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1. — GECEN TUTANAK OZETI
Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Ali Rı
za Ulusnıan'ın, sabık ve sakıt bakanlardan Celâl
Yardımcı, İktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı
ile eski Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlıı ve Halûk
Şaman haklarında soruşturma yapmakla görevli
Soruşturma Komisyonundan çekildiğine dair
önergesi okunarak bilgiye sunuldu.
Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yardımcı,
iktisat ve Ticaret Bakanlığı makamı ile eski
Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu ve Halûk Şaman
haklarında soruşturma yapmakla görevli Soruş
turma Komisyonundaki iki münhale üye seçimi,
Millet Partisi Grupunca da bildirilmesi gerekli
aday henüz bilclirilmediğinden, geri bırakıldı.
Sabık ve sakıt bakanlardan Celâl Yardımcı,
İktisat v*e Ticaret Bakanlığı makamı ile eski
Sanayi Bakam Samet Ağaoğlu ve Halûk Şaman

haklarında soruşturma yapmakla görevli Soruş
turma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okuna
rak, görev süresinin 6 ay daha uzatılmasına ka
rar verildi.
Ankara ve İstanbul'da ilân edilmiş olan Sıkı
yönetim süresinin iki ay daha uzatılması hak
kındaki Başbakanlık tezkeresi, yapılan görüşme
ve tartışmalardan sonra, kabul olundu.
Birleşime (12,40 da) son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Mekki Keskin

Kâtip
Yozgat
İsmet Kapısız
Kâtip
Samsun
îlyas Kılıç

2. — GELEN KÂĞITLAR
Rapor
1. — Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata
ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf
Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla görev

li bulunan Soruşturma Komisyonu raporu ve
Millet Meclisi Başkanlığı yazısiyle C. Senatosu
Niğde Üyesi Kudret Bayhan'm önergeleri (3/43)
(Gündeme) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma.tarihi :
18.6.1964]

BİRİNCİ

OTURUM

Açılma saati: 10,00
BAŞKAN — Fuad Sirmen
KÂTİPLER : Mithat Şükrü Oavdaroğlu (Balıkesir), Süreyyi Öner (Siirt)
•

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Türkiye
yorum.

Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısını açı

3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla yapı
lacaktır. Elektrik yandığı zaman lütfen arkadaş
lar anahtarı sağa çevirip beyaz düğmeye bassın
lar... Mevcudiyetini işaret etmiyen arkadaşlar

varsa, lütfen beyaz düğmeye bassınlar.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir.
Çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyoruz.

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Ankara ve İstanbul'da ilân edilmiş olan
Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/46)
BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okutu
yorum :
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 16 . 4 .1964 tarihli ve 1312 sayılı yazı
nız.
20 - 21 Mayıs 1963 gecesi önceden yapılmış
tertipler sonucunda, Anayasayı ihlâl amacını gü
den bir ayaklanma hareketi üzerine Ankara, îstanbul ve İzmir illeri sınırları içinde bir ay süre
ile ilân edilip Türkiye Büyük Millet Meclisinin
22 . 5 . 1963 tarihli ve 70 sayılı Karariyle onay
lanmış olan ve 19. 6.1963, 19 . 8 .1963 tarihli ve
75, 76 sayilı kararlariyle ikişer ay ve 17 .10 .1963,
19 .12 .1963, 19 . 2 .1964, 17 . 4 .1964 tarihli ve
79, 86, 92, 95 sayılı kararlariyle de 21.10.1963
tarihinden 2 1 . 6.1964 tarihine kadar Ankara
ve istanbul illerinde ikişer ay süre ile uzatıl
ması kabul edilmiş bulunan Sıkıyönetimin,
2 1 . 6 .1964 tarihinden itibaren Ankara ve İstan
bul illerinde bir ay süre ile yeniden uzatılması
nın Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakan
lar Kurulunca 17 . 6 .1964 tarihinde uygun gö
rülmüştür.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Başbakan
İsmet İnönü

