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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ticaret eski Bakanı Mehmet Baydur'un Yü
ce Divana gönderilen evrakında görülen nok
sanlık dolayısiyle dosyamın geri verildiğine dair 
Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı tezkeresiyle il
gili Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma 
Komisyonu raporu ikinci defa oya sunularak 
kabul olundu. 

Rize Milletvekili Cevat Yalçm'ın 1 numaralı 
Soruşturma Komisyonundan çekildiğine dâir 
önergesi ve yerine Ordu Milletvekili Sadi Peh-
lîvanoğlu'nun aday gösterildiğine dair Adalet 

Komisyonu Grup Başkanlığı yazısı okunarak 
seçim yapıldıysa da yeter sayı elde edilemedi
ğinden bu seçimin gelecek •birleşimde tekrarla
nacağı bildirildi. 

Birleşime saat (14,40) da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

BİRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KÂTİPLER — Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, T.B.M.Meclisi Birleşik Toplantısını açıyorum, 

Çoğunluğumuz vardır. Gündeme geçiyoruz ; 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara ve İstanbul'da ilân edilmiş olan 
sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/42) 

BAŞKAN 
tuyorum. 

Başbakanlık tezkeresini oku-

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 18 .12 .1963 tarihli ve 2 - 2/4699 sayı

lı yazımız. 
20-21 Mayıs 1963 gecesi önceden yapılmış 

tertipler sonucunda, Anayasayı ihlâl amacını 
güden bir ayaklanma hareketi üzerine, Ankara, 
İstanbul ve İzmir illeri sınırları içinde bir ay 
süre ile ilân edilip Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 22 . 5 . 1963 tarihli ve 70 sayılı kararı ile 
onaylanan ve 19.6.1963, 19.8.1963 tarihli ve 75, 
76 sayılı kararlarıyla ikişer ay ve 17 . 10 . 1963, 
19 . 12.. 1963 tarihli ve 75, 8$ sayılı karar-

lariylada 21 . 10 . 1963 tarihinden 21.2.1964 
tarihine kadar Ankara ve İstanbul İllerin
de ikişer ay süre ile uzatılması kabul edil
miş bulunan Sıkıyönetimin, 21.2.1964 tarihin
den itibaren Ankara ve İstanbul İllerinde iki-
ay süre ile yeniden uzatılmasının Türkiye Bü
yük Millet Meclisine arzı, Millî Güvenlik Kuru
lu ile Bakanlar Kurulunun 13 . 2 . 1964 tarihli 
müşterek toplantısında uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

îsmet İnönü 
Başbakan 

BAŞKAN — Söz istemiş olan arkadaşlara sı
rası ile söz vereceğim. İlk söz Millet Partisi Gra-
pu adına Saym Zekâi Dorman'mdır. 

M.P. GRUBU ADINA ÖMER ZEKAÎ DOR-
MAN (istanbul Milletvekili) — Muhterem a> 
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kadaşlar; Hükümetin her defasında Büyük 
Meclise hiç bir mucip sebep göstermeden getir
meyi itiyadettiği Sıkıyönetim istanbul ve An
kara'da iki ay daha uzatılması teklifi ile, yeni
den karşılaşmış bulunuyoruz. 

Ancak, dokuz aylık bir tatbikata rağmen 
biz, Hükümetin Sıkıyönetim anlayışını, onu bu 
tedbire götüren sebep ve kanuni hükümlerle 
bağdaştırma imkânını hâlâ bulamamaktayız. 

Hatırlanacağı üzere, ikinci koalisyonun müs
tafi sayın içişleri Bakanı, 19 Haziran 1963 de 
bu kürsüde yapdığı konuşma şöyle söylemiş
lerdi : 

«Hükümet bu uzatma teklifini getirdiğine 
göre, buna bir zaruret duyuyor demektir Üste
lik bir noktayı daha belirtmekte isabet görü
yorum : Hiç bir hükümet, kendisine ait olan 
yetkilerin velevki bir kısmını başka kimselere 
vermek istemez. 

Buna zaruret görmek, hayatî zaruretlerin 
icabı içinde bulunmuş olmanın açık ifadesidir.» 

Aynı gün Sayın Adalet Bakanı da şöyle bu
yurmuşlardı : 

«Bu, muhtelif fikir ceryanlarmın kabarıp 
gittiği memleketimizde, bu büyük hadise dola-
yısiyle, bir sıkı nizam tesis etmek mecburiyeti
ni biz. Hükümet mesuliyetini demlide etmiş bir 
heyet olarak üstümüze alamıyoruz.» 

Arkadaşlar; Sıkıyönetim denen ve yalnız 
umumi emniyet ve asayişe mütaallik zabıta va
zife, salâhiyet ve mesuliyetlerinin, Hükümetçe 
mahallî zabıtadan askerî makamlara intikal et
tirilmesinden ibaret olan idare, hükümet me
suliyetinin dışında bir idare midir? 

Hükümet, sıkıyönetim var diye, velevki kıs
men de olsa, yetkilerini kime vermekte ve Bü
yük Meclisin bir zaruret gördüğü takdirde sık] 
bir nizam tesis etmek mecburiyet ve mesuliyetini 
neden dolayı üstüne alamamaktadır? 

Ordu; Hükümetin diğer zabıta kuvvetleri gi
bi, icabında memleket içi hâdiselerde de faydala
nacağı bir vasıta olduğuna göre, sıkıyönetim, 
iktidarın yetkilerini kullanırken vasıla değiştir
mesinden başka bir şey midir? 

Örfi tdare Kanununun vazife ve salâhiyetle
re ait üçüncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına 
göre (Askerî makamlar, İcra Vekilleri Heyeti ta
rafından ittihaz ve tebliğ edilen emirleri ve ilân 
edilen sair tedbirleri takip ve icra ederler.) 
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Bu fıkradan ne anlaşılmakta ve Hükümet na

sıl anlamıya çalışmaktadır? Görülüyor ki, Hükü
met, örfi idare Kanunundaki muktezaya intibak 

etmemekte ve ordu camiasına âdeta Hükümetin ida
resini, kudretini teslim etmiş ve ona minnettar 
görünme gayreti içinde bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, geçen defa Sayın içişleri Bakanı
nın (Belki bu müddeti tamamlamıya dahi ihti
yaç kalmıyaeaktır.) demelerine mukabil, bugün 
yeni bir taleple gelmiş olması şüphesiz, 20-21 
Mayıs hâdisesinin henüz tasfiye edilmemiş bu-
lunmasiyle kabili izahtır. 

Buna karşılık, hâdise failleri hakkında 
mahkemece kesinleşen hükmün Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden ne şekilde geçeceği ve bundan 
sonraki durum henüz meçhulümüz bulunmakta
dır. Eğer bir infaz mukadder ve bunun muhte
mel reaksiyonları, sıkıyönetimi yeniden uzatma
yı zaruri kılıyorsa idamların siyasi ve içtimai bir 
fayda sağlamıyacağı yolundaki düşünce ve iddia
mız alınmak istenen yeni tedbirler vesilesiyle te-
eyyüdetmiş olacaktır. 

infazların vicdanlarda yaratacağı menfi tesir
leri iki aylık bir müddet içinde izale edebileceği
mizi de kabul edemeyiz. Hükümetin elinde bir 
Vilâyetler idaresi Kanunu vardır. Her ihtimale 
karşı alınacak emniyet ve asayiş tedbirlerini ica
bında ordudan yapılacak isteklerle her zaman 
ve her yerde takviye etmek mümkündür. Yok
sa üç kişi asacağız diye Anayasayı zorlamıya ve 
memleketin huzur ve hürriyetini devamlı şekilde 
tahdide hakkımız yoktur. 

Eğer 20 - 21 Mayıs failleri hakkındaki tatbi
katın, vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve 
eylemli bir kalkınmaya sebep olacağı anlaşılmak
ta ise ve buna ait kesin belirtiler mevcut ise Hü
kümet bunu gizli bir celsede açıklamalı ve avu-
cundakini göstermelidir. 

Muhterem arkadaşlar, sıkıyönetimin devamı
nı memlekette ötedeırberi mevcut ve tesirleri ma
lûm bulunan çeşitli cereyanlara bağlamak da, 
Anayasayı zorlamakta ısrar etmektir. 

Hattâ Kıbrıs hâdiselerinin meydana getirdiği 
vahim ve nazik durum bile 124 ncü maddenin 
şümulüne girmemektedir. Esasen ahval ve şera
it bizi bir savaş ihtimali ile karşı karşıya getire
cekse, sıkıyönetimi bütün memleket için düşün
mek ve tatbik etmek lâzım gelecektir. 

Muhterem arkadaşlar; sıkıyönetimin, gece ya
saklarım kaldırarak, vatandaşı hürriyetine git-
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tikçe genişliyen bir müsamaha anlayışı ile saygı 
gösterdiği ileri sürülebilir. Ama vatandaşın ih
sana ihtiyacı yoktur. Hürriyetlere gölge düşü-
rülmemesi kâfidir. 

Dahilî emniyet ve asayiş konularında, vebal 
ve mesuliyeti ve ödev fedakârlığını asli bir vazi
fe idraki içinde artık alâkalılara devretmelidir. 

Millet Partisi B. M. Meclisi Grupu, mâruz 
sebepler muvacehesinde sıkıyönetimin İstanbul 
ve Ankara'da devamına lüzum olmadığı kanaa
tindedir. Hükümet teklifinin aleyhinde oy vere
cektir. Buna ait önergemizi sunuyoruz. 

Saygılarımızla. (A. P. ve M. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi adına Seıyfi Öztürk. 

C. K. M. P. ADINA SEYFİ ÖZTÜKK 
(Eskişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, çok 
muhterem arkadaşlar Km, Sıkıyönetimim Anka
ra ve istanbul'da 2 ay daha devamı arzusu, 
Hükümet tezkeresi münderecatmdan anlaşıl
maktadır. Ancak 'bu tezkerede Ibundan evvel
kilerde olduğu 'gibi, Anayasamızın 12(4 ncü 
mıaddesiniıı aradığı maddi ve 'hukukî esbabı 
mucibeden mahrum ibulunımaktadır. Şu hale 
göre; Sıkıyönetimin devamı zarureti, hatıra 
gelen çeşitli ihtimâllerin münakaşası slonuııda 
'bir karara bağlanacaktır demektir. Esasında 
Ankara ve İstanbul'da Sıkıyönetimin devamı 
meselesini bir (bütün olarak ele almamak lâ
zımdır. Zira istanbul'daki durumla Ankara'-
daki durum birbirinden farklıdır. Bugün için 
İstanbul'da Sıkıyönetimin devamını gerektire
cek hangi sebepler mevcuttur sualini, mâkul 
ve mukni şekilde cevaplandırmak kabil de
ğildir. Ankara için de genel alarak duruım bu 
olmakla beraber, bir ihtimalle, Hükümetin, alâ
kalı bakanın askerî mahkeme tarafından veril
miş kararların henüz netice safhasına gelme-
ımiş olmasını ileri sürmesi akla gelebilir. An
cak Anayasamızın 124 ncü maddesinin espirisi 
içinde bu tarz ve izah dahi Sıkıyönetimin de
vamını gerektirmez. 

Mulhterem arkadaşlarım; Anayasamız, hak 
ve hürriyetlere ıgeniş saha tanımıştır. Bu hak 
Ve hürriyetlerin kısıtlanması konusunda ise; 
lüzumundan fazla 'hassas davranmıştır, asla 
cömert deığildir. Bu itibarla hükümetlerin, 
bak ve hürriyetleri kısıltlar mahiyetteki ted-
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(birleri Meclisten isterken, Anayasanın bu es
prisini dikkatle göz önünde tutması lâzımdır. 
Hiç şüphesiz, fevkalâde rejim 'olan 'Sıkıyönetim 
rejimi, birtakım zaruretlerden doğmaktadır. 
Ancak 'tedbirlerin hududunu, zaruretlerin 
miktar ve ağırlığı ile tartmak lâzımdır. Yok
sa peşin tasarrufun mesnedi hukukîsi kalmaz. 
Hükümet talebinin Anayasa bünyesindeki hu
kukî ölçüsü kaybolur. 

Çok muıhterem arkadaşlarım, senelerin bir 
alışkanlığına temas etımek istiyorum. Cumhu
riyet ıhüküımetleri 'her nedense, başta Ankara 
lolmak üzlere, îstanlbul ve İzmir tgibi büyük şe
hirlerimizde yıllar yılı örfi İdare rejimini tat
bikte 'hususi bir fayda imülâhaza etmişlerdir. 

Buigünkü Anayasa düzeni içinde bu eski1 

alışkanlıkları tamamiyle bırakmak lâzımdır. 
Çünkü bu Anayasamız eski alışkanlıkları ta-
ımaımen tasfiye etmiş yeni bir 'zihniyetin hâkim 
olması gayret ve çabasını rehber edinmiştir. 
Bu itibarla hükümetlerin artık eskiden oldu
ğu gibi birtakım sebep ve bahaneleri 'ortaya 
koyup sıkıyönetimleri ilân v*e bunların deva
mını istemesi doğru olmaz. 

Rejimin teminatı kanaatimce halk vicdanın-
dadır ve halkın sevgisine, itimadına dayanan 
hükümetler için de kuvvet menbaı yine halkın 
bizzat kendisidir. O halde bükümeltlerin ken
dilerine fevkalâde tedbirlerle blir munzam kuv
vet teımin etmek yolları bugünkü hukukî dü
zen içinde izahı kabil bir Ihusus değildir. Bâ
zı arkadaşlarımız örfi İdarenin fevkalâde ted
birleri hukuk dışına çıkarsa bunlar için mü
essese vardır, Devlet Şûrasına müracaat etımek 
imkânları mevcuttur şeklinde bir mukabil ar~ 
ıgüman ortaya atmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir edersiniz 
ki, örfi İdare tasarruflarının kanuna aykırı 
'olması halindeki müracaatlar Devlet Şûrasına 
yapılır. Bu müracaatların aylar ve aylarca 
s'onra müspet veya menfî bir neticeye bağlan
ması bir vakıadır. O halde, tedbir yürümüştür; 
hürriyetler kısılmıştır; zararlı neticeleri doğ
muştur. Aylarca sonra da Danıştaydan alına
cak bir kararın, fiilen neticesi ortadan kalk~ 
mistir. Müessesede Danıştaya müracaat hakkı^ 
nın bulunması, bu müessesenin ilâ nihaye deva
mına sebep teşkil etmemelidir, 
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Bir mesele kalıyor, idare ile ilgili mazariyeci-

ler, tatbikatçılar daima şu hususu ortaya koy
muşlardır : Kolay idare etmenin bir vasıtası 
da Sıkıyönetimin rejimine müracaat etmektir. 
Gerçekten kolay Hükümet etmek istiyorsanız, 
fevkalâde tedbirlerle işi yürütüceksiniz. Yani 
istemediğiniz matbuatı susturmak imkânını eli
nizde bulunduracaksınız, toplantıları yasak ede
ceksiniz, arzu edil'miyen insanların basın toplan
tısı yapmalarını özel şekilde yasaklıyacaksınız, 
gazeteleri kapatacaksınız. Bunlar kısaca, kolay 
hükümet etmenin vasıtalarıdır. Zor hükümet 
etmekse, yine idarecilere göre, zor hükümet et
mek demek, halkın sevgisine dayanan, halk 
çoğunluğunun itimadına dayanan ve bu sevgi 
ve itimadı icraatına rehber yapan hükümetlerin 
işidir. 

Ben sayın Hükümetten bir ricada 'bulunmak 
istiyorum; eğer halk çoğunluğunun sevgisine 
dayandığına kaani ise, halk ekseriyetinin itima
dına dayandığına kaani ise, eğer kuvvetli Hü
kümet olduğu iddiasında ise fevkalâde tedbirle
rin siperine sığınmamalıdır. Hürmetlerimle 
(Soldan ve O. K. M. P. M. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Orupu adına Sayın 
Burhan Apaydın. 

Y. T. P. ORUPU ADINA BURHAN APAY
DIN (Ankara Milletvekili) — Muhterem arka
daşlar, Sıkıyönetimin- temdidi mevzuunda gö
rüşlerimizi arz etmeden evvel bir noktaya temas 
etmek istiyorum. O da şudur : Anayasamız 
partileri iktidarda olsun veya muhalefette olsun 
müşterek bir vazife ve mesuliyet duygusu içinde 
olduklarına ve Devlet idaresinin şevki idare
sindeki görevlerini bu suretle ifa etmek mevkiin
de bulunduklarına işaret etmiş demektir. 

