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I.— G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T Î 

Eskişehir Milletvekili M. Şemsettin Sönmez, 
köy kalkınması ve, 

Adana Milletvekili Fazıl Güleç, buğday fi
yatlarının ilân edilmemesinin sakıncaları ve Çu
kurova'da vukubulan sel felâketi konularında 
gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Antalya Milletvekili Hasan Akçalıoğlu'nun, 
üniversite özerkliği ve bu konuda Adalet Baka
nı İsmail Arar'm yaptığı konuşma hakkındaki 
demecine Adalet Bakanı ismail Arar cevap 
verdi. 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu da, Gelir Vergisi Kanununun uygulanma 
siyle ilgili gündem dışı bir demeçte bulundu. 

Vasife ile yurt dışına gidecek olan Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân Akyol'a Köy 
İşleri Bakanı Cevdet Aykan'ın^ vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı teskeresi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Özel sektör tarafından kurulacak tedavi ve 
sosyal hizmetler kurumları kanun tasarısının 
geri gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
okundu ve adı geçen tasarısının geriverildiği bil
dirili di. 

44 sayılı Kanunun 32 nci ve 648 sayılı Kanu
nun 108 nci maddelerinde yer alan ve siyasi 
partilerin kapatılması dâvalarının duruşmalı 
olarak görülmesine ilişkin hükümlerin iptal edil 
diğine ve, 

Anayasa Mahkemesi asil üyeliğe Millet 
Meclisince seçilmiş bulunan 'delalettin Kural-
men'in ölümü sebebiyle açılmış bulunan asıl 
üyeliğe seçim yapılmasına dair Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi, 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Kars Milletvekili I. Hakkı Alaca'nın ödeneğine 
dair Başkanlık tezkeresi, 

Millî Savunma Bakanı Ferid Mel en'in, 926 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak

la ndaki kanun tasarısının havale olunduğu ko
misyonlardan seçilecek 5 üyeden kurulu bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesi ve, 

Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Yılmaz'-
in, 2/503 esas sayılı kanun teklifinin, İçtüzü
ğün 36 nci maddesine göre gündeme alınması 
hakkındaki önergeler okundu. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
T. Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifinin, .İçtüzüğün 
36 nci maddesine göre, gündeme alınmasına 
dair önergesi ise reddedildi. 

İş kanunu tasarısının görüşülmesi, ilgili Ba
kanlık ve komisyon yetkililerinin Genel Ku
rulda hazır bulunmamaları nedeniyle, ertelendi. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun ta
sarısının tümü üzerindeki görüşmeler tamam
landı. Maddeler üzerinde verilmiş bulunan öner
gelerin tetkiki ve gerekli görüşün bildirilmesi 
için maddelerin önergelerle birlikte komisyona 
verilmesi kabul olundu. 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, Esnaf 
ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu tekli
finin görüşülmesi, ilgili Bakanlık yetkilisinin 
Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle, 
ertelendi. 

Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in önce
lik ve ivedilik önergesi onaylanarak; 

Sıkıyönetim kanun tasarısının görüşülmesi
ne geçildi, tümü üzerindeki görüşmeler tamam
landı ve maddelere geçilmesi kabul olundu. 

10 . 5 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,03 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 
Kâtip 

Ankara 
Kemal Ataman 
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Yazılı sorular 
1. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy' 

un^ askerlik görevini ifa ederken yaptığı tra
fik kazası sonucunda tazminat ödemeye mah
kûm olan bir şahsın yurt dışına işçi olarak git
mesinin mümkün olup olmadığına dair yazılı 
soru Önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/546) 

2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
yaprak tütünün Türkiye ve Ege bölgesi rekol
tesi ile ekim alanı, tütün ekimiyle iştigâl eden 
aileler ve tütün fiyatlarına dair yazılı soru 
önergesi, Gümrük ve Tekel, Sanayi ve Ticaret 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/547) 

3. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'-
m, Türkiye'de yeni bir varlık vergisi tatbikatı-

II. — G E L E N 

TASARILAR 

1. — Millî Saraylar yönetimi hakkında ka
nun tasarısı (1/480) (Maliye, Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 

2. — 1234 sayılı hayvanların sağlık zabıtası 
hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 nci maddelerini 
tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde 
sinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 

na gidileceği şeklinde, basında yer aüan haber
lere dair yazılı soru önergesi. Başbakanlığa ve 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/548) 

4. — İstanbul Milletvekilli Bahir Ersoy'un, 
Türk Hava Yollarının uçak adedi ile kiralanan 
uçaklar için ödenen paralara dair yazılı soru 
önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/549) 

5. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ-
lv.'nun, büyük kredi işlemlerinin bir müddet için 
durdurulup durdurulmadığı ve İktisadi Devlet 
Teşekkülleriyle bankaların göz altına alınıp 
alınmadığına dair yazılı soru önergesi Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/550) 

K Â Ğ I T L A R 

(1/481) (Millî Savunma, Tarım ve Plân komis
yonlarına) 

TEKLİF 

3. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 85 ve 103 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/519) 
(Anayasa Komisyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati ; 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili 'Kemal Ziya özıtürk 

KÂTİPLER : — Enver Akorvia (iSivas), Nuri Çelik Yazıcloğiu. (Çankırı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 97 nci Birleşimimi acıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir, ge

rekli çoğunluğumuz vardır, çalışmalara başlı
yoruz elfendim. 

Gündemimizdeki işlerin çokluğuna ve ehem
miyetlerine istinaden, gündem dışı söz istiyen 
arkadaşlarıma bu birleşim söz veremiyorum 
©fendim. 

'BAŞKAN 
arz ediyorum. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Başkanlığın 'sunuşları vardır, 

1. — «Dernekler kanunu Haşarısı» ntn geri 
gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (1/336, 
3/525) 

BAŞKAN — Başbakanlık: tezkeresini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . ı5 . OTO tarih ve 71 - 1049/377 

sayılı yazımız. 

İçişler1! Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 
yazımızla sunulan «Dernekler kanunu tasarısı» 
nın Igeri gönderilmesine müsaade Ibuyrulmasını 
rica edebim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

IBAŞKAN — Geri verilmiştir efendimi. 

2. — Grup Başkanv ehillerinin, yalnız ka
nunları görüşmek üzere Genel Kurulun Perşem
be günleri de toplantı yapmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Grup Başkanvekillerinin öner
gesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisli Gündeminde yer alan Sıkıyö

netim kanunu tasarısı ile diğer önemli ve önce
likli bâzı kanun teklf ve tasarılarının biran 
önce kanunlaşmasını mümkün kılmak üzere 
Millet Meclisi Genel Kurulunun Perşembe gün
leri de yalnız kanunları görüşmek üzere top
lantı yapmasına karar verilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

A. P. C. H. P. 
Uşak Bolu 

Orhan Dengiz Kemal Demirci 
D. <P. M. G. P. 

ISakarya Siirt 
Mustafa Vedat önsal Mehmet Nebil Oktay 

BAŞKAN — Bu müşterek önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... KaJbul edilmiştir. Meclisimiz Perşem
be günleri de çalışacaktır efendim. 

Gündeme geçiyoruz. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Sıkıyönetim kanun tasarısı ve Anaya
sa, Adalet, İçişleri, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu 43 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/472) (S. Sayısı : 
313). 

BAŞKAN — Muhterem arkaJdaşîaran, gün-
ıdemilm'izin ilk dört mıaddesinde bulunan kanun 
teküf ve tasarılarının hepsi hakkında ivedilk 
ve öncelik kararı alınmıştır. Ancak, 4 ncü 
sırada kayıtlı bulunan Sıkıyönetim kanunu 
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tasarısı, gerek anahliyeti ve gerekse Meclisimizin 
geçen Cuma günkü son oturumunda görüşülen 
tasarı oimalsı hasebiyle, iktisabettiği fililî önce
lik karışılsınlda bu tasarının görüşülmesine de
vam ediyoruz. 

ıSayını KomSiyon ve Sayın Hükümet hazır. 
'Sayın arkadaşlarım, Ibu tasarının tümü üze

rindeki görüşmeler bitmliş ve maddelere geçil
mesi Yüksek Heyetinizce kabul edilmişti. 

Birinci maiddeyi okutuyorum efenldim. 

Sıkıyönetim kanun tasarısı 

Birinci bölüm 

Genel esaslar 

Sıkıyönetim ilânı : 

Madde 1. — Tüıjkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 124 ncü maddesi gereğince verilmiş 
olan Sıkıyönetim ilân karan ve Sıkıyönetimin 
bölge ve süresi üzerinde yapılacak değişiklik
ler, içişleri Bakanlığınca uygun görülecek 
araçlarla ilân olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Orhan 
Birgit ısöz istemiş bulunmaktadır. 

ORHAN BİRGlT (Ankara) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz... İkinci maddede 
ayrıca yazılısınız. 

Söz istiyen başka sayın üye... Yok. 
Bu madde üzerinde verilmiş değişiklik öner

ge i de yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Rabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 

Sıkıyönetimin yürütülmesi : 
Madde 2. — Sıkıyönetim altına alınan yer

lerde genel güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta 
kuvvetlerine ait görev ve yetkiler Sıkıyönetim 
Komutanlığına geçer. Zabıta kuvvetleri bütün 
teşkilâtı ile Sıkıyönetim Komutanının emrine 
girer. 

Sıkıyönetim bölgesindeki zabıta kuvvetleri; 
Sıkıyönetim hizmetlerinin yapılmasından dola
yı Sıkıyönetim Komutanlığına, bu hizmetler dı-
şnda kalan hizmetlerin yürütülmesinden dola
yı da adlî Ve idari makamlaar karşı sorumludur. 

Millî İstihbarat Teşkilâtı Sıkıyönetim Ko
mutanlığı ile işbirliği yapar. 

Sıkıyönetim Komutanlığı, bukanunla kendi
sine verilen görev ve yetkileri o yerin zabıta 
kuvvetleri ve tefrik edilecek askerî birlikler ile 
yürütür. Barışta ve zorunlu hallerde Sıkıyö
netim Komutanı o yer veya o yere en yakın 
Garnizon Komutanlarından yeteri kadar birli
ğin emrine verilmesini istiyebilir. Bu istek der
hal yerine getirilir. 

Sıkıyönetim Komutanı, bölgesi içinde gerek 
zabıta kuvvetlerinin ve gerekse askeri persone
lin görev yerlerini değiştirebilir. Hizmet ge
reklerini dikkate alarak zabıta kuvvetlerinde as
kerî personel kullanılabilir. Bu takdirde mü 
dür seviyesindeki personel Sıkıyönetim Komu
tanı emrinde müşavir olarak görevlerine de
vam ederler. 

Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili istemler, 
o bölgedeki Devlet kurum ve organlarınca ye
rine getirilir. 

Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan 
veya görev alan bilcümle personelin, Sıkıyö
netim süresince Sıkıyönetim Komutanının izni 
olmadıkça, İstifa veya emeklilik işlemleri yürü
tülemez, veya başka bir göreve atanması ya
pılamaz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz dstiyen 
sayın üyelerin isimlerini arz ediyorum: 

Sayın Orhan Birgit, Sayın Mehmet Aytuğ, 
Sayın Mümtaz Akışık, Sayın Hilmi İşgüzar, Sa
yın Suna Tural. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Grup 
adına söz işiyorum. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına söz isti
yorsunuz, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
YAĞCI (Ankara) — Muhterem Başkan, değer
li arkadaşlarım: 

C. H. P. Grupu olarak biz, bu maddenin son 
bendinde değişiklik yapılmasını istiyoruz. De
ğişiklik gerekçemiz iyice anlaşılabilsin diye bu 
bendi bir defa daha okumak isterim. Bu bend: 

«Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan 
veya görev alan bilcümle personelin, Sıkıyöne
tim süresince Sıkıyönetim Komutanının izni ol
madıkça, istifa veya emeklilik işlemleri yürü
tülemez veya başka bir göreve atanması ya
pılamaz.» tarzındadır. 

Değerli arkadaşlarım; bir madde ile getiril
mek istenen hususlar o maddenin gerekçesin-
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de açıklıkla izah edilir. İkinci maddenin ge
rekçesini tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki, 
maddede bilcümle personelden bahsedilmiş ol
masına rağmen, gerekçesinde tasarıyı hazırlı-
yanların kasdı, bilcümle personel değil, genel 
güvenlik ve asayişle görevli personeldir. Yani, 
tasarının hükmü gereğince Sıkıyönetim Ko
mutanlığı emrine verilen genel güvenlik ve 
asayişle ilgili zabıta kuvvetleridir. 

Bu görüşümüzü kanıtlamak için ikinci mad
denin gerekçesine biran için göz atmak listem. 
Maddenin, Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütül
mesiyle ilgili bir madde olduğu tasrih edil
dikten sonra, bu nedenle Sıkıyönetim ilân edil-
Idiği bölgede kolluk kuvvetlerinin - ki bu Ko
misyonda «zabıta kuvvetlerinin» olarak düzel
tilmiştir - kolluk kuvvetlerinin genel güven
lik ve kamu düzenine - Komisyon teklifinde 
«asayişe» şekline çevrilmiştir - ilişkin görev ve 
yetkilerinin askerî makamlara geçmesi doğal 
bir sonuç olmaktadır. Ancak, daha önceki Sı
kıyönetim tatbikatları sadece görev ve yetkile
rin askerî makamlara geçmesinin güvenlik ve 
kamu düzeni hizmetlerinin yürütülmesine ye
terli olmadığını, daha olumlu sonuca vara
bilmek için genel güvenlik ve kamu düzeni ile 
ilgili hizmetlerde çalışacak tecrübe kazanmış 
kuruluşların da askerî makamlar emrine ve
rilmesi lüzumunu ortaya koymuştur. 

Yeni, demek isteniyor ki, burada, gayet sarih 
ve açıkça anlaşıldığı üzere, genel güvenlik ve 
asayişle ilgili zabıta kuvvetlerinin tümü Sıkı
yönetim Komutanlığının emrine verilmelidir ki 
Sıkıyönetim Komutanlığı tecrübe kazanmış 
zabıta kuvvetlerinden de böylelikle istifade et-
slin, maksada da daha çabuk varma imkânını 
bulsun. 

Binaenaleyh, burada son bentdte kastedilen 
kişiler, genel güvenlik ve asayişle ilgili zabı
ta kuvvetleridir. 

Ancak, son bendte, «Bilcümle personelin» de
mek suretiyle, tasarının diğer maddelerinde de 
göreceğimiz gibi, Sıkıyönetim Komutanlığının 
zaman zaman ihtiyaç gördükçe başvurabilece
ği - meselâ belediye zabıtası gibi - teşekküller-
deki zabıta kuvvetlerinin de bu bend içeri
sine girdiği intibaını vermektedir. Halbuki 
zaman zaman Sıkıyönetim Komutanlığının is
teği üzerine görev yapacak olan kuvvetlerin 

veya teşekküllerin ve bu teşekküllerde çalı
şan kişilerin Sıkıyönetim Komutanlığının bil
cümle personel tabiriyle, emeklilik, istifa gibi 
kişisel kararları ilgilendiren ve başka bir gö
reve atanma gibi doğrudan doğruya Komu
tanlığın tasarrufuna verilmiş olan yetkilerin 
dışında kaldığı açıkça anlaşılmaktadır. 

Yani, gerekçe, bizim önergemiz şeklinde
dir. Önergemizi Başkanlığa takdim etmiş bu-
bulunuyoruz. Mahiyeti okunacaktır. Böylelikle 
zaten kastedilmek istenen hususa önergemizle 
açıklık vermiş oluyoruz. Başka ve esaslı bir 
değişiklik talebimiz yoktur, sadece açıklık ge
tirmeye matuftur. «Askerî personel ve zabıta 
kuvvetlerinin» tâbiri, maddenin son bendinde
ki «bilcümle personel» tâbiri yerine konulursa 
açıklık: kazanmış olacaktır. 

Grupumuzun görüşü budur. C. H. P. Grupu 
adına hepinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, buyurunuz efen
dim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 0. H. P, 
sözcüsünün bir fıkra üzerindeki değişiklik tek
lifi yerindedir. 

Bundan evvel tümü üzerindeki görüşmeler
den bizde kalan intiba,, Sıkıyönetim tasarısı 
hangi çerçeve içerisinde getirilirse getirilsin, 
onun kabulü, mevcut 1961 tarihli Anayasamız 
ölçüleri içinde mutlaka mümkündür, şeklinde 
idi. 

Bu intibadan hareketle, C. H. P. sözcüsünün 
getirdiği tadil dahi hesaba katılmıyacak-
tır. Haddizatında böyle bir düşünceye, 1961 
tarihli Anayasamız önünde yer vermeye kesin
likle imkân yoktur. Şüphesiz Anayasamızın 
124 ncü maddesine göre hürriyetlerin kısıtlan
masına veya durdurulmasına cevaz verilmiş
tir. Ama ileri sürüldüğü şekilde bu kısıtlan
ma veya durdurulma sonsuz haddi ile ele alı
namaz. Bunun bir sınırı vardır. İlk sınır Ana
yasanın tümüdür. Bu Anayasa bir hayat görü
şü getiriyor, bir hayat felsefesi getiriyor. Bu 
felsefenin sınırlarımı zorlıyacak şekilde bir Sı
kıyönetim Kanunu ele alınamaz. 

124 ncü maddenin özel hallerimden birisi 
ve en mühim olanı, daha evvelki konuşmalar
dan anladığım kadariyle, ikisinin birbirine ka
rıştırıldığı hal, Sıkıyönetim ile savaş halinin ay-
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nı kanun ve aynı hükümler içinde alınmak is
tenmesidir. Çünkü, 124 ncü maddenin som fık
rasında «Sıkıyönetim veya savaş halli...» der
ken Sıkıyönetime uygulanacak kaidelerin ne 
olduğunu tesbit ile beraber, savaş halinde uy
gulanacak kaidelerin dahi tesbit edilmesinin 
mümkün olduğunu ve hattâ bunların ayrılarak 
tesbit edilmesi lâzım geldiğini hesaba kat
mıştır ve açıklamak istemiştir. 

Mevcut tasarıda bir savaş halinde tatbik 
kabiliyeti olan, yerinde olan birçok hükümler 
vardır, buna bir diyeceğimiz yok, üzerinde 
de durulmıyabüir. Ama muayyen meseleler için 
getirilmiş Sıkıyönetim, ınormal halle» bir ayak
lanma dışındaki Sıkıyönetim için birçok mad
deler, ağır şartlar getirmekte ve taşımakta ve 
Anayasanın kastını geçmekte, hem de tasarı
dan beklenen neticeleri tehlikeye düşürecek 
bir zedeleme hali meydana getirebilme halini 
de taşımaktadır. 

Bugünkü haliyle dikkate çarpar bir husus
tur, diğer arkadaşlarım da bir nebze temas 
etmişlerdir, bir kere de ben tekrar edeyim; 
bundan sonraki tadil tekliflerinde kolaylık te
min edeceği kanısındayım. Bugünkü haliyle 
elimizdeki tasarı 1924 Anayasası hudutları için
de hazırlanmış Örfi İdare Kanununun ortaya 
koyduğu çok ağır şartlardan daha ağırdır. 
Bugünkü tasarı, mevcut Örfi tdare Kanununun 
getirdiği şartların dışına çıkamamak; kanaa
tim ve zannım budur, çıkamamasının sebebi 
ise, hem kendi içinde bâzı metinlerin hudutla
rı ile belirtilmiş durumdadır, hem de aslında 
bir Sıkıyönetim Kanunu gibi mühim kanun
ları ele aldığımız zaman, bunu sadece Anayasa
nın belli metinlerine dayandırmak gibi ken
dimizi çok dar çerçeveler içimde de tutama
yız. 

Bir kere, Anayasanın özü, asli bir görüş ge
tirmiştir bize. Biz bu görüşle kendi toplumu
muzu, çok ilkel bir topluma uygulanacak bir 
kanun şartı İçin muhatabolarak alamayız. Biz 
kendi toplumumuza bir itibar» bir seviye ta
nıyoruz. Bu seviyenin getirdiği bir Sıkıyönetim 
kanun tasarısını istemekte de hakkımız vardır. 
Ama, biz orta Afrika ülkelerinden her hangi 
birisinde uygulanması mümkün olan her hangi 
bir kaydı, burada Anayasamız her türlü tah
dide müsaittir, diye kabul edemeyiz. 

Bugün bir geçit hali yaşadığımız muhak
kak. Ama bu, bugün içindir ve çıkaracağımız 
kanun bugün için olan şartlan cevaplandıracak 
bir kanun da olmadığını hesaba katmak zo
rundayız. Her kanunun objektif ve devamlı 
olacağı hesaba katılırsa, çok uzun ömürlü ol
masını kabullenmek zorunda kaldığımız bir 
tasarının, bugünkü meselelerden sonra yarın 
daha başka türlü meseleler için uygulanabile
ceğini, daha ağır veya daha hafif şartlar içinde 
uygulanabileceğini hesaba katmak zorundayız, 

Eğer önümüze içinden çıkamadığımız bâzı 
şartlar, ağır meseleler gelmişse ,bu ağır mese
lelerin kabahatini, kanunların yetersizliğinden 
mi, yoksa uygulama anlayışının yetersizliğinden 
veya güçsüzlüğünden mi olduğunu peşlin ola
rak bilmek ve isabetiyle takdir etmek zorun
dayız. Eğer kanunların yetersizliği mevzuuba-
his ise, o zaman kanunların yeterli olabilecek 
sınırlar içine getirilmesine de tabiatiyle çalışı
rız. Bugün özellikle aynı kanunların değişik 
ellerde değişik anlayışlarda uygulanmasiyle, 
değişik sonuçlar aldığımızı düşünürsek, bu ka
nunların, daha doğrusu kanunlarla tesbit edil
miş hürriyet sınırlamalarının fazla yetersiz 
veya fazla mübalâğalı olmadığını da ileri sü
rebiliriz. 

Hele, Anayasa değişikliği mevzuubahis oldu
ğu zaman, bu hususta çok titiz davranmak zo
rundayız. 

Arzım şudur ki, Anayasanın, daha evvel de 
söylediğim gibi, hayat görüşüne, hayat felsefe
sine ilişki temin eden noktalarda bâzı tasarruf
larda bulunduğumuz zaman, bu arz ettiğim hu
susa çok dikkat göstermek zorundayız. 

iBuigün meselâ sansür ele alınıp üzerinde du
rulabilir. Anayasa bunu nıenetmiştir. Bunun kı
sıtlanması, durdurulması mümkündür. Fakat 
bunun kısıtlanması veya durdurulmasında, bir 
özel mektubun dahi bu tehdit ve tahdit altına 
alınacak şekilde ileri götürülmesine zannede
rim bizzat Anayasa müsaade etmez. Bu müsaa-
desizliği biz peşin kabul etmek zorundayız. Aksi 
takdirde Anayasamızın el atılmadık yeri kal
madığına kani olmak gibi bir sonuç doğururuz. 
Hiç olmazsa Anayasanın temeli haklar ve temel 
hakların özü olarak teklif ettiği noktalarda ti
tizlik göstermeye mecburuz. Çünkü, bu mecbu
riyeti evvelâ Anayasanın başlanigı'cmdan alıyo-
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ruz. Buradaki görüş, arz ettiğim hayat görüşü
nün âdeta büyük gerekçelerini ihtiva eder; hür
riyete, adalete ve fazilete âşık evlâtlarının uya
nık bekçilerine terkedüme gibi bir hal vardır. 

Biz, temel hakların özünün mevzubahsolduğu 
yerlerde, Anayasanın uyanık evlâtlarında gör
mek istediği bu vasıflannıaı lâyıkı olduğumuzu 
her zaman göstermek mecburiyetindeyiz. 

İBAŞKAN — Sayın Akışık, lütfen madde 
üzerinde görüşünüz efendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Bunu gösterdiğimiz zaman 2 nci maddede C.H.P. 
sözcüsünün getirdiği teklifi kabul etmek, asga
ri bir vazifeşinaslik olduğu gibi, ondan sonra 
getirilecek teklifleri de yine Anayasanın belirt
tiği hususlar içinde hesaba katmak zorunda
yız. 

Kanunların uygulanmasında bugüne kadar-
ki gördüğümüz şekliyle eğer sanıkları bulamaz 
gibi bir vaziyetimiz varsa, bu takdirde kanun
larım ağırlaftırılmasmdan herhangi bir sonuç, 
bir fayda beklemeyede fazla ümit bağlamama
lıyız., 

İKısaca, tümü üzerinde konuşan arkadaşları
mın beyanlarına temasla söylemek isterim, bir 
sansür meselesi, bir nezaret altında tutma mese
lesi, bir konut dokunulmazlığı meselesi, bir 
hâkim kararma verilen kıymet meselesi bugün 
bizim uyanık bekçiliğimize emanet edilmiş va
zifeler arasındadır. Eğer biz, 24 saati yükseltir
ken, bunun içinde yakalanan sanıkların adedi
ni ölçü olarak alırsak, bunun içinden çıkamayız. 
Bin kişi için bir aylık nezaret müddeti kabul et
tiğimiz zaman, beşlbin kişi için bunun beş mis
lini düşünmek mantıki bir sonuç olur. Halbuki 
bulgun, eğer mesele, nezaret altına alman kişile
rin sayısından doğan mahzurları önlemek ise, 
hürriyete bir tahdit koymaktan ziyade, günün 
teknik imkânlarını, bu kanunun gerektirdiği so
nuçları elde edebilecek şekilce kullanmak daha 
insaflı bir davranış olur. 