BAŞKAN — Söz Saym Başbakanındır; buyu
runuz Sayın Başbakan.
BAŞBAKAN
İSMET İNÖNÜ (Malatya
Milletvekili) — Saym Başkan, T. B. M. Mecli
sinin pek saym üyeleri, Sıkıyönetimin bir ay
daha uzatılması için Yüksek huzurunuzda maru
zatta bulunduk; gerekçe yazmadık, gerekçe bil
diğiniz gibidir. 1963 senesi Mayıs ayı sonuna
doğru vuku bulan silâhlı ayaklanma üzerine
sıkıyönetim kurulmuştur. O zamandan beri ara
lıklarla T. B. M. Meclisi tarafından uzatılmış
tır. Çok uzatıldı, Hükümet bu teklifi size arzu
ile getirmiyor. Mecburiyetle takdim edilmiş
tir. Ayaklanmanın muhakemesi ve neticelendirilmesi henüz bitmemiştir. Bu muamelenin bu
kadar uzamasında Hükümetin bir kusuru yok
tur. Aylardan beri mesele T. B. M. Meclisinin
Meclislerinde ve komisyonlarında zaruri olarak
müzakere konusu olmuştur. Buna Hükümetin
bir suretle tesir etmesi, muameleyi uzatıp veya
kısaltması mümkün değildir. Bu hâdise yanın
da, dış politika münasebetleri dolayısiyle de
memlekette her yönden bir gerginlik vardır. Her
halde Ankara'da ve İstanbul'da, başlıca hareket
lerin merkezi sayılarak, buralarda emniyet ve
sükûnun muhafazası kesin olarak lâzımdır. Bu
mecburiyetlerle ve asgari bir had tutmaya gay
ret ederek sıkıyönetimin bir ay daha uzatılma
sını yüksek takdirlerinize arz ettik, kabulünü
rica ederiz. (Alkışlar).
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C.K.M.P. GRUPU ADINA SAADET EV
BAŞKAN — Şimdi söz istemiş olan arkadaş- II
REN (Devamla) — Filhal, Hükümet görüşüne
larımıza söz vereceğim. Evvelâ C. K. M. P. Grumuvazi olarak C.H.P. Grupunun tesbit edilmiş
pu adına Sayın Saadet Evren. Buyurun.
görüşü de şudur. Onlar da demişlerdir ki : «Ce
C. K. M. P. GRUPU ADINA SAADET
miyet
nevraljik bir ortamdadır. Tamiri mümkün
EVREN (istanbul Milletvekili) — Muhterem
olmıyan ihtilâtlar doğabilir. Hükümetlerin vazi
senatör ve milletvekilleri, Hükümetçe vâki ta
fesi, âtide zuhuru mümkün ve muhtemel olayları
lep Mayıs 1963 de kabul ve tasdik ettiğimiz örfi
zamanında değerlendirip, tedbirlerini alabilmek
idarenin temdidi talebine mütedairdir, 7 nci
tedir.
örfi idare bu sebeplerle tedbir mahiyetin
defa olarak, meselenin bir evvelki müzakeresin
de
getirilmiştir.»
de parti görüşümüz olarak açıklanmış mütalâa
Filhal örfi idare tedbir mahiyetinde tekrar
ve fikirleri bertafsil tekrarlamıyorum. Pek taönümüze getirildi ve bir zaruret olarak tesıbit
biatiyle, bunlarda musırrız. Sadece muhtasaran
teyidetmekle iktifa edeceğim.
I edildiğine göre bu fikrin mefhumu muhalifi şu
dur : Hastalık seyrini ve vahametini muhafaza
Sayın Hükümet Başkanının, şimdi sebkeden
I etmektedir. O ihtilâflar ihtimali bertaraf olma
beyanlarım da dikkate alarak ifade edeceğim.
mıştır. Mevhum zanlılar, farazi suçlular Hükü
iddiaları hilâfına kanaatimiz, evvel ve âhir
metin muhayyelesini işgal etmektedir. Veya bun
örfi idare tatbikatının hangi âcil, hangi zaru
lar hakikaten vardır da kemali serbesti içinde
ri, hangi muhtemel tehlikeye müteveccihen tat
faaliyetlerinde berdevamdırlar. Hükümetin de
bik edilmek istendiğinin vuzuha kavuşmamış
bir senedir yedi iktidarında olan bütün imfcânolmasıdır. Gerçi umumi bir sis perdesi altında I
I larma ı-ağmen bunlara karşı müessir çaresi anvehimlere dayanan bâzı ifadelerde bulunulmuş
I eak örfi idaredir.
tur. Ezcümle geçen müzakerelerde, Hükümet gö
rüşü olarak tesbit edilmiş olan başlıca mütalâa
Muhterem, arkadaşlar; velayeti âmmenin en
şudur : «örfi idarenin devamının tek sebebi 21 I yüksek nüfuza malik olması
Devletin gayesi
Mayıs olayının henüz tasfiye edilmemiş olması- II icabıdır. Zaıf Devletin mevcudiyetini inkâra sedır. Hükümlerin tatbikatından sonra memleket- [| bebolur. Velev iktidarların hataları da olsa ku\rteki tesiri ne olacaktır? Bu henüz görülmedi, fI, vetli iktidarlar daima milletlerce anarşiye tercih
Bir defa askerî ihtilâl yapmış bir idarede, 1 se
edilmiştir. Zira anarşi bizzat cemiyetin kendisine, 2 sene zarfında ilk yapılan ihtilâller gibi üst : nin izmihlalidir. En ufak bir yeis karşısında, öf
üste askerî ihtilâller olur. Bir askerî ihtilâl za
kelenerek Devlete, Hükümete sövüp sayan vatan
hiren bir günde bitti gözükür, fakat içinde her
daşlar dahi ciddî bir tehlike zuhurunda Devlete
gün bir ihtilâl idaresi yaşar. Nitekim 22 Şubatı
dört elle sarılır. Sarılır, zira ferdî kuvvetler daisabetli bir ameliye olarak affettik, ama 20 - 21 ; ğmıktır, ama Devlet kuvveti organizedir, teşki
Mayıs tecelli etti, hükümler kesinleşti, infaz edi
lâtlıdır, müessirdir. Ferdî kuvvetler kendilerini
lecek ve mesele unutulacaktır.» Bu Sayın Hükü
bu müessir teşkilâtın emrine verirler. Ve bir da
met Başkanının zabıtlarda münderiç görüşleri
ha artık o teşkilâtla Devlet kuvvetine rakip ha
dir. Bu ithamkâr bir görüştür, ağır ihtimaller
le gelemezler. Kuvvet kullanmak hakkı yalnız
derpiş eden bir görüştür ve nihayet kediye pey
Devlete ait olur ve Devlet bu hakkını meşru ni
nir emaneti kafbîlinden bizzat (kendi bünyesinde
zamın muhafazası ve kanun hâkimiyetinin tesisi
zafiyet ve tezat ifade eden bir görüştür. Ve böy
emrinde kullanır.
le bir görüşle mademül hayat örfi idare tesisi
işte görüşümüzü bu noktada tesbit ediyorum.
mümkündür.
Mühim olan, mubah olan, mümtaz olan, müstes
na olan, Devletin bu kuvveti, zecir kuvvetlerini
RUHÎ SOYER (Niğde Milletvekili) — MaI isabetli ve ahenkli ölçülerle kullanabilmesindedir.
damül hayat...
Siyaset sanatı budur. Siyasi iktidarlar ne.kaybet
SAADET EVREN (Devamla) — Ben Türkmişi
erse, miktarların mahiyetine tecavüz ederek,
çeyi gayet iyi bilirim beyefendi.
nisbetleri
aşarak, sırtlarını lüzumsuz ve hatalı
BAŞKAN — Sayın Soyer, lütfen müdahale
ölçülerle zecir kuvvetlere dayamaktan kaybetetmeyiniz. Arkadaşlar, lütfen gürültü etmiyelim, hatibi dinliyelim.
II mislerdir. Akıllı iktidarlar zecir kuvvetleri isabet-
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H ve ahenkli miktarda kullanarak halkı kendile
rine müttefik yaparlar. Aksine bir istimal de hal
kı devlete hasım hale sokar. Şimdi iç gaileyi, dış
gaileye, dış gaileyi İ£ gaileye düğümleye düğümleye hepsini de kör düğüm yaparak, bu siyaseti
nin zecir kuvvetlerini de bekçi yaparak, huzur
denen bir Zümrütü Anka kuşunun peşinden,
kendileri de dâhil tıknefes hepimizi bir marato
na çıkaran bir Hükümetin icraatında ve zecir
kuvvetlerini kullanmakta böyle bir isabet bulma
dığımızı da ifade etmek hakkımızdır. (A. P. ve
C. K. M. P. sıralarından alkışlar) öyle bir icra
at ki„ Hükümet koşuyor, biz koşuyoruz, finale •
kadar sağ kalana aşkolsun. (G-ülüşmeler)
Muhterem arkadaşlar; Hükümetin temdit ta
sarrufunu tasvibetmediğimizi ifade ederek huzu
runuzdan ayrılıyorum. (A. P. ve C. K. M. P. sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN —.Grupları adına başka söz istiyen