Yeni Türkiye Partisi G-rupu, Hükümet dışın
da ve bir muhalefet partisi durumunda olmakla 
beraber, kendisini, iktidarda imiş 'gibi vazife ve 
sorumluluk hissi içerisinde duymaktadır. (Or
ta sıralardan bravo sesleri) Bu itibarladır ki 
her hangi bir teklifin, Hükümeti teşkil etmiş 
olan ve bizim fikir ve kanaat itibariyle karşı
mızda bulunan bir partiden gelmiş bulunmasını 
veya o partinin teşkil ettiği bir Hükümetten gel
miş 'bulunmasını, gerçeklerini nazara almadan 
mücerret ret için asla bir sebep telakki etme
mektedir. Bu itibarladır ki, Hükümet teklifini 
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memleketin menfaatleri ve gerçekleri zaviyesin
den mütalâa etmek karariyle huzurunuza çıkmış, 
bulunmaktayım. 

Arkadaşlar, hiç şüphe yok ki, demokrasiler
de en ileri hüriyet insan tabiatının arzuladığı bir 
keyfiyettir. Fakat arkadaşlar, demokrasi sa
dece hürriyetler rejimi değildir. Demokrasi sa
dece hürriyetler rejimi olarak kabul edilmek 
halinde, bunun neticesi, demokrasinin berhava 
edilmesini hazırlıyacak olan anarşik zemine gir
mek demektir. Bundan dolayıdır ki, demok
rasinin en hararetli .müdafileri demokrasiyi iki 
unsurdan ibaret olarak görmüşlerdir : Hürriyet 
ve enmiyet. Binaenaleyh, demokraside tahakku
ku icabeden gaye hürriyetin emniyet içinde ger
çekleşmesidir. Sadece emniyet cemiyetlerin ih
tiyaçlarına asla kifayet etmez. Ne kadar müref
feh durumda olursa olsun bir cemiyetin, insan 
topluluğunun hürriyetlerden mahrum/ sadece 
emniyet içinde bulunması hiçbir kıymet ifade 
etmiyen bir keyfiyettir. Bu nasıl ki, bu şekilde 
ise, mücerret hürriyet mülahazaları tahtında ce
miyetleri ve o cemiyet mensuplarını emniyetsiz 
bir durumda, bırakmak da demokrasinin gaye
sine tamamiyle münafidir. işte arkadaşlar sıkıyö
netim meselesini demokratik zaviyeden ve Ana
yasa açısından ele aldığımız zaman demokrasi
nin bu esas kaidesine sureti hususiyede itina 
göstermek ve hâdiseleri bu suretle kıymetlen
dirmek mevkiindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sözlerimle sıkı
yönetimin ihdasını gerektiren hâdiselere bir 
nebze olsun temas etmek istiyorum. 20 - 21 Ma
yıs hâdiseleri nedir? Bunlar hakkında ne bir 
gizli görüşme yapılmasına ihtiyaç vardır, ne de 
bunları herkesin malûmu olması dolayısiyle ay
rıca tafsile ihtiyaç ve zaruret vardır. Ancak bir 
cümleyle ifade edersek, 20 - 21 Mayıs hâdisele
ri Anayasayı çiğnemek, millî iradenin hakiki ve 
pürüzsüz bir seçim sonucunda temsilcisi duru
muna gelmiş olan parlâmentoyu feshetmek su
retiyle Atatürk'ün Cumhuriyetini berhava et
mek istiyen bir tertip ve hareketin ta kendisi
dir. Binaenaleyh, sıkıyönetimin ilânı keyfiyeti
ni bu hâdiselerin vukubulması zaviyesinden ve 
keza temadisini iaabettiren hâdiselerin mahiyet 
ve şümulü cephesinden ele almakta zaruret var
dır. Bununla şu noktaya geliyorum; demokrasi 
hiçbir zaman kendisini berhava etmek, kendisi-
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ni yok etmek, kendisini tahribetmek istiyen ha- I 
reketlere ve cereyanlara müsaade eden ve cevaz 
veren bir rejim değildir. Demokrasinin de ko
runma, nefsini müdafaa tedbirleri vardır. İşte 
demokratik Anayasamız bu tedbir meyanmda ol
mak üzere Sıkıyönetim müessesesini demokratik 
bir nizam içerisinde kanuni bir müessese olarak 
siyasi hayatımıza, eskiden olduğu gibi getirmiş 
bulunmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar, bu müessesenin işlemesi 
keyfiyetini aynı zamanda Anayasamızın sistemi 
bakımından ve mekanizmanın işleyişi cephesin
den mütalâa etmek lâzımdır. Anayasamız bir ye
ni müessese daha getirmiştir. Bu yeni müessese 
Millî Güvenlik Kuruludur. Millî Güvenlik Kuru
lunun teşkilât kanununu yüksek heyetiniz ti
tizlik göstererek yaptı ve bu müessese bu suretle 
meydana geldi. Şimdi sıkıyönetim iki ay müd
detle temdidi teklifi sadece Hükümetin politik 
mülâhazalarla getirdiği bir teklif midir, yoksa 
memleketin yüksek menfaatlerinin ciddî olarak 
mütalâası neticesinde getirilmiş bir teklif midir? 
Şimdi Hükümet bu teklifi Yüksek Meclise getir
meden Millî Güvenlik Kurulu ile ayrıca toplantı 
yapmıştır. Millî Güvenlik Kurulu meseleyi ayrı
ca tetkik etmiş ve Bakanlar Kuruluna bu husus
ta tavsiyede bulunmuştur. Arkadaşlarım, sadece 
Yüksek Heyetinizin itimadına dayanan ve yük
sek Heyetinizden kuvvet alan Hükümet bunun 
dışında başkaca hiçbir kuvvetin emrinde değil
dir; bilâkis bütün kuvvetler, ordu dâhil olmak 
üzere, Meclisin ve Hükümetin emrindedir. (Al
kışlar) Şimdi mesele şurada; Hükümet Millî Gü
venlik Kurulunun tavsiyelerine uymak mecburi
yetinde değildir; Parlâmentomuz da uymak 
mecburiyetinde değildir. Fakat arkadaşlar, Mil
lî Güvenlik Kurulunun teklifini gayriciddiye al
makta mesul bir Hükümetin kârı olamaz. Bu iti
barla Millî Güvenlik Kurulunun teklifini her hal
de ciddî telâkki etmek mecburiyetindeyiz. Millî 
Güvenlik Kurulu da bu teklifi Hükümete yapar
ken, elbetteki, memleketin güvenliğiyle ilgili olan 
bütün müesseselerin vaziyetlerini tetkik etmiş 
ve bunun neticesinde Hükümete bu teklifi getir
miş, Hükümet de ayrıca kendi açısından bu tek
lifi süzgeçten geçirmiş ve Yüksek Heyetinize in
tikal ettirmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh arkadaşlarım, Hükümetin Sıkı
yönetimin temadisi hususundaki teklifini biz, po- | 
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litik mülâhazalarla değil, sadece memleketin 
yüksek menfaatleri bakımından Meclise intikal 
ettirdiği kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 20 - 21 Mayıs hâdi
seleri küçümsenecek hâdiselerden değildi. Bun
lar bir tertiptir. Fakat hiçbir zaman muvaffak 
olmıyacak idi. Kısa bir terakki kaydetseydi bi
le, yine muvaffak olamayacaktı. Çünkü, millet 
vicdanında, zeminini ve yerini asla bulamıyacak 
olan, Anayasa ve demokrasi dışı bir hareketti. 
Fakat bu hâdiseyi önleme ve vaktinde bastırma 
bakımından, anında gerektiği şekilde tedbirler 
alınmamış olsaydı memleketin birçok sahalarının, 
kısmen de olsa maddi ve mânevi harabiyete sü
rüklenmesi muhtemel idi. îşte ânında hareket 
edilmiş olması, bu hareketin bastırılmış bulun
ması keyfiyetini nasıl takdir ve şükranla karşılı
yorsak, bu hâdiselerin bugün daha henüz tasfi
ye edilmemiş olması dolayısiyle, - tasfiye yalnız 
mahkemeler kanalından düşünülmez, umumi at
mosfer yaratılmak istiyen tertipleri mahiyeti 
bakımından da düşünülebilir. - nasıl ki, o zaman 
bu hareketin bastırılmasını takdirle karşılamış-
sak, bugün de her hangi bir şekilde ihtilât kay
detmesini önlemek bakımından gerekli tedbirlerin 
alınmasını ve bunda hassasiyet gösterilmesini 
de bir zaruret olarak telâkki etmek mevkiinde
yiz arkadaşlar. (C. H. P. ve Y. T. P. sıraların
dan, bravo sesleri.) 

Binaenaleyh, sıkıyönetimin temadisine müta-
alli'k olan teklif, ancak zaruretlerin bir neticesi 
olarak mütalâa edilebilir. (C.H.P. ve Y.T.P. sı
ralarından bravo sesleri) 

Arkadaşlar, idamlar meselesine temas edildi, 
idamların reaksiyon yaratması meselesi, Arka
daşlar, idamların en küçük ölçüde tahripkâr ma
hiyette olmak üzere, yoksa reaksiyonlar olabilir, 
ama tahripkâr reaksiyonların asla olamıyacağı 
veya vukuuna parlâmentoca, milletçe ve ordu-
muzca asla meydan ve müsamaha edilmiyeceği 
kanaatindeyim. Çünkü idamların önemi şurada
dır: Anayasaya aykırı hareketlerin, Cumhuri
yete kasteden hareketlerin cezalandırılması bakı
mından önemi vardır. Yoksa üç şahsın asılması 
bu memleketin umumi ve politik hayatında bir 
karışıklık yaratacak derecede önemli bir hâdise 
değildir, arkadaşlar. (C.H.P. ve Y.T.P. sıraların
dan bravo sesleri) 

Şimdi, bu hâdiselerin reaksiyonu meselesini, 
bir bakıma şu cepheden düşünebiliriz. Memleke-
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tin iç durumu, geçirmekte olduğu tahavvüller, 
Yüksek Meclisin açıldığı andan beri, hepinizin 
malûmudur. 22 Şubat hadimlerinin bastırılması 
akabinde, bu hareketi bastıran, Birinci Koalis
yon Hükümetini ve mümessillerini Yüksek Mec
lisinizin ayakta alkışladığı da hepinizin malû
mudur. (C.H.P. ve Y.'TJP. sıralarından bravo 
sesleri). Şimdi 20-01 Mayıs hadiselerinin bastı
rılması keyfiyeti, yalnız milletimizin hayranlı
ğını mueibolmamış, Türkiye'nin demokratik ni
zama bağlılığı bakımından dünyanın dahi hay
ranlığını celbetmiştir. ÛBu, memleketimizin men
faatleri bakımından önemlidir. Türkiye'nin, Orta 
Şarkın istikrarlı ıbir memleketi olduğu kanaati 
dünyada yerleştikçe ve bu vadide gittikçe daha 
sağlam bir mevki aldıkça bizi dahilî ve. haricî 
meselelerimizi halletmekte 'Hükümet olarak, Dev
let olaraik daha kuvvetli bulunacağız arkadaşlar 
(C.H.P. ve Y.T.P. sıralarından bravo sesleri). 
Bu itibarladır ki, sıkıyönetimin temadisi teklifini 
kabul ve her hangi bir şekilde, şu veya bu şekil
de, şu veya bu maksatla tahribe müstenit hare
ketler karşısında, Türkiye'nin durumu hakkın
da her hangi bir şüphenin yaratılmaması bakı
mından önleyici tedbirleri almakta ızamret var
dır. 

İşte arkadaşlarım, memleketin bugün içinde 
bulunduğu dahilî ve haricî meseleler, Türkiye'de 
kuvvetli bir Hükümetin, kuvvetli bir Parlâmen
tonun ve dahilî nizam ve istikrarın bulunduğu 
kanaatına her zamankinden daha çok ihtiyaç 
ve zaruret hissettirmektedir. (C.H.P. ve Y.T.P. 
sıralarından bravo sesleri). 

Fikirlerine daima saygı gösterdiğim çok kıy
metli arkadaşlarımın mütalâaları dolayısiyle bir 
iki ^hususa da ayrıca temas etmek istiyorum. 

Arkadaşlarım, Hükümet bu noktada muha
lefet partilerinin hücumlarına mâruz kalmak 
suretiyle, her hanıgi bir şekilde politik bakım
dan kaybedeceği mülâhazası ile, bu noktada ya
vaşlık göstermiş olsaydı veyahut bulunsa, biz 
parti olarak bu kanaatlerimizi .belki daha şid
detli olarak da savunurduk. Çünkü bizim parti 
olarak düşüncemiz, cevaben arz ediyorum, parti 
olarak düşüncemiz, parti olarak bekamızı devam 
ettirmek maksadına dayanmıyor. Biz memleke
tin devam ve bekası gayeskıdeyiz arkadaşlar. 
(Ortadan ve sağdan bravo sesleri alkışlar) Onun 

19.2.1964 0 : 1 
için 'biz parti olarak heba olmuşuz, ziyanı yok; 
vatan ve millet ebedi olsun, arkadaşlar. (Bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sıkıyöneti
min ihdasından bugüne kadar olan duruma te
mas etmek mecburiyetindeyim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, sıkıyönetim ida
resinin Anayasadaki hükmü şudur; Hürriyetleri 
kayıtlıyabilir veya kaldırabilir; bunu yapmış ol
ması kanuni harekettir. Çünkü sıkıyönetim ida
resi bir kanuna bağlıdır ve sıkıyönetim idaresi 
keyfi bir idare sistemi değildir. Demokrasinin 
kanunilik prensibinden kuvvetini alan yine ka
nuni bir idare ve sistemdir. Bu sistemin yürü
tülmesinde, idarenin işleyişinde de Anayasanın 
gayesine veya bağlı bulunduğu sıkıyönetim faa
liyetlerinde ve görevinde bağlı bulunduğu mev
zuata aykırı hareketleri olabilir, muhtemeldir. 
Şimdi sıkıyönetimin temadisini icabettiren 20-21 
Mayıs hadiselerinin mahiyeti ve tasfiyesi zaru
reti ortada iken, bunun dışında sıkıyönetim ida
resini âdeta Hükümetin emrinde bir politik mev
zu olarak mütalâa etmekte mücerret itham bakı
mından isabet olmadığı kanaatindeyim. Bu Mec
lis milletin hakiki Meclisidir. Demokraside esas 
aleniyettir. Sıkıyönetim idaresinin ilânını ve 
devamını icabettiren ıhadiseler bütün milletçe 
malûm olmuştur. Eğer, sıkıyönetim idaresinin 
hakikaten politik maksatlarla yürütülmesi yo
lunda bâzı hadiseler meydana gelmişse, hareket
ler yapılmışsa, o takdirde bunların çok ciddi şe
kilde bu kürsüye getirilmesi lâzımdır arkadaş
lar. Bu kürsüye getirilmedikten sonra, Anaya
sanın meşru saydığı ve Meclisin ilânına karar 
vermiş olduğu bir müesseseyi bu mahiyette te
lâkki etmemize asla mesağ olmadığı kanaatinde
yim. 

Şu noktayı da ifade etmek istiyorum. Cum
huriyetçi Köylü Millet Partisinin, fikirlerine 
daima saygı gösterdiğim ve gösterdiğimiz muh
terem sözcüsü arkadaşımız Seyfi öztürk, eski 
devirlerde olduğu gibi, sıkıyönetimin devamına 
müsaade etmemek gerektiği yolunda bir ifadede 
bulundular. Arkadaşlarım, bu münasebetle bir 
noktaya temas edeceğim. Eski devirlerde sıkıyö
netim idaresinin tatbikatı şu veya bu şekilde 
tenkid mevzuu olabilir, olmuştur da zamanında, 
Fakat sıkıyönetimin ilânını ve devamını icabet
tiren öyle hadiseler meydana gelmiştir ki, o ha
diseler bastırılmış ve mahkemeye intikal etmiş, 

— 87 



T. BJM.M, B : 6 
artık bir daha vukubulamaz denilmesine rağ- l 
men, Devletin prestiji, haricî menfaatleri ve da
hilî menfaatleri 'bakımından sıkıyönetim idaresi, 
muhalefetin fazla hücumuna maruz kalmaksızın, 
aylarla devam etmiştir ve meşru olarak devam 
etmiştir. Bu itibarla sıkıyönetim idaresinin bu- I 
ıgün temadi etmesi keyfiyetini eski idarenin sıkı
yönetimleri şeklinde, ne mahiyetleri bakımından, 
ne de bugünkü durumları bakımından ve arada 
hiç bir ayrılık ve fark da bulunmaması itibariyle 
o zaviyeden de mütalâa etmemek, vicdani bir 
kanaat olarak bizde hasıl oldu; yani kanaatimiz 
bu noktada bu şekildedir. 

