 

T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 18 . 2 . 1964 tarihli ve 2 - 2/570 sayılı 

yazımız. 
20 - 21 Mayıs 1963 gecesi önceden yapılmış 

tertipler sonucunda Anayasayı ihlâl amacı 
güden bir ayaklanma hareketi üzerine, Ankara, 
istanbul ve izmir illeri sınırları içinde bir ay 
süre ile ilân edilip, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 22 . 5.. 1963 tarihli ve 70 sayılı Kara-
riyle onaylanan ve 19 . 6 . 1963, 19.8.1963 
tarihli ve 75 76 sayılı kararlariyle ikişer 
ay ve 17 . 10 . 1963, 19 . 12 . 1963, 19 . 2 . 
1964 tarihli ve 79, 86, 92 sayılı kararlariyle 
de, 21 . 10 . 1963 tarihinden 21 . 4 . 1964 
tarihine kadar Ankara ve istanbul ille
rinde ikişer ay süre ile uzatılması kabul edil
miş bulunan sıkıyönetimin, 21 . 4 . 1964 tari
hinden itibaren Ankara ve istanbul illerinde iki 
ay süre ile yeniden uzatılmasının Türkiye Bü
yük Millet Meclisine arzı, M*llî Güvenlik Ku-
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rulu ile Bakanlar Kurulunun 15 . 4 . 1964 ta
rihli müşterek toplantısında uygun görülmüş
tür. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

îsmet İnönü 

BAŞKAN — Sıkıyönetimin Ankara ve İstan
bul illeri sınırları içinde iki ay uzatılması hak-
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kındaki Hükümet teklifini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... (150) 
oya karşı (246) oyla Hükümet teklifi kabul edil
miştir. 

Vaktin geciklmiş olmaisı 'setbebiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşimini kapatıyorum. 

Kapanma Saatti: 12,40 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

ONBİRÎNOÎ BİLEŞİM 
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I 
BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 

Ali Rıza Ulusman'ııı, sabik ve sakıt bakanlar
dan Celal Yardımcı, . İktisat ve Ticaret Bakan
lığı makamı ile eski Sanayi Bakanı Samet Ağa-
oğlu ve Halûk Şaman haklarında soruşturma 
yapmakla görevli Soruşturma Komisyonundan 
istifa ettiğine dair önergesi (4/16) 

2. — Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yar
dımcı, İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ile 
eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve Halûk 
Şaman haklarında soruşturma yapmakla gö
revli Soruşturma Komisyonundaki iki münha-
le üye seçimi. 

3. — Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yar
dımcı, İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ile 
eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve Halûk 

Şaman haklarında soruşturma yapmakla gö
revli Soruşturma Komisyonu görev süresinin 
uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezke
resi (3/44) 

4. — Ankara ve İstanbul'da ilân edilmiş 
olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/45) 

II 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu, Erzin
can Milletvekili Sadık Perinçek ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın'in, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Birleşik toplantısı İçtüzük 
teklifi ve Millet Meclisi Anayasa ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
7 şer üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon 
raporu (2/284) (S. Sayısı: 15) [Dağıtma ta
rihi: 19 . 9 . 1963] 