'BAŞKAN — Sayın Akışık, lütfediniz, mad
de üzerinde görüşünüz efendim. Beyanınız di
ğer maddelerle ilgili oluyor. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Bütün bu söylediklerimin özü şurada muhterem 
arkadaşlarım; daha evvel çok kesin sınırlar 
içinde çıkan arkadaşlarımızın bizi fazla baskı 
altında tutmamalan lâzım geldiğini açıklamak 

istiyorum. Eğer onların görüşüne göre hareket 
edersek, - bugün bu tasarı önümüze gelmiştir -
bunu istiyerek veya istemiyerek ne türlü olar
sa olsun, takdir hakkının âdeta icra gücüne 
aidolduğunu hesaba katarak, bunu aynen kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. Hayır, işte ben bu
nun mümkün olmadığını arz etmek istiyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisinin getirdiği değişiklik 
teklifi ile beraber, bundan sonraki gelecek tek
lifler de Anayasanın bize getirdiği genel felse
fe anlayışı içinde, bu anlayışı zedelemiyecek bi
çimde bir değişiklik yapmak yetkimiz içindedir. 
Biz, arzu ederdik ki, savaş ve genel ayaklanma 
hallerinde uygulanacak bir kanun ile normal 
bir Sıkıyönetim hallerinde uygulanacak bir ka
nunu ayırmak veyahut aynı kanun içinde bu 
tefriki yaparak ona göre davranmak daha isa
betli olurdu. Fakat böyle olmadığı zamanlar 
dahi biz bu tasarı ile bundan sonra Sıkıyöne
timi uygulayıcısının... 

BAŞKAN — Sayın Akışık, beyefendi müsaa
de eder misiniz? 

Beyefendi, görüşmeleriniz madde ile iHjgili 
olmuyor. Daha önce iki defa sadede davet ettim. 
Saded dışına çıkmaymız efendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Bitiriyorum, müsaade ederseniz. Yalnız, son 
dakikaya gelmiş olduğumuz halde, affedersiniz, 
sizin başkanlığınızda sık sık tesadüf ettiğimiz 
bir şey, son dakikaya son cümleye gelirken kes
mek. Bu, hoş olmuyor. 

BAŞKAN — Bilemiyorum ki, son cümle ne
resi beyefendi. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Bunu belirteyim, gerekçeleri nerede topladığımı 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Beyefendi, anlıyorum Sayın 
Akışık. ifade ettiğiniz hususlar 2 nci madde ile 
ilgili değil efendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Efendim, 2 nci madde ile şu noktadan ilgili. Bu 
tasanda hiçbir surette değişiklik olamaz, inti
baı ile önümüze çıkanlara cevap vererek diyo
rum ki, 2 nci maddedeki değişiklik teklifini ka
bul etmemiz mümkün olduğu gibi, bundan son
raki değişiklikleri de muayyen ölçüler içinde 
kabul edip değişiklik yapmamız mümkündür. 
Ve bunu çok kısa olarak bâzı gerekçelere bağ-

I lamak istedim. 
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BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz al
mışsınız, beyanlarınız onunla ilgili. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Başka maddelerin hiçbirisinde konuşamıyaca-
ğım için Mnu burada bu kadarla, ilk maddeler 
olması dolayısiyle teklif edip yeterli bulmaya 
gayret ediyorum. Ama hep böyle kesmeler, mü
dahaleler olursa, zaten maksat da hâsıl olmaz. 
Şimdi olduğu gibi her şey karışık olur. 

Eğer, maksadımı Yüce Meclisinize anlatabil-
diysem kendimi mutlu addedeceğim. Teşekkür 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurun efen
dim. 

HtLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Sıkıyönetim ka
nun tasarısının 2 nci maddesi üzerinde görüş
lerimi ve tenkidlerimi arz etmek üzere söz al
dım. 

2 nci madde, Sıkıyönetimin yürütülmesiyle 
ilgili olarak tedvin edilmiştir. Burada, Sıkıyö
netim, ülkemizde bilhassa bozulan genel güven
lik ve asayişi temin etmek, kamu düzenini hi
maye ve eski haline getirebilmek için bunun yü
rütülmesiyle ilgili konularda bâzı yeni madde
lerle, yeni yetkilerle Sıkıyönetimle ilgili hu-
ısuslan buraya getirmiştir. Biz, bunları Sıkıyö
netimin icabı olarak yerinde kabul etmekle be
raber, bir noktanın, bilhassa 2 nci maddenin 
son fıkrasında yer alan konu üzerinde hukuk 
açısı ve gerçekler karşısında, bu kısmın madde
den çıkartılması hususundaki görüşlerimi arz 
etmek istiyorum. 

Biliyorsunuz, ki Sıkıyönetim Kumandanlığı 
emrine verilen veya emrinde görev alan bilcüm
le personelin Sıkıyönetim süresince Sıkıyöne
tim Komutanının izni olmadıkça istifa veya 
emeklilik işlemleri yürütülemez veya başka bir 
göreve atanması yapılamaz, bir başka göreve 
atanamamasını Sıkıyönetimin icabı olarak kabul 
etmek mümkündür. Ancak, Sıkıyönetimin yü
rütülmesiyle ilgili 2 nci maddenin 5 nci fıkra
sında ayrı bir konu vardır ki, bu varken tekrar 
burada 2 nci maddenin son fıkrasında «istifa 
veya emeklilik işlemleri yürütülemez» kaydının 
konmasını biz fuzulî ve faydasız buluyoruz. 
Çünkü, istifa ve emeklilik müessesesi, hepinizin 
de takdir edeceği üzere, ya yaş haddinden do
layı emekli olur, 65 yaşını bitirmiştir, ya da 
muayyen süresini doldurmuştur, ondan sonra 

her iki halde emekli olma isteğinde bulunabilir. 
Kaldı M, Sıkıyönetim gibi bir ay, iki ay uza

tılması gibi süre içerisinde kişilerin tamamen 
özlük işlerine aidolan bu emeklilik ve istifa me
selesini izne bağlı kılmak yerinde olmaz. Çün
kü Sıkıyönetimin müessiriyetini, Sıkıyöneti
min tesirini ortadan kaldırır. Esasen 5 nci fık
rada Sıkıyönetim Kumandanı istediği göreve 
zabıtadan veya askerî personelden istediği şe
kilde atama yapma hakkını haizdir. Zaten ya 
65 yaşını veya hizmet süresini doldurmuş olan 
kişilerin istifa ve emeklilik müessesesini izne ta
bi kılmak yerinde değildir. 

Biz, bunu Sıkıyönetimin daha iyi çalışması ba
kımından, hevesli kişilerin oraya gelip daha iyi 
vazife görmeleri bakımlından da yerinde görü
yoruz. Bu maddeden bu fıkranın çıkarılması 
için de tanzim etmiş olduğumuz önergemizi 
Yüce Başkanlığa takdim ediyoruz. İltifat bu
yurmanızı bilhassa istirham ediyor, saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tural, buyurunuz efen
dim. 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 
ve saygı değer milletvekilleri; vakitlerinizi çok 
almadan hemen sadede geleceğim. 

'Sıkıyönetim kanun tasarısının 2 nci madde
sinin son fıkrasında, Sıkıyönetim Komutanlığı 
emrine atanan veya görev alan bilcümle perso
nelin, Sıkıyönetim süresince Sıkıyönetim Ko
mutanının izni olmadıkça, istifa veya emeklilik 
işlemlerinin yürütülemiyeceği kaydedilmiştir. 

Emeklilik; 
1. Yaş haddinden olabilir, 
2. Normal emeklilik hakkının kullanılma

sından meydana gelebilir, 
3. İdarenin tasarrufundan doğabilir. 
Yaş haddini uzatmak yetkisi, Sıkıyönetim 

komutanlarınca kullanılırsa, kayırma ve saire 
gibi türlü tefsirlere yol açar. Sıkıyönetimin oto
ritesine gölge düşürür. Uygun değildir. 

Nonmal emeklilik veya istifa hakkını kulla
nanı zorla durdurmakta ise fayda yoktur. İstifa 
ve emeklilik hakkı kimsenin elinden alınamaz. 
Bunların yerine daha elverişli ve daha hevesli 
personel bulmak daima ve her zaman mümkün
dür. 

Bu itibarla Sıkıyönetimi zaafa düşürebile
cek olan 2 nci maddenin son fıkrası, emeklilik 
ve istifaların komutanlığın müsaadesine bağ-
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lanmıa kaydının metinden tamamen çıkarılması 
uygun vıe lüzumludur. Bu husustaki önergemiz, 
arkadaşımız Sayın işgiüzer tarafından Başkan
lığa sunulmuştur. Kabulünü arz ve istirham 
ederiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Başer, buyurunuz. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli Milletvekilleri; malûm, Ana
yasanın 124 mcü maddesine göre, fevkalâde hal
lerde Sıkıyönetim ilân edilmektedir. 

Sıkıyönetim, adı da üstünde, fevkalâde za
manlarda ilân edilir ve kendi tedbirleriyle bera
ber gelir. Bu bakımdan 2 nci maddenin son 
fıkrası üzerinde arkadaşlarımız görüşlelrini bil-
dirmıâlşlerdir. Ben de kanaatimi bildireceğim. 

Biliyorsunuz ki, feıvkalâde hallerde Sıkıyöne-
tıim ilân edildiğine göre, burada vazlif e alan per
sonel bazen canından korkar, bâzan endişe eder 
veyahut ida kendisini böyle bir sıkıntıya koy
mamak için istifasını ister, emekliliğini ister ve
yahut da başka bir göreve atanmasını ister, ken
disini buradan sıyırmak ister. Demek ki, bu bir 
tecrübenin mahsulü olarak 2 nci maddenin son 
fıkracı olarak bu hüküm buraya konmuştur. 
Çünkü löylelerinii görürüz ki, iki veya üç aylık 
Sıkıyönetim zaımıanının en kritik anında istifa 
eder. Ortalık durulduğu zaman kendisini kah
raman gibi gösterenler olur. Bir müddet geçtik
ten sonra, «Ben omlara uymadım, emeklıiliğimıi 
istedim», der. Başka bir görev istiyerek kendi
sini oradan kurtarır. Bu bakımdan 2 nci mad
denin sön fıkrası, edinilen tecrübelere istimalden 
tedvin •edilmiştir. Gayet yerinde bir fıkradır, 
bu bakımdan önergelerin reddi gerekir. Mad
denin aynen kabulü lâzımdır. \Satygilammi suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Toslyalı, buyurun efen
dimi. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Bir memlekette, Anayasa dâhil, bütün ka
nunlarla yürütülmekte olan normal idare çık
maza girdiği zaman, o memleketin vatan ve 
millet bütünlüğünü muhafaza etmek ve genel 
huzuru temlin ötmek için Sıkıyönetim ilân edi
lir. Sıkıyönetim, hukukî İbir rejimdir, kaymağım 
Anayasadan alır, fakat Sıkıyönetimi muvaffak 
kılmak için, hukukî kılmak için bu kanuna ih
tiyaç vardır. Bu kanun ne vAnayasaiyla, ne nor

mal kanunlarla mukayese edilemez; Sıkıyöne
tim, özel bir yönetimdir, özel yönetimin özel 
kanunu, sıkı kanunu olur. 

2 nci maddede belirtilmiş olan hususlar, Sı
kıyönetimin devamı için bu Sıkıyönetimin ba
şına geçindiğimiz kumandanın, onun emrine ve
rilmiş olan asker, Isiivil ve Izabıta kuvvetlerinin, 
disiplinli bir sekilide, o Sıkıyönetimi Komutanı
nın emir ve müsaadesi olmadan alyrılmamajsı, 
vazifeyi terk etmemesi, memleketin huzur ve 
bütünlüğünü sıağhyacak bu sıkı idarenin için
de, ciddî olarak vazife 'alması için, elbette ki, 
ikinci madderiin son fıkrasında olduğu gibi, Sı
kıyönetim Komutanının müsaadesi olmadan is
tifa edemez, emekliye ayrılamaz, izin 'alamaz. 
Aksi takdirde Sıkıyönetim dejenere olur arka
daşlar. Dıaha Sıkıyönetim Kanununun başlangı
cında bu kanunu dej enere etmeye Ihakkımız yok
tur. 

Madde gayet doğru tanzim edilmiştir, bilhas
sa son fıkrası, sivil, asker ve zabıta kuvvetleri
nin Sıkıyönetim İKoımutanının emrimde onun mü
saadesi olmadan hiçjbir hareket yapmadan Sı-
kıyöneıtlimi muvaffak etmeye çalışmıaJsı lâzım
dır. Madde doğrudur, iltifat Duyurulmasını say
gıyla arz ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, başka söz isıtdjyen ar
kadaşımız yok. Bu madde üzerinde verilmiş de
ğişiklik önergeleri varıdır, onları (okutacağımı. 

Ancak, bundan önce, Sayın Aybar?... Yok
lar. Efendim Sayın Aybar tarafımdan verilmiş 
ve «Genel gerekçe» adı altında 3,6 sayfalık bir 
önerge var. 

Bunun dışında Sayın Aybar tarafımdan yi
ne aynı tasarının 2, 3, 4, 12, 24 ve 25 nci madde
leri hakkında verilmiş ayrı ayrı değişiklik 
önergeleri var. Bu «genel gerekçe» adı altında
ki önergede aslında, tasarının tümü hakkındaki 
görüşler belintilmiştir. Bu itibarla, bu önergeyi 
maddeler için verilmiş 'bir değişiklik önergesi 
olarak muameleye koymak imkânına sahip de
ğiliz. Onun için muameleye koymuyoruz efen
dim. 

Değişiklik önergelerini okutmadan önce Sa
yın komisyon söz istiyor, buyurunuz efemdim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Saym Başkan,, 
değerli arkadaşlarım; muhterem arkadaşları
mın ikinci madde hakkındaki vâki konuşmala
rına çok kısa olarak cevap arz etmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Ba§er ve Sayın 
Tosyalı, benim ifade etmek istediğim hususla
rın çok mühim bir kısmını, bilhassa gerekçeye 
taallûk eden kısmını ifade ettikleri için, onla
rın ifade buyurdukları hususlara aynen iştirak 
ettiğimi beyan etmekle iktifa edeceğim. 

iSayın 0. H. P. sözcüsü Yusuf Ziya Yağcı 
arkadaşım, verdikleri bir önerge ile son fıkra
da bir tadil teklifinde bulundular. Bu teklif, 
kanaatimizce ihtiyacı karşılıyacak durumda de
ğildir. Bu hususu arz ettiğim daman tahmin 
ediyorum ki, kendileri de belki fikrimize ilti
hak edeceklerdir. Getirdikleri değişiklik öner
gesinde, askerî personelle zabıta kuvvetlerine 
bu hususu hasretmeyi uygun göbektedirler. 

Halbuki, sıkıyönetim komutanlığı emrine 
tâyin edilen ve bu iki tür personelin dışında ka
lan bazı personel varıdır M, bunların da bu işe 
dahil edilmesi zarureti mevcuttur. Bundan 
maksat sıkıyönetim karargâhı emrinde, mahke
meler emrinde çalışan sivil personel; zabıt kâ
tipleri v. s. personel vardır ki, bunlara da ay
nı hükmün tatbikinde zaruret vardır. 

Sonra bu madde aynı zamanda savaş halin
de de tatbik edilecektir. Sıkıybnetitm emrinde 
çalışan personelin hemen hepsi tecilli şahıslar 
olacaktır, tecilden istifade ettikten sonra baş
ka bir muameleye tabi tutulmaları da mümkün 
olmamak icabeder. 

Bu bakımdan biz metnin aynen muhafaza 
edilmesinin lüzumlu olduğuna kaniiz. 

Şu ciheti de arz edeyim; madde, sayın arka
daşımın ifade buyurdukları gibi, her türlü per
sonele şamil mahiyette değildir. Belediye za
bıtasının da icabında bu madde hükmüne gire
ceğini ifade buyurdular. Bu, vâki ve varit de
ğildir. Esasen, zabıta ve diğer sivil personel, 
sıkıyönetim komutanlığının emrine giren per
sonelden madut değildir. Ancak, mütaakıp 
maddelerde de, diğer 3 ncü maddede de yer 
alacağı gibi, sıkıyönetim komutanı ioabettiği 
hallerde bunlardan yardım görebilir, istifade 
edebilir, yoksa bu sivil personel, sıkıyönetim 
komutanının emrine girecek personel değildir. 

Netice itibariyle, bu maddenin şümulüne gi
ren personel, askerî personel, zabıta kuvvetleri, 
bir de sıkıyönetim karargâhında vazife alacak 
olan sivil personelden ibaret olacaktır. Bu hu
susu bu şekilde tavzih etmekte fayda mülâhaza 
ettim. 

Sayın İşgüzar ve Sayın Tural hanımefendi
nin beyanlarına gelince; bunlara da iştirak et
mek mümkün değildir. Emekli mevzuunu ken
dileri ifade ettiler. Kendi talebiyle emekli ol
mak istiyenler vardır, yaş haddi dolayısiyle 
emekli olmak istiyenler vardır, menauboJduğu 
idare tarafından re'sen emekliye sevk edilmesi 
uygun görülenler vardır. 

Bir defa yaş haddinden dolayı emekliye 
sevk edilenler hakkında bir durdurma bahis 
konusu olamaz. Bu, kanuni bir hükümdür ve 
bu itibarla da bundan her hangi bir salanca 
doğması mümkün değildir. 

Be'sen emeldi mevzuunda da mensubolduğu 
idare, bu muameleyi yaparken elbette ki, çalış
makta bulunduğu sıkıyönetim komutanının 
müsaadesini alacaktır. 

Kendiliğinden emekli isteme veya istifa 
mevzuuna gelince; arkadaşlarım gerekçesini 
izah buyurdular. Sıkıyönetim hakikaten fevka
lâde müşkül şartlar altında yürütülebilen bir 
idaredir. Bu idarede vazife alan arkadaşların 
istedikleri anda ayrılmalarında büyük mahzur 
vardır. Bu itibarla, kendisine büyük mesuliyet
ler yüklediğimiz sıkıyönetim komutanına bu 
hizmetin yürütülmesi için gerekli tedbirleri al
ma hususunda da bir parça inisiyatif tanımak
ta büyük fayda vardır. Esasen madde, katı bir 
madde değildir, bir izne bağlamaktadır. Sıkı
yönetim komutanı, verdiği vazifenin mahiyeti
ne göre, bu vazifenin devam süresine göre el
bette ki, bu izin mevzuunu takdir edecek ve 
kullanacaktır. 

Arz ettiğim bu gerekçe muvacehesinde mad
de metninin aynen muhafaza edilmesi lüzumu
na inandığımızı komisyon adına arz etmek iste
rim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim önergeleri aykırılık 
derecesine göre okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıkıyönetim Kanunu tasarısının 2 nci mad

desinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini : 

«Madde 2. — Sıkıyönetim altına alınan yer
lerde genel güvenlik asayişe ilişkin zabıta kuv
vetlerine ait görev ve yetkiler, Bakanlar Kuru
lunca tâyin ve tasbit edildiği ölçüde, Sıkıyö
netim komutanlığına geçer. Bakanlar Kurulu, 
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genel güvenlik ve asayişe ilişkin görev ve yet
kilerden hangilerinin Sıkıyönetim, Komutanlı
ğına geçtiğini, Sıkıyönetim ilânı ile birlikte 
ilân eder. Sıkıyönetim Komutanlığı kendisine 
geçen genel güvenlik ve asayişe ilişkin görev 
ve yetkilerini, emrine verilen askerî birlikler 
ve mahallî zabıta kuvvetleri aracılığı ile yü
rütür. Barışta ve zorunlu hallerde Sıkıyönetim 
komutanı o yer ya da o yere en yakın Garni
zon Komutanlarınıdan yeteri kadar birliğin em
rine verilmesini istiyelbilir. Bu istek derhal ye
rine getirilir.» 

4 ncü fıkranın madde metninden çıkartılma
sını; 

Kanunla tesbit edilmiş memur statüsünü il
gilendirdiği için, 5 noi fıkranın madde metnin
den çıkartılmasını; 

6 ncı fıkranın aynı nedenle madde metnin
den çıkartılmasını, arz ve teklif ederim. 

İstanbul Bağımsız 
Milletvekili 

Mehmet Ali Aybar 

ıBAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNÎ 

NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME

LEN (Cumhuriyet Senatosu Van üyesi) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet değişiklik önergesine katılmamışlardır. 

Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum» 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Reddedil
miştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sıkıyönetim kanun ta

sarısının 2 nci maddesi son bendinin aş'ağıda 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. , 

Gerekçesi ısözlü lolarak larz edilecektir. 
Ankara İzmir 

Yusuf Ziya Yağcl Kemal önder 
«Madde 2. — Son bend. 
(Sıkıyönetim, komutanlığı emrine atanan ve

ya görevlendirilen bilcümle askerî personel ve 
sJabıita kuvvetlerinin sıkıyönetim süresince sı
kıyönetim komutanının izni olmadıkça, istifa 

veya emeklilik işlemleri yürütülemez veya baş
ka bir göreve atanmaları yapılamaz.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 

NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME

LEN (Cumhuriyet Senatosu Van "Üyesi) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Ko
misyon katılmıyor. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Müsa
ade ederseniz ufak bir noktada görüşmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Görüştünüz efendim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Komis

yon katılmıyor ama... 
BAŞKAN — Görüştünüz. Görüşmeseydiniz 

söz hakkınız olacaktı. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Komis

yon katılmıyor ama Sayın Başkan... 
IBAŞKAN — Beyefendi şayet söz alıp da 

önergenizde de bu söz içerisinde bahis buyur-
masa idiniz, o Vakit söz hakkınız olacaktı, ka
bul ediyorum. Ama görüşmüş olduğunuza gö
re, mümkün değil. 

Efendim önergeyi oya sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Sayın Tural ve Sayın İşgüzar'ın önergesi de 
kabul edilmiyen önergenin içerisinde görülü
yor. Ayrıca oyliatalım mı efendim? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Bizim önerge
mizin mahiyeti başka. 

BAŞKAN — Değil, sizinkini de içine alıyor 
efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (iSinop) — Son fıkrasının 
okunmasını rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Okutuyorum efendini. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıkıyönetim kanun tasarısının 2 nci madde

sinin son fıkrasının aşağıdaki »şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
'Suna Tural Hilmi İşgüzar 

Sıkıyönetim Komutanlığı emrine alınan ve
ya gtörev alan bilcümle personellin, Sıkıyönetim 
süresince Sıkıyönetimi Komutanının izni olma
dıkça başka bir göreve atanması yapılamaz. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet katılmıyorlar, 'önergeyi oya sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmııiiyenler... Kabul Edilmemiş
tir efendim. 

Maddeyi ^oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Kabul edilmişltir efendim 

Ükfi önerge gelmiştir, aykırılık derecelerine 
göre okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Maddeler hakkındaki kişisel görüş ve konuş

maların beş idakika ile sınırlandırılmasını arz 
ve teMif ederim. 

Erzurum 
Naci Oacıroğlu 

Sayın Başkanlığa 
Sıkıyönetim Kanununun maddeleri üzerinde

ki müzakerelerde gruplar aJdlna yapılacak ko
nuşmaların 20 dakika, şahıslar adına yapılacak
ların 10 dakika olarak sınırlandırılması husus
larının oylanmasını arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Yozgat 
Hasan Tosyalı îsmet Kapısız 

BAŞKAN — Kişisel konuşmaların beş daki
ka ile sınırlandırılmasına ait önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... KaJbul etımiyen-
ler... KaJbul edilmiştir efendim. 

Bu kabul karşısında diğer önergenin grup
larla olan kisimını oya sunuyorum. 

20 4akika ile sınırlandırılmasını... (A. P. sı
ralarından, «10 dakika» sesleri) 

ORHAN BİRGÎT (Ankara) — Hiç konuş
mayalım. 

BAŞKAN — önerge öyle efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — 10 daki

ka olarak değiştiriyoruz efendim. 

BAŞKAN — Olur mu efendim; Heyeti Umu
miye kabul etti, rica ederim. 

Beyefendi o önerge sizin değil ki, Sayın Ka-
pısız'a ait önergede Beyefendi. 

ÎSMET KAPISIZ (Yozgat) — 'Grupları adı
na olan konuşmalar 20 dakika, şahısları adına 
»lan konuşmalar 10 ar dakika ile sınırlandırıl
sın diyoruz. 

(BAŞKAN — Evet efendim, ben de onu oya 
sunacağım. (A. P. sıralarından, «Reddedildi.» 
sesleri) 

Efendim ben şifahi taleplerle işlem yapa
mam ki> reddedersiniz meseleyi hallederisiniz. 
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Grupların 20 dakika ile konuŞımalarının sı
nırlandırılmasına ait önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum efendim. 