Arkadaşlarım, sıkıyönetim idaresi nedir sı
kıyönetim İdaresi Kanununda tarif edilmiş
tir. Fakat sıkıyönetim idaresi, nihayet memle
ketin dahilî ve haricî güvenliğinin çok mümtaz ve 
parlak kuvveti olan ve kuvvetini aynı zamanda 
millet varlığından alan ordumuzun muayyen 
bölgelerde emniyeti korumak mülâhazasiyle te
sis etmiş olduğu, parlâmentonun kararı ile ku
rulmuş bir idaredir. 

Şimdi, bizim bu noktada hassasiyetimiz şu 
suretle ancak tezahür edebilir; bu idarenin yü
rütülmesinde eğer hakikaten ciddi ve kanunsuz 
hareketler ve tatbikat vukubulmuş ise, o tak
dirde bunu Meclise getirip tenkidetmek ve her 
suretle ortaya, koymak hakkı aşikâr ve mevcut
tur. Fakat bunun dışında sırf askerî müessese I 
olması balkımındam bunu demokrasiye münafi 4 
bir durumda mütalâa etmenin müesseselerimizin 
itibar ve kuvveti bakımından da yerinde olma
dığı kanaatindeyim arkadaşlarım. Şu noktayı 
şayanı şükran olanak belirtiyO(ruz ki, (Sıkıyöne
timin ilâh edildiği andan bugüne kadar, ilâ
nını gerektiren gayenin dışında bir hareketini 
ımüşa'hede etmemiş bulunmaktayız. Varsa bil-
dirilsin. Binaenaleyh, ilân ıgayesine bu şekilde 
sıkı sıkıya sarılmış olan ve !geçem defa temadi
sine kararı verdikten sonra, tebliğinde, Millet 
Meclisimizin vermiş olduğu karardan kuvvet I 
alarak ve onun bize gösterdiği itimada güve
nerek vazifemize devam ediyoruz, şeklinde! doğ
rudan doğruya kuvvetini Parlâmentodan aldı
ğını beyan eden bir Sıkıyönetim idaresine, poli
tik mülâhazalarla Hükümetin emrindedir, (diye
meyiz arkadaşlar. (O. H. P. ve Y. T. P. sırala
rından, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım mâruzâtımız bundan I 
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ibarettir, hepinizi hürmetle selâmlariım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Demiray. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum Milletvekili) 

— Grup adına söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Grup adına mı? Buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA TURHAN BİLGİN 

(Erzurum Milletvekili) — Muhterem arkadaşla
rım, 20 - 21 Mayıs hâdiseleri sebebiyle bugüne 
kadar devam eden Sıkıyönetimin bu kere, her 
defasında olduğu gibi, tatminkâr, açık ve mucip 
sebep gösterilmeden, yine uzatılması Hükümet
çe talebedilmektedir. Yüksek Heyetinizin de 
malûmlarıdır ki, fevkalade rejimler maksat ve 
gayelerini aştıkları zaman cemiyetin bünyesinde 
zararlı olurlar. Bu sebeple iki ay daha uzatıl
ması istenen Sıkıyönetimin maksat ve geyesini 
tamamlayıp tamamlamadığını bilmemiz ve bunu 
tetkik etmemiz icabeder. 19 . 12 . 1963 günlü 
Birleşimde grupumuz adına yapılan konuşmada 
belirtildiği üzere, Anayasanın 124 ncü maddesi 
gereğince Sıkıyönetimin devamını icabettiren 
sebeplerin filhâl bugün Ankara ve İstanbul'da 
mevcudolmadığı kanaati içindeyiz. Zira 20 - 21 
Mayıs hâdiseleri tamamiyle tasfiye olunmuştur. 
Ancak burada 20 - 21 Mayıs hâdiselerini para
van ittihaz ederek: gerçek düşüncelerini yaymak 
ve bunu tahakkuk ettirmek istiyecek zararlı 
fikirlerin temsilcilerinin İstanbul veya İzmir'e 
akacakları ve orada yuvalanacakları iddia olu
narak, sıkıyönetimin İstanbul'da İzmir'de de
vamı istenmişti. Bu husus 19 . 12 . 1903 tarihli 
'Birleşimde Hükümet tarafından İzmir için beyan 
edilmişti. Ancak bugüne kadar geçen zaman 
bu iddianın tamamen isabetsiz olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Sıkıyönetimin ik
tisadi hayatımızdaki tesirlerini belirtebilmek 
maksadiyle bir küçük misal arz edeceğiz : Sa
nayi Komisyonu üyelerimizin Almanya seyahati 
esnasında Krupp Fabrikalarını ziyaretinde, 
Krupp mümessileri ile -geçen !bir konuşmayı yük
sek ıttılaınıza arz ediyorum. Mümessil Afri
ka'da yatırım yaptıklarını' ve pek çok ıgeri kal-
ımış milletlerin memleketlerinde yemi yeni tesis
ler vücuda getirdiklerini misallerle anlatınca, 
Parlâmentonun pek sayın üyeleri, Türkiye mev
zuunda da Krupp fabrikalarının aynı yatırımla
rı yapmayı düşünüp düşünmediği hususu ken
dilerine sorulmuştur. Büyük hissedarlardan bir 
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tanesi, pek yakın bir zamanda Türkiye'den geç
tiğini, Türkiye'de Sıkıyönetim rejiminin devam 
ettiğini, bu sebeple Türkiye'ye bu şartlar altın
da sermaye yatırımı yapamıyacaklariinı belirt
mişlerdi. Türk iktisadi hayatına Sıkıyönetimin 
tesirlerini belirten bir kısmı arz edeceğim. (Gü
rültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, Amerika'da ve İn
giltere'de siyasi hadiselerin veyahut rejim dışı 
tutumların mevcut olmadığı kimse tarafından 
iddia edilemez. Fakat Amerika'da İngiltere'de 
ve Garp memeleketlerinde vuku bulan hadiseler 
sonunda Sıkıyönetim ilân edilse dahi bu kadar 
uzun devam ettirildiği görülmüş değildir. Ame
rika'da FIB ve İngilterede'deki Scotland Yard 
teşkilâtları aynı zamanda mani zabıta vazifesini 
görürler ve hadiselerin vukuundan evvel tedbir 
alırlar. Türkiye'de 1923 yılından beri vukubu-
lan her hadisenin sonunda, esefle kaydederim 
ki, emniyet teşkilâtlımızın gerektiği şekilde or
ganize edilmemesi sebebiyle daima Sıkıyönetim
lere başvurulmuşutur. Biz bir siyasî teşekkül 
olarak, büyük bir parti olarak Türkiyenin bu 
ıstırabını dile getirmek istiyoruz. Ve diyoruz 
ki, Türkiye'de, bütün dünyada, olduğu gibi, 
hadiseler gönül arzu etmemesine rağmen vu
ku bulabilir, fakat mesele bu hadiseleri za
manında önliyebilecek istihbarata saihibol-
ma!k ve zamanında önliyebilecek imkânlarla 
teçhiz edilmiş organları teşkil edebilmek lâ
zımdır. Türkiye bunlardan mahrumdur muhte
rem arkadaşlarım. 

Üçüncü bir nokta; örfi idarenin devamını 
müdafaa eden arkadaşlarımız bize, emsal veril
mesini, misal gösterilmesini ileri sürdüler. Ev
velâ Yüksek Meclisin, Yüksek Heyetinizin ma
lûmu olduğu üzere, Sıkıyönetim esnasında ve 
sıkıyönetim bölgesi dahilinde Hükümetin isti
mal edeceği fevkalade yetkilerin mahiyet ve 
şümul sahasını T.B.M.M. tayin ve tesbit eder. 
Bu, bilinen bir hakikattir. Yanı bu yetkilerin 
mahiyet ve şumûl sahasını tayin ve tesbit hak
kı Hükümete tanınmamıştır. Filhakika Anaya
samızın 124 ncü maddesi hükmünün son fıkra
sında, sıkıyönetim veya genel olarak savaş ha
linde hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlem
lerin nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl ka
yıtlanacağı ve durdurulacağı kanunla gösteri
lir, denmiştir. Ancak gerek 124 ncü madde hük
münden, yani Bakanlar Kurulunun Sıkıyöne-
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tim kararını T.B.M.Meclisinin onamasına sun
ması T.B.M. Meclisinin Sıkıyönetimi kaldırma
sı veya süresini kısaltması ve gerekse Bakan
lar Kurulunun Millet Meclisine karşı her za
man için siyasetten mesul durumda 'bulunması 
yani sıkıyönetim zamanında dahi yetkilerini 
kötüye veya isabetsiz bir şekilde kullanması 
halinde denetlenmesi icab ederse düşürülebil
mesi ve nihayet 114 ncü maddede yer alan ve 
idarenin hiç bir eylem ve işleminin hiç bir hal
de yargı mercilerinin denetimi dışında bırakıl
maması keyfiyeti, bahis konusu yetkinin iki 
yönden kontrola tabi olduğunu göstermektedir. 
T.B.M.Meclisi yönünden kontrol, yargı mercile-
leri yönünden kontrol. 

Şimdi muhter'em arkadaşlarım; yargı mer
cileri yönünden kontrol; burada bir misal ver
mek isiteriz. Ankara'da mün'te'şir bir ıgazete 
sıkıyönetim İdaresince Tedbirler Kanununa 
aykırı neşriyat yaptığı iddiasıyla kapatılmış
tır. Gazetenin yazısı kaza organları tarafın
dan teitkik edilmiş ve iddia edilen fiilin işlen
mediği kanaatma varılarak hakkında bir mu-
am'ele ifa edilm'emiştir. İşte yargı mercileri 
yönünden yapılmış bulunan bu kontrolü, ben
den evvel Y. T. P. adına konuşan arkadaşımı
zın bir iddiasına cevap vermek için arz edi
yorum ; bu gibi hâdiselerin vukuu daima 

.melhuzdur, 'olabilir. Şu hale göre muh'tleremı 
arkadaşlarım, yine misallerimizi arz edeceğim, 
ımaballî seçimler zamanı 'toplantılara örffi İda
re mâni olmuştur. Yine seçim 'zamanı- parti
lerin kongrelerine örfi İdare. Sebebiyle mâni 
olunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu misalleri te
vali ettirmekte ve çoğaltmakta ben, şahsan ve 
grupum adına yapltığım konuşmada bir fay
da görmüyorum. Biz bu misalleri çioğattımakta 
bir fayda gürmülyoruz arkadaşlarımı. Bizim 
esas esprimiz, düşüncemiz şudur: örfi İdare
nin devamı için ileri sürülen, sebepler bu'gün 
için ortadan kalkmıştır. Şu bale ıgöre Hükü
met her defasında olduğu gibi, tatminkâr ol-
ımıyan, açık ve mucip sebep getirmeden örfi 
İdarenin uzatılmasını t aleb etmektedir. Biz 
bu sebeplerle de örf i İdarenin iki ay uzatılma
sı kararma 'muhalifiz. 

İkinci nokta, bir gerçeği de 'ortaya koymak
ta fayda mülâhaza ediyoruz. Biz örfi İdare-
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nin (basın hakkında yapılan ta'tibikaıtmdan ib'ir-
çiok noktalarda şikâyetçiyiz. Taltlbikatın tek 
taraflı olduğu, Tedbirler Kanununun tek ta
raflı ıbir görüşle sadece ıbizilm tandanslı gaıze-
teler'imize taitbik edildiği şikâyetimizi Türki
ye Büyük M'ill'et Meclisinin huzurunda ifade 
etmekten ayrıca da şeref duryarız muhterem 
arkadaşlarım. 

Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet Mec
lisli Grııpu olarak örfi İdarenin 'her iki vilâ
yetimizde de kaldırılması hakkında vereceği
miz takririn iltifalt ^önm'esini istiıthaim eder, 
grupumuz adına 'hepinizi hüıimetle selâimlarım. 
(Soldan alkışlar) 

BAŞKAN - 0. H. P. -Grupu adına Sayın 
Oelikbatş. 

0. H. P. GRUPU ADINA FETHİ OELİK-
BAŞ (Burdur Milletvekili) — Muhterem ar
kadaşlar; Hükülmet 'bundan, bir süre önce 
Anayasa gereğince ilân efttiği ve 'muhtelif dev
relerde de tasvip buyurduğunuz sıkıyönetimi 
bu kere de tekrar iki ay için, iiidi ilde tcnı-
didetmek maksadiyle Ibir teklifte Ibulunmuştıır. 

Hükümet bu teklifini yaparken, bir kısım ar
kadaşlarımızın gerçeklere uymıyarak ifade ettiği 
gibi, 20 - 21 Mayıs olaylarının tasfiye edildiğini 
söyliyecek şartları tesbit etmemiştir. Üstelik 
memleketin emniyet ve asayişi yönünden iki aylık 
bir müddet daha uzatma talebinde bulunmasından 
önce, memleketimizde; Anayasada mevkiini alan 
Türkiye'nin iç ve dış güvenliğinde Hükümete 
karşı ve Hükümetle beraber muhterem heyetini
ze karşı sorumluluğu kabul eden Güvenlik Ku
rulunda da meseleyi müzakere etmiştir. Memle
ketlerin idaresinde Hükümetlere düşen vazife; 
âtide zuhuru mümkün ve muhtemel olayları za
manında değerlendirip tedbirini alabilmekten 
ibarettir. Yoksa olaylar gelip çattıktan sonra 
ahü vah etmenin artık mânası yoktur. Bu itibar
la demokrasi ile idare edilen memleketlerde ile
ri gidilmesinin bir sebebi, partilerde vazife alan 
sorumlu kişilerin umumi efkâra rağmen memle
ketin emniyet ve asayişi ile ilgili konularda açık
ça vaziyet alabilmesi ve tehlikeyi ânında görerek, 
kendi ağırlığını koymak suretiyle tehlike istika
metinde gerekli önleyici tedbirleri aldırabilme-
sindedir. Fakat memleketimizde demokrasiyi 
uzun süre Parlâmentonun dışına çıkarmamız se
bebiyle, Parlâmentoda vatandaşın derdini, ka
nunların kötü tatbikatını, icradan şikâyetleri dile 
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getirmemek sebebiyle maalesef demokrasiyi bir 
sorumluluk telâkkisi hali içerisinde yürütmek 
alışkanlığını peyda etmemişizdir. Bu memleketi
miz için büyük zarardır arkadaşlar. Bu bakım
dan muhalefette ve iktidarda her partinin mem
leketin içinde bulunduğu çeşitli şartların lâyıkı 
veçhile değerlendirip buna göre vaziyetini tâyin 
etmesi demokratik idarenin muvaffakiyeti bakı
mından en büyük teminatımız olacaktır. Şim
di A. P. Sözcüsü arkadaşıma hatırlatayım; öğle
den evvelki toplantıda Sayın ihsan Gürsan mem
leketimizde hâlâ bir türlü güvenliğin teessüs ede
mediğini bu yüzden özel sektörün gerekli yatı
rımı yapamadığını ifade ettiler. Şimdi geliyor
lar arkadşalarımız burada örfi idare yüzünden bu 
güvenliğin teessüs etmediğini, kendileri değil; bu 
defa yabancı bir memleketten misal getirmek su
retiyle izaha kalkıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye, çeşitli örfi 
idarelerin tatbikine sahne olmuştur. Şu memle
kette, şu anda idarei örfiyenin tatbikinde, Baş
bakanından Bakanına, valilerinden kaymakamı
na, il genel meclisi üyesinden âmme hizmetinde 
çalışanların her hangi birisine, tenkitten masun 
tutan bir tatbikat var mıdır?.. Yoktur arkadaş
lar. Hâlen idari örfiye, en medeni memleketler
de tatbik edilen hafifliği ile memleketimizde tat
bik edilmektedir. 