yoktur. Şimdi şahısları adına söz istiyen arka
daşlara geçiyorum.
AHMET BlLGÎN (Kırşehir Milletvekili) —
Grup adına söz istiyorum.
BAŞKAN — Grup adına mı efendim?. Buyu
run.
M. P. GRUPU ADINA AHMET BÎLGİN
(Kırşehir Milletvekili) — Muhterem arkadaşlar,
sıkıyönetimin ilk ilânı sırasında grupumuz adına
bu kürsüden sizlere hitabederken, o zamanın icap
larına göre sıkıyönetimin ilânının bir zaruret ol
duğunu ifade etmiştim. Ve şurasını da ilâve et
miştim ki, sabık iktidarlar zamanında olduğu gi
bi bu sıkıyönetimin uzun müddet temdidedilerek
suiistimal edilmiyeceğinden emin olmak isteriz,
demiştim Ne yazık ki, zaman uzadıkça sıkıyöne
tim de uzamış, her iki ayda bir temdidedilmiş, bu
suretle uzun müddet devam ettirilmiştir. Bu uzat
malar sırasında grupumuz mütaaddit defalar gö
rüşlerini bu kürsüden ifade etmiş ve zabıtlarda
tesbit edilmiş bulunuyor. Buı görüşlerimizi değiş
tirmeyi icabettiren her hangi bir başka sebep bu-.
Ilınmadığına göre aynı görüşleri muhafaza etmek
te olduğumuzu arz ederim. Yalnız buna ilâveten
şunu arz etmek isterim ki; aziz.Türk Milletimiz
uzun seneler sıkıyönetim tahdidi altında yaşatıla
cak, anarşik bir millet değildir. Her nedense ik
tidarın bu husustaki ısrarlarının yersiz olduğunu
bu kürsüden bir kere daha belirtir, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Sayın Hilmi Aydınçer, buyu
run.
HÎLMİ AYDINÇER (Aydın Milletvekili) —
Sayın Başkan, Büyük Millet Meclisinin muhte
rem üyeleri;
Kıbrıs hâdiseleri başlıyalı bugün tam 6 ay ol
muştur. Sıkıyönetimin baskısı yüzünden memle
ketimizin iki büyük şehri Ankara ve İstanbul'da
halkımızın şahlanan millî heyecanı frenlenmiş,
her türlü infial ve tezahürat men edilmiştir. Bu
na karşılık, Yunanlılar Atina sokaklarında aley
himize her türlü propagandaları yaptılar. Kendi
lerini Kıbrıs meselesinde haklı göstermek için
hezeyanler savurdular.
Hemen hemen bütün Türk basınının temer
küz ettiği Ankara ve istanbul'da sıkıyönetimin
mevcudiyeti sebebiyle kıymetli basınımız vazife ve
hizmetlerini ancak muayyen hudutlar içerisinde
yapabilmişlerdir.
Kıbrıs gibi bütün Türk milletini candan alâ
kadar eden millî bir dâvada, bıçağın kemiğe da
yandığı bu faciada, haklı millet infialinin ciha
na duyurulması ve gösterilmesi şarttır. Dünyanın
hiçbir tarafında kendi millî dâvası mevzuubahis
iken, sıkıyönetim ile millî feryat ve heyecanın ön
lenmesi, baskı altında tutulması görülmüş şey de
ğildir!
40 mil ötede Anavatanın bir parçası Yeşil
Adada - müsaadenizle ben adaya kanlı ada diye
ceğim - Akan masum Türk kanlariyle Kıbrıs'ın
taşı, toprağı, denizi kızarmış, Kıbrıs bayraklaş
mıştır. İşte burada, tarihte eşine ender raslanan,
yirminci asır insanlığına kara bir leke süren vah
şetler cereyan etmiş ve etmekte. Kahraman Kıbrıs
Türkü; Beş Parmak dağlarından, Hilâriyon Ka
lesinden kulak vermiş Anavatanın sesini bekler
ken, Hükümet; bir senedir kâfi gelmemiş gibi hal
kımızı hâlâ baskı altında tutmak, fedakâr basını
mızı frenlemek için sıkıyönetimi 7 nci defa uzat
mak istemektedir.
Bugüne kadar Hükümetçe ileri sürülen uzat
ma sebeplerinin hiçbirisi ortada kalmamış iken,
bu isteğin yine yüksek huzurlarınıza getirilme
sine bir mâna veremiyorum. Hükümet bir kol
tuk değneği gibi sıkıyönetime sıkı sıkı sarılmış
tır. Hükümet nedense bu arazi vitesini elinden
bir türlü bırakmamaktadır.
Eğer Hükümet kuvvetli ise bu gibi tedbir
lere ihtiyaç yoktur. Kendini zayıf görüyorsa ye-
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t edik] eri dersi vermek zamanı gelmiştir. Bir şe
rini kuvvetli bir hükümete bırakmalıdır.
ref haysiyet dâvası haline gelen Kıbrıs mesele
Muhterem arkadaşlarım;
sini
kökünden halletmek ve Yunanlıların hayal
Sıkıyönetimin mahzurlarını şu maddelerde
ettikleri
küstahlıklara bir son vermek anı gel
sıralamak isterim :
miştir. Bu ise sıkıyönetim gibi pasif tedbirler
1. Yukarda da arz edildiği gibi milletin
le değil, aktif hareketlerle mümkündür.
Kıbrıs faciasında sesini, sabrının taştığını ciha
Yüce Meclisin muhterem üyeleri!
na duyurmasına mâni olunmaktadır. Millî his
Sözlerime son verirken; devamında artık bir
ve hareketler baskı altındadır.
faydadan ziyade zararları olan sıkıyönetimin
2. Basınımız mahdut çerçeve içerisinde mah
bir an evvel kaldırılmasını temenni eder, hepini
sur kalmış, vazifesini tam olarak ifa edememek
zi hürmetle selâmlarım.
tedir. Dolayısiyle hâdiseleri dünya efkârına ye
teri kadar akstettirememektedir.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kadri özek.
3. İktisadi krize devamlı bir sebep teşkil et
KADRİ ÖZEK (İzmir Milletvekili) — Muh
mektedir. Ticari sahaya ve iş hayatına direkt te
terem arkadaşlar; Hükümet bu defa dahi mem
siri olmaktadır.
lekette 21 Mayıs 1963 tarihinden bu yana yedin
4. Ordunun Ankara ve İstanbul gibi iki bü
ci defa, daha önce kabul edilen örfi idarenin ilâ
yük garnizonundaki birlikleri bu göreve bağlı | nı zaruretiyle karşı karşıya kalmış ve meseleyi
kaldıklarından, bir kısım kıtalar garnizonların- j Büyük Meclisimize getirmiştir.
dan uzaklaşamamakta, mevcut eğitim program
Aziz arkadaşlarım; Hükümetin bir numaralı
larını muayyen safhalar içerisinde tatbik ede
mesul insanı sıfatiyle bu mevzuda Meclise izahat
memekte, yanaşık düzen hareketleriyle yetin
veren Sayın Başbakan, örfi İdarenin temdidini,
mektedirler. Birliklerin asıl görevi muharebe
istiyerek getirmediklerini; yani hakikati halde
eğitimi ve tatbikatlar, hattâ manevralar yapıla
birtakım salâhiyetlerin askerî idareye devri mâ
mamaktadır. •
nasında olan örfi İdarenin uzamasını arzu etme
Subaylar ise bir senedir kışlalarda nöbet tut
diklerini beyan ettiler. Ancak bunu zaruri kı
makta, çok gebeler evlerine gidememektedir.
lan sebeplerle Meclisin huzuruna böyle bir teklif
5. Silâhlı Kuvvetler sivil idareyi devam et
le geldiklerini açıklıkla anlattılar. Hakikaten bir
tirdiği müddetçe farkında olunmadan politika
nevi Hükümet üzerinde vesayet müessesesi olan
ya yanaştırılmaktadır.
örfi İdareyi, Hükümetin arzıüamaması kadar
(]. Sıkıyönetim politikanın adeta asli bir un
tabiî ve mantıki, akli bir görüş olamaz. Muhte
suru olmaktadır.
rem arkadaşlar, örfi İdare ne suretle ilân edil
7. Nihayet mütemadiyen aynı ilâçları alan
miştir? Ve sonra örfi İdarenin ortadan kalkması
bir hastanın bünyesinin alışacağı bu ilâçtan na
mı, yoksa hakikaten temdidi veya yeniden ilânını
sıl bir-fayda göremiyecekse, bu gidişle sıkıyöne
gerektiren sebepler de inzimam etmiş midir? Me
tim de az gelecektir.
seleyi bu noktadan ele almak lâzımgeldiği kana
atindeyim. Aziz arkadaşlarım, Devlet idaresinde
8. Asıl mühim nokta : Anayasanın âmir I
meseleleri hissî yönden mütalâa etmek ve gerçek
hükmüne ve demokrasi ruhuna aykırıdır.