Görev ve yetki : 
MADDE 3. — Sıkıyönetim Komutanı, Sı

kıyönetim bölgesinde genel güvenlik ve kamu 
düzeninin gerektirdiği hallerde aşağıda yazılı 
olağanüstü tedbirleri almaya yetkilidir. 

a) Konutları ve her türlü dernek, siyasi 
parti, sendika, kulüp gibi teşekküllere ait bina
ları, işyerleri ile özel ve tüzel kişilikleri haiz 
(özerk müesseseler dâhil) müesseseler ve bun
lara ait müştemilât ve her türlü kapalı ve açık 
yerleri, mektup, telgraf vesair mersuMeri ve 
kişilerin üzerlerini her hangi bir müracaat ta
lep ve karara lüzum olmaksızın aramak ve bun
lardan sübût vasıtaları olan yahut zor alıma 
tabi bulunan eşyayı zaptetmek^ 

b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun 
yayımları dâhil olmak üzere telefon, telsiz, rad
yo, televizyon gibi her çeşit araçlarla yapılan 
yayım ve haberleşmeye sansür koymak, kayıt
lamak veya durdurmak ve hizmetini gerektirdiği 
ahvaJMe bunlardan öncelikle faydalanmak : 

c) Söz, yazı, resim, filim ve sesle yapılan 
her türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf 
ve sair mersuleleri kontrol etmek; gazete, dergi, 
kitap ve diğer yayımların basım ve yayımını 
kayıtlamak ve bunlar üzerine sansür koymak 
veya Sıkıyönetim bölgesine sokulmasını yasak
lamak; Sıkıyönetim Komutanlığınca basılma
sı veya neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, 
broşür, afiş gibi bilcümle matbu evrakı basan 
matbaaları kapatmak; 

d) Kamu düzeni, Devlet kuvvetleri, kişi 
hürriyeti^ kamu selâmeti aleyhine işlenen cü
rümlerle adam öldürmek veya kişilere karşı 
müessir fiilde bulunmak suçlarından hükümlü
lüğü bulunanlardan veya genel emniyet göze
timi altında olanlardan yahut Sıkıyönetim 
Bölgesinde belirli bir ikametgâhı olmıyanlar-
dan veya diğer şüpheli olan kişilerden Sıkıyö
netim Bölgesi içinde bulunmaları sakıncalı gö
rülenleri Sıkıyönetim Bölgesi dışına çıkarmak 
veya bu bölge içinde belirli yerlere girmesini 
veya yerleşmesini yasaklamak; 
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e) Her türlü silâhlar, cephaneler, bomba
lar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, rad
yo aktif maddeler veya gazların yahut benzeri 
maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, 
yapılmasını veya naklini yasaklamak ve bun
lar ile bunların hazırlanmasına veya yapılması
na yarayan eşya, alet veya araçların teslimi için 
emirler vermek, arayıp toplamak; 

f) Grev, Lokavt yetkilerinin kullanılma
sını süreli olarak durdurmak veya izne bağla
mak; 

îşgal, fiilî durum, boykot ve iş yavaşlatıl
ması gibi hareketleri yasaklamak, önlemek ve 
ya önleyici tedbirleri almak; 

g) Kapalı veya açık yerlerde her türlü top
lantıları veya gösteri yürüyüşlerini yasakla 
mak her türlü dernek ve teşekküllerin çalış
malarını durdurmak veya bunları izne bağla
mak, yeni dernek kuruluşlarım izne bağlamak; 

h) Zaruri ihtiyaç maddelerini yapan, üre
ten, depolıyan, nakleden ve satan ticari ve sı
nai müesseseleri lüzumu halinde kontrol et
mek ve ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri al
mak; 

i) Gazino kahvehane, birahane, meyhane, 
tiyatro, sinema, bar, diskotek, taverna, dansink 
ve emsali gibi eğlence yerleri ile kulüp ve sair 
oyun salonlarını kontrol etmek, kapatmak veya 
bunları açılma ve kapanma zamanlarını tâyin 
etmek ve sınırlamak; 

j) Kara, deniz ve hava trafik düzenine iliş
kin tedbirleri almak, güvenlik amaciyle ulaş
tırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarını 
kayıtlamak veya yasaklamak; 

k) Sıkıyönetim bölgesine girmek ve bu böl
geden çıkmak istiyenler hakkında kayıtlar koy
mak; 

1) Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasakla 
mak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirleri
nin tümünü veya bir kısmını aldırmak; 

m) Lüzumu halinde Sıkıyönetim bölgesin
deki Hazine, özel idare ve belediyelere ait bi
na, araç ve personelden yararlanmak; 

n) Bakanlar Kurulunun Sıkıyönetimle il
gili kararlarını yürütmek. 

Bu maddede sayılan görev ve yetkilerin 
kullanılması sırasında milletlerarası hukukun 
diplomatik temsilcilikler ve mensuplarına ta
nıdığı ayrıcalık ve dokunulmazlıklar ile yasa

ma dokunulmazlığına ilişkin Anayasa hüküm
leri saklıdır. 

BAŞKAN — Efendim, müzakerelere geçme
den 'evvel, gelmiş ıbir önergeyi okutuyorum. 

ISaym Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta iolan Sıkıyönetim 

kanun tasarısının1 maddeleri hakkında parti 
grupu isıöızcülerinin konuşmalarının 10 ıdakika 
ile kayıtlanmasını arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Kemal Bağcioğlu 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Bu madde üzerinde (Sayın Birigit... 
ORHAN BİRG4T (Ankara) — Grup Gözcü

müzden sonra. 

BAŞKAN — Buyurun ıSayın Yağcı. 
Siz vazgeçiyorsunuz, değil mi efendim? 
ORHAN BiRGtT (Ankara) — Grup ısıöacü-

mıüzden sonra konuşacağım. 

C H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
YAĞCI (Ankara) — Değerli arkadaşları; 

Sıkıyönetim kanun tasarlısının tümü üze
rindeki görüşmeleri sırasında C. H. P. Grulpu 
adına görüşlerimizi arz ederken, grupumutoca 
değişiklik önergelerini, kanunun tatbikatta 
daha iyi işlemesini, tereddütlere mahal bırakıl-
mııyacak sekilide açıklığa kavuşturulmasını ve 
daha iyi işler İhale getirilmesini hedef güderek 
verdiğimizi ve vereceğimizi açıklamıştık. Ver-
dğimıiz bütiün tadil önergelerinde gayemiz ,mak-
sadımıız budur. 

Bumun dışnıda, hükümleri ka'Maştınıcı veya 
hafifleştirici ıbir maksat gütmüyoruz. Kanu
nun daha iyi anlaşılır ve taitjbika'tta tereddüt
lere, teşevvüşlere mahal vermiyecek maddelerle 
teçhiz «dilmesinin önemi kanunun mahiyetin
den çıkmaktadır. 

Biz, Meclis olarak, ıbir kanunla emekliliği 
gelmiş bir insana ne kadar, emekli olmııyacak-
şın, görevden çeıkil'miyeceksin desek, bu insa
na gförev yaptıramayız arkadaşlar. Zorla bir 
insana igıörev yaptırmak mümkün değildir. Geç
miş bir maddedir; bu hususta görüşmek iste
miyorum. Anlatmak istediğim, misal verımek-
tek gayem bundan sonraki değişiklik öner
gelerimizin maksadını izah etmek içindir. 
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3 ncü maddenin (a), (b) ve (c) fıkraların
da C. H. P. Grupu olarak bâzı değişiklikler 
yapılmasını önergelerimizle talelbediyoruz. 

Bu madde, gerekçesinden de anlaşılacağı 
üzere, Sıkıyönetim Komutanlığının görev ve 
yetkileriyle ilgili bulunan bir maddedir. 

Madde gerekçesinde, 3832 sayılı Kanunun, 
yani 1940 senesinde meriyete girmiş olan eski 
örfi İdare Kanununun 3 ncü maddesinden 
esinlenerek bu maddenin getirildiği ifade edil
mekte ve anayasal düzen içerisinde bulundu-
ğuımuJz 1961 Anayasasının esaslarını da dikka
te alarak, «Sıkıyönetimin anayasal rejim olma 
niteliği muhafaza olunmuştur» cümlesini de 
dikkate almak suretiyle bu değişiklikleri tale-
bediyoruiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
1940 tarihinde yürürlüğe girmiş olan eski 

örfi idare Kanunu 9 maddeden ibarettir. 1961 
Anayasası ile 1924 Anayasası arasındaki fark
lar dikkate alınacak olursa, ıbu kanun tasamı 
ile bâzı yenilikler getirilmiştir ve bunun geti
rilmesi de tabiîdir. 

Ancak, 3 ncü maddenin (a) fıkrasında, si
yasi partiler ve özerk müesseselerin aranması 
keyfiyeti bir açıklık ihtiva etmemektedir. Biz, 
özerk müesseseler ve siyasi partiler aranmasın 
demiyoruz. Elbetteki memleket güvenliğini, 
millet bütünlüğünü, vatanın bütünlüğünü ilgi
lendiren bir konuda ilân edilmiş olan sıkıyöne
timi tatbikle mükellef kumandanlık ve merci
lere olağanüstü yeiflriler verilecektir. Bunu ka
nunun tümü üzerindeki beyanlarımızla ifade et
tik. 

Ancak, bu yetkilere bir açıklık getirmekte 
de fayda vardır arkadaşlar. Siyasi partiler ve 
özerk müesseseler aranırken kim bulunacak ve
ya kim bulunmıyacak?... 

Denilebilir ki; efendim, normal zamanlarda 
bir konutun veya bir işyerinin aranmasında, 
ariyan yetkili kimseler mahalle muhtarını ça
ğırtmaktadır. Mahalle muhtarını bulamazsa, maJl 
sahibini, bulamazsa bir komşuyu çağırmaktadır. 
Aranan yerde her hanıgi bir zayiata sebebiyet 
verilip verilmediği zabıt altına alınmaktadır... 
Doğru, ama bu normal zamanlar için söylenebi
lecek bir husustur. Sıkıyönetim Kanunu fevka
lâde şartlar içerisinde ve fevkalâde hallerde ge
tirilmiş, fevkalâde hükümleri ihtiva eden bir 

kanun olması bakımından, bir sarahata kavuş
turulma ihtiyacı vardır. 

Onun için, C. H. P. Grupu olarak deriz ki; 
1961 Anayasasının getirdiği bâzı müesseseler 
için, bâzı hükümler de dikkate alınmak suretiy
le, (a) fıkrasında, siyasi partiler ve özerk mü
esseseler, bu partilerin ve özerk müesseselerin 
temsilcilerine haber verilmek suretiyle, huzur
ları ile aransın. Ondan sonraki husus tamamen 
benddekinin aynıdır. (A. P. sıralarından, «far-
ketmez» sesleri) 

Efendim, bâzı arkadaşlarımız «farketmez» 
diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu farkeder. Şimdi, bu 
kanun bugün tatbik edilecek bir kanun değil
dir. İhtiyaçlara cevap verdiği sürece gelecek 
günlerde de tatbik edilecek bir kanundur. Sıkı
yönetimin ilân edildiği zamanda, 'sıkıyönetimi 
tatbik etmekte olan yetkililerin ve bu ilân key
fiyetini kararlaştıran Bakanlar Kurulunun yet
ki ve mesuliyetleriyle ilgilidir. Ananan bir siya
si parti, eğer temsilcilerine haber verilmeden, 
bir özerk müessese, temsilcilerine haber verilme
den arandığı takdirde bası umulmryan ve hiç 
arzu edilmiyen ithamlara mâruz kalınabilir. Ve 
meselâ o müesseselerce denilebilir ki, hiç olmaz
sa, efendim, böyle bir delil yoktu o müessesede, 
ama bu delil tasni edildi. Dilin kemiği yok ya... 
Böyle bir şeye, yani daha doğrusu şu kanunu 
tatbik edecek kimseleri her türlü isnattan kur-
tarmaJk, onları tam bir emniyet içerisine almak 
için, benim kanaatimce böyle bir açıklığa zaru
ret vardır. 

AHMET FUAT AZMtOĞLU (Kütahya) — 
Yarası olan gocunur. 

O. H, P. GRUPU ADINA YUSUF ZÎYA 
YAĞCI (Devamla) — Efendim, biz Grupun gö
rüşü olarak, kanunu uygulayacak olan askerî 
mercilerin üzerine en ufak toz konmasını iste
miyoruz. Bu bakımdan, onların görevlerini ifa 
sırasında en ufak hâdiselere ve olaylara mâruz 
kalmalarına da gönlümüz razı olmuyor. Bu ba
kımdan, maddeye açıklık getirilmesi zaruretine 
inandığımız için bu önergeyi veriyoruz. Kabul 
edip etmemek Yüksek Heyetinizin bileceği bir 
husustur. 

Bundan başka değerli arkadaşlarım, 1961 
Anayasası sansür müessesesini, bildiğiniz gibi, 
sulh zamanlarında ortadan kaldırmıştır. Yani 
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sansür kavramı, 11901 Anayasasına göre, artık 
bizim Anayasa dilimizden çıkmış bir kelimedir. 
Anayasa dilimlen çıkmış bir kelimenin, sulh za
manında ilân edilecek bir örfi idarede bir mad
de olarak, madde içerisinde bir kavram olarak 
töekrar getirilmesine 0. H. P. Grupu olarak ta
raftar bulunmuyoruz. 3 ncü tma/ddenin (b) ve 
<(c) fıkralarında da yapıllmasini istediğimiz de-
ğişikEk bunlardan ibarettir. Sansürün, sefer
berlik ve savaş hallerine inhisar estirilmesinde, 
haberleşme hürriyeti bakımından da fayda var
dır. Grupum adına arz ederim. 

BAŞKAN — tki dakikanız kaldı efendim. 
O. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZÎYA 

YAĞCI (Devamla) — Hay hay efendim. 
Bundan başka Sayın Hükümetten ve Sayın 

Komisyon Sözcüsü veya Başkanından, komis
yon adına bir hususu öğrenmek istiyoruz. 

Efendim, bu maddenin bir (g) bendi var. 
Burada, her türlü dövmek ve teşekküllerin ça
lışmalarını durdurmak veya bunları izne bağla
mak, tâbiri geçmektedir. Bu bendin 1 nci 
cümlesi, «Kapalı veya açık yerlerde her türlü 
toplantıları veya gösteri yürüyüşlerini yasak
lamak, her,türlü dernek ve teşekküllerin çalış
malarını durdurmak veya bunları izne bağla
mak.» fıkra aynen böyle. «Kapalı veya açık 
yerlerde her türlü toplantıları ve gösteri yürü
yüşlerini yasaklamak» çok yerinde bir hüküm
dür arkadaşlar ve bu hüküm, siyasi partilerin 
yapacakları kongre, açık hava, kapalı hava top
lantıları gibi her türlü toplantıları kapsamak
tadır; bunda tereddüt yok. Bizim tereddüdü
müz, acaba diyoruz, üçüncü cümlede olduğu 
gibi; «Her türlü dernek ve teşekküllerin çalış
malarını durdurmak veya bunları izne bağla
mak» hususu siyasi partileri içine alan bir kap
sam taşımakta mıdır? Bugüne kadar Sıkıyöne
tim ilân edilmiş olan bölgelerdeki tatbikat de
ğişik olmuştur, onun için bu cüheti öğrenmek is
tiyoruz. 

Kanaatimizce, siyasi partilerin idare heyet
lerinin toplanması, parti meclislerinin toplan
ması, daimi görev halinde bulunan kurumlarının 
toplanması bu fıkranın kapsamı dışında olmak 
gerekir, biz bu görüşteyiz. Bu hususun da Hü
kümetçe veya komisyonca açıklanmasını rica 
ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın İmer, buyurun efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — Sa
yın Başkan, kıymetli milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan tasarının 3 ncü madde
sinin, kanunun tüm üüzerindeki görüşmelerde 
görüşlerimizi ortaya koyarken, tümünün karşı
sında olmadığımızı, esasen kanunun da karşısın
da bulunmadığımızı açıklamış bulunuyorduk. 

Burada üzerinde duracağımız husus, tümü 
üzerindeki müzakereler yapıldığı zaman ortaya 
koymuş bulunduğumuz 3 ncü maddenin (c) 
fıkrasının son' cümlesine komisyon tarafından 
eklenen bir hükümle ilgilidir. 

Eklenen hüküm şu: «Sıkıyönetim komutan
lığınca basılması veya neşri yasaklanan kitap, 
dergi, gazete, broşür, afiş gibi bilcümle matbu 
evrakı, basan matbaaları kapatmak.» 

Anayasanın 25 nci maddesinde açıkça; «Ba
sımevi ve eklentileri ve basın araçları, suç vası
tası olduğu gerekçesiyle de olsa, zapt veya mü
sadere edilemez veya işletilmekten alıkonula
maz.» denilmektedir. 

Hüküm açık ve sarihtir. Anayasanın 11 nci 
maddesinde de, temel hak ve hürriyetlerin ka
mu yararı, kamu düzeni, sosyal güvenlik, eko
nomik birtakım hususlar, ne olursa olsun, hiçbir 
zaman özüne dokunulamıyacağı açıkça yazılmış
tır. 

Diğer taraftan, görüşmekte olduğumuz Sıkı
yönetim kanun tasarısı, Anayasanın 124 ncü 
maddesinin son fıkrasındaki «kayıtlama ve 
durdurma» şeklindeki hürriyetlerin kanunla na
sıl tanzim edileceğine dairdir. Buradaki (ka
yıtlama ve durdurma) keyfiyetini Anayasanın 
bütün maddelerinin üstüne almak imkânsızdır. 
(Kayıtlama ve durdurma) elbette yapılabilir, 
ama bu (kayıtlama ve durdurma) hususu, 
Anayasada bir hüküm yoksa veyahut Anaya
saya aykırı değilse üzerinde durulacak husus
tur. Anayasanın açıkça koyduğu bir hükmün 
dışında, ona çelişik, ona karşı düşen bir hüküm 
getirilemez. 124 ncü madde Anayasanın bir 
maddesi olarak nasıl kıymet ve hüküm taşıyor
sa aynı derecede Anayasanın 25 nci maddesi de 
aynı ehemmiyette, aynı şekilde hüküm getiriyor 
ve kıymet taşımaktadır. Bu bakımdan belki 
matbaanın sahibi üzerinde, her hangi bir şekilde 
yaptığı hareket üzerinde, bir hüküm getirebilir, 
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Anayasadaki hüküm tadil edildikten sonra bu 
hususta hüküm getirilebilir, eğer bu yolda ta
dile gitmeye lüzum varsa, ama açıkça Anayasa
da bir hüküm olduğu müddet içerisinde bunun 
aksine bir hükmün kabulüne imkân yoktur. 
Kaldı ki bu mevzua dair Hükümet de tasarı
sında bir hüküm getirememiş ve bendeniz de 
katılmıştım, komisyon müzakereleri sırasında, 
Anayasaya karşı çıkan bir hükmün getirilemi-
yeceği noktasından Hükümet böyle bir teklifi 
getirme durumunda olmamıştır. 

Binaenaleyh, Hükümet tasarısında bile yer 
almamış bir hükmün Anayasanın apaçık orta
ya koymuş olduğu bir hükme karşı olarak geti
rilmesine imkân yoktur. 

Şu hususun üzerinde ısrarla duracağım. Ana
yasaya aykırılığı mevzuunda getirmiş olduğu
muz iki tane daha takrir vardır. Daha fazla 
zamanınızı almamak için burada bir hususa na
zarı dikkatinizi çekmek isterim: 

Anayasadaki bilfarz bir konut dokunulmaz
lığı meselesinde nasıl tahdide gidildiyse, bir ge
ce bir gündüz arama nasıl yapıldıysa, orada na
sıl aranıyorsa burada da aranmıyor şeklinde 
bâzı ifadeler, bâzı düşünüşler de ortaya sürül
müş bulunmaktadır. Ama 16 ncı madde aynen 
şöyle soluyor: «Kanunun açıkça gösterdiği hal
lerde usulüne göre verilmiş hâkim kararı olma
dıkça, millî güvenlik veya kamu düzeni bakı
mından gecikme ve sakınca bulunan hallerde do 
kanunen yetkili kılınan merciin emri bulunma
dıkça konuta girilemez, arama yapılamaz ve 
buradaki eşyaya elkonulamaz.» «Kanunla yet
kili kılman merci» tâbirini ve onun emriyle 
bu gibi şeylerin yapılabileceğini Anayasa zaten 
hükmüyle orta yere koymuş, kanunla belirti
len merci ise Sıkıyönetim kumandanıdır. Ama 
16 ncı maddeye konulan bu hükmün diğer 
maddelerde isfenai olarak getirilen, yani Ana
yasanın âmir hükmünü tadil edebilecek, onu 
daha başka şekil içerisine sokabilecek istisnai 
birtakım hükümlerin Anayasa içerisinde yer 
aldığını görüyoruz. 

Binaenaleyh, eğer matbaalar hakkında ka
mu güvenliği, kamu düzeni bakımından yapmak 
gibi bir durum hâsıl olsaydı, buna ihtiyaç 
duyudaydı elbette 16 ncı ve diğer maddelere 
eklenen hususlar 25 nci maddenin de içerisine 
sokulmak durumu hâsıl olurdu. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Şurada görüşülmekte olan 3 ncü maddenin 

son fıkrasında; «Milletlerarası hukuk kaidele
rinin diplomatik temsilcilere ait hükümlerinin 
saklı bulunduğu» zikredilmiş olan Hükümet 
tasarısında 16 ncı maddede Anayasa ile parlö-
manterlere tanınmış olan dokunulmazlık mev
zuundaki genel hüküm orada yer almıyordu. 
Yapılan bir teklif üzerine orada yer almış ol
du. Kanundaki birliği temin etmiş olmak ve 
Anayasanın parlömanterlere vermiş olduğu 
hakla kanun içinde totecil etmiş olmajk için. 

Şimdi, Anayasanın getirmiş olduğu açık 
hükümleri, onların karşısında bulunan birta
kım kanunlar yoliyle ihlâl edip -ihlâl edip 
demiyeyim- değiştirmek suretiyle, ona uyma
mak suretiyle yeni birtakım hükümler getirme 
yoluna gidersek bu yol çok genişler arkadaş
lar ve eğer Anayasanın 124 ncü maddesinin 
son fıkrasının hükmünü bütün Anayasanın 
hükümlerinin üstünde (kayıtlama ve durdur
ma) yönünden hürriyetisin tevafuk ettiğini ka
bul ederseniz, bundan sonraki gelecek her 
türlü Anayasaya dayalı hak ve hürriyetlerin 
kayıtlanmasına hiçbir surette karşı çıkılamaz bir 
durum meydana gelebilir. Eğer düşünce bu 
olursa, 124 ncü madde kayıtsız şartsız 14 ncü 
maddenin de üstüne çıkmak suretiyle Anayasa
da açıkça belirtilen hükümlerin karşısında bir 
kanunun geçirilebileceğini ortaya koyan bir 
esbabı mucibe içinde ele alınırsa, o zaman bunun 
sonu gelmez ve Anayasa ile verilen her hürri
yet ve hak, aynı şekilde bu Sıkıyönetim kanu
nu tasarısı içerisinde gelecekteki yapılacak de
ğişiklikler içerMnde her zaman ele lalınıp ileri
ye sürülebilir. 

Bu bakımdan, demiyorum ki böyle bir mat
baa kapatma meselesi olamaz, olabilir, şöyle: 
Anayasayı değiştirmek suretiyle, eğer buna iti
bar edilirse normal usulüne uyularak, elbette 
Anayasanın değişen hükümleri muvacehesinde, 
ona uygun olarak, kanunlar da nizamlanır. Ama 
Anayaısann kabul etmediği bir hususta temel 
teminaıi olan -çünkü kanunların evvelden bi
linmesi lâzımdır- bir husıtsta ona açıkça ay
kırı olabilecek birtakım hükümlerin getirilme
sinin yolunu açarsak o zaman Meclisçe çok kö^ 
tü bir duruma, bizatihi parlâmentonun çalışma
sı meselesiyle de çok kötü bir yol içerisine gir-
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miş olabiliriz. Bu, hıer tarafa kadar uzaya
bilir. 

Bu foakmdan bir Anayalsa değişikliği olduğu 
takdirde böyle bir1 kayıtlamanın mevcudolabi-
leoeğine inanmış olmakla beraber, (bugünkü 
şartlar altında mevcut Anayasa hükmü muva
cehesinde, hele Hükümetin dahi hu gerekçe içe
risinde getirmeye lüzum hissetmediği bir duru
mun komisyonun kabul etmiş olduğu şekil içe
risinde kabulüne imkân yoktur. 

Bu hususu belirten önergemizin ve Hükü
met tasarısındalki metnin ıaynen kabulüyle ko
misyonun getirmiş olduğu teklifin metinden 
çıkarılarak tasarının bu şekilde oylannuajsı mev
zuunda Tbir teklifimiz mevcuttur. Buna itibâr 
edildiği takdirde bu mesele halledilmiş olacak
tır. 

Arkadaşlar, şuradaki on dakika ile tahdit 
edilmiş olan zaman içerisinde, memleketin gele
ceğiyle hepimizin üzerinde şahıslarımız ve bu
lunduğumuz şu topluluk, şu mukaddes çatı na
zara alındığı zamıan üzerinde durduğumuz 
mevzular etrafında elbetteki daha geniş bir 
zaman olması tercih edilebilirdi. Ama... 

BAŞKAN — Sayın îmer, vaktiniz doldu 
efendim. 

DEMOKRATİK PARTÎ GRUFU ADINA 
MUSTAFA KUBÎLAY İMER (Devamla) -
Topluyorum efendim. 

Meselenin ehemmiyeti üzerinde durmak, 
hürriyetlerin ancak kanunlarla tahdit edilebile
ceğini kabul etmek suretiyle bunun en büyük 
hükmünü taşıyan temel kanun olan Anayasa
daki hükmün esas alınarak kanunların buna 
uyması gereîktiğinin de bilinmesi lâzım geldiği
ni düşünerek hareketimizi ve oylarınızı elbette 
buna göre ayarlamak mecburiyetindeyiz. 

Hepinizi Demokratik Parti Grupu adına 
hürmetle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, buyurun efendim. 
ORHAN BÎRGtT (Ankara) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
İBundan on yıl önce hu salonda Kurucu 

Meclisin bir rüknü olan Temsilciler Meclisi, bu
günlerde birçoğumuzun içinde bulunduğumuz 
durumun sorumluluğunu yüklediğimiz 1961 
Anayasasını müzakere ediyordu. Bu Anayasa
nın birçok maddeleri, çeşitli bilim heyetlerin
den sonra, komisyonda ve sonra Genel Kurulda 
enine - boyuna didik didik edildi, gerek Tem-
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silciler Meclisinde, gerek Millî Birlik Komite
sinde.... Bu Anayasanın pek az maddesi görüş
mesiz kabul edilmiştir. Bunlardan bir tanesi 
25 nci maddedir. Gerekçe okunmuş ve ne Tem
silciler Meclisinde, ne Millî Birlik Komitesinde 
bu gerekçe üzerinde söz alan hiçjbir sayın üye 
olmamıştır. 

06 nci maddenin gerekçesi şöyle der : 
«Basın hürriyetine vurulacak en büyük 

darlbenin basın araçlarına ve hele basımevlerine 
elkoymak olduğunu izah dahi lüzumsuzdur. To
taliter istikamette yol almak istiyen iktidarlar, 
geçici de olsa, basımevlerini faaliyetten alıkoy
mak ve böylece gazeteleri fiilen iflâsa mahkûm 
etmek yoluna gitmeyi ihmal etmemişlerdir. Bu 
sebepledir ki yeni anayasalarda basın araçları
nın ya asla müsadere ve zaptedilemiyeceği ve 
işletilmekten alıkonulamıyacağı veyahut da bu 
ted'bire son derece istisnai hallerde başvurabi
leceği belirtilmektedir. 