Şikâyet konusu olan mevzu; toplantılara mâ
ni olunmuş, basın toplantıları yapılmamış... De
min arz ettim arkadaşlar; hangi konuyu Meclise 
getirdiniz, Hükümet icraatının hatalı, bir valinin 
hatalı bir tutumunu, idarei örfi kumandanla
rının yanlış zannettiğiniz tatbikatını şu kürsü
ye getirdiniz de konuşulmadı? Kürsüye getirmek 
imkânı olup da kürsünün dışında götürüldüğü 
ahvalde bu murakabe değil, bu provokasyondur, 
bu tahriktir, arkadaşlar. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar ve bravo sesleri.) Murakabenin en kâmil 
yeri bu Parlâmentodur. Açık celselerde bütün 
vatandaşların gözü önünde murakabe ettiğimiz 
kişilerin de cevap verme* imkânını sağlamak sure
tiyle yapılan murakabe, ciddî bir murakabedir. 
öteki, karanlıkta göz kırpmaktır, arkadaşlar. 
Muhatabınız yok, uluorta konuşuyorsunuz ve bu
na murakabe diyorsunuz. Memleketin, bilhassa 
Sayın Adalet Partili arkadaşlarımız tarafından 
yanlış istikamete sevk edilen hatalı bir gidişi var. 

27 Mayıs 1960 İhtilâlinden evvel muhalefet
te vazife alanlar vatandaşa gidiyordu. Sebebi, 
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Meclise gelemiyor arkadaşlar; hiçbir mesele Mec- I 
liste konuşulamıyordu. Zabıtları açıp bakınız. I 
Hiçbir mesele Mecliste konuşulmazdı. Hükü- I 
met istediği anda getirirdi. Muhalefetin talebet- I 
tiği anda gelmezdi. Açın zabıtlara bakın. (Sol- I 
dan, gürültüler, «Yine ele gelmiyor.» sesleri,) Yi- I 
ne de gelmiyor. Muhterem arkadaşlar, iki defa I 
Kıbrıs mevzuunda umumi müzakere açılır, iki de
fa muhterem Heyetinizin karariyle reddedilir
se bu, sadece karara iştirak edenlere saygısızlık
tır arkadaşlar; buna itiraz edilmez. 

Ben bir aralık Sayın Seyfi öztürk'ün be
yanından üzüntü duydum. Şu sırada Hükümet 
dera etmenin kolay bir tarafı var mı arkadaş
lar? (Soldan, «var» sesleri) Denendi. Muhterem 
Heyetinizin kurması için denendi muvaffakiyet 
hâsıl olmadı. Şu sırada icrai Hükümet etmek 
fevkalâde güçtür arkadaşlar (Soldan, «her 
zaman» sesleri.) I 

Şimdi, Hükümet mesul organlar ile temas 
ederek, sıkıyönetimin ilânından kendi çıkarına 
bir mekanizma görmüş olsa idi 22 Şubat olay
larından sonra da buna müracaat edebilirdi, 
etmedi. Unutuyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlar politikacıların büyük I 
kuvveti; unutmamalarmdadır. Ama bir olay 
olur, 15 gün onun ıtesiri altında kalınır, 16 
ncı gün unutulur O çeşit memleketlerde o çe
şit olaylar tekerrür edegelir Hafızai beşer nis-
yan ile malûldür, sözü bir gafletin neticesidir 
arkadaşlar. (C. H. P. sıralarından bravo ses
leri, alkışlar.) 

Bu bakımdan Hükümet sorumluluğunu id- I 
rak ederek gayet yerinde bir hareketle, me
sul mercilerle danışmış, sıkıyönetimin iki vilâ
yette devam ettirilmesi lüzumunu duymuştur. 
Onun bu duygusunu buraya getirmesi, vazife
sini yapmasıdır. Hükümet vazifesini yapmış
tır. Şu anda Muhterem Heyetinizin vazife- I 
sini yapıp yapmıyacağı, vazife anlayışını ne I 
suretle belirteceği milletin gözü önünde tos- I 
çil edilecektir. Bugünkü durum bundan iba- I 
rettir. I 

Muhterem arkadaşlarım, bakın güzel bir 
misal de verdiler; bir gazete kapatılmış. Sı- I 
kıyönetim hukukî bir idaredir, fiilî bir idare I 
değildir. Sakıyönetim idarecileri sizin muraka- I 
'benize tabi, Hükümete karşı sorumlu kişiler- I 
div. Mahkemeye gidilmiş, mahkeme tafbikatı, | 
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tasarrufu iptal etmiş, ©undan daha memnu
niyeti mucip bir davranış olur* mu arkadaş
lar? Biz sıkıyönetim kararlarının değil mahke
melerde meşmu olması, Parlâmentolara dahi 
getirilmesinin gayri mümkün olduğu devirleri 
yakın zamanda yaşadık. (C. H. P. sıralarından 
bravo sesleri.) İnsafınıza sığınarak söylüyo
rum arkadaşlar, eğer Türkiye'de parlömanter 
rejimi samimî olarak, mesuliyetimizi her bi
rimiz her noktasiyle ka'bul ederek, yürütmeye 
gayret edeceksek -bu çeşit konuları, hele mem
leketin emniyet ve asayişi ile ilgili konuları 
gayet basit görüşlerle politika mevzuu haline 
getirmekten çekinmeliyiz. Bir memleket için en 
mühim mesele, onun emniyetidir arkadaşlar. 
Emniyetimizle alâkalı işlerde dahi Hükümet 
en geniş ölçüde murakabe edilebiliyor. Ne
rede : Basında. Nerede; vatandaş nazarında. 
Nerede; Parlâmentoda, en geniş ölçüde, en 
kâmil ölçü ile Hükümet murakabe edilebili
yor. Bugün sıkıyönetim tatbikatının önle
diği sadece provokasyonlardır, mânevidir, ya
pılsa tatbikata mâruz kalacaktır. Ama yapıl
ması cemiyet için fevkalâde hassas bir hâ
dise olduğu için, nevraljik ıbir ortamda ol
duğu için, mâni olunmaması halinde, bilâ-
hara suç olmuş bulunması halinde takibe 
mâruz kalacak hareketler yapıldığında tamiri 
mümkün olmıyan ihtilâflar yaratacaktır. Sa
dece bu vazifeyi görmektedir. 

Muhterem arkadaşlar memleketin, her nok
tasında sıhhatli bir duruma gittiğini iddia et
mek imkânı var mı? Bunu her vesile ile söy
lüyorsunuz. Dün de bâzı Adalet Partili arka
daşlar bunu burada dile getirdi. Ama bunun 
neticesine göre bir politika takibedelim, den
diğinde, o zaman «Hayır, olmaz» diyorsunuz. 
Bu bakımdan Hükümetin getirdiği sıkıyönetim 
idaresi, vatandaşın, basının, Parlâmentonun 
en ganiş ölçüde murakabesine tabi, hukukî 
idareyi bertaraf edecek hâdiseleri önleyici bir 
tedbir olmak üzere devam ettirilmesi maksa
dına matuftur. Bundan öteye sıkıyönetimin 
arkasında kolay bir idareye kavuşmak gibi 
niyetler, eğer bugünkü Hükümete ve bugüne 
kadar ıgelen hükümetlere yükletilmek istenirse 
bu hakikaten insafsızlık olur. Bu bakımdan 
Hükümet, içinde bulunduğu şartları, icrayı Hü
kümet etmenin verdiği tecrübeyle, basiretle 
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huzurunuza getirmekle vazifesini yapmıştır. 
Bundan öteye herkes vazife anlayışına göre 
vazifesini tâyin ve takdir »edecektir. Muhterem 
Heyetinizin, Hükümetin haddi lâyikinde gör
düğü bu şartlar içinde sıkıyönetimin iki ay 
d'aha uzatılması hususunda oy kullanmanızın 
memleketimizde teessüs etme yolunda olan em
niyet ve huzurun bir nebze daha ilerleme
sine, bir nebze daha yerleşmesine medar olacar" 
düşüncesiyle teklifin iltifatınıza mahzar ola
cağını ümi'detmek isteriz, arkadaşlar. Maruzatım 
bu kadar. (O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tahsin DemirayL. Yok 
mu efendim?... (Yok sesleri) 

Sayın Osman Koksal. 
OSMAN KOKSAL (C. Senatosu Tabiî Üye

si) — Sayın milletvekilleri, sayın senatörler; 
Bir konuşma hazırlamıştım. Grup sözcüleri

ni dinledikten sonra bu konuşmamı bir tarafa 
bırakıyorum. Şimdi aldığım notlar üzerinden 
konuşacağım, bu suretle daha açık konuşma yo
luna sapmış oluyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Büyük Meclis Sıkı
yönetimi, 20 - 21 Mayıs ayaklanmasına dayana
rak ilân etmişti. 

Yine Yüce Meclis, sebeplerin ortadan kalk
madığı mütalâası ile iki şehirde Sıkıyönetimin 
devamını bugüne kadar uzatmış bulunmakta
dır. Bugün Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması 
hakkında Hükümet teklifi ile karşılaşmış bulu
nuyoruz. Ben de grup sözcülerinin ifadelendir
diği gibi, birçok ihtimaller üzerinde uzun uzun 
düşündüm, fikir yordum. Bilhassa, bugün mem
leketimizin içinde bulunduğu şartlar üzerinde 
ısrarla durdum. Nihayet dört mâkûl ihtimal üze
rinde düşüncelerimi topladım. Bu dört mâkûl 
ihtimali sizlere kısa, net olarak tahlil edeceğim. 

Birinci ihtimal; Sıkıyönetimi her iki şehir

den de kaldırmak, 
İkinci ihtimal; Sıkıyönetimi her iki şehirde 

birer ay daha uzatmak. 
Üçüncü ihtimal; Sıkıyönetimi istanbul'dan 

kaldırmak. 
Dördüncü ihtimal; Hükümetin teklifi, yani 

Sıkıyönetimi iki ay daha iki şehirde de uzatıl
mak. 

Birinci ihtimal, yani Sikıyönetimi kaldırıl
mak; bunu tahlil edeceğim. 
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Sayın arkadaşlar, biraz evvel de arz ettiğim 

gibi, Sıkıyönetimi 20/21 Mayıs ayaklanması ne
ticesi ilân etmiş ve bu uğursuz olayın sebepleri 
ortadan kalkmadığı mütalâasiyle de bugüne ka
dar uzatmış bulunuyoruz. 

Arkadaşlarım, bugün de bu sebeplerin tama-
miyle ortadan kalktığı iddia edilemez; fakat 
zayıfladığı da bir hakikattir. Sebeplerin zayıf
ladığı ileri sürülerek Sıkıyönetimin kaldırılması 
düşünülebilirse de 20/21 Mayıs olayları tarihin 
kara sayfalarına göçüp gideceği bir anda bu hâ
diselerin neticeleri milletimizi tekrar işgal ede
bilir. Her ne kadar bu husus rejime tesir etmez
se de Türkiye ̂ de huzursuzluk ve evham yara
tabilir. Biliyorsunuz ki, ele alman dâvalar ke
sin sonuca bağlandığı takdirde istifadeli olur
lar. 

Arkadaşlarım, bugün Türk milletinin hassas 
olduğu, bilhassa iki dâva vardır : Rejim dâva
sı, Kıbrıs dâvası. Rejim, kuvvetli ve sağlam 
hamleler yapmıştır. Gerçek rejim taraftarları
nın mücadele ve cesareti her türlü takdirin üze
rinde olmuş, sabır ve tahammülleri övünülecek 
bir seviyeye ulaşmıştır. Bu vadideki çalışmalar
da Sıkıyönetim itibarlı bir yer işgal etmektedir. 
(C. H. P. sıralarından bravo sesleri) Sanırım ki, 
Büyük Meclis Sıkıyönetim idarecilerine millet
ten eyvel teşekkür borçludur. (C. H. P. sırala
rından bravo sesleri) 

Demokratik rejime kastedenlere karşı ilân 
ettiğimiz sıkı yönetimi, sebepleri henüz daha or-
ortadan kalkmadan kaldırmak hatalı olacaktır. 
Meclis, Türkiye'nin çalkalanmasına sebep ola
caktır. Diğer taraftan, Kıbrıs dâvasında yek
pareyiz. Hükümetin sabırlı, itidalli ve mesuli
yet içerisindeki politikasını Meclisçe, milletçe 
benimsiyor ve destekliyoruz. Dünya devletleri
nin politikamızın esprisini anlıyacaklarma 
emin bulunmak istiyoruz. Şu anda politikamız 
istikâmetinde Güvenlik Kurulunda çalışmalar 
yapıldığını görmekle memnun oluyoruz. Fa
kat bütün bunlara rağmen Kıbrıs dâvasının 
hangi noktaya ulaşacağını şimdiden kestirmek 
mümkün değildir. Bu, sabır, tahammül ve iyi 
niyetimizin bittiği bir noktaya da ulaşabilir. 
Millet idaresinde emniyet, kontrol ve tedbirler 
mansumesinin ihmali caiz değildir. İtibarlı 
Meclisler, iyi hükümetler, doğacak hâdiseleri 
evvelden tahmin eden ve tedbirlerini alan Mec
lisler ve hükümetlerdir. Bugünkü şartlar altın-
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da sıkıyönetimin uzatılması teklifi ancak tak
dirle karşılanabilir. Bildiklerimizi hatırlatmak
ta fayda görürüm. Kaynağı dış ve iç olan, sağ ve 
sol gibi sapık cereyanlarla, gerici ve şer kuv
vetler milletlerin hassas zamanlarda faaliyet
lerini artırırlar. Bugün Türkiye sakin görün
mektedir. Acaba kötü cereyan sahiplerinin us
landığına mı hükmedersiniz? Olur mu böyle 
şey? Düşünülür mü böyle şey? Bunun sebeple
rinin başında milletimizin sağ duyusu, Hükü
metin takibettiği politika, yine Hükümetin ve 
Yüksek Meclisin almış olduğu emniyet, kontrol 
ve tedbirlerinin geldiğinde şüphe yoktur. Yu
karıda arz ettiğim gibi, bu vadide Yüce Mec
lisin tedbiri olan sıkıyönetimin hissesi büyük
tür. Meclisimizin salâhiyeti olan sıkıyönetimi, 
kontrol, emniyet ve tedbirler mansumesinden 
çekersek, isabetsiz karar vermiş olacağız. 20 - 21 
Mayıs hâdisesinin sebeplerinin tamamiyle or
tadan kalkmadığı, Kıbrıs dâvasının iyi bir du
ruma girmediği şu anda sıkıyönetimin kaldırıl
masının büyük mahzurlara yol açacağı, kana
atindeyim. Bunun için Ibu ihtimalin karşısın
dayım ve reddediyorum. 

ikinci ihtimal; yani, sıkıyönetimi her iki ' 
şehirde bugünden itibaren bir ay daha uzat
mak.. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdiden kesin ola
rak bir şey söylemek mümkün olmamakla be
raber, 20 - 21 Mayıs olaylarının sebeplerinin 
tamamiyle sÖndürülmesinin iki aydan aşağı ol-
mıyacağı kanaatindeyim. 

Ayrıca, Kıbrıs dâvasının birinci kısmı bel
ki kısa zamanda bitirilebilirse de, nihaî safhası
nın uzun süreceğini tahmin ederim. Bu bakım
lardan da sıkıyönetimin bir ay daha uzatılma
sı fikrinin karşısındayım. Meclisler isabetli çı
kan karar ve kanunlar ile itibar kazanırlar. Bu 
da hepimizin malûmudur. 

Üçüncü ihtimal, sıkıyönetimin istanbul'dan 
kaldırılması ihtimali, doğru bulmam, istanbul'u 
husuzsuz kılarız. Kötü propaganda ve cereyen-
ların merkezi haline getiririz. Türkiye çapın
da ve hattâ dünya çapında hâdiselerin doğma
sına sebebiyet verebiliriz, istanbul'un bugün
kü sakin hali istanbulluların sağ duyusundan 
ve sıkıyönetimin cereyan ve tahripleri önleme
sinden doğmaktadır. 

Bu düşüncelerimden sonra 20 - 21 Mayıs 
olaylarının sebeplerinin tesirsiz hale getirilme-
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si, Kıbrıs dâvasında tedbirli olunması, Türki
ye'de hüküm süren sükûnetin bozulmaması, mem
leketimizin hassas olduğu bu devrede sapık 
cereyan ve tahriklere mâni olunması bakımla
rından sıkıyönetimin iki şehirde iki ay daha 
uzatılmasını uygun ve hattâ zaruri görmekte
yim. Takdir Yüce Meclisindir. Benim fikirleri
min aksini ileri- sürenler olacaktır. Burada 
münakaşaya girişecek değilim. Hangi fikrin isa
betli olacağını zaman gösterecektir. Açık ko
nuştum. Çünkü daima açık konuşmada fayda 
görürüm. Şimdi son cümlemi daha açık kul
lanarak huzurlarınızdan ayrılacağım. 