lere uymıyan birtakım ifadelerle akıl ve mantık
Eğer Hükümet Kıbrıs hâdiseleri dolayısiyle,
tan uzak olarak münakaşa etmek zannediyorum
Sayın Başbakanın izah buyurdukları gibi sıkı- I
ki, asgari bir vazife sorumluluğu ile kabili izah
yönetimi uzatmak istiyorsa, fikrî mucibi bu ise; I
olamaz, örfi idarenin temdidi mevzuunu akıl,
Ankara ve İstanbul'da sıkıyönetim değil; Gü- I
mantık ve izan yollarından geçmek suretiyle tah
ney - Doğu'da ve Trakya'da birer kısmî sefer
lil edersek, hakikaten Hükümetin ortaya koydu
berlik ilânı ve müteakiben her iki bölgede birer I
ğu meseleler muvacehesinde örfi İdarenin tem
büyük manevranın icrası şeklinde yerinde bir
didinde zaruret vardır.
hazırlık tedbiri almalıdır.
I
Türk insanlığının ve merhametinin en güzel I
Muhterem arkadaşlar; aynı zamanda bu zaru
bir örneği olarak, daha dün gönderdiğimiz va- I ret kanunidir de... Filhakika Anayasamızın 124
purlar dolusu erzakla ölmekten kurtulan pali- I ncü maddesi, bundan evvelki örfi idarenin tem
karyalara, İstiklâl Harbinin kılıç artıklarına is- I didini mutazammın tezkerenin müzakeresinde ko-
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nuşan hatip arkadaşlarımın talirifen izaha çalış
tıkları Anayasamızın 124 ncü maddesi gayet sa
rihtir. Ne diyor muhterem arkadaşlar: «Savaş ha
li, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan ve Cumhuriyete
karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma olduğunu
gösterir kesin belirtilerin meydana çıkması sebe
biyle», devam ediyor, «örfi İdarenin ilânı icabeder.» demektedir.
Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakanın bu
yurdukları gibi meseleyi bir iç politika, bir de
dış politika yönünden tahlil etmek mümkün, I e
politika yönünden üzüntü ile kaydedeyim ki,
birtakım kötü siyasilerin kötü davranışları, Dev
let mesuliyetini idrakten uzak insanların siyasi
faaliyetleri, ki siyasi diyemiyeceğim, siyasi faa
liyet hiçbir zaman memleketi tehlikeye sokan fa
aliyet manasım tazammun etmez. O faaliyetler
ki, iç politikada rejime karşı bir ayaklanmanın
vukuuna çanak tuttuklarını bir gerçek olarak
ifade etmek lâzımgeldiği kanaatini taşıyorum. Bu
meseleyi daha evvel de buradaki konuşmalarımda
Muhterem Heyete arz etmiştim. Demek ki, muh
terem arkadaşlarım, iç politika bakımından örfi
İdarenin ilâm m biraz da kötü siyasiler zorlamış
lardır...
AHMET BİLGİN (Kırşehir Milletvekili) —
Başka tâbir bulamadın mı da >«kötü siyasiler»
tâbirini kullanıyorsun?
KADRİ ÖZEK (Devamla) — Dinlemek neza
kettir, Sayın Ahmet Bilgin, dinlemek nezakettir.
Zatıâliniz konuşurken kimse müdahale etmedi;
hem siz tecrübeli parlâmento âzasısmız...
AHMET BİLGİN (Kırşehir Milletvekili) —
Ben böyle senin gibi konuşmam ki...
BAŞKAN — Müdahalelere cevap vermeyiniz
Sayın özek. Konuşmanıza devam ediniz. Lütfen
siz de Sayın Bilgin müdahale etmeyiniz.
KADRİ ÖZEK (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; samimiyet hiçbir zaman, hele Devlet
İdaresinde politikacılara hiçbir şey kaybettirmez,
çok şey kazandırır. Çünkü, memleket idaresi çok
iyi istikamete ancak o şekilde yöneltilebilir.
Muhterem arkadaşlarım; bundan bir müddet
evvel Hükümetimiz dış politikada çok mühim
bir mesele olarak ittifak ettiğimiz Kibrıs mese
lesi sdbefoiyle bir çıkartma yapma ihtimaline
me'bni ve bu çıkartmanın neticelerini Önceden
hesaba katarak hakikaten müdebbir bir Hükü-
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metin davranışı ile Yüksek Meclisten harb ilânı
salâhiyetini talebetti ve bu salâhiyet verildi. Bu
salâhiyet öylesine verildi ki, hafızam beni ya
nıltmıyorsa, o gün Büyük Millet Meclisinin
490 üyesinden bir tekinin dahi menfi oyusebketmemiştir. Üç müstenkife karşı 487 oyla Hükü
mete bu salâhiyet verildi. İstirham ediyoram,
benden evvel konuşan hukukçu arkadaşlar da var.
Anayasanın 124 ncü maddesi sarihtir. Bu salâ
hiyeti biz Parlâmento olarak Hükümete verdik.
Verdik ve arkasından da şimdi Sayın Başbaka
nın izah ettikleri gibi, iç politika bakımından da
birtakım ihtilâflar yaratması bahis konusu olan
harlı ilânı salâhiyet kararı muvacehesinde Ana
yasanın 124 ncü maddesine dayanarak örfi ida
renin temdidini istemesini tenkid ediyorlar. Bu
nun samimiyetle izahı kabil değildir, değildir
muhterem arkadaşlar. İstirham ediyorum; bil
hassa çok hürmet ettiğim, hukukçu arkadaşımın
samimiyetinden şüphe etmek istemem, ama bu
maddeyi ienkid ettikleri zaman, bırakınız Hükü
metin, nihayet bir takdir hakkıdır, belki ondan
ileri giden birtakım hâdiseler vuku bulmuştur.
İki gün evvel bu kürsüde konuşan Sayın Başba
kan «memleketin iç ve dış meseleleri itibariyle
ağır durumda bulunuyoruz,:» diyor. Birtakım
dayannakları var her halde bu sözlerin. Şu hal
de, böyle bir esbabı mucibe ile gelen Hükümetin
örfi idare temdidi talebinin yerinde olmadığı ge
rekçesiyle gayrisamimi bir ifade ile, varit gör
meyip reddini istemek doğru değildir, arka
daşlar. En hafif mânasiyle doğru değildir.
Muhterem arkadaşlar, bir de örfi idarenin bi
dayette, yani 21 Mayıs 1963 senesinde vukua ge
len hâdiseler sebebiyle ilânı zaruretini göz önün
de tutarak, daha çok yakın, bundan 15 - 20 gün
evvel memleketimizdeki siyasi faaliyetlere göz
atmakta da, o gün örfi idarenin ilânı zaruretini
ortaya koyan meselelerin tekrar ihdas gayreti
içinde bulunup bulunmadığı hususunu da nazarı
itibara almak mecburiyetindeyiz. Yani örfi ida
renin kalkmasını istemek hakikaten güzel bir
şey. Ama ondan çok daha güzel bir şey var
muhterem arkadaşlar. Çok daha dikkat edil
mesi icabeden bir cihet daha var. O örfi idare
nin ilânını zaruri kılan hâdiseleri tekrar mey
dana getirmemek icabeder. Neden söylüyorum
bunları! Muhterem arkadaşlar, çünkü samimi
yetle ifade ediyorum, ben rejimi henüz daha
memleketimizde tamamen oturmuş olarak kabul
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etmiyorum. Bu rejimi oturtacak gayret içine
gireceğimiz yerde, bunun tamamen aksine mem
lekette rejimi savunma vazifesiyle mükellef mü
esseseleri dahi rencide edecek, onları birtakım
tepkilere sevk edecek davranışlarda bulunuyo
ruz. Neden müteneübbih olmuyoruz? Muhte
rem arkadaşlar, neden tekrar 21 Mayıs hâdise
lerini doğuran sebepleri ortaya koyma gayret
keşliği içinde bulunuyoruz. (A. P. sıralarından,
«ne demek istiyorsunuz» sesleri) Dikkat buyu
runuz, muhterem arkadaşlar, sesler muayyen
yerden geliyor. Çünkü gocunacak taraflar var
dır. (A. P. sıralarından «bunların mevzu ile
alâkası ne» sesleri, gürültüler) Sizi de kürsüde
dinlemek isterim.
BAŞKAN — Sayın özek, karşılıklı konuşma
yınız.
KADRİ ÖZEK (Devamla) — Muhterem ardaşlar, arkadaşlarım bugün bana her şeyi söyliyebilirler. İnanınız ki, müteessir olamıyorum.
Çok sakinim, vicdanen çok müsterihim..