Matlbaalarm kapatılmasının ne demek oldu
ğunu pek acı tecrübelerle yaşamış olan memle-
ketimizin bu yolu asla kabul etmiyen memleket
ler arasında yer alması tercih edilmiştir. Pek 
istisnai hallerde kendisini gösterecek mahzurlar 
bu yollun açık olması halinde basın âleminin du
yacağa huzursuzluğun yaratacağı mahzurlar ya
nında daha zayıf kalacaktır.» 

Bu madde, okuduğum bu gerekçe ile görüş
mesiz kabul edildi. Çünkü sene 19©1 idi ve sene 
1000 da ondan bir yıl önce böyle bir Mayıs ayın
da Türkiye'de Tahkikat Komisyonu kurulmuş
tu ve o komisyon matbaaları sıra sıra kapatı
yordu. Demek ki bu maddenin gerekçesini ya
zan kalemler, geçirmiş olduğumuz, yaşamış ol
duğumuz pek acı tecrübeleri hatırlıyorlardı. 
Şimdi aynı Anayasa yürürlüktedir, şimdi aynı 
Anayasa bâzı çevrelerce lüks sayılmaya başlan
mıştır, şimdi aynı Anayasayı bâzı çevreler de
ğiştirebilmek için bugünkü gidişi ele geçmiş bir 
fırsat saymaktadırlar; yasaları Anayasaya uy-
durmaktansa, Anayasayı yasalara uydurmayı 
yeğ bulmaktadırlar. Çünkü onların hir geçmişi 
vardır ve o geçmişe göre seçimlere girerken be
yannamelerinde devamlı olarak bu Anayasadan 
şikâyet etmiş durmuşlardır. 

1961 Anayasası bir tepki Anayasasıdır, doğ
ru, 1961 Anayasası bir devrim Anayasasıdır, 
doğru, ama 1961 Anayasasının getirdiği özgür-
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İlikleri, kendi gidişatlarının kusurlarına ve 
kendi taşıdıkları sorumluluklara bakmadan bü
tün bütüne bu Anayasayı feda etmeye kalkışan
ların karşısına, 1961 Anayasasının dilbacesinde-
ki «uyanık bekçiler» elbette dikilecektir arka
daşlarım. 

Bu Anayasayı, herhangi bir olayın içerisinde 
bu Anayasayı, kendi karihalarından doğan ge
rekçelerle bir gün Türkiye'nin tünellerinden 
çıkarabilir miyiz düşüncesiyle değiştirmek isti-
yenler çabucak fırsat bulduk zannetmesinler. 
Bu Anayasaya, 1961 Anayasası, bir ihtilâlin, 
27 Mayıs İhtilâlinin sonucudur. Bu Anayasa
nın içerisinde, asker - sivil bütün Türk aydın
larının, bu Anayasanın içerisinde köylüsüyle, 
esnafiyle işçinin almteri, gözyaşı ve nuru var
dır, kanı vardır; Turhan Emeksizler dâhil ol
mak üzere. (A. P. sıralarından «Demagoji yap
ma, maddenin üzerinde konuş» sesleri) 

•Demagoji yapmıyorum arkadaşlar, madde
nin üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Bir dakikanız kalmıştır Sayın Bitfgit. 
ORHAN BlEJGtT (Devamla) — Benim de

magoji yaptığımı zannedenler 27 Mayıstan çok 
uzak kalmış insanlardır. 

Bu Anayasa Türk vatandaşına 24 saatte yar
gıç önüne çıkma hakkını tanımıştır; Habeas 
'Oorpus'un, tâ yüzlerce yıl önce İngiliz Kralının 
vatandaşına tanıdığı haktır. Bunu şimdi Sıkıyö
netim tezgâhlarında, 1960 tan önce bunun ne 
demek olduğunu çok iyi bilen bir arkadaşınızın 
karşısında; beş gün olsun, on gün olsun, yirmi 
gün olsun diye savunacak babayiğitin çıkması
nı ancak şu şartla kalbul edebilirim : Zatıâliniz 
kaç gün nezarette yattınız, ne kadar zaman yar
gıç önüne çıkmadınız?.. Yargıç önüne çıkma 
haklanın ne olduğunu nasıl istediniz de sizi 
terslediler? Bunu biliyor musunuz, bunu tattı
nız mi Bunu tattıysanız buyurun tartışalım 
derim. Bunu tadan adam varsa, 24 saat içeri
sinde yargıç önüne çıkmamanın ne olduğunu 
bilen adam varsa, o, elbette sorguya çıkmadan 
nezarette, yargıç önüne çıkmadan nezarette yat
manın ne olduğunu bilerek benimle birleşecek
tir. 

(BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Birgit. 
ORHAN BİRGtT (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim. 

1961 Anayasası sansürü tanımamıştır ar
kadaşlarım. Sansürü tanımıyan sadece 1961 
Anayasası değildir. Sıkıyönetim kayıtlamaktan 
bahsediyor; Sıkıyönetimin sayın komutanı, Bi
rinci Ordu Komutanı bildiri yayınlıyor, Türkiye 
Gazeteciler Sendikası Federasyonunun temsilci
lerini topluyor İstanbul'da; basının özgür oldu
ğunu, kendilerinin sansüre gitmeden, sansür 
koymadan basını kayıtlıyarak karşılıklı diya
logla, karşılıklı anlayış içerisinde bu işleri yü
rütmek taraflısı olduğunu söylüyor. Çok şükür 
(Sıkıyönetimden bu yana geçen günler içerisinde 

! de bu kayıtlara riayet etmediği için kapatılan 
gazete yok gibi bir şey. O halde.. (A. P. sırala
rından, «Kapatılan gazeteler ne oluyor?» ses
leri. )(< 

IBAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Birgit. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Hayır ar

kadaşlarım, kapatılan gazetelerin ikisinden 
bahsediyorsanız sansürle alâkası yoktur. Sayın 
Sıkıyönetim Komutanının bildirisine göre, bun
lar basm suçu dışındaki eylemlerden dolayı bir 
tatbikata uğramışlardır. Ö halde gazetecilerle 
iSıkıyönetim idaresi arasındaki diyalogu, kayıt
lama sınırları içerisinde bırakmamaya, politi
ka lar ın , biz politikacıların ne hakkı var? Bi
naenaleyh arkadaşlarım, parti grupumun sözcü
sünün görüşlerine ilâve ederek, destekliyerek 
katılıyorum; bu Anayasanın getirdiği hakları 
savunmanın bilincine varalım. Bu Mecliste otu-
ruyorsak 1961 Anayasası sayesinde oturuyoruz. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, grup adına söz istiyorum. 
IBAŞKAN — Grup adına olan taleplerin, 

grup başkanvekilüerince yazılı olmasını istir
ham ediyorum. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan 
yazılı olmasına lüzum yok zannediyorum. 

IBAŞKAN — Sayın Başkan, zatıâliniz de bi
lirsiniz ki, bazen grup başkanvekili arkadaşla
rımız salonda bulunmuyorlar. Arkadaşlarımız 
şaLısları adına söz istemiş olmalarına rağmen 
b:Hâhara grup adına diyorlar. Meseleyi disipline 
etmek bakımından Başkanlık böyle münasip 
görmüştür, sizce de bir mahzuru olmaması ge
rekir. 

Grup adına mı söz istiyorsunuz efendim?.. 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Vaz

geçtim. 



M. Meclisi B : 97 10 . 5 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, buyurun. 
[MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — iSayın Kodamanoğlu, buyurun. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Vaz

geçtim. 
(BAŞKAN — ıSaym İşgüzar, buyurun. Baat 

16,38 efendim. 
HÜLMt İŞGÜZAR (ISinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
(Sıkıyönetim kanun tasarısı gibi en önemli 

bir konu üzerinde (beş dakikalık zaman içinde 
bendeniz de kısaca kendi görüşlerimi arza çalı
şacağım. Yalnız hemen belirteyim ki, daha ön
ceki görüşlerimizi beyan ederken, önerge verir
ken, önerge verdikten sonra konuşan bâzı arka
daşlarımızın, önerge veren insanlar (Sıkıyönetim 
kanun tasarısını dejenere eder, şeklindeki it
hamlarını 'hemen şurada bir, iki kelime ile ce
vaplandırmak isterim. 

Biz, herşeyden evvel insan hakları, temel 
hak ve hürriyetler yanında bu vatanın ve'mil
letin bütünlüğünü bozan, vatanın ve milletin 
temel hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmak 
istiyen aristokrat anarşistlere karşı Sıkıyöne
timin getirtilmiş olduğunu ve getirilmesinin ye
rinde olduğunu savunan ve bu fikre inanan 
bir kişi olarak /tamamen samimiyet içerisinde, 
eksik gördüğümüz noktalar tatbikatta daha 
faydalı odur ümidiyle önerge verdiğimizi beyan 
etmek isterim. 

1961 Anayasası çıktıktan sonra biz, insan
ların temel hak ve hürriyetleri, özgürlükleri 
bahane edilmek suretiyle, memleketimizin bir
çok yerlerinde ve iözerk müesseselerde bile in
san hürriyetlerinin ortadan kaldırıldığını gör
dük ve bunları endişe ile izledik. Bu bakım
dan biz, Itemel hak ve hürriyetleri mütalâa 
ederken, her şeyden evvel Devletin de, mille
tin de bir temel hak ve hürriyetler üzerinde 
oturduğunu kabini etmek zorunda olduğumuzu 
burada arkadaşlarımızın bilmesini istiyoruız. 

Devlet olmazsa, bir memleketin, vatanın 
bütünlüğü ortada olmazsa, bir memlekette bir 
Devlette hürriyet olmazsa, orada yaşayan kişi
lerin temel hakları ve hürriyetleri olamaz, işte 
Demirperde gerisi sosyalist ülkeler bunun en 
tipik misalidir. Ama şunu ifadeye mecburuz ki, 
kişilerin temel hak ve hürriyetlerini, fertlerin 
huzurunu teminat altında tutacak, bunları 

koruyacak, bunların haklarını temin edecek 
Devlettir, Devlet otoritesidir. Fertlerin huzu
runu bozanlarla mücadele etmek, siyasi, ikti
sadi ve sosyal yönden kişi hürriyetlerini (kısıt
layıcı tutum ve davranışları ortadan kaldırmak 
da Devletin başlıca sosyal görevleri ve Devlet 
görevidir. 

Anayasamızın getirdiği hürriyetleri ve te
mel haklan siper tutarak başkalarının hakla
rını gasp, hürriyetlerini yok etmek, rejime ve 
demokrasiye son vermek, fertlerin ve cemiye
tin huzurunu kaçırmak hakkına kimse sahip 
değildir. 

Muhterem milletvekilleri; 1961 Anayasası^ 
nın meriyetinden bu yana geçen 10 yıllık dö
nem içinde yurdumuzda çeşit! sosyal çalkan
tılar olmuştur, işıçi grevleri, öğrenci hareket
leri, memur yürüyüşleri, basındaki koparılan 
fırtınalar, Anayasa ve ona uygun olarak ç:u 
karılan yasalar içinde kalmak şartiyle her 
türlü fikir hareketleri, hakların savunulması, 
çjok partili cemiyetin, demokratik rejimlerin 
en tabiî olağan olayları kabul edilmek gerekir. 
Bunlar fikir yüzeyinde olan hareketler şek
linde kalsalardı, normal fikir çalışmaları sevi
yesinde devam etselerdi, bunları kınamak, ten-
kid e'timek bile söz konusu olmazdı, fakat Ana
yasanın verdiği hürriyetleri o şekilde kullan
maya başlıyan zümreler ortaya çıktı ki, bun
lar Devlet otoritesini, Devlet .güçlerini hiçe say
dılar. Başkalarının hürriyetlerini ve haklarını 
çiğnemeyi, mallan tahriıbetmeyi, insanları ka
çırıp para almaya banka soymayı bile sosyal 
adalet ve kendileri için huızur ve denge unsuru 
olafak saydılar. 

BAŞKAN — Bir dakinanız kaldı Sayın İş
güzar. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Muhterem 
Başkanım daha iki dakika olmadı. 

BAŞKAN — Ben saat tutayorum efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Hürriyet

ler, başkalarının hürriyeltlerine saygı ve onlann 
haklarına hürmet ortamında yaşar ve ayakta 
durur. Herkesin hürriyeti başkalarının hürri
yet sınırlarında durur. Hürriyet, herkesin is
tediğini yapmak, dilediğini yerine getirmesi 
demek değildir. Demokratik hür rejimlerde in
san haysiyetlerine değer veriliyorsa, insan 
hürriyetlerine ve temel haklanna saygı duyu-
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luyonsa, disiplinli ve düzenli bir cemiyet var
sa, orada gerçekten hürriyet var demektir, 
hürriyete ısaygı ve sevgi var demektir. Aksi 
halde insanların (köle hayatı kabul ©dilen ıbaış-
ka rejim isteniyor, demektir. 

Memleketimizde hür ve demokratik rejimin 
yaşamasını istiyen milliyetçi, insan haklarına 
saygılı, Atatürkçü .kuşaklar bu rejimin yaşa
ması, Türk Milletinin mutlu, lumutlu yarınla
ra kavuşması için mücadele etmektedirler. Bu 
mücadele de mutlaka zafere erecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; (biz, «Bilhassa va
tanın bütünlüğü ve milletin millî menfaatleri 
tehlikeye düşerse insanın temel hak ve hürri
yetlerimden söz etmek mlümikün mü, hak ve 
hürriyetler hiç kalır mı?» sorusunu muhte
rem, arkadaşlarımın cevaplandırmasını istiyo
ruz. 

3832 sayılı örfi İdare Kanunu 1940 yılında 
çıkarılmış, üzerinden 31 yıl (geçmiştir. Bu ka
nun tasarısı kaynağını hür bir Anayasadan al
mıştır, yeni Anayasa uygun ihale getirilmesin
de de zaruret vardır. Bu bakımdan... 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, elinizdeki met
nin hepsini okumak işitiyorsanız ben Yüce He
yetin müsaadesini almaya mecburum. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — İstirham 
ediyorum efendim, mümkünse bir Milletvekilli 
olarak fikirlerimizi burada beyan edelim. Za
ten beş dakika ile kısıtlı.. 

BAŞKAN — iSayın İşgüzar, bir pazarlık 
şeklinde değil de siz isteğinizi bana söyleyiniz 
lütfen. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Sayın Baş
kanını, bendiniz bağlamak istiyorum, zaten bir 
sayfa kaldı. 

BAŞKAN — Tamamlayınız efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bir daki

kalık bir zaman istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız efendim. 

Ben zaten bir dakikanızı da geçirdim, müsama
hamız oldu. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Müsamaha
nıza çok teşekkür ederim. 

Temel haklar ve hürriyetlerin özüne doku
nulmadan bu hak ve hürriyetlerin sınırlandırıl
ması kanunla yapılır, örfi İdarenin ilânı sebe
bi fevkalâde hallerde olmaktadır. Bütün ka
nunlar <îemiyetin ve fertlerin huzura kavuşma

sını temin, milletin egemenliği, birliği ve millî 
menfaatleri içindir. Kanunlardan alınanlar, Sı
kıyönetimi, 'disiplinli demokrasiyi sevmiyenler, 
anarşistler, cemiyeti kundaklamak istiyen, hür
riyet nizamını istismar edenlerdir. Biz Sıkı
yönetim kanun tasarısını yerinde görüyoruz. 
Milletin iradesi Devlet idaresinde temsil edil
melidir. Bunun en güzel yeri Sıkıyönetimle ta
hakkuk etmiştir. Millet fert fert, cemiyet tüm 
olarak huzursuzluktan, asayişsizlikten, silâhlı 
çetelerden, üniversite olaylarını yaratan aris
tokrat anarşistlerden nefret etmiştir; huzur, 
emniyet, asayiş bekliyor. Sıkıyönetimin ila
nından beri sesleri kesilen bu insanların peşi 
bırakılmamalı, kanun bir an önce çıkarılmak 
suretiyle, kökü dışarda olan insanlar mahke
me huzuruna getirilip bunların hesabı gördü-
rüHmelidir. 

Zaman kısa olduğu için fikirlerimizi tam 
mıânasiyle söyliyemıedim. Sizlere teşekkürler 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tural, buyurunuz efen
dim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Yalnız Baş
kanım, bu hususta bir önergemiz var; son fık
rası üzerinde. Bendeniz bunu size veriyorum, 
arkadaşımız izahını yapar. 

BAŞKAN — Veriniz efendim önergenizi. 
SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 

ve saygı değer milletvekilleri; memleketimizin 
içinde bulunduğu anarşik durum ve olayların, 
Devlet kudret ve otoritesinin, kanun ve nizam 
anlayışımın zayıflamış, hattâ daha doğru bir 
ifade ile, ortadan kalkmış olmasının bir neticesi 
olduğu hepinizin yüksek malûmudur. 

Memleketin içindeki vâhîm hâdiseleri ekse
riya hafife almış, onlara ciddiyetle eğilmemiş 
idarelerin kanun tatbikine V8 vatandaş davra
nışına karşı alâkasız tutumu, cemiyetleri ne 
türlü buhranlara, fikrî çatışmalara hattâ silâh
lı kaba kuvvet mücadelelerine sürüklediği ya
lan bir maziden beri yaşadığımız en hakiki ve 
tarihi vakıalardır. Hükümetler, kendi kuvvet 
ve kudretlerini sağlamlaştıran kanunları tatbik 
edecek, otoriteleri tesis edecek polis gücünü 
hattâ jandarmayı başarısız hale getirecek bir 
tutum ve rejim tatbikatının içerisiden olurlarsa 
örfi idarelerin ardı arkası kesilmiyecek ve böy
lece asker, kışlasının dışında ve daimî olarak 
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siyasetin içinde 'bulunacaktır. Vaziyet böyle 
olunca da Sıkıyönetimi Türkiye için sosyal, eko
nomik, siyasal, fikri ve askerî bir dâva olarak 
ele almak ve kısaca onun, millî bir tatbikat ola
rak uygulanması ioaibeden bir Anayasa müesse
sesi olduğunu düşünmek ve kalbul etmek lâzmı-
gelir. 

Sıkıyönetim Kanununun Yüksek Meclisin 
huzuruna getirilmesi 1961 Anayasası bakımın
dan da kesin ıbir zaruret olmuştur. Sıkıyönetim, 
'bir kısım (hakların kısa sünelerle kısıtlanmasıdır. 
Bunu, Türkiye 'Cumhuriyetinin devamı karşılığı 
Ibir fedakârlık olarak Anayasamızın kalbul ettiği 
aşikârdır. Bu itibarla Devleti yaşatma karşılığı 
bu gilM geçici fedakarlıklara içtenlikle katılmak 
lâzımdır kanaatindeyim. Esasen böyle bir yöne
tim için, Hükümetçe alınan ilk kararın ve ondan 
sonra da uzatılma karlarlarının Yüce Meclislerin 
müsaaidesi olmadıkça yürümeyeceğinin de bir 
Anayasa emri oluşu, yönetimin millet kararına 
ve isteğine göre sürdürülmesi demektir ki, bu 
en doğru hâl tarzı olarak tezahür eder. O halde 
ıSıkıyözetim Kanunu ve bütün maddeleri için, 
günün isteklerine göre Yüksek Meclise getiril
miş bir kanun ve sizlerden millet adına tasdik 
bekliyen 'bir belge gibi bir belge, bir Anayasa 
müessesesidir diyebiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Tural, ıbir dakikanız kal
dı. 

iSUNA TURAL (Devamla) — Ancak iki defa 
Sıkıyönetim geçirmiş cemiyetimizde istifa ve 
emeklilik 'müessesesine kısıtlayıcı bir madde ge
tirilmemiştir. Bu yönden de kanunun, ikinci mad
desinde öngörülen emeklilik ve istifa işlemleri
nin tasarıdaki şekli ile kabulüne zaruret hâsıl 
olmadığı kanaatine varmıştık. Mütalâamızı ve 
teklifimizi bu tecrübelere istinaden belirtmiş, 
huzurlarınıza getirmiştik. Kaldı ki, tecrübelere 
dayanılarak varılmış hükümleri değerlendirmek 
yeni tecrübelere ihtiyaç göstermiyecek Tbir du
rum hazırlar. Biz bu görüşün ve telâkkinin 
ışığı altında üçüncü maddenin (d) fıkra
sına kısaca temas edeceğiz. 

«Şüphelilerin belirli yerlere sokulmaması-
nı temin etmek» gibi bu üçüncü maddenin 
(d) fıkrasında nazari bir hüküm varıdır. Bu, 
her şüphelinin arkasına 24 saat süre ile' 
ekipler bulundurmayı icabettirir ki, kuv

veti israf ve hizmet edenlere lüzumsuz bir 
gayret yükler, usandırır kanaatindeyim. Bu 
fıkradaki, «(Belirli yerlere» kaydı silinmek 
suretiyle bu fıkra pratik 'bir hale girer. 
Bu 'bakımdan önergemizi kabullerinize 'sunar, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — ıSaym Asutay, buyurunuz 
efendim. 

BURHANETTIN ASUTAY (tzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; vakit 
kısa,, sabrınız az, onun için ben iki noktaya 
temas edeceğim. 

Meselâ, desem ki, bir hâkimin kararı tem
yiz edilir, ama onu yazan daktilodan hiç şi
kâyet eilmez, Kararı veren hâkimdir. Hâ
kim söyler, daktilo yazar. Suç olan bir un
suru birisi söyler, onu matbaa tabeder. Söy
leyen suçlanır, ama onu yazan suiçlanmama-
lıdır. O noktaya temas etsem vakit biraz 
uzun olur. O noktaya temais etmiyeceğim. 
'Taibiî bu Ibir dakika içinde söyleldiklerimi Sa
yın Başkan 'beş dakika içine saymıyacak. 

BAŞKAN — ıSaymaya medburum efendim. 
BURHANKTTİN ASUTAY (İzmir) — Hak

lısınız. efendim. Ben acaba olabilir mi diye 
söyledim. (iGülüşmeler.) 

Şimdi efendim üçüncü maddenin (î) fıkra
sı; «grev, lokavt yetkilerinin kullanılmasını 
süreli olarak durdurmak veya izne bağla
mak» diyor. 

Şimdi yetki nasıl alınır? Bir ilân yapı
lır, işverenle Ibir masaya oturulur, maddeler 
müzakere edilir,, 'bir ihtilâfa düşer... Her hal
de Komisyon beni dinliyor zannediyorum, bu 
söylediklerime cevap verecek. Bir masa başı
na oturulur, (bir uzlaştırmaya gidilir, bir 
kurul karar verir, o kurulun verdiği ka
rardan sonra grev kararı alınır. Acaba ya
saklanan, bu grev kararı alındıktan sonra 
kullanılan yetki midir, yoksa toplu sözleş
meye başlanıldığı, müzakerenin devam et
tiği, uzlaştırmaya gidildiği ve uzlaştırma ku
rulunun faaliyet içinde bulunduğu devir de 
•bu yasaklar içinde midir. Bu ihusus acele olarak 
bu fıkra hükmünden anlaşılmıyor. 

Şimdi komisyon mu hataya düştü, yoksa be
nim zekâm biraz kısa da onun için mi anlıya-
madım, lütfen açıklasınlar. Diyor ki, «işgali, 
fiilî durum, boykotu önleyici tedbirler alır.» O 
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. halde eğer örfi idare olmaz ise, hem işgal, hem 
fiilî durum, hem boykot kanunidir ki, bunların 
kanuni olmaması için örfi idarenin ilânı lâzım... 
Eğer bunlar kanuni ilse bugüne kadar yapılan 
tüm muamelelerin hepsi hatalıdır. 

(g) fıkrasında bir husus var; teşekküllerin 
çalışmasını durdurmak veya bunları izine bağ
lamak yetkisini de örfi idareye veriyor. Teşki
lâtların çalışmasını, tüm faaliyetlerini örfi ida
renin yetkili makamları izne bağlar ise, neden 
(b) fıkrasında grev, lokavt yetkilerinin kulla
nılmasını süreli olarak durduruyoruz? Bir grev 
ilânı meselesi ise, bir lokavt ilânı meselesi ise, 
lokavt ve grev ilân edildiği zaman grevi ve lo
kavtı durdurabilirsiniz. Ama yetki meselesi di
ye genişletirseniz o zaman netice alamayız. He
le hele kanunun bir 13 ncü miaddesi var, Allah 
tüm dostları korusun; «örfi idare ilânından ev
vel işlenmiş olan suçlar da bu kanun çerçevesi 
içinde mütalâa edilir» diyor. Demek siz bir fiil 
işliyeceksiniz, aradan altı sene, yedi sene geçe
cek onu da bu kanun içine alacaksınız. 

Şimdi Komisyon bu noktaya bir açıklık ver
melidir. Bir önerge verme yetkimiz olmadığı 
için komisyon açıklık vermelidir diyorum. Grev, 
lokavt ilân edilmiş olması halinde, fiilen başla
ma tarihimde durdurma kararı verir; ama bir 
ilânda, bir müzakerede, bir uzlaştırma kurulu
na gitmekte her hangi bir surette örfi idare 
buna el koymamalıdır. Eğer bunu koyarsanız, 
ben Anayasaya ihlâl demiyeceğim; çünkü bura
dan Anayasayı ihlâldir denilince herkes kendi
sine bir yol buluyor, sonra Anayasa Mahkeme
sine gidiyor, Anayasa Mahkemesi de, «Mecliste 
söylendi» diye kanunu değiştiriyor. Böyle olma
sın. Şimdi komisyon buna tüm açıklık versin ve 
huzurunuzdan ayrılmadan evvel tekrar ediyo
rum, hâkimin karan temyiz edilir; ama dak
tilo hiçbir surette suçlanamaz. Bu noktayı da 
tamir etmeniz lâzım. 