Bugün sıkıyönetimin ömrüne son verebi
liriz. Fakat bu akşam değilse de her ihalde 
kısa zamanda sıkıyönetimi ilân etmek için 
toplanırız. Bugünkü şartlar altında sıkıyöne
timi kaldırmak değil, belki gelecekte geniş
letmek fikrine de hazır olmamız gerekir. Say
gılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın irfan ıBaran. 
İRFAN BARAN (Konya Milletvekili) — 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri, 21 Mayıs ayaklanmasının genişliği ve va
hameti karşısında örfi idarenin ilânı bir zaru
retti ve Yüce Heyetiniz bu zarurete attütfakla 
inandığı içindir ki Hükümetin aldığı kararı 
tasvibetti. Bir aylık kısa 'bir devrede bu ka
dar geniş «ve vahim bir ayaklanmanın bütün 
veçheleri ile tasfiyesinin ye tahkikatının yapı-
lamıyacağı esbabı ile de ilk uzatma kararı bu 
Mecliste bir muhalefetle, önemli (bir muhale
fetle karşılaşmadan tasdik edildi. Ancak (bun
dan sonraki devrelerde Hükümetin gösterdiği 
sebepler Yüce Heclisi tatmin edemediği için
dir ki her seferinde gitgide şiddetini artıran 
bir muhalefetten sionra bugün, 9 neu ayın hi
tamında yeni bir uzatma kararı ile, karar is
tenmesiyle karşı karşıya bulunuyoruz,. 

Muhterem üyeler, evvelki uzaltmalarda bâ
zı alelade hâdiselerin şişirilerek uzatma karar
larının daha kolay alınmasını teinıinen yapılan 
bâzı neşriyata ve verilen haberlere rağmen 
20/21 Mayıs ayaklanmasından sonra yurt öl
çüsünde bu hâdiselerle ımürtalbıt önemli hâdi
selerin kaydedilmediği hafızalarımızdadır. An
cak hikmeti Hükümet inancına kendilerini 
kaptıran birtakım insanlar bunun telkiniyle, 
«teklif Hükümetten (geldiğine göre elbetteki 
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bizim bilmediğiınırz (hususlar vardır ve örfi İda
renin uzatılmasında fayda vardır»1 mülâhaza-
siyle bu yolda düşünmektedirler. Evvelemirde 
unutmamak gerekir ki, 'hakikaten örfi İdare
nin uzatılmasını icabett'ire'cek ciddî sieibeplter 
varsa, evvelemirde Hükümetin Ibünları sayın 
üyelerle tafsilâtiyle 'izahı 'gerekir. Blu yapıl
madan, birtakım sayın üyeler, kendilerine gö
re, hikmeti Hükümet inancının tesiri ile bir-, 
takım vahim (hâdiseler tasaivvur eyliyerek »mu
hakkak örfi İdarenin uzatılması kanısmdadır-
lar. Arkadaşlar, örfi İdare niçin uzatılacak
t ı r ! Güvenlik Kurulunun, 'gazetelere ge'çen ha
vadislere göre, iki sebeplen 'örfi İdarenin uza
tılmasına karar Verdiği yazılıdır. 

iBunlardaıı 1 "ııriisi, Kıibrıs hâdiseleri dıola-
yısiyle memleketin iyinde bulunduğu nazik 
durum, diğeri de 20/211 'Mayıs -olayı failleri 
haklarındaki cezaların henüz infaz eddlimîediği 
hususudur. Evvelemirde ışu noktaya temas et
mek isterim. Önümüze ıgetirilen Örfi İdare' 
kararı değil, örfi İdarenin 'Uzatılması hususu
dur. Hangi Örfi İdare kararı uzatılacaktır? 
20/21 Mayıs ayaklanmasının tevlidettiği hâdi
seler sebebiyle Meclisimizce karar v'er'ilmiş olan 
örfi İdarenin uzatılması hususu... Şu halde, 
«ger sonradan hadis olan 'Kıibrıs duruimu do-
layısâ'yle memlekette yeni bir örfi İdare tesis 
zarureti hâsıl olmuş ise, Hükülmeltiin Ibunu Yü
ce Meclise yeni bir karar olarak .getirmesi, se
beplerini, esbabını izah etmJesi, bizden de bu
na göre tasdik istenmesi gerekirdi. Bu bakırın
dan örfi İdarenin uzatılması hususunu Kıibrıs 
•hâdiselerine bağlamak şeklen mümkün değil
dir. Esas ibakıımından da mümkün değildir. 
şayet milletin büyük yoğunluğu kendileri .gibi1 

İngiliz ve Amerikan 'gazetelerinin Makarilos'a 
dair gündelik tenkid ve yorumlarını bir başa
rı, bir 'merhale, 'b'ir nihai hal şekline <gelmle ola
rak kabul ediyor, Hükümetin politikasını ta-
ımaımiyle tasviibediyorsa, Kıbrıs mevzuunda Hü
kümet politikası ile Türk 'halkının büyük ço
ğunluğu hemfikir ise, o (takdirde örf i İdare 
İlânına ne lüzum 'vardı? Mademki bir millî po
litikaya sahibolduğumuz ve millî politikaya 
bütün Türk milletinin taraftar oldulğu ifade 
•ediliyor, örfi İdare kime karşı kullanılacaktır? 

İkinci nokta; §ayeit Kıbrıs politikasının ta-
kib'inde bir zaıf var ise, şayet bâzı kimseler 
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ficin teslimiyet 've inkıyat politikası gibi görü
nüyor ise, buna karşı da Ihalkm büyük çjoğun-
luğıt protestoda bulmak istiyor ise, infialler 
varsa, ona karşı koymak ve örfi idareyle karşı 
koyma kimin hakkı, kimin haddidir arka
daşlarım? İBinaenaleyih, Kıbrıs mevzuu örfi ida
renin uzatılması için şekil ve esas bakummdaın 
bir .sebep sayılamaz. 

Gelelim 01 Mayıs hâdiselerine ki, esas faktör 
bu idi, arkadaşlarını, 21 Mayıs olaylarımın vu
kuundan itibaren tam 9 ay .geçmiştir. 21 Mayı
sın akabinde ben bir Hükümet sorumlumıııdan, 
daha o gün, ıgetirilecek bir örfi idarenin ne ka
dar süreceği hususumda fikir almak istedim. 
Dediler ki, «Bir ay içinde tasfiyesi tamamla'nır». 
Yürekten inanamadım, .ama görüyorsunuz ki 
9 ucu ayın sonuna geldik, örfi idare üzerine, 
bu harekete katılanların bütün evraklarına, 
meskenlerine, elde edilen deliller nisbetimde el 
konmuş, bu hâdise failleri mahkemeye sevk edil
miş, delilleri elde edilenlere, suçlu .olanlara ait 
tahkikat tamamlanmıştır; kesinleşmiştir, büyük 
ölçüde kesin!esmiştir. Esasen bir tahkikatın 
hitama ermeyişini örfi iderenin uzatılmasına se-
bebolarak göstermek, Anayasanın yorumunda 
onu zorlamaktan öteye geçemez. Şayet mahke
meye sevk edecek kadar haklarında delil elde 
edilemiyen tehlikeli insanlar ve gruplar varsa 
21 Mayıs hâdiselerinden evvel istihbaratı ile ve 
tedbirler ile kâfi derecede uyanık olmadığını 
gösteren Hükümetin bu hâdiselerin vukuundan 
sonra ilân ettiği', örfi İdarenin tam dokuz aylık 
tatbikatında, delil olmadığı için ımalhkemıeye 
sevk edemediği bu tehlikeli.ve şüpheli şahıslarla 
cereyanları tesbit etmesi de evleviyetle tabiî 
olacağına göre, bunla'ra karşı, bunlarım muhte
mel reaksiyonlarına karşı zabıta tedbirlerini al
mış bulunması elbette ki tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar, 'ben sizlere bir sual 
ısoraeağım, Örfi İdaıre kimlere karşıdır? örfi 
İdare, halkın olağan üstü haller hesabiyle sivil 
idareye ait birtakım salâhiyetlerim askeri ida
reye devri suretiyle askerler tarafından, askerî 
bir müessese olan Örfi İdare müessesesi tarafın
dan idare edilmesi, hak ve hürriyetlerinin bir 
kısmının kısıtlanması demektir. 

Şimdi vicdanlarınıza hitabediyorum; Örfi 
İdarenin .sebebi olan 21 Mayıs hâdiselerinde 
Türk halkından tehlikeli nisbet de insanların 
bu ayaklanmaya katıldıkları tesbit edilmiş mi-
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dir? 2l Mayıs hâdiselerinden sonra geçen dev
rede Türk halkının büyük çoğunluğu bu hare
ketle irtibat kurarak, .bu hareketlerle irtibat
larım devanı ettirerek memlekette şurişler çı
kardığı, aksülamellerde bulunduğu görülmüş 
müdüH Eğer^ hepimiz iHir^kiye'de demokrasi
nin teminatını T îirk halkının davranışlarına bağ
lıyorsak, Türk halkından 'böyle 'bir 'hareket bek
lemeye kimsenin hatekı ve haddi var mıdır? Şu 
hâilde, Örfi İdare, halktan 'bir kısım insanların 
81 Mayıs hâdisesine tehlikeli surette ve nisbette 
iftrrâıkİeri dolayisiyİe konulmuş olamaz. 

•Hepinizin malûmudur ki, 21 Mayıs hâdisesi 
ordudan yeni çıkarılmış birtakım İnsanların 
Ordu içinde bir küçük zümre ile irtibat kurarak 
Ve maalesef Harp Okulu gibi .bâzı müesseseleri 
de ele geçirmesi sonunda vâki bir ayaklanmadır. 
Ağırlık noktası küçük bir kısma da ait olsa, or
dumuz içindedir. 

Şimdi arkadaşlar; ordu içindeki küçük gru-
pu, rejime karşı gelen küçük grupu, yine ordu 
bertaraf etmiştir. Ordunun büyük kısmı da ar
tık kendisine karşı Örfi îdare nizamının ve 
müeyyidelerinin tatbikini ieabettireeek bir du
rum içinde olmadığını 21 Mayıs sabahında isbat 
etmiştir. 

Şimdi, bunların birtakım (korkular hasebiyle, 
bir zamanlar zannedersem sayın Hükümet rica
linin ifadesinden alınmıştır, 21 Mayıs ayaklan
ması! ile beraber olup da sonradan onun akıbeti 
karşısında «inenler varsa, dokuz aylık bir dev
redeki istibaratm bunları tesbit edip, evvelce 
temas ettiğim gibi, tedbirlerinin alınması gere
kirdi. Şimdi, 21 Mayıs hâdiselerinde, esasen aske
rî mevzuatımız, askerî camia içerisinde olacak 
bütün hâdiselere karşı sert bir disiplin kurduğu
na göre, askerî camia içinde muhtemel ve münfe
rit hareketleri, askerî mevzuat ve askerî disiplin 
kolaylıkla bastırıp halledilebileceğine göre Örfi 
idarenin artık tatbik mahalli kalmakta mıdır? 
Bugün için kalmakta mıdır? Bidayetinde demi
yorum. 

Buradan arkadaşlar bir noktaya geliyorum. 
Bâzı organlar ve bâzı arkadaşlarımız Türkiye'de 
tatbik edilmekte olan örfi idarenin çok mede
ni ölçüler içinde olduğunu, dünyanın hiçbir ye
rinde bundan daha yumuşak, daha kibar örfi 
idare tatbikatı olamıyacağını vatandaşlarımızın 
hiç sıkıl madıklarını, örfi idareden haberleri bi
le olmadjgını ifade ettiler. 

İ9 ; 2 . 1964 Ö : İ 
Muhterem arkadaşlarım, bu da bizim kanaa-

terimizi teyidetmetotedir. Mademki, Türk halkı 
hiçbir hareket halinde değildir, 21 Mayıs hâdise
leri ve başka hâdiseler sebebiyle Hükümeti müş
kül vaziyette bırakacak hiçbir ayaklanma yahut 
kanun dışı teşebbüslere girişmemiştir, bundan 
dolayı da kendisine karşı örfi idarenin bir tat
bikatı olmamıştır. Çünkü, mevzuu yoktur. Değil
se, şayet vatandaşlarımızın evlerinde, sofralarına 
koyduğu yemeklere örfi idare karışmıyorsa, ma
ğazalarındaki gündelik işlerine karışmıyorsa, 
dünvadaki zulüm idareleri de karışmaz. Örfi 
idare ile bunun ne münasebeti var? Örfi idare 
ancak cemiyetin içtimai nizamına karşı, kanun 
dışı hareketlere karşı tatbik edilecektir. Böyle ha
reketler olmadığına göre, Örfi idare mevzuu ol
madığı için elbette ki, Örfi idare vatandaşın 
gündelik hayatında görünmiyeeektir. Ama sayın 
üyeler bu demek midir ki, Türkiye'deki örfi 
idarenin hiç tesiri olmamaktadır... Oluyor arka
daşlar. Politik sahada örfi idarenin bâzı tesir
leri olmaktadır. Bir arkadaşımız, daima bura
dan, her kesin bildiği umumi prensiplerden bah
sederek, mücerret ders verir edasiyle realiteden 

bahseden bâzı hatiplere karşı taanlarda bulunmak 
itiyadını mı edinmiş; efendim bir bildikleri varsa 
kürsüye getirsinler şeklinde bir pozisyon içinde 
âdeta Hükümet sözcülüğü yapmaktadır. Hem de 
arkadaşlarım sözlerini değiştirerek... Burada söy-
liyeceğim nokta şudur; milletvekillerine mevdu 
vazife yalnız bu kürsüden konuşanlara ait değil
dir. Mücerret basit meseleler, prensipler üzerin
de durarak müşahhas hâdiseleri takibetmemiz, 
müşahhas hâdiselerle bu prensipler arasında ra
bıta kurmamak da bir kusurdur. Kendisine mev
du bir vazife de vardır. îşte bu zaviyeden size 
bâzı misaier vermek isterim. Ben, geniş muhiti 
olan bir milletvekili değilim. İrtibatlarım da 
fazla değildir. Bu bakımdan ancak rasgele öğ
rendiğim. önemli olduğunu sandığım birkaç hâ
diseye dokunmak istiyorum. 

Hepiniz biliyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti
nin mevcut kanunlarına göre hazırlık ve ilk tah
kikat gizlidir. Bir dosya vardır, bu dosya ha
zırlık tahkikatı için Ankara Cumhuriyet Savcı
lığına verilmiştir. Fakat savcılıkdaki bu dosya 
Merkez Kumandanlığı tarafından bilâhara iste
nilmiş. - Aldığımız haber, ben tevsik edecek du
rumda değilim, ama delilleri vardır. - İstenil-
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miş ve bu dosyada mevcut mektupların bir kıs
mı, arzu edilen bir kısmı bir dergide neşrettiril-
miştir. 