aıfeaidaşlar, arz ettiğim gibi, bu, rejimi koru
mak vazifesiyle mükellef bulunanı müesseseler
de bir reaksiyon doğmasına müncer olmakta
dır. 'Sonu ne olur? (Bunu önceden idrak et
mek lâzım. »Çok istirham ediyorum, evet ha
kikaten her yerde böyledir. Ama muhterem
arkadaşlar, nispî seçim sistemlerinin cari ol
duğu memleketlerde yakın tarihimizde siyasi
partilerin, mesuliyet taşıyan siyasi partilerin,
mesuliyetlerini müdrik olarak yekdiğerine na
sıl müzahir olduklarını görmüşüzdür. Bu mü
zaheretin bir örneğini memleketimizde görme
menin cidden üızüınlüüsünü diuyuytoram arkadaşlar.
Bakın İtalya'da, zannediyorum seneye yakın
bir zaman önce, oradaki bir Komünist Par
tisi dahi memleketin menfaatleri mülâhazası
ile bir Hükümetin çalışır hale gelebilmesi mü
zaheretini göstermiştir. Ama kurduktan sonra
çelme takmak gibi memleket menfaati ile hağkiaşaımıyan bir davranış içinde aısla bulun'ınamışitır...

BAŞKAN — Sayın özek, siz söyliyeceklerinizi söyleyin. Karşılıklı konuşmak, hatibin sö
zünü kesmek îçtüzük gereğince cezayı müstelzimdir. Siz devam buyurun, karşılıklı konuşma
yın...