Vaktim dolmadan... 
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Taammüden adam öldürmenin cezası idam
dır. Bunu her halde hepimiz biliriz. Ama bun
dan hiçbirimiz korkmayız. Namuslu vaitandaş-
adam öldürmeye niyeti olmıyan vatandaş idam 
cezasından korkmaz. Ama her nedense şu örfi 
idare kanunu münasebetiyle buraya gelen ar
kadaşlar, art düşünce sahibidir demiyeceğim; 
örfi idare kumandanlarının namuslu, en yük
sek mertebelere erişmiş, iyi niyetli kimseler ol
duğunu tebliğlerinden de görüyoruz, duyuyo
ruz. Hükümetin de iyi niyeti görülüyor. O hal
de teammüden adam öldürmenin cezası idam 
olduğuna göre; bundan ben korkmuyorum; 
çünkü adam öldürmeye niyetim yok, sizin de 
yok, namuslu vatandaşın da yok.. Bu kanundan 
korkan, beş on tane şarlatan, anarşist, bu reji
min köküne dinamit koymak istiyen, bu mem
leketi satmak istiyenlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, değil örfi idareyi, 
Hükümeti de böyle kuvvetli kanunlarla teçhiz 
edip bu memlekette asayişi temin etmeliyiz. 
Aksi halde rejim gider ve gidiyor, örfi idare 
var, adam halen fakültelere dinamit atıyor, 
banka soyuyor, biz burada işin edebiyatını ya
pıyoruz. Bu lâfları bırakalım, biran evvel neti
ceye varalım. 

Aziz arkadaşlarım, örfi idare geldiği günden 
beri artık çocuklarımız kız mıdır, erkek midir 
tanımaya başlamışızdır. Bundan evvel doğrusu
nu söyliyeyim, ya yanımızdakine soruyorduk, 
yahut annesine, babasına, yakınına «Bu senin 
çocuğun kız mı erkek mi?» diye soruyorduk. 
Çünkü ayırdetmek mümkün değildi. Erkak sa
çı taa buraya kadar; bir pardesüsu var, yaka
sında kürk var. Yeminle söyliyeyim M, kaç ta
nesini kız zannettim, yok yahu o erkek dediler. 
Yakınıma da erkek mi, kız mı diye sordum. 
örfi idareden sonra çocuklarımızı tanır hale 
gelmiştik. Fakat akşam, Sayın örfi İdare Ku
mandanı tebliğinde, «Böyle bir emrimiz yok
tur» dedi. 

Ben bu üçüncü maddenin (i) fıkrasına Kıya
fet Kanununa aykırı bulduğu, hoca - hacı ol
madığı halde sakal uzatıp da derviş geçinen, 
sokakta dilencilik yapan, Mao'ya özenip bıyık
larını ta buraya kadar uzatan, saçlarını bu 
şekilde uzatan hippi, tipi pislik içinde, Müslü
manlığa, Türklüğe yakışmıyan acaip kılıktaki 
insanlara emir olmasa dahi, bilhassa talebeleri-

BAŞKAN — Doldu efendim. 
BURHANETTÎN ASUTAY (izmir) — Vak

tim dolmadan, ikaz almadan teşekkür ederim 
diyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uzunoğlu. 
BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, aziz arkadaşlarım; vaktinizi çok az 
alacağım. 
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mizin saçlarını kesen kumandanları can ve gö
nülden tebrik eder ve huzurlarınızda alkışla
rım. (Sağdan ve soldan bravo sesleri, alkışlar) 
Belki çocuklarımıza sözümüz geçmez. «Oğlum 
saçını kes, yakışmıyor, ayıptır.»; kızlarımıza da, 
«Bu kadar kısa etek bizim örf ve âdetlerimize 
uygun düşmüyor.» deriz, dinletemeyiz. Görenek, 
arkadaşından görüyor, modadır diyor. Ama ör
fi idare Kumandanlığı ve böyle bir kanun buna 
imkân verirse; «E, ne yapayım oğlum ben me
busum ; ama benim reyim değil, verdiğim ka
nunda bunun maddesi vardı, örfi İdare Kuman
danlığı da emir vermiş, zaruri hal biraz insana 
benaiyelim diye bu işi yaptı, sen de biraz bana 
benze, babana benze, aslına, ecdadına benze.» 
der ve çocuklara karşı işin içinden kendimiz de 
beraet etmiş oluruz. 

Bu hususta (i) fıkrasına ilâveten bir de tak
rir arz ediyorum. Kabulünüzü istirham edece
ğim. Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN —Sayın Bağcıoğlu, buyurun efen
dim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; huzurunuz
da beş dakikayı geçmiyen ve hattâ belki de da
ha kısa bir konuşma yapacağım. 

O. H. P. G-rupu adına konuşmuş bulunan ar
kadaşım Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı, 
müzakeresini yapmakta bulunduğumuz Sıkıyö
netim kanun tasarısının bilhassa en mü
him maddesi addedilebilen üçüncü mad
desinin (b) bendine temasla, «Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumunun yayımla
rı dâhil olmak üzere telefon, telsiz, 
radyo, televizyon gibi her çeşit araçlarla yapı
lan yayım ve araçlara sansür koymak» hususu
nu ancak seferberlik ve harb haline inhisar et
tirmek istediler ve buna ait de bir önerge ver
diler. 

Muhterem arkadaşlar, seferberlik ve harb 
hali dışında kalan o kadar mühim Sıkıyönetim 
halleri vardır ki, Anayasanın 124 ncü maddesin
de »hangi maksatla Sıkıyönetimin ilân edileceği 
sarih olarak yazılı bulunmaktadır. Meselâ, bu 
mucip sebeplerden bir tanesi «Cumhuriyete kar
şı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma», yani is
yan arkadaşlar. Türkiye'de bir isyon çıksa, beş-
bin kişi Hükümet kuvvetlerine isyan etse ve 
radyo - televizyonda bulunan bir muhabir de 

bu isyancıların başı ile bir röportaj yapsa, TRT 
de yayınlasa, o adam, radyoda ve televizyon 
ekranında bunun bir Hükümet tertibi, (A. P. 
sıralarından, «Yapıldı» sesleri.) Eski Hükümet 
zamanında yapıldığı gibi hattâ Sıkıyönetim Ku
mandanlığının bir tertibi olduğunu söyliyecek; 
ama Sıkıyönetim Kumandanlığı TRT nin yayın
larına sansür koyamıyacak... Olmaz böyle şey 
arkadaşlar. 

Benden evvel konuşan arkadaşımın dediği 
gibi, Türkiye Cumhuriyetini kurtarmak istiyor
sak, mevcut, herkesin inkâr edemiyeceği Cum
huriyete karşı eylemler sebebiyle Sıkıyönetim 
ilân edilmişse, izin veriniz, kerem ediniz Ana
yasanın 124 ncü maddesi gereğince tamamıyle 
bir Anayasa müessesesi olan Sıkıyönetime yet
ki veriniz, salâhiyet veriniz ki, anarşist, memle
ketin, Devletin, Cumhuriyetin temellerine dina
mit koymak istiyen hainleri yakalasınlar. TRT 
kameralarında da TRT muhabirleri onlarla rö
portaj yapamasınlar. Saygılarımı sunarım. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

YÛSUF ZtYA YAĞCI (Ankara) — Söz is
tiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz efendim; fa
kat yeterlik önergesi geldi Sayın Yağcı. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — İsmim
den bahsederek benim söylemek istemediğim 
gözleri, söyledi. Grup adına konuşmamda ka-
tiyyen tasavvur etmediğim ve ifade etmediğim 
hususlar, C. H. P. Grupu adına tarafımdan ifa
de edilmiş gibi Sayın Bağcıoğlu tarafından ifa
de edilmiştir. Bunlara cevap vermek hakkımdır. 

KEMAL DEMİR (Bolu) •— Grup adına söz 
alabilirsiniz. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Grup 
adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ben size bu sözü ve
reyim. Ancak, Sayın Bağcıoğlu'nun beyanın
da sadece sizin konuşmanız hedef alınarak ya
pılmış bir beyan vâki olmadı; ama siz bu şe
kilde telâkki etmişsiniz, kısaca buyurun efen
dim. Sayın Yağcı, çok kısa olmasını rica edi
yorum efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
YAĞCI (Ankara) — Muhterem Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Sıkıyönetim Kanunu gibi bizce önemi çok 
büyük olan, vatanın, milletin bütünlüğünü sağ-
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lamakta ve bugün dahi halen devam etmekte 
olan asayişsizlik olaylarını bastırma gibi yetki
lerin hangi hallerde verileceğini derpiş eden 
bir kanunun görüşülmesi sırasında demagojiye 
ve karşılıklı çatışmaya hiçbir zaman girmek is
temezdik. 

Ancak, sanki durumu bu hale getiren Cum
huriyet Halk Partisi iktidarı imiş, sanki her şe
yi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı yapmışca-
sına bu hale getiriyorsunuz... («A. P. sıraların
dan siz yaptınız, siz yarattınız» sesleri.) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Ta
biî siz yaptınız. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, bir dakika efen
dim, beni dinliyeceksiniz, efendim. 

Efendim, Sayın Bağcıoğlu'nun konuşmasın
da böyle bir pasaj yok beyefendi ve ben, mese
lenin nezaketine binaen kürsüye gelmenize mü
saade ettim. Çünkü, Grup adına da konuşmuş 
idiniz, lütfediniz yeni bir sataşmaya meydan ve. 
recek tarzda konuşmayınız efendim. 

Buyurun. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Hay 

hay efendim. 
Değerli arkadaşlarım; Başkanın ikazına uya-

*ak Sayın Bağcıoğlu'nun sözlerinin altınc*" 
saklı olup kasdetmek istediğini gayet iyi anla
mış olmakla beraber buna cevap vermek istemi
yorum. 

Şimdi, C. H. P. Grııpu adına Kanunun tü
mü üzerinde yaptığımız konuşmada bir cümle 
söyledik; Anayasanın 124 ncü maddesi sıkıyö
netimin hangi hallerde ilân edileceğini dört 
esasa bağlamıştır. Son cümlelerinde de hürri
yetlerin kayıtlanabileceğini ve durdurulabile
ceğini ifade etmiştir. Ama hiçbir zaman, hiçbir 
zaman örf İdare Kanunu vesilesiyle de olsa 
hürriyetlerin özünü ortadan kalıdırmaya veya 
zedelemeye teşebbüs edilemiyeceğini ve C. H. P. 
nin bu nokta üzerinde hassasiyetle duraca
ğını ifade ettik. 

Bizim verdiğimiz önergeler, mahiyeti itiba
riyle bu hassasiyetin sonucundan başka bir şey 
değildir arkadaşlarım. Biz de hiç şüphesiz, bil
hassa son zamanlarda vukua gelen patlama olay
larının, vatanın, milletin bütünlüğüne karşı 
girişilmiş olan eylemlerin ve memleketteki bö
lücülük hareketlerinin sizden fazla karşısında
yız. C. H. P. olarak hiçbir zaman tasvibetme-

dik, etmiyoruz ve daima bunların önünün alın
ması için gerekli yetkilerin verilmesini istedi
ğimizi de söyledik. 

BAŞKAN — Tamam efendim, bitiriniz. 
(A. P. sıralarından «Geç kaldınız» sesleri) 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Hiçbir 

zaman da geç kalmadık. 
Bir noktaya temas ederek sözlerimi bitirece

ğim. 
Arkadaşlar; hürriyetlerin muvakkat bir za

man için kısıtlanması yani kayıtlanması ve 
durdurulması başka şey; ama hürriyetlerin özü
ne dokunulması, o hürriyetlerin yok edilmesi 
başka şeydir. 

Anayasanın 22 nci ve 25 nci maddelerini açıp 
okuyalım, hepimizin bildiği hususlardır. 

«Madde 22. — Basın hürdür; sansür edile
mez.» Bu cümle ile, sansür kavramını Anaya
samın, 1940 Anayasasında olduğu gibi serbest 
bırakmamış, bu kavramı dışarı atmıştır arkadaş
larım. Sansür başka şey, durdurma başka 
şeydir. Maddeyi okuduğunuz zaman göreceksi
niz; Sayın Bağcıoğlu'nun söylediği gibi, TET 
nin vereceği her türlü haber ve yayını örfi 
idare durdurabilir, kayıtlıyabilir. Durdurduk
tan sonra sansüre ne ihtiyaç kalır? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — San
sür yapmadan nereden haberi olsun?.. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — öte 
yandan, 25 nci maddede ise; «Basımevi ve ek
lentileri ve basın araçları suç vasıtası olduğu 
gerekçesiyle de olsa..»; yani suç vasıtası olduğu 
ileri sürülse dahi; «zapt veya müsadere edile
mez veya işletilmekten alıkonulmaz.» diyor. 

Şimdi, muvakkat bir zaman için, hiç şüphe 
etmiyorum, Hükümetin tasarısında bu matbaa 
kapatma hususu olmadığı için Hükümetin kasdı 
demiyorum, Komisyonun bu kapatma keyfiye
tinde kasdı yasaklanmış bir dergi veya broşürün 
veya başka bir matbuanın tekrar basılması ha
line inhisar etmektedir. Ancak, biraz evvel ar
kadaşımızın dediği gibi, değerli arkadaşlarım 
dizgi sahibi, dizen veya basan kimse yazının 
muhteviyatını icabı halde bilemez. Ben bu gibi 
halde, ısrarla basma halinde, bunun bir mak
satlı yapılması halinde kapatılması gibi - küçük 
matbaalarda - hususların biran için doğrulu
ğunu kabul ederim; ama bu hiçbir zaman Ana
yasanın şu maddesiyle olan hususu, çelişkili hali 
ortadan kaldıramaz. 
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BAŞKAN — Sayın Yağcı, tamamlayınız 
efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

«Suç vasıtası olduğu gerekçesiyle de olsa iş
letilmekten alıkonulamaz.» Bu vaziyete göre, 
matbaa kapatma hususunda Komisyon metnin
deki cümle Hükümetin teklifinde zaten yoktu. 
Bu, Komisyonda ilâve edilmiştir. Bir hassasi
yetin sonucudur. 

Bugün, Anayasada hâs maddeleri değiştire
lim diyoruz. Neden? Çünkü, bir tepki Anaya
sası olarak gelmişti diyoruz. 

Bugün örfi İdare Kanununu da bir tepki 
kanunu haline getirmiyelim. 

Arkadaşlarım, bugün halen örfi idare içinde 
bulunuyoruz; ama çıkaracağımız Sıkıyönetim 
Kanunu bugün için tatbik edilecek bir kanun 
değildir. Bu kanun, ihtiyaçlara cevap verdiği 
sürece gelecekte de tatbik edilecek bir kanun
dur. 

Bu kanunun uygulamasını kolaylaştırıcı ve 
anlaşılır hale gelmesini sağlayıcı değişikliklere 
iltifat buyurmanızı rica ederim. Saygılar suna
rım. 

ABDÜLKAD1R ÖZMEN (Mardin) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, yerinizden 
ne istediğinizi söyleyiniz efendim. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Ben 
bir buçuk seneden 'beri konuşmamış bir arkada
şınızım. Bir cümle ile kişisel fikirlerimi ifade 
etmek üzere söz istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi var, 
okutayım. Altı kişi konuştu, yeterlik önergesi 
geldi. Ben muameleyi yapayım, ona göre ko
nuşursunuz efendim. 

Sayın Komisyon, görüşecek misiniz efen
dim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZO&LU (Eskişehir) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz Sıkıyö
netim kanun tasarısının 3 ncü maddesi üzerinde 
konuşma yapan arkadaşları Komisyon olarak 
dikkatle izledik. 

Aslında bu maddelerin leh ve aleyhinde ko

nuşur gibi görünenlerin hepsi aynı kanaati taşı-
maktalar, Komisyonu teşkil eden arkadaşlarınız 
da aynı kanaati taşımaktadırlar. Fakat, bu ka
nunun müzakeresini yaparken bir noktayı bil
mek lâzım. Evet, 1961 Anayasası pek çok mad
delerinde hakların özüne nasıl dokunulamıyaca-
ğını, sansürün konulamıyacağmı, matbaaların 
kapatılamıyacağmı tasrih etmiş; ama aynı Ana
yasa 124 ncü maddesiyle bir Sıkıyönetimi de ka
bul etmiş. Bu 124 ncü maddenin son fıkrası ile 
bâzı hak ve hürriyetlerin kanunla takyidedile-
ceğini, durdurulacağını da tasrih etmiş. Yani, 
aynı Anayasada, normal bir rejimde arkadaşla
rımın burada müdafaasını yaptıkları hususlara 
aynen iştirak ediyoruz; matbaaların kapatılma
ması, sansür konmaması, aramalarda temsilcile
rin bulundurulması gibi görüşlere iştirak ediyo
ruz; aynı fikirdeyiz, Komisyon da ayrı düşün
memiş. Ama müzakeresini yaptığımız kanunun, 
lütfen Sıkıyönetim Kanunu olduğunu, fevkalâ
de zamanlarda tatbik edilecek bir kanun oldu
ğunu ve bu kanunun çıkarılmasına sebep teşkil 
eden Anayasanın 124 ncü maddesinin son fıkra
sındaki hak ve hürriyetlerin tahdit ve takyide-
dileceğini de göz önünde tutarak müzakeresini 
yaparsak anlaşamıyacağımız hiçbir mevzu kal
maz. 

Şimdi, C. H. P. Grupu adına konuşan değer
li arkadaşım Yusuf Ziya Yağcı'nın, 3 ncü mad
denin (a) bendi üzerindeki görüşüne aynen iş
tirak ediyoruz. Arkadaşım takdir ederler ki, 
bugün iki türlü arama yapılır, tatbikatta. Biri
ci, normal yetkili merciinden alınmış karar ile 
yapılan arama, ikincisi de yine kanunun yetkili 
kıldığı ve fevkalâde hallerde, yani tehirinde ma
zarrat umulan hallerde zabıta âmiri veya memu
runun kendi inisiyatifini kullanarak arama izni, 
arama kararı almaksızın o yere girip aramayı 
yapması.. Bu kendi inisiyatifini kullanarak ara
ma yapmasından mütevellit eğer bir suç işlemiş, 
hakikaten inisiyatifini hüsnüniyetli kullanma-
mışsa, bunun cezası o aramayı yapan kimseye 
aittir. 

Normal yetkili merciinden karar alınarak 
yapılan aramaya gelince: Burada bir hususu 
mütalâa etmek lâzım; aranacak müessesenin 
temsilcisine haber vermek hususu. Yanılmıyor
sam, bu noktada arkadaşımızın arz ettiği husus 
şudur: Siyasi partiler ve özerk müesseselerde 
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yapılacak aramalarda önceden haber vermek ve 
temsilcisini bulundurmak... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — önceden 
haber vermek değil, efendim; el konur, sonra 
arama sırasında haber verilir... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Devamla) — Anladım, efendim; 
arz edeyim. 

Şimdi, bir defa takdir buyurursunuz ki, ara
maların tamamı gizlidir, yani aramanın yapıla
cağı hiçbir zaman müesseseye haber verilmez. 
Bırakın Sıkıyönetim zamanını, normal zamanda 
dahi aranmasına karar verilen bir yeri aramak 
için emir alan bir zabıta âmiri mahalline gelir 
ve her türlü tedbiri aldıktan sonra o müessese
nin âmiri veya yetkili temsilcisi kimse arama 
sırasında onu orada bulundurmak mecburiyetin
dedir, eğer o bulunmazsa mahallenin muhtarını 
veya mahalle sakinlerinden birini alır, der ka
nun. Yani o müessese aranırken, biliyorsunuz, 
pek çoğunuz hâkimlik yapmışsınızdır, bu gibi 
arama neticesinde tutulan zabıt varakalarında; 
muhtar, mahalle sakinlerinden bir kimse, mal 
sahibi var mı idi, zarar, ziyan olmuş mudur, ol
mamış mıdır, bunlar zapta dercedilmiş midir, 
dercedilmemiş midir gibi hususları hâkim arar. 
Binaenaleyh, arkadaşımızın bu beyanı aslında 
usule mütaallik olan bu muamelenin zaten için
de mündemiçtir. Haber vermek; ama o haber 
verme, aramayı yapacak ekibin veya ekip baş
kanının o bölgede alacağı tedbirlerden sonra 
cereyan eden bir hâdisedir. Daha önceden böyle 
bir şey olması mümkün değildir. Temsilcinin bu
lunması tabiîdir ve yukarıda arz ettiğim gibi, 
içinde mündemiçtir. 

Bu hususta eğer arkadaşımız bir önerge ver
miş ve buna daha açıklık kazandırılması isten-
mişse bizim için bir mahzur yoktur. Yalnız önce
den haber vermek veya onun izni ile girmek gi
bi bir şey yoktur; hele Sıkıyönetim zamanında 
buna katiyen cevaz verilemiyeceğini, Yüce Mec
lisin bunu takdir edeceğini umuyorum. Yani, 
önceden haber verme diye bir şey yoktur. Bunu 
burada arz ediyorum. 

Sansür koymak, matbaa kapatmak... Arka
daşlarımın bu noktadaki görüşlerini anlıyorum 
rve bir cümle ile ifade etmek istiyorum : Mat-
Ibaa kapatmak hakikaten acı bir şeydir, geçmiş 
tecîrübelerden gördük. Arkadaşlarımın dile ge
tirdiği mevzuları samimî olarak takdirle karşı-
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diyoruz, doğrudur; ama bir matbaa sıkıyönetim 
zamanında suç teşkil eden bir gazeteyi bir bro
şürü veya diğer bir matbuayı daha önceden suç 
olduğu tesbit edildiği ve toplattırıldığı halde 
aynı mahiyetteki yazıları basmaya devam eder
se, o zaman «efendim, Anayasanın şu maddesi 
Şöyledir, araca, gerece dokunulamaz, zaptedile-
mez, müsadere edilemez» denemez. Zaten bura
da müsadere, zapt diye bir şey yoktur, nihayet 
süreli bir durdurma vardır, süresiz dense dahi 
sıkıyönetimin devamı müddetincedir. Böyle mu-
sirren sıkıyönetimin menettiği, suçlu bulduğu, 
muzır bir neşriyatı basmakta mütemerrit olan 
bir matbaanın kapatılması hususu komisyonu^ 
muzca yerinde görülmüştür. Bu husus hakika
ten bidayette Hükümet tasarısında yok idi, ama 
öbilâhara Hükümet de bizimle beraber aynı mad
de üzerinde ısrarla, yerinde bir fıkra olduğunu 
beyan etmiştir ve komisyonumuzda bu husus 
maddeye konmuştur. 

Yarın bu kanunu savaşta da tatbik edeceği
mizi göz önünde tutarak öteden beri alışagelmiş 
olduğumuz sansür hükmünün baki kalmasında 
komisyonunuz sakınca görmemiş ve daha ko
nuşmama başlarken, içine girdiğimiz sıkıyöne
tim rejiminde pek çok haklarımızdan, hukuku
muzdan, hürriyetlerimizden feragatkâr olmamız 
icabedeceğini düşünmemiz lâzımdır demiştim. 
Bu bakımdan bu hususlarda da komisyon ola
rak düşüncemizi arz etmiş oluyorum. 

Yine, Sayın Yusuf Ziya Yağcı arkadaşım, 
(g) bendindeki : «Kapalı veya açık yerlerde 
her türlü toplantıları veya gösteri yürüyüşleri
ni yasaklamak, her türlü dernek ve teşekkülle-
rin çalışmalarını durdurmak veya bunları izne 
bağlamak, yeni dernek kuruluşlarını izne bağla
mak; hükmü siyasi partilerle ilgili midir?» 
dedi. 

Bu (g) fıkrasının kapsamı, siyasi partilerle 
ilgili değildir. 

ıSonra, Sayın Asutay arkadaşım, (f) fıkra
sına ait görüşlerini arz ederken, ısrarla, komis
yonun dikkatle dinlemesini istediler. 

'Sayın arkadaşımın konuşmasından sonra 
maddeyi iki defa okudum; fıkranın gayet sarih 
olduğunu beyan edebilirim. 

Zannederim arkadaşımız (f) fıkrasının «grev, 
lokavt yetkilerinin kullanılmasını süreli olarak 
durdurmak veya izne (bağlamak» kısmına bir 
itirazı yoktur, fakat aşağıdaki «işgal, fiilî du-

265 — 



M. Meclisi B : 97 10 . 5 . 1971 O : 1 

rum, /boykot ve iş yavaşlatılması gibi...» husus
ları arkadaşımız her halde kanuni hak gibi gör
düler. Komisyon, bunları bir hak gibi görme
mektedir, suç olarak saymaktadır ve Grev ve 
Lokavt Kanunu yeni çıkmış bir kanun olduğun
dan eski Örfi İdare Kanununda Ibu gibi şeyler 
yer almadığından hu yeni kanunda bunları (ge
tirmekte ve tadadetmekte bir sakınca görme
miştir. 

iSayın Suna Tural arkadaşımız, ((d) (bendin
deki «şüpheli» kelimesinin kapsamının ne oldu
ğunun anlaşıllamiyacağı ve »suiistimal edilebile
ceği gibi bir endişe içinde olduklarını ifade fit
tiler tahmin ediyorum. 

Burada (d) hendini IbaJşından itibaren oku
duğumuz zaman (göreceklerdir ki, «kamu düze
ni, Devlet kuvvetleri, kişi hürriyeti, kamu se
lâmeti aleyhine işlenen cürümlerle adam öldür
mek veya kişilere karşı müessir fiillerde fbulun-
ımak suçlarından hükümlülüğü bulunanlardan 
veya genel emniyet gözetimi altında olanlardan 
yahut 'sıkıyönetim (bölgesinde helirli bir ikamet
gâhı olmıyanlardan veya diğer şüpheli olan ki
şilerden...» denilmiştir. Şimdi, bu gübi hâdisele
rin ne olacağını kürsüden ifade ötmenin güç 
olacağını, kimlerin şüpheli iolacağmı burada be
yan etmenin güç olduğunu arkadaşlarımın tak
dir edeceğine inanıyorum. Bunlar ancak tatbik 
katta vazife almış insanların kendi (bölgelerinde 
edinecekleri ve elemanlarının getireceği bilgiye 
göre takdir haklarını kullanırlar ve hakikaten 
şüpheli olduklarına kanaat getirirlerse bu fık
ranın getirdiği yetkiyi kullanmaları lâzımgeldi-
ği kanaatiyle bu hükmü de getirmiş Ibulunuyo-
ruz. 