Şimdi arkadaşlar, diğer hususta delil yok. 
Ama ortada bir neşriyat var. Henüz gizli olması 
ieabeden bir dosya muhteviyatı nasıl dışarıya 
verilmiş ve matbuata neşrettirilmiştir ? Tevali 
ediyor, örfi İdare Kumandanlığı matbuat men
suplarını ara sıra çağırıyor. Kendilerine, sizin 
gibi bir Türk vatandaşı olan falan şahsa ait 
resimleri basmamalarını, haberleri vermemele
rini ihtar ediyor. Bâzı hususlarda kendilerine 
gayet kötü muameleler yapıldığını öğreniyoruz. 
Nihayet bir Kıbrıs mevzuunda, millî bir mesele
de matbuatta çıkan haberlerin hep tek elden 
verildiği intibaını uzun zamanden beri muhte
lif gazetelerden okuduğum haberlerden edin
miş bulunuyorum. Şimdi, matbuat Türkiye'
deki 'bütün müesseselerin aynasıdır. Evet de
mokratik rejimde bir çok müesseseler vardır. 
Hepsinin başında ve en kudretli olarak Parlâ
mento vardır. Üniversite var, basın var, parti
ler var, ve saire var. Ama arkadaşlar, unut
mayınız ki; Türkiye'deki siyasi faaliyetlerin 
merkezi Ankara ve İstanbul'dur. Taşradaki 
siyasi faaliyetler Ankara ve istanbul'a alksetti-
ği nisbette müessir olurlar. Ve bütün bunların 
halk oyuna intikal edebilmesi, millî bir mesele 
olabilmesi için de bütün bu müesseselerin ay
nası olan matbuatın serbest ve hürriyet içimde 
çalışması muktezidir. Değilse, arkadaşlarımın 
arzu ettiği en mühim meseleler de kürsüye ge
tirilse, eğer basın, örfi idarenin, deni'o'kles kılıcı 
altında vazifesini yapamaz duruma düşürülmüş 
ise Parlâmentodaki hâdiseler de halk oyuna ak
setmez, partilerdeki aksetmez. Bu suretle de 
örfi idarenin en büyük mahzuru görüyoruz ki, 
kendiliğinden meydana çıkmakta ve biz !bunu 
hizzat yaşamış durumda bulunmaktayiz. Söz
lerimin burasında bir no'ktaya daha değinece
ğim. Arkadaşlar, 22 Şubat hâdiselerinden ön
ce bir Anayasa profesörü Ibir makale neşretti. 
O vakit de bu kürsüden bahsettim, Adalet Ba
kanına sorular tevcih ettim, cevap dahi ver
mediler. Bu sayın Anayasa profesörü diyor
du k i ; «Nüfusunun ekseriyeti okuma - yazma 
bilmiyen bizim gibi bir memlekette 'kendi tem
silcilerinin halkı aldatmalarına * karşı teminat 
ordunun müdahalesidir.» Binaenaleyh, Türki-
yede cehalet nisbeti yüzde 30 dan fazla olduk- I 
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ça, sizlerin halkı aldatmanıza karşı ordunun da
ima müdahale hakkı olduğu bu makalede ilân 
ediliyordu. Olabilir sayın temsilciler de vatan
daşları aldatabilir, gayet tabiîdir, beşerîdir. Ama 
bunun teminatı, ölçüsü nedir? Her hangi bir mü
essese, Sayın Cumhuriyet Halk Partililer vatan
daşa ikarşı verdikleri sözü tutmadılar, vatan
daşları aldattılar diye ortaya çıkıp rejime 
müdahale etmek hakkını hangi ölçülerle vere
lim. Bu yazı hakkında takibat yapılmış mıdır, 
görüşülmüş müdür, dedim, hayır dediler. Bu
radan sözü şuraya getireceğim, arkadaşlar. El
bette ordunun mevcut ve meşru bir iktidara 
karşı fiilen ve fikren uygulanması bir suçtur, 
böyle Ibir hâdise vâki olduğu zaman, yine ordu
muzun büyük kısmı tarafından içinden çıkan 
bu unsurlar 22 Şubat ve 21 Mayıs hâdiselerin
de bertaraf edilmiştir. Ama kabul etmelisiniz 
ki; iktidarın hizmetinde olarak bir kısım insan
ların orduyu siyaset hayatına çekmeleri yine 
suçtur. Şimdi fiiller ve fikirler vardır. Bilmi
yorum; çoğunuz belki farkına varmadınız, ta
kip etmek imkânını bulamadınız. Çünkü, her
kes ayna gazete ve dergileri okumuyor. Diyor
lar ki; üçüncü Koalisyon Hükümetinin ilân et
tiği 'bir takım prensipler, reformlar var. Bunlar 
elbette burada görüşülecek, Ibu Meclis hallede
cek:. Edemezse gelecek meclisler halledecek. 
Ama toprak reformunu, vergi reformunu ve 
sair reformları ordu da istemektedir. Binaen
aleyh üniversitenin, ordunun, basının ve Hükü
metin istediği bu reformlar, her şeye rağmen 
geçecektir, şeklinde yazılar devamlı olarak in
tişar etmektedir. 

Şimdi basında bu fikirleri, bu mevzudaki fi
kirleri serdetmek serbestir. Reformlar mevzuun
da Hükümetin icraatını, Hükümetin prensiple
ri hususunda, üniversite de, partiler de, sizler de 
vatandaşlar da fikirlerini beyanda serbesttir. 
Ama arkadaşlar muayyen bir Hükümet icraatını 
ordunun da desteklemek istediğini söylemek, fik
ren orduyu politikaya katmak değil midir? (Gü
rültüler) Fikirler fiil haline gelirse... (Gürültü
ler) Efendim Akis Mecmuasında bunlar devam
lı surette çıkmaktadır, takibedersiniz... 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana Mil
letvekili) — Akis kim oluyor, resmî bir hüviyeti 
mi var? 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
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ÎRFAN BARAN (Devamla) — Arkadaşlar, 

fikirler fiil haline gelirse suç olur. Henüz orta
da bir fiil yok. Elbette ordu bu şekildeki neşri
yata muvazi durumda değildir. Ama ordu na
mına konuşarak bu işin fikriyatını yapmak da 
suç değil midir? Fiilden evvel fikriyat da suç de
ğil midir? îşte bu noktaya da dikkat nazarlarını
zı bu vesile ile çekmeme müsaadelerinizi rica ede
ceğim ve sözlerimi şöyle bağlıyacağım. 

Arkadaşlar; 21 Mayıs artık bir mazi olmuştur. 
örfi İdarenin bu olaylarla irtibatı kalmamıştır. 
örfi idare yolu ile müesseselerin işlemesi veya
hut işliyen müesseselerdeki çalışmalar halk oyuna 
aksettirilecek halden uzak tutulursa o vakit siya
si mücadeleler karanlığa döner. Bu karanlık için
de hangi istikamete ve hangi yollardan gittikleri 
belli olmaz. Bundan da memleket için tehlikeli 
sonuçlar doğacağı cümlenizin malûmudur. 

Sayın üyeler, buraya, bu çatı altına demok
ratik rejim sayesinde geldik. Demokratik rejim 
dâhilinde, demokratik müesseselerin işlemesini te
min ederek, bu rejimi yürütmek, halkımızı ör
fi idarenin, maddi baskısı olmasa dahi; mânevi 
baskısından kurtarmak hepimize düşen bir vazi
fedir. Bu çatı altında demokratik nizam saye
sinde girdik, buradan örfi idare ile gitmemeli
yiz. Hürmetlerimle. (Soldan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, kifayet öner
geleri gelmiştir. Hükümete söz verdikten sonra 
önergeleri oylarınıza sunacağım. (Kaç kişi ko
nuştu? Sesleri.) 7 kişi konuşmuştur. 

Hükümet konuşacak mı efendim? Buyurun. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Mil
letvekili) — Sayın Başkan, Büyük Millet Mecli
sinin sayın üyeleri; 20 - 21 Mayıs ayaklanması 
ile ve Büyük Millet Meclisinin tasvibi ile tesis 
edilmiş olan Sıkıyönetim idaresinin iki ay da
ha uzatılması teklifini Hükümet huzurunuza ge
tirdi. Siyasi partilerimiz ve sayın üyeler bu ko
nuda fikirlerini etraflı bir surete arz ettiler. Bu 
fikirlerde bir büyük siyasi partinin vasıflarından 
olan memlekete karşı mesuliyet duygusu ile çalı
şıldığını kaydediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Hükümet olarak 
örfi idarenin konmasını ve uzatılmasını hiçbir 
zaman arzu etmiş, Hükümet idaresi için örfi ida
reyi lüzumlu bir tedbir saymış insanlar değiliz. 
22 Şubatta silâhlı ayaklanma ilk defa vukubuldu-
ğu zaman Birinci Koalisyonda idik. Durumu 
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uzunboylu tetkik ettikten sonra örfi idare koy
madık. 20 - 21 Mayıs olayları ikinci Koalisyon 
zamanında idi. Bugün en şiddetli tenkidleri ve 
itirazları yapmış olan hatiplerin mensubolduk-
ları parti ile mutabık olarak Örfi İdareyi Mec
lisin huzuruna getirdik, örfi idarenin konması
nı ve uzatılmasını bir gün fazla Sıkıyönetimin 
devamını ne Meclis, ne Hükümet arzu etmiştir. 
Niçin bu kadar uzadı? 

Sayın üyeler; 20 - 21 Mayıs hâdiselerinin he
men bir iki gün sonrasında Örfi idare kurulup, 
mahkemeler çalışmaya başlarken, mesul, salahi
yetli insanlarla beraber bir toplantıda bulun
muştum. Ben o zaman konulmuş olan örfi ida
renin 20/21 Mayıs hâdisesinin tasfiyesini bir ay 
içinde bitirmesini temenni ediyorum ve mümkün 
görüyordum, örfi idare kumandanlarının dâhil 
olduğu bu toplantıda herkes, bilhassa askerler 
«bir ay, bu hâdisenin tasfiyesi için çok zaman
dır, 15 gün içinde adalet cihazı bunu bir netice
ye isal edecektir» dediler. Bu temennileri çok 
halisane idi ve sıkıyönetimin başında bulunan 
insanlar 15 gün içinde bu hâdisenin adlî taki
batını bir neticeye isal etmenin mümkün olaca
ğı kanaati ile işe başladılar. Bu bir hikâyedir 
ki, işin başında ve işin devam müddetinin tah
mininde niyetlerin bugünkü, teklifler ve tatbikat 
ile ne kadar aksi istikamette olduğunu göstere
bilir. 

Muhterem arkadaşlar; örfi idare hakikaten 
dokuzuncu aya basacaktır; kabul buyurduğunuz 
halde. Bunun tek sebebi 20 - 21 Mayıs ayaklan
masının henüz tasfiye edilmemiş olmasıdır. Sekiz 
ay zarfında bu hâdise tasfiye edildi, bitti. Bu
nun, artık bugünkü Sıkıyönetimin uzatılmasının 
20 - 21 Mayıs hâdisesi ile bir ilişiği kalmamış
t ır ; bu iddianın bir mesnedi yoktur; gerçek ba
kımından, hukukî bakımdan. Hukukî bakımdan 
mesnedi yoktur; dâva henüz neticelendi, tatbik 
edilmedi. Tatbik edildikten sonra memleketteki 
tesiri ne olacaktır, bu görülmedi. Aksine bu 7 - 8 
aylık müddet, 20 - 21 Mayıs hâdisesini bir siyasi 
konu olarak istismar etmek arzusunda olanların 
mevcudolduğunu isbat etti. 

Sayın arkadaşlarım, 22 Şubatta vukubulan 
olay bir silâhlı ayaklanma idi. Bu silâhlı ayak
lanmayı adalet cihazına nakletmiyerek ve yal
nız bununla ilgili olanların ordu içerisindeki 
hizmetlerine nihayet vererek bir terbiye ve 
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uyarma usulünün tatbik edilmesini Büyük Mec- I 
lis muvafık gördü. Büyük Meclisi bu maksada 
sevk etmek için, elimizden geldiği kadar görüş
lerimizi, telkinlerimizi arz etmeye çalıştık. Ha
kikaten böyle bir tecrübe kesin olarak lâzım idi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye- [ 
leri, bizim 1961 serbest seçimleriyle teşekkül j 
eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin yüklen
diği vazife fevkalâde ağır idi. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, 27 Mayıs İhtilâlini yapmış olan 
insanların ilk günü verdikleri şeref sözü ile, bir 
an evvel demokratik rejime gitmek ve o rejimi 
kurup vazifeyi Meclislere devretmek kararı üze
rine yapılmıştır. Geçmişte ve bugün yapılmış 
olan askerî ihtilâllerin hiçbirisine böyle bir şe
ref nasibolmamıştır. Bunu, Amerikalı büyük 
bir gazete muhabiri, kendisiyle konuşmam esna
sında bana sordu. Ben de kendisine bir sualle 
cevap verdim. Konuşmamız ilk teşkil ettiğimiz 
Hükümet zamanında idi. «Bu Hükümetin teşek
külü ve Meclisin çalışmasiyle demokratik rejime 
geçilmiş midir? Kanaatiniz bu mudur?» diye ba
na sordular. Ben de dedim ki, «evet, kanaatim 
budur. Çünkü, devraldığımız askerî ihtilâl ida
resi demokratik rejime memleketi bir an evvel 
kavuşturmayı bir vazife olarak ilân etmiştir ve 
bunu bir buçuk senede tahakkuk ettirerek, mil
letvekillerine memleket idaresini teslim etmiş
tir.» Şimdi ben size soruyorum; ben soruyorum; 
bana tarihte veya bugünkü ihtilâl rejimlerinin 
her hangi birisinde, muvaffak olmuş, idareye 
hâkim olmuş ve bir buçuk sene sonra mükem
mel, serbest bir seçimle, nispî bir seçimle par
lâmento kurmuş ve idareyi teslim etmiş bir vaka 
hatırlıyor musunuz? Bir tek misal söyleyiniz, 
dedim. 

KEFET AKSOY (Ordu Milletvekili) — 1908 
ihtilâli. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Devamla) — 
Adam düşündü taşındı, böyle bir misal hatırla
mıyorum, dedi. Şu halde dedim, seçilmiş millet
vekilleri olarak ve kurulmuş bir Meclis olarak 
ve o Meclise dayanan bir Hükümet olarak bu 
memleketi demokratik rejime hakikaten ulaş
tırmak vazifesini yapmak mecburiyetindeyiz. 
Bunu. yapmaktayız. 

Meclisimizde kuvvet var mı, dedi. Meclisi
mizde bütün mânâsı ile kuvvet vardır, diye te
minat verdim. 
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Muhterem arkadaşlarım, 22 Şubat 1962, 

Meclisin kurulmasından o zamana kadar mem
leket içinde, bu memlekete demokrasi uymaz, 
bu memlekette demokratik rejim hiçbir mese
leyi halletmez, tarzındaki yanlış bir kanaatin 
alabildiğine hüküm sürdüğü *bir zamandır. Bu 
zaman sinirlere o kadar tesir etmiştir ki, bu 
Mecliste beraber vazife görmekle şeref duy
duğumuz siyasi partiler her zaman bu kürsü
ye çıkmışlar, «bu Hükümet nasıl zay]f ıbir Hü
kümettir, her gün rejim aleyhinde her şey yazı
lır, her şey söylenir, bu devam etmez denilir, ve 
hiçbir tedbir alınmaz.» diyerek her türlü şid
det tedbirlerine Hükümeti sevk ederler idi. Biz 
bunlara mukavemet ettik. Tedbirler Kanunu 
böyle bir umumi cereyanı ve Mecliste umumi
yetle beliren Hükkmet üzerindeki baskının za
ruri neticesi olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 22 Şubat olayının 
affı bir isabetli ameliye idi. Bir defa askerî ih
tilâl yapmış olan idarede, Ibir sene, iki sene zar
fında, ilk yapılan askerî ihtilâl gibi üst üste 
askerî ihtilâller olur. Bir askerî ihtilâl zahi
ren bir günde bitti görünür; fakat içinde her 
gün bir ihtilâl idaresi yaşar. Biz '22 Şubat hâdi
sesinde kesin bir kanaatle, memleket önünde 
müspet olduğuna kaani olduk ki; ordu büyük 
çoğunlukla, hususiyle büyük şevki idaresi ile 
vazifesine çekilmek, memleket idaresinin T. B. 
M. M. nin kudretli ve isabetli elinde emniyetle 
yürüdüğünü görmek kararında samimidir. 
Ayaklananlar, ordunun mutlak hâkimiyetinin 
davacısı ve siyasi hayatın verimsiz olduğunun 
iddiacısı idiler. Onları bertaraf ettik. 

22 Şubattan sonra bir sene zarfında ne ol
du? 22 Şubat hâdisesine karışmış olanları mah
kemeye vermedik. Fakat, hiçbirisinin ordu ile 
münasebetini - bilebildiğimiz kadar - bırakma
maya çalıştık. Orduyu böyle isalbetsiz siyasi 
fikirlerle malûl olanların tesirinden kurtarma
ya çalıştık. Bu bir sene zarfında 22 Şubat hâ
disesini yapmış olanların dâvalarını benimsi-
yen gazeteciler, benimsiyen profesörler, benim-
siyen münevverler mütemadiyen tahrik etti
ler. Bunlar sizin gözünüzün önünde cereyan 
etti. (Orta sıralardan bravo sesleri) ve 22 Şu
batta askerî ayaklanmayı yapmış olanlar aynı 
usulle 20 - 21 Mayısa gelmediler. 22 Şubattaki 
askerî ayaklanmayı yapanlar yalnız ordunun 
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kudretiyle, demokrasi dışı ve Meclis dışı bir ı 
idarenin yürüyebileceği kanaatinde idiler. 20 -21 
Mayısda, memlekette siyasi cereyanlar ve hat
tâ - var ise - siyasi parti mensuplarının kendi 
hareketlerini destekliyeeeğine, halktan istinat 
bulacağına güvenerek ayaklandılar. 