NİHAT AKAY (Çanakkale Milletvekili) —
Ne demek istiyorsun açık söyle?
KADRİ ÖZıEİK (Devamla) — Açık söyliyeyim, zannediyorum ki bizim memleketimizdeki
muhalefet partileri de memleketin içinde bu
lunduğu ve salâhiyetle bu kürsüden ifadesinde
bulunduğu meseleleri nazarı itibara alarak,
mönıMcelin bir Barbakanının ciddî melseleleıle
karşı karşıyayız, demesi muvacehesinde, asga
ri Hükümete bir müzaherette bulunmak idra
kinde olması zaruretini kabul ediyorum, bunu
demek istiyorum, arkadaşlar.

KADRÎ ÖZEK (Devamla) — Teşekkür ede
rim Saym Başkan, gerçekler acı oluyor; ama,
konuşmadıkça bir hal çaresine varmak da müm
kün olmuyor. İnanınız ben de istiyerek konuş
muyorum bu meseleleri. Ama gerçek... Arka
daşlar, istirham ediyorum; şu geçen çok acıklı
hâdiseleri, hepinizin üzüntü duyduğumuz hâdi
seleri doğuran sebepleri konuşurken neden müte
essir oluyoruz da o hâdiseler doğduktan sonra
memleketin içine düştüğü kötü durum karşısın
da bir vicdan azabı dufymıalk insanlığında İralunmuyoruz. Ben bunum acısını çekiyorum.
Muhterem arkadaşlar, siyasi rekabet ve mü
cadele hiçbir zaman siyasi teşekküllerin yek
diğerine çelme atmaları mânasında değildir.
Değildir arkadaşlar. Fikir, mantık silsilesin
den geçirmek suretiyle memleket meselelerini
ele alırsak, işte siyasi partilerin hizmet ifası
ancak mevcuttur, denilebilir. Yoksa birtakum
hissî sebeplerle vatandaşa yalan söylemek yolu
ile, çalışmak, sadece çalışmak arzusundan
başka hiçbir iddiası olmıyan Hükümete, çalı
şamama gibi bir durtMi ya-ratmak... Muhterem