Saygılar sunarım. 

BURHANETTIN ASUTAY (İzmir) — Sa-
yın Başkan, müsaade ederseniz bir soru ısormak 
istiyorum. 

İSITMA TURAL (Ankara) — Ben de hir so
ru sormak istiyorum. 

BAŞKAN —- Buyurun, Sayın Asütay. 
BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, bendeniz »görüşmemde şu noktayı 
işaret ettim... 

BAŞKAN — Görüşmenizde izah ettiniz, siz 
sorunuzu sorunuz. 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Soru: 
Grev, Lokavt yetkilerinin kullanılmasını süreli 

i olarak durdurduk. Toplu sözleşme ilâm, toplu
sözleşme masasına oturma, hakem kuruluna 
gitme hususları da bu yasak içinde midir, yoksa 
yalnız grev ve lokavt ilânının fiilen başlaması 
na mı aitttir? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Asbuzoğlu. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 

ASBUZOĞLU (Devamla) — Bir. sendika başka-
nınmın veya herhangi bir fabrika temsilcisinin 
kendi patronu ile oturup müzakerede bulunma
sına pek tabiî Sıkıyönetim komutanı karışmaz 
ve ilgili değildir. Bunlar^ 3 - 5 kişi arasında 
cereyan edecek muamelelerdir ve bundan Sıkı
yönetim komutanının haberi bile olmaz. 

Madde gayet sarihtir; eyleme geçmiş, fiilî 
işgal yapmış veya boykot halinde olanları veya 
işi yavaşlatmak isteyenleri kastetmektedir. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Hüsamettin Ba-
şer'dndir, buyurun, Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Vaz 
geçtim efendim. 

BAŞKAN — Başka görüşmek isteyen arka
daşımız kalmadığından dolayı Sayın Mustafa 

Fevzi Güngör arkadaşımız tarafından verilmiş 
bulunan yeterlik önergesini işleme koymuyorum. 

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini okutuyorum, efendim. 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan. 
bii' sorum vardı. 

BAŞKAN — Hanımefendi, niçin komisyon 
kürsüdeyken lütfetmediniz? 

SUNA TURAL (Ankara) — Daha evvel ço
rum olduğunu beyan etmiştim. 

BAŞKAN — Hanımefendi, lütfediniz, geçti, 
efendim. 

Önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıkıyönetim kanunu tasarısının 3 ncü mad

desinin 1 nci fıkrasının 3 ncü satırındaki «ge
rektirdiği» kelimesinden Isonra, «ve Bakanlar 
Kurulu kararında kendisine verilmiş görev ve 
yetkiler içine güren» cümlesinin eklenmesini; 
Anayasamız sansürü yasakladığı cihetle, (b) 
bendinden (sansür koymak) kelimelerinin me
tinden çıkartılmasını ve (haberleşmeye) keli
mesinin (haberleşmeyi) hiçümıinde değiştirilme
sini; 4 ncü satırın son kelimesi olan (kayıtla
mak) kelimesinden önce, «Sıkıyönetim ilânını 
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gerektirmiş olan neden (yada nedenlere mütena
zır lolarak «cümlesinin eklenmesini; 

(c) Bendinin 4 mdü ısatırındaM (yayımını) 
kelimesinden sonra, «Sıkıyöneitlim ilânını gerek-
'törmiş lolan nemden yada nedenlere mütenazır ola
rak» cümlesinin eklenmesini; 15 nci satırda yer 
alan t(ve bunlar üzerine ısansür koymak» cümle
sinin madde metnimden çıkartılmasını; 

Anayasamızın 05 nci maddesine aykırı olan, 
tasarının (e) bendindeki '«Sıkıyönetim. Ko-
anultanlarmoa basılması veya neşri yalsaklanan 
kitap, dergi, (gazete, IbrO'şür, ıafiş gibi bilcümle 
matbu evrakı basan matbaaları kapatmak» 
cümlesinin mertlinden ıçıkarltılmasını; 

(d) Bendinin (son Satırındaki (yerleşmesi
ni) kelimesinden sonra «ilgili sivil mahkeme 
karan üe «cümlesinin eklenmesini; 

'Grev, işçilerin İşverenlerle 'olan ilişkilerinde 
iktisadi ve Isosyal durumlarını korumak yada 
düzeltmek amaciyle, işvereni toplu sözleşme 
yapmıya sevkeden ve İşverenin (haksız direnişi 
ve çoğu kez tertipleri olmadığı 'sürece huzur
suzluk, asayişsizlik yaratmak şöyle dursun, ma
hiyeti itilbıariyüe Sosyal adalet sağlayıcı bulun
duğu için, Ihuzur yaratan ve Anayasal temel 
(bir Ihak olan (Grev' in, Anayasamızda yeri ol-
mıyan ve 47 nıöi madde gerekçesinde temel in
san haklarında "olmadığı (kabul edilen (lokavt) 
la eşit değerde görülmesi yanlıştır. Yüzlerce, 
binlerce işçi ailesinin açlığa mahkûm edilmesi 
sonucunu doğuran (lokavt) m asayişsizlik olay
larına sebebolması kuvvetli İttir ihtimaldir. Bun
dan dolayı (f) bendinden (Grev) kelimesinin 
çıkartılmasını; 

Aynı bendin 2 nci fıkrasından, (işin yavaş
latılması) kelimelerinin (çıkartılmasını; 

(ig), (h), (i), (j), (k), (1), (m), tadlerinin 
başına, «Sıkıyönetim ilânını gerektirmiş olan 
olay kategorisi ile ilcisi sabidoîduğunda» cüm
lelerinin eklenmesini; 

Aşağıdaki ibarenin madde metnine (o) ben
di olarak ilâvesini; 

«İşbu madde 'ile (Sıkıyönetim Komutanına 
verilen görev ve yetkilerin yerine getirilmesi 
için alınan kararlar, yapılan işlem ve eylemler, 
Anayasanın !11 nci maddesi uyarınca, hak ve 
hürriyetlerin (özüne 'dokunamaz.» 

Ve son ıfıkra olarak metne şu ibarenin eklen
mesini: 

10 . 5 . 1971 0 : 1 
«Sıkıyönetim Komutanı, ıgörev Ve yetkilerini 

kullanırken, amacın sıkıyönetim ilânını gerek
tirmiş (bulunan olaylara Anayasa ve kanun çer
çevesinde son vermek olduğu ve her ne sebep-
İ8 olursa olsun Ibir hak ve hürriyetin özüne dio-
kunamıyacağı inanciyle hareket eder. 

(«Sıkıyönetim Kumandanının karar, İşlem ve 
eylemleri Anayasanın 114 ncü maddesi uya
rınca yargı mercilerinin denetimine tabidir.» 

Arz ve teklM ederim. 
İstanbul (Bağımsız [Milletvekili 

Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve sayın Hü
kümet Ibu önergeye katılıyorlar mı efendim? 

GlEÇİGl 'KOMİSYON IBAŞKANI IKEVNÎ NE-
DdMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz efen
dim. 

MİLLÎ SAVUNMA İBAKANI FEKtD ME
LEN (€. S. Van Üyesi) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmamaktadırlar, önergeyi oylarınıza su
nuyorum. IKabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Reddedilmiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Sıkıyönetim kanun tasa
rısının 3 ncü maddesi (a) fıkrasının taşağıda 
yazık olduğu ışekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

'Gerekçesi (sözlü alarak arz edilecektir. 
Ankara Elazığ 

Y. Ziya Yağcı Mehmet Aytuğ 
İzmir 

Kemal önder 

Madde 3. — a) ISdyasi partileri ve özerk 
müesseseleri bu partilerin ve özerk müessesele
rin temsilcilerine haber vererek huzurlariyle, 
konutları ve her türlü dernek, sendika, kulüp 
gilbi 'teşekküllere ait binaları, (işyerleriyle özel 
ve tüzel kişiliklere haiz (müesseseler Ve bun
lara ait müştemilat ve her Itürlü kapalı ve açık 
yerleri, mektup, İteligraf ve sair mersuleleri 
ve kişilerin üzerlerini her hangi Jbir müracaat, 
talep ve karara lüzum olmaksızın aramak ve 
bunlardan ısulbut vasıtaları olan yahut zor alı
ma taibi bulunan eşyayı zabdetmek.» 

BAŞKAN — Sayın ıKomisyon ve Hükümet 
hu önergeye katılıyorlar mı? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVN1 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
(Sayın Komisyon Gözcüsü ıdurumu iizah etmiş
lerdir; zaten prosedür budur. Bu itibarla katıl
mıyoruz. 

MÎLLÎ iSAVUNMA (BAKANI FERİD ME
LEN (0. IS. Van "üyesi) — (Katılmıyoruz efen
dini. 

BAŞKAN T- Komisyon ve Hükümet öner
geye katılmamaktadırlar, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir ıefendim. 

Diğer önergeyi lokutuyoruim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Görüşülmekte ıolan (Sıkıyönetim kanun ta

sarısının 3 ncü maddesi (b) fıkrasının aşağıda 
yazılı olduğu 'şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Gerekçesi ısöızlü olarak iarz edilecektir. 
Ankara Elâzığ 

Y. Ziya Yağcı Mehmet Aytuğ 
İzmir 

Kemal önder 

«Madde 3. — b) Türkiye Kadyo - Televiz
yon (Kurumunun yayımları dâhil olmak üzere 
telefon, telsiz, radyo, televizyon ıgübi (her çeşit 
araçlarla yapılan yayım ve haberleşmeyi kayıt
lamak veya durdurmak ve hizmetin gerektir
diği ahvalde bunlardan öncelikle faydalanmak, 
seferberlik ve savaş hallerinde bunlara sansür 
koymak.» 

BAŞKAN — (Sayın Komlisyon ve sayın 'Hü
kümet bu (önergeye katlıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI I^EVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

MİLLÎ (SAVUNMA (BAKANI FERİD ME
LEN (C. S. Van 'Üyesi) — Katılmıyoruz eifen-
dim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve sayın 
Hükümet (önergeye katılmamaktadırlar. öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi tokütuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte (olan Sıkıyönetim kanun ta

sarısının 3 ncü maddesi (c) fıkrasının aşağıda 

yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Gerekçesi siüzlü (olarak arz edilecektir. 

Ankara 
Y. Ziya Yağcı 

izmir 
Kemal önder 

Elâzığ 
Mehmet Aytuğ 

«Madde 3. — ıc) (Söz, yazı, resim, filim 
ve sesle yapılan (her türlü yayım, (haberleşme, 
mektup, telgraf ve sair mersuleleri kontrol et
mek, gazete, dergi, kitap ve diğer yayınların 
basın ve yayımını kayıtlamak ve seferberlik 
ve savaş hallerinde 'bunlar üzerine (sansür (koy
mak veya sıkıyönetim bölgesine sokulmasını ya
saklamak,» 

BAŞKAN — ISayın (Komisyon ve sayın Hü
kümet bu löneregye katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLTJ (Zonguldak) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

MİLLÎ ıSAVUNOVEA BAKANI FERİD ME
LEN (O. S. Van Üyesi) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve sayın Hü
kümet (önergeye katılmamaktadırlar, 'önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... (Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığımla 
Görüşülmekte olan Sıkıyönetim kanunu ta

sarısının 3 ncü maddesinin (c) fıkrasının Hükü
met tasarısındaki metnin sonuna Komisyonca 
eklenen, «Sıkıyönetim Komutanlığınca basılması 
veya neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, bro
şür, afiş gibi bilcümle maUbu evrakı basan mat
baaları kapatmak.» cümlesi, Anayasanın 25 nci 
maddesindeki, «Basımevi ve ekHentdleri ve basın 
arakları, suç vâsıtası olduğu gerekçesiyle de 
olsa, zapt veya müsadere edilemez veya işletil
mekten alıkonulamaz.» şeklindeki hükme açık
ça aykırı bulunduğundan bu cümlenin fıkra 
metninden çıkartılmasını ve Hükümet teklifinin, 
Hükümet 'tasarısındaki metnin aynen kabulünün 
oylanmasına arz ve teklif ederim. 

7 . 5 . 1971 
Konya Milletvekili 

Mustafa Kubilay İmer 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet bu önergeye katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVN1NE-
DİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Yusuf Ziya 
Yağcı'nın önergesinin aynıdır, oylanmıştır. Oy
lanmaması gerektiği (kanısındayız, oylanırsa ka
tılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet önergeye katılmamaktadırlar, önergeyi 
toylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıkıyönetim kanun tasarısının 3 ncü madde

sinin (d) fıkrasında yer alan, «belirli yerlere» 
tâbirinin fıkradan çıkarılarak, «bölge içinde» 
tâbiri yerine de, «bölge içine» tâbirinin konul
masına. arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla. 

Ankara Milletvekili Sinop Milletvekili 
©una Tural Hilmi işgüzar 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet bu önergeye katılıyorlar mı efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ NE-
DÎMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz efen
dim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI PERİD ME
LEN (Cumhurbaşkanınca S. Van Üyesi) — Ka
tılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın 'Hü
kümet önergeye katılmamaktadırlar, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul... 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Görüntünüz beyefendi; oyla
maya da geçtim... 

Kabul edilmemiştir efendim. 
Sayın İşgüzar, görüştünüz, önergenizi izah 

ettiniz. Zaten sizin söz hakkımız yok efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — önergem üze

rinde tek (bir kelime söylemedim; onun için söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Beyefenldi (buradan görüştünüz, 
rica ederim. 

Diğer önergeyi (okııtu|yorum : 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddenin (1) fıkrasına aşağıdaki hu

susun ilâvesini iarz ederim. 
Göze (batacak derecede ısaç uzatmak, sakal 

bırakmak, 'hipi, derviş kılığına girmek, mao'ya 
'benzemeye yeltenecek bıyık uzatmak gibi aşın 
giyinişleri de, sınırlamak, yasaklamak yetkisi
nin kumandanlığa verilmesi. 

Samsun Milletvekili 
Bahattin Uzunoğlu 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Keşke okutmadan evvel aüsay-
dınız efendim. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim.. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Silâh kullanma yetkisi : 
Madde 4. — Sıkıyönetim Komutanlığı em

rinde görevli asker ile polis ve jandarma, ken
dilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi 
sırasında, Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet 
Kanun ve yönetmeliği, Polis Vazife ve Salâhi
yet Kanunu, Jandarma Teşkilât ve Vazife nizam
namesinde silâh kullanmayı icabettiren hal ve 
şartlardan her hangi birinin tahakkuku halinde 
silâh kullanma yetkisine haizdirler. 

Silâh kullanmayı gerektiren hallerde müm-
ferit hizmet görenler kendi başlarına, topluca 
hizmet görenler olay yerinde başlarında bulunan 
âmirin emriyle silâhlarını kullanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ar
kadaşlarımızdan Sayın Mehmet Aytuğ?.. Yok. 
Sayın Ahmet Buldanlı, buyurunuz efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

4 ncü maddenin ihtiva ettiği hükümler, esa
sen Jandarma Teşkilât Nizamnamesi ile Polis 
Vazife ve Salâhiyetleri Kanununun hükmü içe
risindedir. ' 

İster normal ahvalde olsun, ister fevkalâde 
ahvalde olsun her hangi bir asayişsizlik fiili
ne muttali olan zabıta kuvvetleri, filhal olaya 
müdahale ederler. Bu müdahale sırasında si
lâhlı bir mukabeleye veya Devletin haysiyetiy
le mütenasip olmıyan bir tecavüze mâruz kal
mışlarsa, hiçbir makam ve merciden emir alma
dan silâh kullanma salâhiyetini haizdirler. Ya-
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,ni, kanunlarımız normal olarak bu hakla za
bıtaya tanımıştır. 4 ncü maddede bu hükmün ay
nen kaydedilmesi bir tekrardan ibarettir. 

Yalnız burada, sosyal hâdiseler dolayısiyle, 
toplu olaylar karşısında; toplu kumanda altın
da bulunan zabıta kuvvetlerinin hâdiseye mün
feriden müdahalesi değil, kumandanlarının ve-
receği emir üzerine hâdiseye müdahale etme
leri hükmü bırakılabilir. Son hükmün üstünde 
bulunan, zabıta kuvvetlerinin münferiden va
zife görseler dahi silâh kullanmaları ibaresi 
fuzuli bir hükümdür. Çünkü... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bulun
sun, bulunsun. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Bulun
sun başka, ama kanunun bununla şişirilmesi de 
manasızdır. 

Çünkü, Devlet kuvvetlerine vâki tecavüzü, 
Türk zabıta kuvvetleri kendi inisiyatifleriyle 
kanuna dayanarak bertaraf edebilirler. 

Bu bakımdan ,son hükmün kabulünü, diğe
rinin maddeden çıkarılmasını arz ve teklif 
©derim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir değişiklik 
önergesi vardır; okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun 

ve yönetmeliğinin Silâhlı Küvetlerin silâh kul-
lamanlarına ilişkin hükümleri, esas itibariyle 
bağımsızlığımızı, egemenlik haklarımızı, Vatan 
ve milletimizin bölünmezliğini düşman saldırı
sından korumak amacına yönelmiştir. Sıkıyö
netimin ilânını gerektiren olaylar ise genel ola
rak asayişsizlik olayları olup, Silâhlı Kuvvet
lerimizin karşısında bulunanlar, düşman değil, 
vatandaşlarımızdır. 

Keza Meclisçe kabul edilen son değişiklik
ten sonra, Toplum Zabıtası da her çeşit silâh
la donatılabilecektir. Bütün bunlardan dola
yı, silâh kullanma yetkisinin titizlikle kul
lanılması ve asıl gayenin asayişsizlik olayları
na sebebolanları öldürmek değil, zararsız hale 
getirmek olduğunu asla gözden kaçırılmaması 
gerekmektedir. 

4 ncü maddeye aşağıdaki son fıkranın ek
lenmesini : 

«Şu kadar var ki, silâh kullanılması emrini 
veren ve silâh kullanan görevliler, ayaklanan

ların silâhlı saldırılarına hedef olup nefis ko
ruma durumuna düşmeleri hali dışında, öldür
mek kastiyle değil mütecavizleri zararsız hale 
getirmek kastiyle hareket ederler.» 

Arz ve teklif ederim. 
İstanbul Bağımsız Milletvekili 

Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 
bu önergeye katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNÎ 
NEDİMOĞLÜ (Zonguldak) — Katılmıyoruz 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet önergeye katılmamaktadırlar. Önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
ctmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNÎ 
NEDİMOĞLÜ (Zonguldak) — Müsaade eder 
misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNÎ 

NEDİMOĞLÜ (Zonguldak) — Birinci fıkra
nın sonunda «yetkisine haizdirler» şeklinde bir 
mürettip hatası vukubulmuştur; «yetkisini ha
izdirler» şeklinde olması gerekir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, 4 ncü maddenin ilk 
bendinin sen satırındaki «yetkisine» kelimesi, 
«yetkisini» olarak tasrih edilmektedir. Bu tas
hih şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Organlar 

Komutan ve yardımcıları : 

Madde 5. — Sıkıyönetimin ilân edildiği böl
gede, bu kanun hülriimlerini uygulamak üze
re en az Kolordu veya eşidi kıta komutanlığı 
görevini yapmış veya yapmakta olan bir ko
mutan, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine 
Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın 
imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıya-
cağı bir kararname ile Sıkıyönetim Komutanı 
\>larak atanır. 
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Sıkıyönetim Komutanına, sıkıyönetimin ilân 
edildiği bölge ve ilânı gerektiren olayın geniş
liği dikkate alınarak yeteri kadar komutan 
yardımcısı, yukardaki fıkrada belirtilen usule 
göre atanır. Atanma kararında Sıkıyönetim 
Komutanının ve komutan yardımcılarının eski 
görevleriyle ilişkilerinin kesilip kesilmiyeceği 
belirtilir. 

Sıkıyönetim Komutanı, hizmet gereklerini 
dikkate alarak, kendine ait yetkilerin tamamını 
veya bir kısmını yardımcılarına devredebilir. 

Çeşitli bölgelerde veya bütün yurtta Sıkı
yönetim ilân edilmesi halinde, Sıkıyönetim Ko
mutanlıkları arasındaki işbirliği ve koordinas
yon Başbakanlıkça sağlanır. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ.. Yok. Başka söz 
istiyen arkadaşlarımız var mı efendim? Buyu
run Sayın İşgüzar.. 

HtLMl İŞGÜZAR ((Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım ; 

5 inci madde Sıkıyönetim Komutanı ve yar-
dımcılariyle ilgili olan bir maddedir. Yalnız, 
daha önce kabul edilen 2 nci maddede de, Sı
kıyönetim Komutanının bütün personelin yer 
değiştirmesinde mutlak hâkimiyeti tesbit edil
miş, teyidedilmiştir. Burada en az kolordu ku
mandanı ve seviyesinde olan bir komutanın 
Sıkıyönetim komutanı olarak atanması öngö
rülmektedir. Bu yerindedir. Ancak, Sıkıyöne
tim Komutanının tâyini formalitesi Genelkur
may Başkanının teklifi ve Millî Savunma Ba
kanının inhası ve Başbakanının onayı ile ta
mamlanmaktadır.. Bu da yerindedir. Ancak, 
Sıkıyönetim Komutanının yardımcısının ayni 
prosedür içinde aynı statükoyu muhafaza et
mek suretiyle inhasının, yapılması acaba ne şe
kilde teni^bedilmekte, tasvip görmektedir? 

Sıkıyönetim Komutanının bütün yetkileri
ni veyahut ta yetkilerinin bir kısmını kendi 
yardımcısına verebileceğine dair 3 ncü fıkrada 
bir kayıt olduğuna göre, bütün yetkilerini ve 
bir kısım yetkilerini kendisine tevdi edeceği 
kişinin inhasını Sıkıyönetim Komutanı olarak 
yapması çok daha yerinde olurdu. Bu noktada 
Sayın Komisyon sözcüsünün bilhassa görüşleri
ni öğrenmek istiyorum. Bunun için söz aldım, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini okutuyo
rum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sıkıyönetim kanun ta

sarısının 5 nci maddesinin 3 ncü bendinin aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak arz edilecektir. 
Ankara Kastamonu 

Yusuf Ziya Yağcı Mehmet Seydibeyoğlu 
İzmir 

Kemal Önder 
«Madde 5. — Sıkıyönetim Komutanı, hiz

met gereklerini dikkate alarak, kendine ait 
yetkilerin tamamını veya bir kısmını yazılı 
emir ile yardımcılarına devredebilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KBVNt 

NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — İzah için söz mü istiyorsunuz 
efendim? Gayet kısa olarak kürsüden konuşu
nuz efendim.. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Değer
li arkadaşlarım; 

Buradaki değişiklk teklifimiz esasla ilgili 
bir teklif değildir. Burada sadece, 5 nci mad
denin 3 ncü bendinde görevli komutanın gö
revlerinin tamamını veya bir kısmını yardım
cısına devrederken hangi usulle devretmesi 
gerektiği hususunun açıklanmasında zaruret 
olduğu inancını taşıyorum. Zira, bu, ileride, ku
mandanlar arasında görev ve mesuliyetler ba
kımından bir teşevvüşe» bir sürtüşmeye sebebi
yet verebilir düşüncesiyle böyle bdr teklfi 
yaptık. Komisyonun bu teklife katılacağını 
umuyorduk. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 

önergeye katılmadı efendim. Oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın Komisyonun vereceği bir başka cevap 
yoksa maddeyi oylıyacağım efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 6 nci maddeye geçiyoruz. 
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Sıkıyönetim Komutanının sorumluluğu : 
Madde .6 — Sıkıyönetim Komutanı "bu ka

nunla kendisine verilen görev ve yetkilerden, 
dolayı Başbakana karşı sorumludur; askeri 
hizmetlerin yürütülmesinden dolayı bağlı bu
lunduğu genel hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Söz ve değişiklik talebi yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Sıkıyönetim Komutanına vekâlet : 
Madde 7. — Sıkıyönetim Komutanının, 

Sıkıyönetim bölgesinden uzaklaşması veya hiz
met edemiyecek derecede mazeretinin vukubul-
ması halinde,, kendisine kimin vekâlet edeceği 
Genelkurmay Başkanlığınca tesbit olunur. An
cak, bu vekâletin onbeş günden fazla uzamasını 
gerektiren hallerde en kısa zamanda yeni bir 
atama yapılır. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar, söz istemişsiniz 
efendim, buyurun. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım; «Sıkıyönetim Komutanına vekâ
let» başlığı altında yer alan 7 nci maddede ter 
noktaya temas etmek için söz aldım. 

'Sıkıyönetim, esasında Anayasaya göre ilân 
edildiğine göre, bir ay, bazen de iki ay süre ile 
Yüce Meclisimizin onayı ile yürürlükte kal
maktadır. Burada, Genelkurmay Başkanlığın
ca tesfbit edilen 15 günlük süre dolduktan sonra, 
eğer Sıkıyönetim Komutanı vazifesine başlaya-
mayacak durumda işe en kısa zamanda yerine 
ikinci bir sıkıyönetim komutanının atanacağın
dan bahsedilmektedir. Bu, fevkalâde hallerde 
yapılan ter işlem olduğuna göre, bunun bura
da gün olarak testet edilmesinde fayda vardır. 
15 gün izinli sayıldı. Vazifesine gelmedi, On
dan sonra ne olacak? En kısa zaman nedir? 
Bu burada belirtilmeliydi. Azami üç gün için
de sıkıyönetim komutanı yerine ikinci ter sıkı
yönetim komutanı atanır.» denmelidir. Çünkü 
bu fevkalâde hallerde alman bir görevdir, ve
rilen bir görevdir. Anayasal bir müessesedir. 
Çok mahdut bir zamanda vazife görmek için 
yapılmış olan, alınmış olan bir karardır. 