Muhterem arkadaşlarım, 20 - 21 Mayıs hâ
disesi ehemmiyetli bir olaydır. Gerek 22 Şubat 
ve gerek 21 Mayıs olayları, 1961 seçimlerinden I 
sonra memleketi demoratik rejime kavuşturmak, 
demoratik rejimin bütün icaplarını memleket
te yerleştirilmek dâvasını güden Hükkmetleri 
ehemmiyetli ölçüde sarsmıştır. Onların, 22 Şu
bat ve 21 Mayıs olaylarının Türkiye'ye, içeri
de getirdikleri zararların ve dışarıda getirdik
leri zararların hesabı geniştir. Şükredelim ki 
memleketin bünyesi kuvvetli idi. Gerek 27 Ma
yıs İhtilâlini yapmış olanların şerefli insanlar 
olması, gerek demokrasi dâvasını güdenlerin 
ve orduyu bir an evvel vazifesi içine çekip, 
orada çalıştırmayı hedef tutanların samimiyeti I 
memleketi büyük badirelerden kurtarmıştır. 

Şimdi meselenin esasına geliyorum. Bura
da söylenen sözleri, bu uzun hikâyeyi bir esas
lı noktaya bağlamak isterim. «8 nci ayında tek
rar sıkıyönetimin uzatılmasını istiyorsunuz» 
dendi. Bu tasfiye hareketinin 8 nci ayını sür
mesi demokratik rejimin bir kuvvetidir. Eğer I 
ihtilâl rejimini davet ettirmek fikrinde olan 
hükümetler bulunsaydı 20 - 21 Mayıs hareketi
nin mesulleri 48 saat zarfında tasfiye edilirdi. 
Memleket boğazına kadar kana batardı. 48 
saat zarfında, haklı kimdir, haksız kimdir, bel
li olmazdı ve 20 - 21 Mayıs hareketlerinin 48 
saat zarfında bitmesi bu hâdiseyi tasfiye etmiş 
olmaz, âti için birçok haksızlıklar, birçok şikâ
yetler, vatandaşın yüreğinde zehir olan bir 
takım hazin hatıralar zihinlerde kalır ve istik
bal hikâyelerinin çekirdeği olurdu. Bir askerî 
mahkemeye gidenler mehil ister, müdafaa müd
deti ister, avukat tutar, şahit tutar, temyiz 
eder, dâva tashihi ikâme eder. Bütün usuller, 
müeyyideler ve teminatlar işlemiş olduğundan 
dolayı 8 ay sürmüştür. (C. H. P. den bravo 
sesleri) hiçbir safhasında, hiçbir yerinde ada
letin tecelli etmesi için. ;bir güçlük ve bir tah
dit yapılmamıştır. Askerî idare için şereftir 
ve T. B. M. M. için Ibir şereftir. Bütün bu ha
diselerde, akşamdan sabaha kadar, «Büyük Mil
let Meclisi feshedilmiştir, feshedilecektir, işe ya-
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ramazlar» iddiasiyle şafak sokmuştur, ertesi 
günü Büyük Millet Meclisi gelmiş «adalet» diye 
bağırmıştır. (Orta sıralardan bravo sesleri, al-
'kj'şlar) demokrasi kolay teessüs etmiyor. Bü
tün bunları bu tatbikat zorluğuna, uzamasına 
ve her türlü güçlüklere rağmen sineye çek
mek lâzımgeliyor. (Orta sıralardan sürekli al
kışlar ve bravo sesleri) 

Şimdi, bu sözlerimle, hadiseler 8 ay zarfın
da tasfiye edilmiş, bitmiş midir?... Tasfiye olun
mamıştır. Haklarıdır. Her vatandaşın, en ziyade 
kanun karşısında sanık ve suçlu olan vatanda
şım bile müdafaa hakkı mukaddestir ve onu 
müdafaa edecek, ona merhamet davet etmek 
istiyecek insanlar bulunacaktır ve bulunması 
lâzımdır. Böyle insanlar bir cemiyette yaşıya-
bilirse, o cemiyette hürriyet ve adalet vardır, 
denilebilir, (Orta sıralardan bravo sesleri, al
kışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, mahiyetleri bu olan 
20 - 21 Mayıs hâdiseleri ve bu hâdiselerin ter--
tipçileri, bunlar masum insanlardır, bunların 
affedilmesi lâzımdır, teklifleri sizin huzuru
nuza kadar gelmiştir. Nereden diyorsumızki, 
Ibunlarm temeli yoktur, taraftarı yoktur, tah
rik yoktur. Bunların hepsi vardır. (Orta sı
ralardan bravo sesleri) 

Şimdi bugün biz istiyoruz ki, Hükümete 
mensup bir insanın vazifesi olarak değil, bu de
virde milletvekili olarak, bütün arkadaşlarım 
gibi, şerefle vazife gören insanlardan biri ola
rak istiyoruz ki, bu çeşit düzen dışı zihiniyet-
ler mümkün olduğu kadar kalmasın. Onlar yan
lışlıklarını anlamış ve memleket içinde kök sal
ma ihtimali olmadığına kaani olmuş bulunsun
lar. Onun için bunu istiyoruz. Onun için bü
tün usulleri, bütün teminatlariyle bu dâvayı 
usulünde nihayete getirmek istiyoruz. Bu hâ
diselerin hangi safhada olduğunu hepimiz bili
yoruz. Nihayet Meclise geldi, Senatoya gide
cek, hükümler kesinleşecek ve bu mesele unu
tulacak. Ondan sonra; 5 - 3 0 gün daha Bü
yük Meclisin elinde kalırsa onun akislerini 
de göreceğiz. Burada bir arkadaşımızın dediği 
gibi, eğer bu hükümlerin tatbikinden dolayı 
birtakım esef verici hâdiseler olacaksa, bununla, 
bunlar hakkında cezaları şıı tarzda, bu tarzda 
tatbik ederek mütalâa yürütmüş olanların mü
talâaları sabit olmuş olacaktır. Böyle bir teselli 
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için memleketin yeni birtakım badirelere gitme
sini hiçbiriniz arzu etmezsiniz. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Sıkıyönetimin ku
surlarından bahis olunmuştur. İktisadi hayat
ta emniyet hususlarında şikâyet edilecek yer
ler olmuştur, deniliyor. Hepimizin bir noktada 
mutabık olduğumuzu zannediyorum. Anayasa
ya bağlı olduğumuz için başka türlü olmasına 
da ihtimâl yoktur. Sıkıyönetim bir Anayasa 
müessesesidir. Bu, Anayasa dışında bir idare 
değildir. Bu idare Büyük Millet Meclisinin her 
günkü kontrolü altında yaşamıştır. îtiraz eden 
arkadaşım bir gazetenin kapanmasını ve bu ka
panma kararının mahkeme yolu ile düzeltilme
sini Sıkıyönetimin aleyhinde bir delil olarak zik
retti. Bir diğer arkadaşım isabetle bilâkis mu
amelenin, Sıkıyönetimin ne kadar ciddî bir kont
rol altında bulunduğunun delili olarak öne sür.-
dü. Kezalik bir sayın arkadaşım; memlekette 
iktisadi hayatın normal olmadığına delil olarak, 
Almanya'da Krup müessesesi içinde toplanmış 
olan sayın milletvekillerine söylenilmiş olan 
sözleri, bu ahvalde, yeni kurulmuş olan memle
ketlere her türlü yatırımlar serbest olarak ya
pılmış da, Türkiye Sıkıyönetim içinde olduğu 
için yapılmıyormuş tarzında bir delil olarak, 
zikretti. Her halde bu delil kendisine eksik 
«aksettirilmiş veya yanlış kıymetlendirmiş ola
cak kanaatimce... Çünkü Almanlar'dan, diğer 
dostlardan, yabancı memleketlerden her gün ya
tırım için her türlü teklifler gelmekte ve teşeb
büsler olmaktadır. Siz bilirsiniz ki, Ereğli De
mir Çelik Fabrikası gibi bu memlekette yapılmış 
olan en büyük yatırımlar ihtilâl zamanında ve 
koalisyon hükümetleri zamanında tatbika gir
miştir. Bunun son tatbikat ve gelişmeleri Sıkı
yönetim zamanlarına rasgelmiştir. Bunu bir 
misal olarak söyledim. Her gün böyle hesap
sız misaller zikredilebilir. Arkadaşlarımız bu hu
susta müsterih olsunlar. İktisadi hayat her şey
den evvel emniyet ister. Vatandaş için iktisa
di hayatın mesneti ancak emniyet olabilir. Her 
hususta emniyetin temin edilmesi için bütün 
tedbirleri tatbik edecek bir Hükümet ve bir 
Büyük Millet Meclisi olması lâzımdır. Büyük 
Millet Meclisinin, sözlerini yürütebilecek bir 
Hükümeti kurabilmesi lâzımdır. Ancak o zaman 
memlekette emniyet vardır ve emniyete dayanan 
bir iktisadi hayat gelişme yolunu tutabilir. Be-
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mm nâçiz tecrübelerime göre; iktisadi hayatın 
mâruz kaldığı en büyük tehlike anarşidir. Buna 
mâni olmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu, Sıkıyönetimin 
uzatılma'sı meselesinin, Kıbrıs dâ vasiyle pek 
•meşgul olduğumuz bir zamana rasgelmiş olma
da lehte ve aleyhte mütalâalara vesile olmuştur. 
Dikkat buyurduysanız biz, bu mevzuu getirdi
ğimiz zaman Kıbrıs meselesi üzerine bir atıf 
yapmadık. Biz memlekette huzurun ve emniye
tin tesisi için bütün tetkikleri yaptığımızı ve 
bu sıkıyönetimin ilânına sebebolan hâdisele
rin, olayın tamamen tasfiyesinin nihayete erdi
rilmesi lüzumu üzerinde ısrar ettik. 

Arkadaşlarım Kıbrıs meselesinde memleke
tin ciddi bir dış politika olayı içinde bulundu
ğu gerçektir. Bunun ehemmiyeti ve bunun ihti
lâfları hususunda Büyük Meclisin Üyelerinde 
hiç bir tereddüt ve ehemmiyet vermemezlik his
si yoktur. Bunda tamamiyle mutabıkız. 

tSayın iarkadaşlaırım, 'her emniyet meselesi 
gibi, hususiyle dış politikada da salim ve 'kuv
vetli bir istikametin takibedilmesi, içeride anar
şi ihtimalinin olmamasına huzurun ve emniye
tin sağlam olmasına bağlıdır. Bizimi gerekçe
mizde Kıbrıs meselesinden bahis etmeyişimizin. 
sebebi şudur; zaten Büyük Millet Meclisinin 
Sayın üyelerinin bir ehemmiyetli dış politika
nın 'buhranları içinden dikkatle geçmekte oldu
ğumuz bir zaman, iç huzuru sıkı bir surette em
niyette tutmanın lüzumunu takdir edeceklerin
den bir an tereddüt etmedik. 

Muhterem arkadaşlarım, her defasından 
farklı olarak bu sefer gerekmemizde Sıkıyöneti
min iki ay daha uzatılması teklifini, Güvenlik 
Kurulunun tetkikinden geçirerek huzuru
nuza getirdik. Güvenlik Kurulunda iç 'gü
venlik meselesi, dış güvenlik meselesi top
lu olarak hepsi konuşulduktan sonra em
niyetli, ihtiyatlı ve lüzumlu foir tedbir ola
rak iki ay daha Sıkıyönetim idaresinin uzatıl
masını Büyük Millet Meclisinden istirham et
meye karar verdik. Samimi kanaatle huzurunu
za geldik. Mesuliyet duygusiyly bizim kadar 
meşbu olduğunuza inanıyoruz. Kararınıza hür
metimiz vatadır. Lütfedip reylerinizi veriniz. 

(Orta sıralardan bravo sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, İçtüzüğün 
«Son söz milletvekilinindir.» hükmüne uyarak, 
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sırada bulunan Hasan Aksoy arkadaşımıza söz 
verdikten sonra, yeterlik önergesini oyunuza su
nacağım. 

AHMET BÎLGÎN (Kırşehir Milletvekili) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı? Ne usulü 
efendim? 
* AHMET BÎLGÎN (Kırşehir Milletvekili) — 

Kiyasetin takibetmekte olduğu usul hakkında. 
BAŞKAN — Hangi hususta? Tasrih edin; ya

ni, son söz miletvekilinindir, hükmü üzerinde mi? 
AHMET BÎLGÎN (Kırşehir Milletvekili) — 

Beyefendi bunu bilirim, zatıâliniz keşfedemezsi-
niz ki, (Ne demek sesleri.) 

BAŞKAN — Anlıyayım da ona göre söz ve
reyim. Burada usul meselesi diye bir şey yok
tur. 

AHMET BÎLGÎN (Kırşehir Milletvekili) — 
Sayın Reis Bey, usul hakkında konuşmaya hak
kım varsa söz verin. (Gürültüler) 

' BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, ki
fayeti oylamadan evvel mecburum son sözü bir i 
milletvekiline vermeye. Çünkü kifayet kabul edil- | 
diği takdirde hiç kimseye söz verilemez. İçtüzü
ğün âmir hükmü budur. Şimdiye kadar tatbik et
tiğimiz usul; son söz olarak söz talebeden arka
daşlardan sırada olan arkadaşa söz vermektir. ı 

AHMET BÎLGÎN (Kırşehir Milletvekili) — 
Efendim tatbikat yanlıştır. 

BAŞKAN — Efendim, Meclisin müstakar iç
tihadına ve tatbikatına göre hareket ediyoruz. 

AHMET BÎLGÎN (Kırşehir Milletvekili) — 
Bana söz verin efendim.. (Gürültüler) 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Balıkesir Millet- I 
vekili) — Efendim önce kifayeti oylayınız. 

BAŞKAN — Müsade buyurun efendim. 
AHMET BÎLGÎN (Kırşehir Milletvekili) — 

Usul hakkında söz verin. Fikirlerimi izah ede
yim. 

BAŞKAN — Bu noktaya münhasır olmak 
üzere, buyurun Sayın Ahmet Bilgin. 

AHMET BÎLGÎN (Kırşehir Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlar; şimdiye kadar bu son söz 
hakkında bir iki defa huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. «Son söz milletvekilinindir. Usulü 
müzakerelerde söz istemek talebe göre verilir.» 
der. Maddeyi lütfen okuyun. Ben şimdi yanım
da İçtüzük olmadığı için okuyamıyaeağım, lüt
fen okuyun. Sırada olan arkadaş sıkıyönetim ' 
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konusu üzerinde konuşmak üzere talepte bulun
muştur. Ancak bunun üzerinde konuşabilir. (Or
tadan gürültüler, maddeyi oku, sesleri.) Istiyen 
açar okur, işi mugalâtaya vermeyin. Tüzük mad
desini istiyen açar okur. Ben böyle biliyorum. 
Talebe göre verilir, der (Ortadan alkışlar) öyle 
alkışla falan olmaz bu iş... Sırada olan arkadaş
larımızın talebi Sıkıyönetim hakkında konuşmak 
içindir. Eğer son söz milletvekilinin ise, son sö
zü talebeden benden başka kimse varsa ona Riya
set lütfen söz versin, buna bir itirazım yoktur. 
Son söz milletvekilindir. Söz verilmemesi Tüzü
ğe aykırıdır. Lütfen maddeyi okuyun, Riyaset 
Divanı da ona göre karar versin. Hiçbirinizin 
alkışına da ihtiyacım yoktur. (Orta sıralardan, 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, muay
yen bir mesele üzerinde görüşme yapılmaktadır. 
Ahmet Bilgin arkadaşımızın bahsettiği husus, bu
rada kabili tatbik değildir. Çünkü konuşulan 
husus örfi İdarenin uzatılıp uzatılmamasma 
münhasırdır. Ba hususta söz almış olan arkadaş
ların hepsi konuşamadan kifayet takriri gelmiş
tir. Hükümet konuşmadığı için Hükümete söz 
verdim. İçtüzüğün 85 nci maddesine göre, son 
söz milletvekilinin olduğu için sırada olan, sıra
nın başında olan arkadaşa söz verip takriri oyu
nuza sunacağım. Takrir kabul edilmediği takdir
de sırada isimleri yazılı olanlar ve bundan sonra 
ismini yazdıracak olan arkadaşlar konuşacaklar
dır. Arkadaşım, zannederim, «Kanunların mü
zakeresi bittikten sonra tümü oylanırken söz is
tenebilir.» fıkrasına istinadetmişlerdir. Ama id
diaları bu hâdiseye uymamaktadır. Binaenaleeyh 
usule aykırı bir tutum yoktur. 