TURHAN BİÎJGİN (Erzurum Milletvekili)
— Bunun Örfi İdare ile alâkası nedir Başka
nım?
K A D M ÖZEK (Devamla.) — Örfi İdare ile
alâkasını arz edeceğim. Çünkü bu müzaheret
olmazsa, Örfi İdareyi yeniden doğuran birta
kım sebepler doğabilecektir. Ben bu endişeyi
duyuyorum. Şimdi size hatırlatıyorum. (Gü
rültüler)
BAŞKAN — Arkadaşlar, sükûnetle dinliyelim.
(A. P. sıralarından; bağrışmalar, neler söy
lüyorsun? sesleri)
KADRİ ÖZEK (Devamla) — Siz bana ba
ğırmayınız, hiçbir mâna ifade etmez. Ama
bii" gün millet size bağırırsa çok acı olur arka-
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daşlar. Yapmayın istirham ediyorum, ben
kimseye tarizde bulunmuyorum Sayın Başkan.
(A. P. sıralarından; gürültüler, bağrışmalar)
[BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, hatibe
müdahale etmeyiniz. Siz de .mevzu dışına eıkmaymız. (A. P. sıralarından, asıl mevzu dı
şına çıkan hatibe müdahale etmek lâzımdır,
sesleri) Riyaset vazifesini bilir.
KADRİ ÖZEK (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, istirham ediyorum, konuşmalarım
da kimseye tarizde bulunduğumu tesbit eden
varsa lütfen söylesin. Ben tamamen mevzu
içinde konuşuyorum. (Gürültüler) Ben tama
men meseleleri dile getiriyorum, neden bir
parti gocunur onu anllryamam, t1 izin takdiri
nize bırakıyorum. (Gürültüler)
BAŞKAN — IS ayın özek karşılıklı konuş
mayın efendim. Karşılıklı konuşmaktan sizi
menediyorum. Siz fikirlerinizi söyleyin.
KADRÎ ÖZEK (Devamla) — Karşılıklı ko
nuşmuyorum, fikirlerimi söylüyorum Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Fikriniz dışında Meclisi tah
rik edici beyanda bulunuyorsunuz, devam bu
yurun efendim.

kaç gün sonra 13 ncü aynı doldurmuş buluna
caktır.
Muhterem arkadaşlarım. Üzülerek arz et
mek mecburiyetindeyiz ki, bu seferde Hükü
met, her defasında olduğu gibi muhtevasında
tatminkâr hiçbir mucip sebebi ihtiva etmiyen
bir tezkere ile sıkıyönetimin Ankara ve İstan
bul'da bir ay daha uzatılmasını istemetkedir.
Anayasamızın 124 ncü maddesinde sıkıyö
netimin hangi hallerde ilân edilebileceği hu
susu, tâyin ve tasrih olunmuştur. Hiç şüphe
yoktur ki, bu gibi hallerde fevkalâde yetkile
rin kullanılması bir zaruretin neticesidir. Ve
nitekim 20 - 21 Mayıs ayaklanmasından sonra
bu rejim yürürlüye konulmuştur. Ancak hemen
ifade edelim ki, kısmen de olsa sosyal ekono
mik ve politik 'hayatımıza ağırlık veren, fert
hak ve hürriyetlerini az da olsa kayıtlıyan
fevkalâde bir rejimin devamı; o rejimin yü
rürlüğe konulmasına sebebolan hâdiselerin de
vamına bağlı ve münhasır olmalıdır. Yukar
da da işaret ettiğimiz gibi olayların üzerin
den 13 ay geçmiş, muhakemeler kesin olarak
nihayete ermiş ve artık örfi idarenin devamını
icabettiren bir hal kalmamıştır.

KADRİ ÖZEK (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, arz ettiğim sebepler muvacehesinde
Hükümetin getirmiş bulunduğu örfi idarenin
temdidine mütaallik
tezkerenin kabulünde
memleketin büyük menfaatleri iktizası, za
ruret ve fayda vardır, takdir sizlerindir, hür
metlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Sabri
Keskin.

Nitekim 19 . 12 . 1966 tarihli celse de sıkı
yönetimin uzatılması görüşülürken Grupumuz
adına yapılan konuşmada Anayasamızın 124
ncü maddesi gereğince örfi idarenin devamını
gerektirecek sebeplerin filhal bilhassa İstan
bul'da mevcudolmadığı tebarüz ettirilmiş idi.
Bu mâruzâtımıza Hükümet adına cevap ve
ren Millî Savunma Vekili 20 - 21 Mayıs olay
larının failleri hakkındaki mahkemelerin henüz
bitmediğini, Askerî Yargıtay'da incelenmekte
bulunduğunu, İstanbul ve Ankara'da aynı ma
hiyette olan ayaklanma olaylarına karışanla
rın, muhakemelerine tevhiden, Bir Numaralı
Sıkıyönetim Mahkemesince bakılmış olduğunu,
şayet; Yargıtay mezkûr Mahkemenin kararını
kısmen de olsa bozarsa İstanbul'dan örfi İdare
kalktığı takdirde dâvanın esas mahkemesinden
alınıp yeni bir adalet organına verilmesi ge
rekeceğini bu ise, süratle alınması iktiza eden
neticeyi geciktireceğinden uzatmanın İstanbul
iMn»a de şamil olmasını söylemiş yine aynı celse
de Hükümet adına konuşan İçişleri Bakanı da
bu temdidin son uzatma olacağını katı bir
tarzda ifade ve bayan eylemiştir.