Buyurun Aksoy. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak Milletvekili) 

— Son söz miletvekilinindir. Hâkimiyeti Mil
liye müessesesine göre Hükümete cevap verecek 
milletvekilidir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Milletvekili ister cevap verir, * 
ister vermez. Biz onu bilemeyiz ki... 

Hükümetin konuşmasından sonra söz alan ar
kadaşlardan en başta bulunana söz verilir. 
(iSağdan gürültüler) Bugüne kadar, ikibuçuk 
senelik [tatbikatımız bu... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak Milletvekili) 
— Yanlış, (Yanlış sesleri) 

BAŞKAN — Bir takrir verirsiniz, usulü dü
zeltiriz efendim. Tüzükte tadil yaparız. Yeni 
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İçtüzük Meclisimizin gündemine girmiştir, ora^ 
da sarahat verirsiniz. Ona göre halledilir. 

Buyurun efendim. 
HASAN AKSAY (Adana Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlarım, kısaca iki hususa işa
ret etmek için huzurunuzu işgal etmiş bulunu
yorum. Bu iki husustan birincisi; Hükümetin 
devameden örfi idareyi uzatma teklifi karşısın
daki üzüntüm ve bunun sebepleridir, 

İkincisi de, haksızlığa mâruz kalmak mı mü
himdir, yoksa daima haksızlığa mâruz kalmak 
endişesi içerisinde yaşamış olmak mı mühimdir. 
Bu iki hususa işaret etmek istiyorum. Ancak, 
daha önce, neden böyle sadece iki hususa işaret 
etmekle iktifa etme zaruretinde olduğumu izah 
etme bakımından mühim olduğundan, bundan 
önce bir hususa kısaca işaret etmek istiyorum. 

Bir defa, Sayın Başvekilin ıburadan ifade et
tikleri görüş elbette sadece şahsına ait bir gö
rüştür. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur Milletvekili) 
— Hükümete ait bir görüştür. 

HASAN AKSAY (Devamla) — Hükümete 
ait bir görüştür. Ben şahsan bu görüş içinde 
değilim. Bu görüş içinde olmıyanlar da bu Mec
liste çeşitli defalar Hükümetin bu görüşünün 
aksini müdafaa etmişlerdir. 

Şimdi, bu konu burada kaç defa müzakere 
edilmiştir, buna kısaca bir bakalım: arkadaşlar. 
22 . 5 . 1963 de birincisi, 19 . 6 . 1963. de ikinci
si, 1)9 . 8 . 1963 de üçüncüsü, 17 . 10 . 1963 de 
dördüncüsü, 19 . 12 . 1963 de beşincisi ve bugün 
de altıncısı müzakere edilmektedir. Her müza
kerede bu konu üzerinde 25 sayfalık zabıtlarla, 
25 sayfalık mütalâa beyan edilmiştir. Bu 20-25 
sahifelik mütalâa bir kitap olacak derecededir. 
Demek ki bu mesele tahlil edilmiş demektir. 
Halbuki sebeplerde ve bunun uzatılışmda da de
ğişen hiçbir husus yoktur. Nitekim 19 . 8 . 1963 

•de Hükümet uzatılma sebetbini izah ederken, Ada
let Bakanı aynen şöyle demektedir: «Sıkıyöneti
min ihdasında takibedilen gaye tahaddüs etmiş 
olan bu vaziyetin tasfiyesi mevzuubahsolduğu za
man yeni baştan sıkıyönetimin ilânını muciıbolan 
sebebi araştırmaya imkân yoktur. Bu sebep de . 
zaten evvelce tahaddüs etmiştir.» Binaenaleyh, 
değişen hiçbir şey olmadığına göre, bütün me
seleler de burada arizamik tahlil edildiğine gö
re, yeni baştan bunların tahlili ve tenkidi mese-
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leşi bence lüzumsuz olacaktır. Meselâ Sayın Baş
vekil, emniyetin tesisi hususunda sıkıyönetimin 
şart olduğunu ileri sürüyor. Halbuki bundan 
önce memlekete emniyet ve asayişi temin etmek 
için sadece sıkıyönetime gitme zarureti reddedil
miş, ıbirçok hatipler bu mevzuda konuşmuş, Vi
lâyetler Kanunu dâhilinde memlekette pekâlâ 
asayişin temin edileceği fikri müdafaa edilmiş
tir. Binaenaleyh ben bu müdafaaları yeni baş
tan buraya getirerek zamanınızı almak istemi
yorum. 

Ciddî fikir sahiplerinin süratle kaçındığı bir 
husus vardır. Bu husus tekrara düşmemek en
dişesidir. Hep aynı şekil içinde gerekçeye bile 
lüzum görmeden gelen bu uzatma teklifini red 
için geniş izahata, geçmiş izahlar muvacehesin
de imkân yoktur. Meselâ örfi idarenin tatbikatı 
misalleri ikinci müzakereden itibaren Yüksek 
Meclise çeşitli hatipler tarafından arz edilmiştir. 
Farzedelim ikinci müzakerede Millet Partisi adı
na Sayın Ömer Zekâi Durman, tarafından, ga
yet ehemmiyetsiz sebeplerle gazeteler kapatılıp 
bir sindirme havası yaratılırken, diğes taraftan 
bâzı «gazeteler tecavüz ve tahrik imtiyazına maz-
har kılınmıştır, vesaire gibi çeşitli delillerle 
bunlar izah edilmiştir. Bu delilleri tekrar etme
ye elbette lüzum yoktur. Sayın Sıtkı Ulay mese
lenin sosyal tahlillerini yapmış ve «Yalnız, bü
yük sebepler ve mecburi zaruretler dışı biraz da 
uzun süreli ve birbirini takibedici bir sıkıyöne
timi benimsememiş olacağımızın bence önemli 
sebepleri şunlar olsa gerektir:» demiş ve sıkı
yönetimin uzatılmaması gerekçesini sosyal esas
lara dayanarak, istinadederek, izah etmiştir. Bun
lardan bir paragrafı okuyabilirim: «Bu esnada 
uzun süreli ve birbirini takibedecek bir sıkıyö
netimle hepimizin malı olan bu- emanete bir göl
ge düşürmiyecek miyiz? Ve acaba nesli âtiye 
bunu sıkışınca bir usul ve âdet gibi göstermiş 
olmıyaeak mısınız? Korkusu ve endişesindendir» 
ve saire diye izah etmektedir. Farzedelim bu 
konuda, C. H. P. nin sıkıyönetimin mahzurları 
konusunda daha önceki fikirleri zabıtlara geçi
rilmiştir. Burada konuşan arkadaşlarımız bun
ları izah etmişlerdir. İktisadi tesirleri yine bu
lgun burada ifade edildiği gibi, daha önceki top
lantılarda da ifade edilmiştir. Bunları tekrar 
etmekte yine fayda görmekteyim. Anayasanın 
154 ncü maddesi burada uzun uzun söz konusu 
olmuş ve 154 ncü maddenin ruhuna ve ifadesi-
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ne uygun bir şekilde, nasıl şartları olduğu veya 
olmadığı ayrı ayrı izah edilmiştir. Yine Anaya- j 
sanın 11 nci maddesi ile ıteminat altına alman 
«millî güvenlik ıgibi, sebeplerle de olsa bir hak- I 
kın ve hürriyetin özüne dokunulamaz» hükmü ı 
ariz ve -antik tahlil edilmiştir. O halde tekrardan 
kaçanlar için uzun uzun teklifi reddetmenin vic
dani huzurunu yaşamak mümkün değildir, kana
atindeyim. 

İki hususu arz edeceğimi başta ifade etmiş
tim. Böylece neden uzun konuşmadığımı izah 
ettikten sonra bu iki hususu kısaca arz edece
ğim. 

Birincisi; bir üzüntümden bahsetmiştim, 
Hükümetin bundan önceki uzatma işleminde bu 
uzatmanın son olacağı açıkça ve ondan evvelki
lerde de zımnen ifadesi üzerinde ehemmiyetle 
durmaya değer. Meselâ Hükümet adına konu
şan sayın vekil o zaman diyor ki, «Hükümet 
muvakkat olan örfi idare rejimini devamlı bir ı 
idare haline getirmek maksadında mıdır, bu- ı 
yurdular, sureti katiyade Hükümetin böyle bir 
maksadı yoktur, öyle tahmin ediyorum ki, tas
vip buyurduğunuz takdirde, bu uzatma son 
uzatma olacaktır. Belki iki aylık uzatma müd
deti sona ermeden, daha evvel bir buçuk ay 
içinde (hadiseler temamen tasfiye olursa önü
müzde ki, günlerde kurula'caik olan Hükümet 
bunu kısa 'zamanda «rtadan kaldıracaktır.» Hü
kümetin görüşü, son konuşmada sarih olarak 
ifade edildiği gibi örfi idarenin bundan sonra, 
bir daha uzatılmıyacağı ve hattâ bunun bir bu
çuk ay içinde bitirilebileceği merkezinde idi. 
Bundan önceki uzatmalardada Hükümet bu uzat
malardan sonra bir daha uzatılmıyaeağmı zım
nen ifade etmektedir. Zabıtlar açıldığı zaman 
bunlar görülür. O halde Hükümet tamamen im
kânları, durumu elinde olan birşeyin ne zaman 
bitirileceği hususunda uzak bir görüşe sahip 
değildir. Böylece Sayın Başbakanın burada 15 
günde bitiri'lebileceğini başta tahmin ettikleri 
halde, bugün 0 ay geçmiş olmasına rağmen bi
tirilememiştir. Gerçi -Sayın Başbakanın mahke
melerin büyük bir 'hürriyet havası içinde cere
yan etmiş olduğunu sebebolarak gösterse dahi 
bu büyük hürriyet 'havasımın da daha önceden 
Hükümet tarafından takdir edilmiş olması icab-
ederdi. Ve örfi idarenin ne zaman kalkabileceği
nin Hükümet tarafından tahmin edilmiş olma- j 
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sı zaruri idi. Talhmin edilemediğine göre, Hü
kümet demek ki, uzak bir görüş sahibi değildir. 
Uzağı tam mânası ile görememekte ve talhmin 
edememektedir. Bu durum, idarei örfiye değil 
örfi idare şartlarının mevcudolmasından daha 
ağır ve daha kötü bir durumdur. (Soldan, al
kışlar) 

ikinci hususa gelince; bence bir takım hak
sızlıklara maruz kalmak, daima haksızlığa ma
ruz kalmak endişesinden daha hafif, daha ko
lay bir şeydir. Bir ıgazetenin 15 'gün kapatılma
sı, çeşitli gazetelerdeki arkadaşların ifade et
tiklerine göre, 250 bin lira gibi büyük bir meb
lağa mal olmaktadır. Her yazıyı yazarken ga
zetecinin '250 bin lira zarar edeceğini düşünme
si ve bu endişesi örfi idarenin en büyük mah
zurlarından birini teşkil eder. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, mademki, çok sinir
leniyorsunuz; o halde bir daha sizleri sinirlen
dirmemek ve huzurunuza gelmemek için, eğer 
Sayın inönü. Hükümette kalırsa, tekrar uzatı
lacak olan örfi idare konusunda da konuşma
mak için şimdiden iki ay sonraki uzatma tekli
finin de aleyhinde olduğumu arz eder hürmet
lerimi sunarım. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sükûtu muhafaza 
edelim; müsaade buyurun. Sayın Saadet Evren, 
Başbakanın sözlerinde şahsınıza sataşma oldu
ğunu iddia ediyorsunuz. (Orta sıralardan «Al
lah Allah, yok, yok» sesleri) Başbakanın, «af 
teklifleri aranıza kadar getirilmiştir.» demesi af 
tekliflerini getiren arkadaşlara bir tariz değil
dir. Bu bakımdan şahsınıza ve bu af teklifini ya
pan arkadaşlara bir tariz mahiyetini Başkanlık 
görmemektedir. Bu itibarla size söz vermiyo
rum. 

Kifayet önergelerini okutuyorum efendim. 
Başkanlığa 

Bütçe müzakereleri sıkışık durumdadır. Va
ziyet tavazzuh etmiştir. Müzakerelerin kifayetini 
arz ederim. 

Kastamonu 
Fethi Doğançay 

B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması hakkın

daki Hükümet teklifi, lehte aleyhte olmak üzere 
grup sözcüleri tarafından konuşulmuştur. Mü-
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zakerenin kifayetini arz ederim. En derin say
gılarımla. 

Amasya Milletvekili 
Reşat Arpacıoğlu 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Hilmi Ay
dınger. 

HÎLMl AYDINGER (Aydın Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Büyük Millet Meclisinin çok 
muhterem üyeleri, örfi idarenin devamında 
ordu bakımından da mahzur vardır. Bu hususa 
temas edilmedi, ben şahsan açıklamak istiyo
rum... 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde efendim... 

HlLMl AYDINÇER (Devamla) — Yine Ör
fi İdarenin devamının mahzuruna temas edilmi-
yen ve Türk milletini yakından alâkadar eden 
bâzı hususat var. Bunların da burada görüşül
mesi lâzımdır. 

Sonra, sayın Başbakanın bu izahatından son
ra belki de görüşme istiyecek, söz istiyecek ar
kadaşlarımız vardır. Bu bakımdan lütfen müsa
maha gösterin, sabır gösterin, bu mühim mevzu 
üzerinde kâfi derecede görüşme yapalım, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini dinlediniz. 
Reye arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Görüşmelerin kifayeti kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar 3 önerge vardır, okutuyorum : , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahen açıkladığımız sebeplerle, Sıkıyöneti

min Ankara ve İstanbul'dan kaldırılmasına ka
rar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Millet Partisi T. B. M. Meclisi 
Grupu adına Başkanve'kili 

İstanbul Milletvekili 
Ömer Zekâi Dormaıı 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edilen sebeplere binaen Örfi 

İdarenin her iki vilâyetten de (istanbul ve An
kara) kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

A. P. T. B. M. M. Grupu Başkanı 
istanbul Milletvekili 
Mahmut Rıza Bertan 
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T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hükümetin Sıkıyönetimin uzatılması hakkın
daki teklifi kuvvetli ve tatmin edici gerekçeye 
dayanmamaktadır. 

Sıkıyönetimin uzatılmasını gerektirecek esas
lı sebep ve zaruretler meveudolmadığı bedihi-
dir. 

Türk ordusunun birçok subaylarını esas va
zifesi dışında meşgul etmek ordunun savaş gü
cünü azaltacağından Hükümet teklifinin reddi 
ile Sıkıyönetimin kaldırılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Kastamonu Milletvekili Ankara Milletvekili 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu Mustafa Kemal Erkovan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, takrirle
ri dinlediniz. Bu takrirleri oyunuza sunmıyaca-
ğım. Çünkü, Örfi idare temdit edilmediği 
takdirde Şubatın 21 nci günü hitam bulacaktır. 
Binaenaleyh, şimdi Hükümetin örfi İdarenin 
temdidi hakkındaki tezkeresini okutacağım. Bu 
kabul edildiği takdirde Ankara ve İstanbul ille
rinde örfi İdere iki ay daha uzatılmış olacaktır. 
Reddedildiği takdirde bu takrirlerin istediği hu
sus esasen netice olarak hâsıl olacaktır. Hükü
metin Örfi idarenin temdidi hakkındaki tezke
resini bir kere daha okutuyorum. 

(Hükümetin tezkeresi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, 21 Şubat 
1964 tarihinden itibaran iki ay müddetle Ankara 
ve İstanbul illerinde Örfi İdarenin uzatılmasına 
dair olan Hükümet teklifini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Sayın arka
daşlar, 21 Şubat 1964 tarihinden itibaran örfi 
İdarenin Ankara ve İstanbul ellerinde iki ay 
müddetle uzatılması teklifi 164 oya karşı 252 oy
la kabul edilmiştir (Alkışlar 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemin
de görüşülecek başka bir husus olmadığı için 
birleşik, toplantıyı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,55 
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