A. P. GRUPU ADINA SABRİ
KESKİN
(Kastamonu) —• Muhterem Başkan, değerli se
natör ve milletvekilleri; 20 - 21 Mayıs 1963
gecesi önceden alman tertipler sonunda Ana
yasa rejimini ihtilâl ile Türkiye Büyük Millet
Meclisinin varlığını yoketmek, demokratik ni
zama son vermek maksadiyle yapılmış olan
ayaklanma üzerine Hükümetçe bir ay süre
ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerimizde sıkı
yönetim ilân olunup Türkiye Büyük Millet
Meclisinin 22 . 5 . 1963 tarih ve 70 sayılı Ka
rarı ile de onaylandığı malumlarınızdır.
O tarihten bu tarafa her iki ayda bir 20 - 21
Mayıs hâdiseleri sebebine, dayanılmak sure
tiyle temdidolunan sıkıyönetim idaresi , bir-
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde vâki bu I falar Yüce Heyetiniz tarafından kabul edil
miştir. 21 Mayıs olaylarını takibeden günden
beyan üzerinden altı ay geçmiş, neticelenen dâ
bugüne kadar birkaç defa uzatmak mecburi
vaların ayrı bir mercie gitmesi ihtimali or
yetinde kaldığımız sıkıyönetimin bu k-ere b i r
tada kalmamış olmasına rağmen, bu günde bir
ay daha uzatılması memleketin içinde bulun
uzatma talebi ile karşı karşıya bulunmaktayız.
duğu şartların doğurduğu bir sonuç olarak ka
Sayın Hükümet Başkanı 17 . 4 . 1964 günlü
bul edilmelidir.
,
oturumda yaptığı konuşmalarında, sıkıyöneti
min devamını yalnız 20 - 21 Mayıs olayları
C. H. P. Grupu Ankara ve istanbul'da sıkı
sebebine istinadsttirmemişler, aynı zamanda,
yönetimin bir ay daha uzatılması isteğini haklı,.
memleketin meydanda olan ve günlük tesir
hattâ, lüzumlu bulmaktadır.
kazanmış bulunan duş meselelerine de dayan
Son defa konulmasına lüzum hissedilen sıkı
dırmışlardır.
yönetimin, bu çeşit yönetimlerin
tabiatında
Muhterem arkadaşlar, burada bir hukukî
olan sıkıcı kayıtlardan uzak kalması her halde
noktayı tesbite fayda vardır. Hükümet Yüce
siyasi partilerimizin ve halk efkârının dikka
Meclisin huzuruna yeni bir sıkıyönetim ilânı ta
tinden kaçmamış olmalıdır. Ancak, Sıkıyöneti
lebi ile gelmemektedir. Tezkerede bahis mevzuu
min uzatılması konusu Yüksek Mecliste müza
husus, münhasıran 20 - 21 Mayıs ayaklanma
kere konusu olduğu zaman, her defasında bâzı
hareketidir. Ve bir uzatma talebi ile karşı
kavıtlarm, bâzı şahıs ve müesseselerin hürri
mızdadır. Bu itibarla ehemmiyet kazanan dış
yetini tahdideder bir tatbikat gösterdiği ifade
olayların Sıkıyönetimin uzatılmasına seb-ep gös
edilmiştir. Bu defa bâzı sözcüler aynı görüşteterilmesi kanaatimizce hatalı bir davranıştır.
va aynı şikâyetlerde ısrar eder görünmüşlerdir.
Değerli üyeler; sıkıyönetim
idarelerinin
Bu konuda bütün mesele, bâzı şahıs ve mües
umumiyetle hükümetlerce de tasvibedilir bir
seselerin şikâyetinden, ve asla Anayasa dışı sarejim olmadığı, bu idarenin kaldırılmasının
yılmıyan kayıtlardan kurtulmak yerine millî
memleket menfaatlerine uygun olacağı kanaa- I
menfaatleri hâkim kılmaktır. Bu kere konul
tindeyiz.
masına ihtiyaç duyulan son Sıkıyönetimin do
Yukarda arz ettiğimiz sebepler muvacehe
ğuş sebeplerinde ve yapısında bu düşünceden
sinde, Hükümet tezkeresinin, Adalet Partisi
gavrı bir zaruret ve tatbikat bulmak mümkün
Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu olarak
değildir ve görülmemiştir.
aleyhinde olduğumuzu arz eder hepinizi hür
metle selâmlarım. (Soldan, alkışlar.)
C. H. P. Grupu bundan önceki uzatma ka
BAŞKAN— C. H. P. Grupu adına Sayın
rarlarından bugüne kadar Sıkıyönetimin deva
Sadrettin Çanga.
mını zaruri kılan şartların henüz değişmediği
düşüncesindedir. Sıkıyönetimin konulmasına
C. H. P. GRUPU ADINA SADRETTİN
esas olan ve Anayasayı ihlâl olan 21 Mayıs
ÇANGA (Bursa) —• Muhterem arkadaşlar,
olaylarının
henüz sonucu alınmamıştır. Üstelik,
Sıkıyönetimin Ankara ve istanbul'da, bir
Kıbrıs olayları bütün cephesiyle meseleleri
ay daha uzatılması hakkında Hükümet isteği
mizi daha da artırmıştır. Kıbrıs olaylarının, bu
nin T. B. M. Meclisinde şu anda yapılmakta
konuda takibedilen politika ve dış münasebet
olan müzakereleri sırasında siyasi partilerimi
ler bakımından, bu tedbirleri ve münaseibetlerî
zin sayın grup sözcüleri ve sayın üyeleri dü
>güçleştirici birtakım zararlı hareketlere vesile
şüncelerini arz etmişlerdir.
teşkil etmesi mümkün olabilir, istenmemiş de
Bu konuda C. H. P. Grupunun görüş ve
olsa bu neviden tatsız ve milletlerarası müna
düşüncelerini Yüksek Heyetinize kısaca arz
sebetlerimizi
zedeliyecek ihtimalleri bu organ
edeceğim.
içinde
ayrıca
hesaba
katmak zorundayız.
Sayın arkadaşlar,
Devam edegelmekte olan sıkıyönetim, bir
zaruretin ve Anayasayı ihlâl eden
olayların
bir sonucu olarak, yine, Anayasamızın âmir hü
kümlerine uyularak istenmiş ve mütaaddit de-
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Bu itibarla yukarda kısaca arz ve izah et
tiğimiz sebeplerden ötürü, millî menfaatleri
mize uygun bulduğumuz uzatma kararına
C. H. P. Grupu olarak müspet oy kullanaea-
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ğımızı arz eder, C. H. P. Grupu adına Yüce
Heyetinize saygılar sunarım. (Ortadan, alkış
lar.);
\ ;
BAŞKAN — Sayın Kadircan Kaflı, buyu
run.
C.K.M.P. GRUPU ADINA KADÎRCAN
K A F L I (Konya) — Sayın arkadaşlarım, yeni ve
teminatlı Anayasanın yürürlüğe
girmesinden
sonra da eski alışkanlıklarından kurtulamıyor,
C.H. Partisi Hükümeti; demokrasimizin başının
üstüne Demokles'in kılıcı gibi astığı ve medet
umduğu Sıkıyönetimin uzatılması için yedinci
defa huzurunuza gelmiş bulunuyor. Fakat bu
defa ber nedense uzatmanın bir ay olması ile ye
tinmektedir. Ve arzumuzla gelmedik denmekte
dir.
Sıkıyönetim tatbikatını her fırsatta tenkid
ettik Vazifemizi yaptık. Faydasını da gördük.
Sıkıyönetim, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin dokunulmazlığını bile hiçe saymaya he
vesli bir hava içinde işe başladı. Geçen Ağdstosta
Silâhlı Kuvvetler gibi Sıkıyönetimin de Başku
mandanının Türkiye Büyük Millet Meclisi ol
duğunu, bunun bilinmesi gerektiğini hatırlattık.
Ertesi gün Sıkıyönetim Kumandanının bildiri
sinde Türkiye (Büyük Millet Meclisimin emırindeyiz, denildiğini gördük ve memnun olduk. (Sı
kıyönetimin fuzuli müdahalelerde bulunduğunu
açıkladık. Bu türlü müdahaleler, son zamanlarda
azalmıştır.
Oeçen toplantıda (Sıkıyönetim yüzünden 'Si
lâhlı Kuvvetlerin asıl vazifesinin aksadığını,
sivil idarenin gevşediğini söyledik, öığrendiğimize ıgöre, 'Sıkıyönetim tatbikatı ile meşgul bu
lunan askerî h'âkiim ve subaylar, kumandanları
na asıl işlerimizle meşjgul olamıyoruz, demişler.
Sıkıyönetimin lüzumsuzluğuna onları inandır
mışlar. Fakat Başbakan Ihiç olmazsa bir ay da
ha uzatılmasında ısrar etmiş. Başbakanın bu
tarz idareye kumandanlardan d a daJha 'hevesli
olmasını hayretle karşılamıyoruz. Çünkü, ken
disinin metotlarını, hanıgi çareleri ve vasıtaları
kullanmaktan başlandığını iyi Ibi'l'iyoruz, Bunu
da 'tabiî (görüyoruz. Fakat (bâzıları için tabiî
olan Ihareketler vardır ki, bizim için tabiî de
ğildir. Ve bu gibi hareketleri tenkid etmek va
zifemizdir. Bu vazifemizi yapmak onların ağır
zorluklar altında kaldıklarını istemeyişimizdendir. Onları korumak içindir, onları sevdiğimiz
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içindir. Zira bilhassa iktidar suç sahiplerinin
asıl hasımları, onların her hareketlerini alkışlıyanlardır. İktidarlar çok zaman alkışların sar
hoşluğu içinde çukura düşerler. Gerek şahsı, ge
rek yaşı, gerek hizmetleri ve hattâ hatalariyle say
gılı olduğumuz Sayın Başbakan tenkidlerimizi sü
kûnetle dinledi. Ancaik ufak tefek bâzı itiraızrada
bulunan Sayın Başbakanın en mühim tenkidlere
karşı susmuş olması, tenkidlerimizi kabul ettiği
mânasına alınmaktadır. Hal böyle iken, geçen
oturumda iktidar partisiyle açık bir ilgisi bulunmıyan, ancak sevgisi ve hayranlığı olduğu bili
nen Tabiî Senatör Ahmet Yıldız âdeta öfkelen
di, bize tarizde değil, taarruzda bulundu. Onun
taarruzlarını tahlil etmeden geçemiyeceğiz. Sa
yın Ahmet Yıldız, ben grupumuz diye mey
dana çıktı. Anayasaya göre Tabiî senatörler bir
grup sayılamazlar. Zaten hepsinin Ahmet Yıldız
gibi hissettiklerine ve düşündüklerine ihtimal
vermiyoruz. Çünkü böyle düşünmek eserlerini
inkâr olur. Sayın Ahmet Yıldız demokrasi bir
kurumlar rejimidir, dedi. Çok yanlış, çünkü yal
nız demokrasinin değil her rejimin ve her devlet
sektörünün kurumları vardır. «Tarih efradını
cami ve ağyarını mâni değildir.» (C.H.P. sıra
larından «Ahmet Yıldız "dan başka zaman bahsedersinir, şimdi örfi idareden bahset» sesleri)
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
KADÎRCAN K A F L I (Devamla) — Demok
rasi rejimi sportmence yapılan bir mücadele is
ter, dediler. Biz burada iktidarın kasığına tek
me mi attık, kafasına odun mu vurduk? Fikir
alanından sapsaydık Başkanlık ihtar ederdi. Kal
dı ki, burada sille - tokat, yumruk, tekme atılır
ken Sayın Ahmet Yıldız acaba nerede idiler?
(C.H.P, sıralarından «Tabiî ki, Senatoda idi»
sesleri) Biz burada senelerce canımız pahasına
memleket ölçüsünde savunduğumuz ve 27 Ma
yısın getirdiği teminatlı Anayasa ve hukuk dev
leti düzeni içinde vazife görüyoruz. Bu düzenin
en candan bekçileri ve savunucuları olmak kara
rındayız.
Tutumumuz böyle olmasına rağmen, yeni
Anayasa düzeninin kurulmasında payı olan bir
arkadaşınızın demogoji yoliyle iftiraya kalkışma
sı esef vericidir.
BAŞKAN — Sayın Kaflı rica ederim şahsi
yat yapmayınız.
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KADIRGAN KAFLI (Devamla) — Geçen
celsede bize yapılan taarruza cevap veriyorum.
BAŞKAN — Geçen celse bitmiştir, kapanmış
tır. Şahsiyat yapmayınız.
KADÎRCAN KAFLI (Devamla) — Zaptı sa
bi hakkında konuştuğumu farz edebilirsiniz. (Gü
rültüler)
BAŞKAN — Edemem efendim, zaptı sabık
hakkında celse açıldığı zaman konuşabilirsiniz.
Şimdi bu şekilde de konuşamazsınız. Devam eder
seniz sözünü keserim.
KADÎRCAN KAFLI (Devamla) — Ben bil
hassa bu maksatla söz aldım, bu maksadımı kabul
ederseniz devam edeyim, kabul etmezseniz, bıra
kırım, inin diye emir verin ineyim.
BAŞKAN — Bu maksatla söz veremem efen
dim. Size örfi idarenin bir ay daha uzatılması
hakkındaki Hükümet tezkeresi üzerinde söz ver
dim, Bunun dışında eski bir oturumdaki bir ar
kadaşımızın konuşmalarına cevap için söz verme
dim.
KADlRCAN KAFLI (Devamla) — Örfi ida
re sebebiyle bize yapılan taarruzlara cevap veri
yorum.
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BAŞKAN — Sayın Kadircan Kaflı, size bu
maksatla söz vermedim. Bu maksatla konuşmanı
za devam edemezsiniz. Israr ederseniz sözünüzü
keseceğim.
KADlRCAN KAFLI (Devamla) — Madem
ki, Başkanlık söz vermiyor; o halde ben de ini
yorum.
BAŞKAN — Buyurun. *
A R t F ERTUNGA (izmir) — Git koridorda
konuş kendisiyle, ne olacaksa...
BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, başka söz
istiyen yoktur.
Ankara ve istanbul illeri sınırları dâhilinde
Sıkı Yönetim idaresinin 21 Haziran 1964 tari
hinden itibaren bir ay daha uzatılmasına dair
Hükümet tezkeresini oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Gündemde başka madde bulunmadığı için Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısını
kapatıyorum.
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Kapanma saati : 11,15
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