Biz bir teklifte bulunmadık. Bundan önceki 
madde üzerinde de yörüşülürken sayın Komis
yon sözcüsünün fikirlerini öğrenmek istedik. 
Kanun tekniğine uygun şekilde, burada millet

vekilleri fikirlerini söylerler, sözcüler de zab
ta geçmesi bakımından onun nedenleri hakkın
da fikir beyanında bulunurlar. Bu yönden de 
sayın kıymetli sözcü arkadaşlarımızın fikirle
rini almak işitiyoruz. O bakımdan zamanınızı 
işigal ettim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon Baş
kanı. 

GEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANNI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Efendim, mad
dede «en kısa zamanda» tâbiri var. Bu tâbir 
işin icabına göre takdir edilecek bir husustur. 
Bunu muayyen bir iğimle tâyin etmek, bir, 
iki, üç gün olarak testet etmek mümkün değil
dir. Elbette meselenin ehemımiyetine binaen 
tâyin vetkisi olan makam bunu takdir edip 
yerine getirecektir. Bu sebeple bir değişikliğe 
lüzum görmüyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Efendim 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

Karargâh : 
MADDE 8. — Sıkıyönetim ilânı ile beraber, 

Sıkıyönetimin maksat ve amaçlarına uygun ola
rak, Sıkıyönetim Komutanlığı karğâhı kuru
lur. Sıkıyönetim Komutanlığı kadroları, Genel
kurmay Başkanlığınca önceden hazırlanır. Bu 
kadrolara ıgöre lüzumu kadar subay, astsubay, 
sivil personel usulüne göre atanır. 

Atanan personel, atanma emrinin kendileri
ne tebliğini takibeden yirmidört saat içerisinde 
hareket ile yol süresi sonunda yeni görevlerine 
katılma zorundadır. 

BAŞKAN — Söz ve değişiklik isteği yok
tur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum efendim. 

Birlikler : 
MADDE 9. — Sıkıyönetim hizmetlerinin 

yürütülmesi amaciyle lüzumu kadar askeri bir
lik Genelkurmay Başkanlığınca Sıkıyönetim 
Komutanı emrine verilir. 

BAŞKAN — Söz ve değişiklik isteği yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
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Aldlî müşavirlikler : 
MADDE 10. — Sıkıyönetim Komutanlığı 

refakatinde Adlî Müşavir ve yardımcıları, 
özel kanunlardaki görevlerinden ayrı olarak 
Sıkıyönetim Komutanlığının hukuk müşavirli
ği görevlerini de ifa ederler. 

BAŞKAN — Bu madde için de söz ve deği
şiklik isteği foktur. Oyunuza sunuyorum .Ka
bul edenler... Etmeyenler... KaJbul edilmiştir 
efendim. 

Askerî mahkemeler : 
MADDE 11. — Sıkıyönetim bölgelerinde, 

25 Ekim 1903 gün ve 353 sayılı Kanuna göre 
Millî Savunma Bakanlığınca lüzum görülen 
yerlerde yeteri kadar askerî mahkeme kurulur. 
Bunlar bulundukları yerin Sıkıyönetim askerî 
mahkemesi olarak adlandırılır ve birden fazla 
olması halinde numaralandırılırlar. 

Bu mahkemelere, Genelkurmay Başkanlığı, 
Adlî Müşaviri, Millî Savunma Bakanlığı Askerî 
Adalet İşleri Bakanı ve Millî Savunma Bakan
lığı Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanın
dan mütevekkil Kurulca seçilen yeteri kadar 
adlî müşavir, askerî hâkim ve askerî savcı ile 
(bunların yardımcıları usulüne göre atanır. 

Askerî Hâkim ve Savcılar hakkında 
26.10.1903 gün ve 357 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesi hükmü saklıdır. Ancak aralıksız olarak 
hir aydan fazla görevlerine enıgel olacak özür
lerinin tahakkuku halinde bu teminattan fayda
lanamazlar. 

Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerine yeteri 
kadar subay üye Genelkurmay Başkanının 
teklifi üzerine askerî hakim sulbaylarm tâyini 
usulüne ıgöre atanır. 

iSavaş halinde Genelkurmay Başkanlığının 
luzüm göstermesi üzerine Sıkıyönetim veya ha
rekât bölgeleri içindeki askerî mahkemeler Sı
kıyönetim Askerî Mahkemesi görevini de yapar -
lar. Bu takdirde askerî mahkemelerin yetki 
sahaları ile birden ziyade askerî mahkeme bu
lunan yerlerde bunlardan hangilerinin Sıkıyö
netim Komutanlığı Askerî Mahkemesi görevini 
yapacağı hususu Millî Savunma Bakanlığınca 
tâyin ve teshit edilir. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Efendim, 

yerimden bir hususu öğrenmek istiyorum. Bu
rada şimdi kurul kuruluyor. Askerî savcı ve 

hâkimlerin tayini huisu3unda deniyor ki, «Sı
kıyönetim askerî mahkemelerine yeteri kadar 
subay Genelkurmay Başkanlığının takdir ede
ceği.» 

BAŞKAN — Efendim metin değişik, o tas
hih gördü «Subay» kelimesi yok efendim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Var efen
dim. Tekerrür var; bu çıkarılacak. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (C. Senatosu Van Üyesi) — Hayır efen

dim, o yok. 
(MEHMET AYTUĞ (Elâzığ — Şimdi efen

dim iburada, «hâkim subayların tâyin usulüne 
göre atanır.» tâJbiri var. Yukardaki atanmayı 
bir kurul yapıyor. Aşağıdaki atanmayı aynı 
kurul mu yapacaktır? Bir sarahat yok bu hu

susta. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİT ME

LEN (0. Senatosu Van Üyesi) — Bu kurul seç
me yapıyor. Hâkimleri seçiyor. Bu seçimi yap
tıktan sonra hâkimlerin tâyinleri askerî usul
lere göre 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Subay üye
leri kim yapıyor? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI PERÎT ME
LEN (0. Senatosu Van Üyesi) — Hâkimdir 
onlar. Hâkim sıfatında olanları kurul seçiyor. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edii-
miftir. 

ÜÇÜNOÜ BÖLÜM 

SIKIYÖNETİM MAHKEMESİ 

Sıkıyönetim mahkemeleri kuruluncaya ka
dar yapılacak işler : 

MADDE 12. — Sıkıyönetim Komutanı nez-
dindeki askerî mahkemeler göreve başlayınca 
ya kadar, suçun işlendiği yerlerde bulunan as
kerî savcılar ve bunlar yoksa Cumhuriyet sav
cıları Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi savcıla
rının görevlerini yaparlar. 

BAŞKAN — Bir değişiklik önergesi var, 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 32 nci maddesi; 
«Hiç kimse, tabiî hâkfiımindıen başka bir mer

ci önüne çıkarılamaz. 
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«Bir kimseyi tabiî Ihâkiminden başka bir mer

ci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yet
kisine sahip 'olağanüstü merciler kurulamaz.» 
demektedir. 

Oysa gerek 3832 ısayılı Kanunun, igereksie 
yeni kanun tasarısının öngördüğü Sıkıyönetim 
Mahkemeleri, bir kimseyi tabiî Ihâkiminden (baş
ka bir (merci önlüne «çıkarma sonucunu doğuran 
yargı yetkisine sahip olağanüstü mercilerdir. 
Gerçekten Anayasamızın 32 uci maddesinin ge
rekçesinde: «... Herkesin, Kanunun genel olarak 
koyduğu görev ve yetki esaslariyle belli olan hâ
kimi tarafından ımuihakeme edilmesi, şahıs gü
venliğinin (baş şartadır. Kişilerin kanuni (yani 
tabliî) hâkiminden başka mercilerce muhakeme 
edilmesi, (bu alanda lözel muameleye tabi tutul
ması, hukuk devletinin asla kaJbul edemiyeceği 
bir tutum teşkil eder. Kişiler, ıgenel kaidelere 
göre belli olan tabiî 'hâkimlerin etimden; alıp, 
özel olarak kurulmuş olan üst (mahkemelerin 
veya mercilerin kararına terk eden kanunların 
yapılmasını önleme gayesiyle sevk edilmiş bu
lunan 2 nıci fıkra hükmü, sadece yakın tecrübe
lerin yarattığı bir reaksiyon (hükmü değildir, 
devamlı ibir ihtiyaca cevap vermektedir.» denil
mektedir. Anayasa Mahkememiz de, 23 .3 .1963 
tarih, 4/71 ısayılı kararında işu (hususu belirt
mektedir: «Genel olarak ve herkes için kurul
muş (görev ve yetkileri kanunla (belli edilmiş 
olan mahkemeler tabiî mahkeme ve bunların 
'hâkimleri de tabiî 'hâkimdir. 'Bunlardan gayri 
merciler umumi değil özeldir. Ve madde pren
siplerine aykırıdır.» (Zikreden: Dr. Özkan Tik-
veş, T. 'C. Anayasa 'şerhi ve uygulaması, S. 99.) 

Anayasamızın 32 nci maddesinin açık ime+ni, 
bu maddenin gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi
nin yukarıki kararı ve doktrin ışığında, «Tabiî 
Hâkim» ilkesinin şu esaslara dayandığı (ortaya 
çıkmaktadır. 

Bir yargı merciinin (tabiî (hâkim niteliğinde 
olması için : 

a) Mahkemenin, yargılıyacağı olaydan Ön
ce kanunla ve fiilen kurulmuş olması, yani hâ-
kiımlerlin usulünce tâyin edilmiş olup belli bir 
yerde faaliyette bulunması: 

b) Adalet tevzii fonksiyonu içinde görev ve 
yetki bakımından normal sayılan iş fbölümüne 
göre 'belirli ve sürekli bir yeri olması; Adliye 
ve idare mahkemeleri, normal Askerî mahke
meler gibi, Ceza, Hukuk, Ticaret mahkemeleri 

gibi, il ve ilçelerdeki Ceza ve Hukuk mahkeme
leri gibi... 'Bu mahkemelerin görev ve yetkileri 
ayrılmıştır; Ibirbiri içine geçmez. 

c) Mahkemeyi teşkil eden yargıç ve savcı
ların, kanunların yargıç ve savcılarda aradığı 
niteliklere ısa'nip bulunması ve bağımsız davra
nacakları 'hususu objektif ölçülere göre belirlen
miş bulunması. 

Sıkıyönetim mahkemelerinin ibu niteliklerin 
hepsine sahip olmadığı açık bir gerçektir. S kı-
yönetim Mahkemeleri, Sıkıyönetim ilânını ge
rektiren olaylardan ıs'onra kurulur. Fiilen bu 
olaylardan sonra göreve (başlar. Keza, 'baktıkları 
dâvalar, ya sivil ımahkemelerin ya normal aslkerî 
mahkemelerin (görev ve yetkilerine ıdâhil işler
dir. 'Sıkıyönetim mahkemelerinin, adalet tevzii-
nin gerektirdiği normal lg<örev ve yetki işbölü
mü içerisinde yerleri yoktur. Ve bundan dolayı 
da Sıkıyönetim mahkemeleri Anayasamızın ku
rulmasını yasakladığı, yargı yetkisi ile donatıl
mış olağanüstü mahkemeler ya da merciler
dir. 

Bu nedenlerle Sıkıyönetim kanunu tasarısın
dan, «Sıkıyönetim maJhkeımesi» Ibaşlıklı üçüncü 
(bölümlün tamamının (çıkartılmasını ve tek mad
de halinde aşağıdaki (hükmün metne konmasını: 

«Madde 12. — Sıkıyönetim Ibölgelerinide, sı
kıyönetimin ilânını gerektirmiş *olan fiillerin fa
illeri ve aynı fiilleri işlemekte devam edenler 
hakkında suçüstü Ihükümleri uygulanır. Bu 'suç
lar öncelikle ele alınır ve en kısa zamanda hük
me (bağlanır. 3153 sayılı Askerî Mahkemeler Ku
ruluş ve Yargılama Usulü Kanununun 11 nci 
maddesi kapsamına igirmiyen suçlardan sanık 
sivil kişilerin , «tabiî (hâkimi» ilgili sivil mahke
medir. 

«Yakalanan veya tutuklanan kimse, tutulma 
yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için 
gerekli süre (hariç, yirmildört saat içinde hâkim 
önüne çıkarılır ve bu süre geçtikten sonra, hâ
kim kararı olmaksızın 'hürriyetinden yoksun 
•bırakılamaz. Yakalanan veya tutuklanan kimse 
hâkim önüne (çıkarılınca durum (hemen yakınla
rına bildirilir.» 

Arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Mehmet Ali Aybar 

MUSA DOĞAN (Kars) — Mehmet Ali Ay
bar burada yok. 
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BAŞKAN — Burada olmadığını biliyorum, 
ama İçtüzük okunmasını gerektiriyor; onun için 
okuttum. 

Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVN1 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
çok muhterem arkadaşlarım; 

Takrir sahibi milletvekili, geçen birleşimde 
tasarının tümü üzerinde yaptığı konuşmada da 
aynı hususlara temas ettikten sonra bir takrir 
halinde Yüksek huzurlarınına getirmiş olmasay
dı, bendeniz günün bu geç saatinde vaktinizi 
almak istemezdim. Fakat, bâzı meseleler vardır 
ki, bunların zabıtlara geçmesinde büyük fayda 
vardır. 

Takrir -sahibi takririnde, getirilen tasarının 
Anayasanın 32 noi maddesinde yer alan «tabiî 
hâkim» düşüncesinden dışarı çıkıldığı iddiasın
dadır. Biz Komisyon olarak bu düşünceye ka
tiyen iştirak etmemekteyiz. 

«Tabiî hâkim» den ve «tabiî mahkeme» den 
maksat, görev ve yetki esasları kanunla tâyin 
olunan hâkim ve mahkemelerdir, bunlar tabiî 
hâkim ve tabiî mahkeme sayılmak icabeder. 

Anayasa, askerî yargı ile ilgili 138 nci mad
denin üçüncü fıkrasında sıkıyönetim mahke
melerinin de Anayasaca kabul edilmiş olan yar
gı organları içerisinde bulunduğunu tesbit et
miştir. Müsaade ederseniz, bu maddeyi yüksek 
huzurunuzda aynen okumak istiyorum : . 

«VII. Askerî yargı. 
«Madde 138. — Askerî yargı, askerî mahke

meler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürü
tülür. Bu mahkemeler, asker kişilerin askerî 
olan suçlariyle, bunların asker kimiler aleyhine 
veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet 
ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara 
ait dâvalara bakmakla görevlidirler. 

«Askerî mahkemeler, asker olmıyan kişileri, 
ancak özel kanunda belirtilen askerî suçlarından 
dolayı yargılarlar. 

«Askerî mahkemelerin, savaş veya sıkıyöne
tim hallerinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakı
mından yetkili olduğu kanunla gösterilir.» 

Anayasanın vazettiği bu esas dairesinde ge
tirilen tasarıda da bu mahkemelerin kanuni, 
hukukî ve Anayasaya uygun olan bu mahkeme
lerin görev ve yetkileri tesbit edilmiştir. 

Bu itibarla, bu kanuna göre* sıkıyönetim 
askerî mahkemelerinin görevi dâhiline giren 
suçlardan dolayı bu mahkemelerin huzuruna gö
türülmüş olan şahıslar tabiî hâMınlerinin huzu
runa götürülmüş demektir. 

Nitekim, yine bir Anayasa müessesesi olan 
Askerî Yargıtay 1964 tarihinde ittihaz ettiği bir 
kararında aynen şöyle demektedir : 

«Anayasamızın 32 nci maddesindeki (olağan
üstü merciler) den maksat, hukukî ve kanuni 
mesnedi bulunan ve bir ihtisasın veya iş bölü
münün veya hizmet hususiyetlerinin icabettir-
diği çeşitli ve hususi mahkemeler olmayıp, bu 
Anayasanın tedvininde ilham kaynaklarından 
birini teşkil eden İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesinin de reddeylediği arbitrer, keyfî, indî, 
zalimane hükümler verebilen merci ve müessese
lerdir.» ' ' 

Kendisine taarruz olunan Sıkıyönetim Komu
tanlığı nezdinde kurulan askerî mahkeme ise, 
mesnedini Anayasada bulan kanunlara göre ku
rulup, işliyen normal askerî mahkemelerden bu
lunması itibariyle, bu kazai müessesenin Anaya
samızın 32 nci maddesinde bahsedilen olağan
üstü mercilerden addedilmesine imkân yoktur. 

Bu hususları zabıtlara geçirmek için söz al
mış bulunuyorum. Getirilen tasarıda Anayasa
nın 32 nci maddesine aykırı her hangi bir hüküm 
mevcut bulunmamaktadır. 

Bu keyfiyeti takdirlerinize arz eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum:. 
Sıkıyönetim ilânını gerektiren hallere bağlı 

eylemler : 
Madde 13. — Sıkıyönetim ilânına sebebo-

lan suçlan, Sıkıyönetim ilânından evvel işlemiş 
olanlarla, Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinin 
el koyduğu her hangi bir suçla irtibatı bulunan 
suçları işMyenlerin dâvalarına, suç Sıkıyöne
tim Bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi, Sıkıyö
netim Askerî Mahkemelerinde bakılır. 

Ancak, Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan, 
Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinde bakılma
sına lüzum görmediklerini ilgili adlî mercilere 
vermeye yetkilidir. 
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BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, Sayın Kodaman-
oğlu söz istemişlerdir. Görüşecek misiniz Sa
yın Aytuğ? 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ*) — Ben bir so
ru sormak istiyordum, şimdi konuşmıyacağım. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu burada 
yoklar. Sayın İşgüzar? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Bu madde 
üzerinde görüşm'iyeceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Asütay, buyurunuz efen
dim. 

BURHANETT1N ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Hükümet teklifi gayet açıktır. Komisyon 
bunu niçin genişletti, bunu bilmek mümkün de
ğildir. Hükümet teklifinde, «Sıkıyönetim ilâ
nına sebebolan eylemleri veya sıkıyönetim as
kerî mahkemelerinin bakmakta olduğu suçlara 
bağlı suçları işliyenler» diyor. Komisyon ise, 
«Sıkıyönetim ilânına sebebolan suçları, sıkıyö
netim ilânından evvel işlenmiş olanlarla» demek
tedir. 

Şimdi, «Sıkıyönetim ilânından evvel suçla
rı işlemiş olanlar...» Bunun müddeti nedir? 6 ay 
evvel, 6 sene veya 10 sene yahut 5 sene evvel 
olabilir. Şimdi bir müddet belli olmaz ise, sıkı
yönetime sebebolan hareket 3 yıl evvel işlenmiş 
ise.... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Mem
leketi yıkacak olanları af mı edelim 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Hasan Tosyalı... 

BAŞKAN — Beyefendi, lütfediniz söz atma
yınız. Sayın Asutay siz de cevap vermeyiniz, 
lütfen devam ediniz. 

BURHANETT1N ASUTAY (Devamla) — 
Emredersiniz Sayın Başkan. 

Sıkıyönetim ilânına sebebolan suçları, sıkı
yönetim ilânından evvel işlemiş olanlar, yargı
cın önüne çıkmış olabilirler; dosyaları mevcuttur 
ve muamelededir. Bunlar için sıkıyönetim yeni 
hükmü ile elkoyarak, haklarında takibat yapa
bilir. Tutukluluk kararı verilmiştir, tutulma
mıştır; muamelesi dosyadadır, yargı mercilerin
ce muamelededir. Bunlar hakkında da mümkün 
olabilir. Hâlâ tutukludurlar, muhakemeleri de
vam eder, bunlar için de bu hüküm tatbik edi

lebilir. Ama, «Şu hareketten dolayı senin şu 
yapmış olduğun muamele, sıkıyönetim ilânına 
sebebolan hareketlerden birisidir» diye bir va
tandaşı mahkûm etmek, haklı bir hareket de
ğildir. 

Buna bir müddet konulmuş olmalıdır; 6 ay, 
1 yıl veya 3 - 5 yıl da denilmelidir. Müddet ko
nulmadan, muğlâk olarak bütün vatandaşları 
bir endişe altında bulundurmakta bir hakkani
yet ve bir isabet yoktur. 

Hükümet teklifini genişletmek için gerekçe
de her hangi bir suretle ikna edici bir esbabı 
mucibe de yoktur. 

Bu sebepledir ki, bu müddeti tâyin edebile
cek bir hususun maddede yer alması lâzımdır. 
Yoksa, tüm vatandaşları istikbale değin bütün 
hareketlerinde tedirgin etmeye kimsenin hakkı 
yoktur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, buyurunuz 

efendim. 
BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, aziz arkadaşlarım; 
Benden evvel konuşan Sayın Asutay arka

daşımızın söylediği gibi, maddeye sarahat veril
mesi hususunu ben de arzu etmekteyim. Bu hu
susta bir de takrir vermiş bulunuyorum. 

«Sıkıyönetim ilânına sebeb olan suçları, 
Sıkıyönetim ilânından evvel işlemiş olanlarla 
Sıkıyönetim Askerî Mahkemelilerinin el koydu
ğu herhangi bir suçla irtibatı bulıînan suçları 
işliyenlerin dâvalarına.» diyor. Bugünkü Sıkı
yönetimin ilânına sebep olan bir kısım suçlu
lar, 15 Haziran 1970 İstanbul hâdiseleri ve bun
dan evvel 16 Haziran 1970 de İstanbul ve Ko
caeli'nde Sıkıyönetim ilânına sebep olan suçlu
lar ve o tarihte dâvaları askerî mahkemelerce 
görülmüş, ondan sonra sivil mahkemelere inti
kal edenler, dâvaüarı halen devam edenler, be-
raet edenler, veya yakalanamıyanlar mevcuttur. 
işte, bu maddede mebde olara^ 16 Haziran 1970 
istanbul ve Kocaeli'nde Sıkıyönetime sebep 
olmuş suçluların dosyalarının veya dâvalarının 
şimdiki Sıkıyönetim mahkemeleri tarafından 
görülmesi ve bu suçların buna dahil edilmesi 
öngörülüyor. 

Sonra; «Suç Sıkıyönetim bölgesi dışında iş
lenmiş olsa dahi.» diyor. Evet, suç Sıkıyönetim 
bölgesi dışında işlenmiş değildir. Bugün halen 
İstanbul ve Kocaeli'nde yine Sıkıyönetim var-
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dır. Binaenaleyh o günkü suçlular da bugünkü 
Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından muhakeme 
edilebilirler. 

Yine maddenin devamında; «Ancak, Sıkıyö
netim Komutanı bu suçlardan, Sıkıyönetim As
kerî Mahkemelerinde bakılmasına lüzum görme
diklerini ilgili adlî mercilere vermeye yetkili
dir» demektedir. E, böyle dedikten sonra, altına 
da böyle seyyal, elastikî bir fıkra ilâve ettikten 
sonra, Sıkıyönetim mahkemeleri hangi tarihi 
esas alırsa alsm, 15 Haziran 1970 istanbul ve 
Kocaeli'nde Sıkıyönetim ilânına sebep olanların 
suçlarını yevahut daha evvelki hâdiseleri de 
mebde kabul1 ederek; icabında bunları istediği 
alâkalı sivil mahkemelere sevk yetkisi de oldu
ğuna göre, bunları da maddeye dahil etmek su
retiyle maddeye sarahat verilmesini ve bu hu
susta sayın komisyonun bu teklifimi benimse
mesini ve izahatta bulunmalarını istirham ede
ceğim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

örfi İdare Kanunu, hepimizin bildiği gibi, 
bir fevkalâde hal kanunu ve bir de harb zama
nı mevkii tatbike konacak bir kanundur. Fev
kalâde bir hal olur ve Ibu sebeple örfi İdare ilân 
edilen tarihten evvelki suçlar eğer örfi İdare 
zamanımda yargılanamazsa, vatan hainliğine 
varan, memleketimizi, vatanımızı, milletimizi, 
rejimimizi yıkmayı hedef tutanların »uçları 
yanlarına kâr kalır. 

Ayrıca, bu bir harb zamanı tatbik edilecek 
fevkalâde hal kanunu olduğuna göre, harbden 
evvel vatanı, milleti aleyhine, düşmanın lehi
ne suç işleyenler harb anından itibaren mevkii 
tatbike girecek bu Sıkıyönetim Kanununa göre 
yargılanamazsa, vatan hainliği suçları da yan
larına kar kalır. 

Bu sebeplerle, madde gayet güzel tedvin 
edilmiştir. Sıkıyönetim Komutanlığının ve ımü-
essesenin de, enaz diğer müesseseler kadar va
tanperver, doğru karar verir olduğu kabul edi
lerek Sıkıyönetim Müessesesi ve Komutanının 
hangi suçluyu mahkemeye aevk edeceğini, han 
gisini etmiyeceğini de onun takdirine bırakmak 
gibi (bir yumuşak fıkra da getirilmiştir. Bina

enaleyh maddenin bu haliyle tasvip buyurulma-
sını hürmetle arz ederim. 

iBAŞKAN — Sayın Yağcı, bir sorunuz var
dı efendim, buyurunuz. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan, kısmen açıklandı ama, yine de vuzu
ha kavuşturmak için söyliyeyim. 

Bu tasarının 13 ncü maddesindeki hüküm 
3832 sayılı Kanunun 8 nci maddesinden akta
rılmasından ibarettir. Filvaki 1940 tarihli bu 
kanunla dahi bu hükümler bugüne kadar ilân 
edilen Sıkıyönetimlerde suiistimal edilmemiş
tir* Ancak, konuşan arkadaşlarımızın bahset
tiği gibi, bir hususun komisyon tarafından açık
lanmasında fayda görüyoruz. 

«Sıkıyönetim ilânına ısebebolan suçları, Sı
kıyönetim ilânından evvel işlemiş olanlar...» 
tâJbirindeki zaman ne kadardır? Sıkıyönetim 
ilânına takaddüm eden günler midir, aylar mı
dır, yılliar mıdır? Elbette ki, daha evvel işlen
miş olan suçların Sıkıyönetim Mahkemesinde 
yargılanması lâzım, ama ne kadar zaman için
de işlenmiş olanların? 

İBAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Komisyon, buyurunuz efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNi 

NE'BÜMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Evvelâ Sayın Asutay'a şu hususu derhal arz 
edeyim ki, Hükümetin getirdiği tasarı ile ko
misyonumuzun 1 nci fıkrasında hüküm bakı
mından (bir fark yoktur. Fıkraları ayrı ayrı 
okuduğumuz takdirde, bir takdim tehir bahis 
konusudur, bir redaksiyon bahis konusudur. 

Komisyonumuzun burada getirdiği yenilik, 
esas itibariyle 2 nci fıkraya taallûk etmekte
dir, 2 nci fıkranın ilâvesine taallûk letmektedir: 
«Ancak, Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan, 
Sıkıyönetim askerî mahkemelerinde bakılması
na lüzum görmediklerini ilgili adlî mercilere 
vermeye yelfckilidir.» 

Bunu getirmekten maksadımız ıda, 15 nci 
maddedeki hükümle 13 ncü maddedeki hüküm 
arasında bir paralellik temin etmekti. Tetkik 
buyurduğunuz takdirde göreceğiniz gibi, 15 nci 
maddenin 1 nci fıkrasında; «Sıkıyönetim altı
na alınan yerlerde aşağıdaki eylemleri işliyen-
ler ve bunların suçlarına iştirak edenler Sıkı
yönetim Komutanı tarafından istenildiği tak-

— 277 — 



M. Meclisi B : 97 10 . 5 . 1971 O : 1 

dirde..» deniyor. Yani Sıkıyönetim Komutanı
na bu dâvalardan hangisinin Sıkıyönetim mah
kemelerinde görülmesinin lüzumlu olduğu, han
gisinin görülmıesmin lüzuım olmadığı hususun
da bir takdir yetkisi tanımıştır. Buna muva
zi olarak 13 ncü maddeye de aynı takdir yet
kisini getirmek için bu 2 inci fıkrayı ilâve etmiş 
durumdayız. 

Onun dışında Hükümet .tasarısı ile komis
yonun kabul ettiği metin arasında bir hüküm 
farkı yoktur. 

Şimdi arkadaşımın tevcih büyurduklan su
ale arzı cevalbedeyim : 

«Bir süre getirilmesi mümkün müdür?» de
diler. 

Muhterem arkadaşlara», Hükümetle de yap
tığımız istişarede, arz etmek durumundayız ki, 
bunu bir süre ile takyidefcmek mümkün görül
memiştir; Hükümetçe de mümkün görülmemek
tedir. 

Müsaade buyurursanız bunu basit bir misal
le arz edeyim: 

Sıkıyönetimin ilânına sebebolan bir isyan ha
lini tasavvur buyurun. Bu isyan halinin hazır
lanması için, isyanın hazırlıklarından olmak 
üzere, cemiyet veya şahıs olarak yıllardan beri 
silâh depo edilmesi gibi bir fiilin içerisine gi
rilmiştir. Bunu, bâzı şahıslar birkaç aydan be
ri yapmaktadırlar, bâzı şahıslar 2 seneden beri 
yapmaktadır. Bunu. bir süre ile tâyin ve tes-
bit etmek mümkün değildir. 

Bunun dışında, zaten ceza kanunlarımızın 
tesbit ettiği bir müruru zaman süresi vardır. 
Bu müruru zaman süresinin dışına çıkanlar ha
riç, diğerleri, hangi tarihte işlenmiş olursa ol
sun, şu maddedeki unsurlar tahakkuk ve teşek
kül ettiği takdirde Sıkıyönetim Mahkemesinde 
dâvalannm görülmesi derpiş edilmiştir. Hükü
met de, komisyonunuz da bu mevzuda aynı ka
naat içerisindedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu'nun değişiklik 
önergesi var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
13 ncü maddenin aşağıdaki şekilde kabulü

nü istirham ederim. 
Saygılanmla. 

Samsun Milletvekili 
Bahattin Uzunoğlu 

Madde 13. — Sıkıyönetimin ilânına sebebo
lan suçlan Sıkıyönetim ilânından evvel işlemiş 
olanlarla, Sıkıyönetim askerî mahkemelerinin el-
koyduğu her hangi bir suçla irtibatı bulunan 
suçları işliyenlerin dâvalanna, suç Sıkıyönetim 
bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi, Sıkıyönetim 
Askerî Mahkemelerinde bakılır. 

16 Haziran 1970 İstanbul, Kocaeli Sıkıyö
netim suçlulannm dâvalarına da bugünkü Sıkı
yönetim Mahkemelerince bakılır. Zira bugün
le geçmiş suçlann irtibatı vardır. 

Ancak, Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan, 
Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinde bakılma-
lanna lüzum görmediklerini ilgili adlî mercile
re vermeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVN1 

NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —- Sayın Hükümet? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve komis
yon katılmıyor, önergeyi oylannıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylannıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Sıkıyönetim personelinin suçlarında görev : 
Madde 14. — Sıkıyönetim Komutanlığı em

rine giren personelin, Sıkıyönetim hizmet ve 
görevleri ile ilgili olarak veya Sıkıyönetim hiz
met ve görevlerinin yapılması sırasında işledik
leri suçlara ait dâvalara bakmak görevi, Sıkı
yönetim askerî mahkemelerine aittir. 

Bu kişilerin Sıkıyönetim mahkemesi görevi
ne giren suçlan hakkında re'sen kovuşturma 
yapılır. Bunlar hakkında özel kanunlarında 
gösterilen yargı usulü hükümleri uygulanmaz. 

Sıkıyönetim emrindeki asker kişilerin as
kerî Yargıya tabi suçlarına da Sıkıyönetim as
kerî mahkemesinde bakılır. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu? Yok. 
Buyurun Sayın Kubilây imer. 
M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 
Görüşülmekte olan tasannın 14 ncü madde

sinin 1 nci fıkrası, komisyonda, Hükümetin 
getirmiş olduğu teklifin daha geniş olduğu ge
rekçesi ile, hüküm biraz daha daraltılmak sure-
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tiyle bir başka şekle sokulmuş bulunuyor. Be- j 
nim teklifim de bu espri içinde olacaktır. 

Hükümetin getirdiği metnin 1 nci fıkrasında; 
«Sıkıyönetim Komutanlığı emrine giren perso
nelin, Sıkıyönetim hizmet ve görevleri ile ilgili 
olarak (buraya dikkatinizi çekeceğim) veya 
hizmet sırasında işledikleri suçlara ait dâvalara 
bakmak görevi, Sıkıyönetim askerî mahkemele
rine aittir.» deniyor. 

'Sıkıyönetimle ilgili olan hizmet ve görev
ler belirli. Sonra «...veya hizmet sırasında...» di
yor. Bu «hizmet sırası» tâbiri, sivil personelin 
gerek hizmeti ifa ettikleri makamda işledikle
ri veyahut da bu makamın dışında diğer yerler
de bulunurken işlemiş oldukları Sıkıyönetim 
hizmet ve görevi ile ilgili olmıyan bütün suçla
ra da Sıkıyönetim askerî mahkemelerinde bak
mayı öngören ve bu suretle Sıkıyönetim askerî 
mahkemelerini daha çok mahmul hale getirebi
lecek bir hüküm 'idi. 

Tasarının 2 nci maddesine göre idari ve ad
lî makamlara karşı Sıkıyönetim hizmetlileri her 
zaman için mesul bulunduklarına göre, kendi 
idari durumlarını elbette ki, o taraf tarafından, 
Sıkıyönetimle ilgili olmıyanlarm da mesul bu
lunmaları gerekçesi içerisinde, Komisyon bunun 
metnini değiştirmek suretiyle makamın dışında
ki, yani hizmetin görüldüğü makamın dışındaki 
yerlerdeki işlenen suçları onun dışında bırakan 
bir teklifle şu hale getirdi: «Sıkıyönetim Ko
mutanlığı emrine giren personelin, Sıkıyönetim 
hizmet ve görevleriyle ilgili olarak veya Sıkı
yönetim hizmet ve görevlerinin yapılması sıra
sında işledikleri suçlara ait dâvalara bakmak 
görevi; Sıkıyönetim askerî mahkemelerine ait
tir.» Yani, aleıtlâk hizmet sırasında değil de, 
Sıkıyönetim hizmet ve görevlerinin yapılması 
sırasında Sıkıyönetim hizmeti ile alâkası olmı
yan suçları da bunun içerisine alınmasını ön
gördü ve bu şekilde biraz daha daraltıp, Sıkı
yönetim askerî mahkemeleri üzerindeki yükü 
biraz daha hafifletme yoluna gitti. 
Komisyonda da bu husus üzerinde durulmuş ve 
bu şekilde gelmişti. 

Tamamiyle bu espri içerisinde Sıkıyönetim 
hizmet ve görevlerinin ifası sebebiyle Sıkıyöne
tim makamlarına karşı işlenen suçlar veyahut 
o hizmetin ifası sırasında işledikleri Sıkıyöne
timle ilgili suçlar baki kalmak şartı ile, sivil | 
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hizmetler dolayısiyle veyahut şahsi birtakım ha
reketleri dolayısiyle sivil şahısların bir aylık, 
iki aylık gibi bir Sıkıyönetim döneminde de 
olsa askerî mahkemeleri meşgul etmemeleri ge
rekçesi içerisinde bendenizin verdiği şöyle bir 
teklif vardır. «Sıkıyönetim Komutanlığı emrine 
giren personelin Sıkıyönetim hizmet ve görev
leriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait dâva
lara bakmak görevi; Sıkıyönetim askerî mah
kemelerine aittir.» 

Bu suretle komisyonun değiştirge esprisi 
içerisinde Sıkıyönetim askerî mahkemelerinin si
vil suçlara ait, hattâ âdi suçların - ki, bunların 
içerisine girme durumunda olacaktır - bilcüm-
lesini sivil mahkemelere bırakma gibi bir dü
şünce ile bu teklifimi getirmiş bulunmaktayım. 
İtibar edilmesini teklif ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini okutu

yorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sıkıyönetim kanun tasa

rısının 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının met
ninden; Sıkıyönetim mahkemelerinin sivil yö
netim ve âdi suçlarına ait dâvalara bakmaları
nın gerek vazife ve salâhiyetler yönünden, ge
rekse işlerinin fuzulî olarak artacağı gerekçesi 
ile «veya hizmet sırasında» ibaresinin Hükümet 
tasarısı metninden, «veya Sıkıyönetim hizmet 
ve görevlerinin yapılması sırasında» ibaresinin. 
komisyon teklifi metninden, (hangisine itibar 
olunacaksa) çıkarılmasını ve fıkra metninin; 

«Sıkıyönetim Komutanlığı emrine giren per
sonelin, Sıkıyönetim hizmet ve görevleriyle il
gili olarak işledikleri suçlara ait dâvalara bak
mak görevi Sıkıyönetim askerî mahkemelerine 
aittir.» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Konya Milletvekili 
Mustafa Kubilay îmer 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu
sunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMO&LU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurursanız çok kısa olarak zabıt
lara geçmesi bakımından bir hususu arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

önergenin kabulü halinde tatbikatta bâzı 
müşkülât doğacaktır. Komisyonumuz maddeyi 
Hükümetin getirdiği tekliften daha dar bir tek
lif haline getirmiştir. Hükümet teklifinde, «Hiz
met sırasında işlenmiş suçlar» diye umumi bir 
tâbir kullanılmıştı, biz komisyonda; «Sıkıyöne
tim hizmet ve görevlerinin yapılması sırasında 
işledikleri suçlar» diye tavzih ettik. Müsaade 
buyurursanız bir tek misalle durumu arz ede
yim:. 

Sıkıyönetim vazifesi ile vazifelendirilmiş 
iki şahıs tasavvur edelim; bir polis memuru ile 
bir askerî şahıs muayyen bir Sıkıyönetim va
zifesi ile vazifelendirilmiş ve bir aramaya gön
derilmişlerdir. Bu arama sırasında bir suç iş
lemişlerdir. Arama yaptıkları yerde, bilfarz 
bir âdi hırsızlık suçu işlemişlerdir. Bu suçtan 
dolayı askerî şahıs Sıkıyönetim mahkemesine, 
aynı vazifeyi yapan, aynı Sıkıyönetim Komuta
nının emrinde bulunan sivil şahıs sivil mahke
meye gidecektir. Bu, tatbikatta birçok karışık
lıklar doğuracağı için fıkranın aynen muhafa
zasının lüzumlu olduğu kanısındayız. 

Arz ederim. 
KADRİ EROĞAN (Sivas) — Vuzuh kazan

ması için bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KADRİ EROĞAN (Sivas) •— Bir sivil me

mur Sıkıyönetim Komutanı emrinde vazife gör
mektedir ve vazife esnasında kiracısı ile vâki 
olan hakaret neticesinde hangi mahkemede mu
hakeme edilecektir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Devamla) — Sıkıyönetim hiz
metinden doğmamış bir şey ise elbette ki normal 
mahkemelere gidecektir. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Ama vazife 
esnasında olmuş. Lütfen bunu tavzih ©din. Va
zife görüyorken kiracısı gelmiş, karşılıklı müna
kaşa sonunda hakaret suçu tekevvün etmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Devamla) — Bunun ilgisi yok 
efendim, Sıkıyönetim mahkemelerinin vazifesi 
şümulü içerisine girmiyecektir. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — «Alâkası yok» 
diyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Devamla) — Evet. 
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BAŞKAN — Efendim, değişiklik önergesi
ne sayın komisyon ve sayın Hükümet katılmı
yorlar. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

15 nci maddeyi okutuyorum: 
Sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yetki

leri : 
Madde 15. — Sıkıyönetim altına alınan yer

lerde aşağıdaki suçları işliyenler ve bunların 
suçlarına iştirak edenler Sıkıyönetim Komuta
na tarafından istenildiği takdirde, sıfat, mes
lek ve memuriyetleri ne olursa olsun Sıkıyöne
tim Komutanı nezdindeki askerî mahkemeler
de yargılanırlar : 

a) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
birinci babının birinci, ikinci ve dördüncü fa
sıllarında yazık Devletin kişiliğine karşı işle
nen suçlar; 

b) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
beşinci babının birinci ve ikinci faslında yazık 
suç işlemeye tahrik ve cürüm ikâı için cemiyet 
kurmak suçları; 

c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
altıncı babının ikinci faslında yazık Devlete 
ait mühür, damga ve sair alâmetlerin taklidi 
hakkındaki suçlar; 

d) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
yedinci babında yazılı kamunun ıselâmeti aley
hine işlenen suçlar; 

e) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
onuncu babının ikinci faslında yazılı yağma, 
yol kesme, adam kaldırma suçlan; 

f) Türk Ceza Kanununun 179, 180, 188, 201, 
234, 235, 236, 241, 242, 248, 249, 254, 255, 256, 
257, 258, 260, 264, 266, 268, 271 nci maddelerin
de yazılı suçlar ile 6136 sayılı Ateşli ıSilâhlar ve 
Bıçaklar hakkındaki Kanunda yazılı suçlar; 

g) Türk Ceza Kanununun 390 ve 391 nci 
maddelerinde yazılı suçlar ile haberleşmeyi 
sağlıyan Posta, Telgraf, Telefon işletmesi Ge
nel Müdürlüğüne veya Türk Silâhlı Kuvvetle
rine ait her türlü araç, gereç, tesis ve telleri
ne karşı işlenen hırsızlık suçlan; 

h) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 
59 ncu maddelerinde yazık suçlar; 

i) Askerî Ceza Kanununun 75, 93, 94, 95 
ve 96 nci maddeleri ile 148 nci maddesinin ikin-
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ci fıkrasında ve 160 ncı maddesinde yazılı suç
lar; 

j) Takibi şikâyete bağlı olmıyan veya şah
si dâva yoliyle takibi gerekli bulunmıyan basın 
yoliyle işlenmiş" suçlar; 

k) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkında Kanuna muhalefetten doğan suçlar; 

1) Derneklerin, sendikaların ve meslekî ku
ruluşların kanunlarda mevcut kapatıhnalariyle 
ilgili dâvalar; 

(Anayasanın ve 648 sayılı Siyasi Partiler 
Kanununun siyasi partilerin kapatılmasiyle ilgi
li hükümleri saklıdır) 

Yukarda yazılı suçlara el koyan yetkili 
merciler bu suçlara ait hazırlık soruşturması 
evrakını vakit geçirmeden Sıkıyönetim Komu
tanına göndermekle yükümlüdürler. Sıkıyöne
tim Komutanı kendisine gönderilen evrakı ya 
Sıkıyönetim Komutanlığı nezdindeki askerî 
mahkemenin askerî savcılığına verir veya ge
nel hükümler gereğince işlem yapılmak üzere 
yetkili mercie geri gönderir. 

Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan sanık 
kişileri, Sıkıyönetim Komutanlığı nezdindeki 
askerî mahkemeye sevk ve tutuklanmaları ge
rekip gerekmediği hakkında bir karar alının
caya kadar gözetim altında tutulabilir. Bu süre 
15 günden fazla olamaz. 

Yasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasa 
hükümleri ile Anayasanın 90 ncı maddesi hük
mü ve diplomatik dokunulmazlıkla ilgili Mil
letlerarası Hukuk kuralları saklıdır. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
O. H. P. GRUPU ADINA KEMAL ÖNDER 

(İzmir) —Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
înısanlık tarihi boyunca yapılan mücadeleler 

sonunda, insanın kişiliğini koruma hakkı olarak 
kazandığı en büyük ve önemdi güvenlik hürri
yetini, ne suretle ve ne sebeple olursa olsun 
tahdidetmek istiyenlere karşı elde ettiği hâkim 
önünde yargılanma hakkı, insan haklarının kut
sal denmeye lâyık olanıdır. 

Daha 1215 tarihilerinde anayasalara veya o 
hükümde belgelere girmiş olan bu hak, giderek 
gelişmiş ve bugün istisnasız bütün dünya mil
letlerinin anayasalarında hiçbir suretle ihlâl 
edilemez bir hak olarak hüküm ve teminat altı
na alınmıştır. 

Yine bu hak, hukuku beşer beyannamelerin
de, Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesin
de, Avrupa Konseyi însan Haklarında müeyyi
de ile dahi güvence altına alınmıştır. 

Türk hukuk tarihinde ve geleneğinde bu 
hak, giderek gelişmek suretiyel abideleşmiş ve 
Anayasamızın muhtelif maddelerinde mazeret 
veya vesile ile ihlâl, tahdit ve takyidedilmez 
bir hak olarak yerini almış bulunmaktadır. 

Bu itibarla, sıkıyönetim «mercilerinin kişiyi 
zan altına aldıktan sonra 24 saat içinde hâkim 
huzuruna çıkarmayıp, 24 saatten fazla her han
gi ıbir süre, adı ne olursa olsun, hürriyetinden 
mahrum etmesine hiçbir hukukî, insani, kanuni 
gerekçe ve zorunlluk gösterilemez. 

iHâkim huzuruna çıkarılmıyan kişi yalnız 
hürriyetinden değil, fizyolojik ve sosyolojik ih
tiyaçlarından bir anlamda mahrum edilmiş bu
lunacağı, insanları ancak hâkimlerin hürriyet
lerinden mahrum edebileceği düşüncesi ve ev
rensel kuralı yanında hiçbir gerece geçerli ola
maz. 

Halk Partisi Grupu adına saygılarımızı su
nar, bu konu ile ilgili verdiğimiz önergenin, 
yani sürenin 24 saatten fazla olamıyacağı şek
linde verdiğimiz önergenin itibar görmesini say
gılarımla arz ederim. (C H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın îmer, buyurun efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
MUSTAFA KUBİLÂY ÎMER (Konya) — Muh
terem Başkan, kıymetli milletvekilleri; 

Anayasanın sarih maddelerine aykırı oldu
ğunu, kanunun tümü üzerindeki görüşmeler sı
rasında iddia ettiğimiz maddelerden birisi de 
budur. İçerisinde böyle bir hükmü taşıyan mad
denin 15 nci madde olduğunu burada tekrar 
tasrih etmekte fayda vardır. 

Anayasa hükümlerine göre; hiçbir kimse 
24 saatten daha fazla bir müddet nezaret, yani 
kanun tasarısının metnindeki «'gözetim» altında 
bulunma müddetini aşan bir müddetle hürriye
tinden mahrum bırakılma durumunda olamaz. 

Anayasanın 30 ucu maddesinin 4 ncü fıkrası 
açıkça şöyle söylüyor : «Yakalanan veya tutuk
lanan kimse, tutulma yerine en yakın mahke
meye gönderilmesi için gerekli süre hariç, 24 
saat içinde hâkim önüne çıkarılır ve bu rüre 
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geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın hürri
yetinden yoksun kılınamaz. Yakalanan veya tu
tuklanan kimse, hâkim önüne çıkarılınca durum 
hemen yakınlarına (bildiridir» 

Bununla yetinmiyor, 5 nci fıkra daha var : 
«Bu esaslar dışında işleme taJbi tutulan kim

selerin uğnyaoaMarı her türlü zararlar, kanuna 
göre Devletçe ödenir.» 

Madde hükmü açıkça belirlenmiştir. 
Diğer taraftan, verdiğimiz önergede de be

lirttiğimiz üzere 10 . 3 . 1954 tarihli ve 6366 
sayılı İnsan Haklarını ve Anahürriyetlerini Ko
ruma Sözleşmesi ve bunun eki protokolün tas
diki hakkındaki Kanun ile de, milletlerarası 
hukukun kaibul ettiği bir prensip Anayasamızın 
hükümleri arasına girmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Burada yine tescil ettirmek istediğimiz bir 

durum var : Anayasaya aykırı hiçlbir kanun çı
kamaz, kanunda hiçbir hüküm olamaz. Hürri
yetler ve haklar Anayasa ile insanlara verilmiş 
olduğuna göre, kanunların Anayasaya aykırılı
ğı diye bir mevzu düşünülemez. 

Biraz evvel görüşülmüş bulunan 3 ncü mad
denin (c) fıkrasındaki «matbaa kapatılmaz» 
hükmüne de burada iştirak etmek suretiyle, hu 
tasarının şu maddesinde de teklif getirmek su
retiyle şunu da tescil ettirmek istiyoruz M, ma
alesef Sayın Hükümet de, Anayasaya açıkça 
aykırı bir hükmün sıkıyönetim kanun tasarısı
na alınmasına taraftardır. 

Bunun, Anayasanın açık hükümleri karşısın
da olmak itibariyle teçvizedilmesine imkân ve 
ihtimal yoktur. Bu hüküm, Anayasaya aykırı 
olduğu iddia edilen daha evvelki hükmün kabul 
edilmesinde olduğu gibi oylarla kaibul edilse 
dahi, bizim inancımız o yoldadır ki, sıkıyöneti
mi halen tatbik etmekte olan şerefli ordumuzun 
büyük kumandanları, sıkıyönetim komutanları 
bugün de olsa, yarın da ilân edilecek sıkıyöne
tim de de olsa, Anayasaya açıkça aykırı olan 
bir kanun hükmünü tatbik etmek suretiyle Ana
yasanın ihlâli gibi bir durumun içine girmiye-
ceklerdir. Mutmain olduğumuz yegâne husus 
budur. 

Anayasaya aykırı olduğu açıkça belli olan 
ve bugünkü Anayasaya göre çıkmasına imkân 

olmıyan «bu süre 15 günden fazla olamaz» hük
münün, «Bu ısüre 24 saatten fazla olamaz» şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ediyoruz. 

Teşekkür ederim. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurun. 

HİLMİ ÎŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım ; 

15 nci madde, sıkıyönetim mahkemelerinin 
görev ve yetkilerine aittir. Burada bâzı millet
vekili arkadaşlarımızın hassasiyetle üzerinde 
durdukları bir noktaya dokunmak istiyorum. O 
da, maddedeki; «sıkıyönetim komutanı bu suç
lardan (yani 15 nci madde de tadadedilen suç
lar) sanık kişileri sıkıyönetim komutanlığı nez-
dindeki askerî mahkemeye sevk ve tutuklanma
ları gerekip gerekmediği hakkında bir karar 
alıncaya kadar gözetim altında tutabilir. Bu sü
re 15 günden fazla olamaz» hükmüdür. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gerçekten kişilerin Anayasa tarafından ta

nınan temel hakları, hürriyetleri ve özgürlükle
ri vardır. Bunu kabul etmemek için mantığın 
çalışmamış olması gerekir. Fakat bunun yanın
da Anayasamızın 1 nci maddesi ile 3 ncü mad
desi vardır ki, burada daha önceki konuşmamız
da da temas eylediğimiz veçhile «Türkiye Dev
leti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür.» 
der. 

Sıkıyönetim dışındaki hukuk kuralları, nor
mal hukuk prensiplerine göre çalışır; ama sıkı
yönetimin, fevkalâde hallerde başvurulan bir 
müessese olduğu yine hepinizin bildiği bir ger
çektir. Bu yönü ile biz arkadaşlarımızın fert ve 
kişi hürriyetleri konusunda ileri sürdükleri fi
kirlere, muvakkat bir zaman için ilân edilen sı
kıyönetimin tatbikatım sağlıyan sıkıyönetim 
kanun tasarısı içimde iştirak etmek imkânını bu
lamıyoruz. Kişilerin hürriyetlerini ortadan kal
dıranlar, kişileri dağlara kaçıranlar, onların 
mallarını, canlarını ortadan kaldıran kişilerin de 
hürriyeti olduğunu burda savunmak mümkün
dür. Hürriyetleri geniş olarak kabul ederseniz, 
hapishane içindeki mahkûmların dahi kafaları
nın içinde hürriyet olduğunu kabul etmek müm
kün ; ama biz buradaki 15 gün veya 30 gün me
selesini değil, takdir hakkı meselesini de değil, 
pratik bir konunun üzerinde durmak mecburi
yetindeyiz. 
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Sıkıyönetim ilân ediliyor, isyan halli var, 
fevkalâde bir hal var. Binlerce kişi tutuklanmış 
durumdadır. Siz 24 saat içinde nasıl bunun tu
tanaklarını tanzim edersiniz ve hâkim huzuruna 
götürebilirsiniz? 24 saat olarak kabul etseniz 
bile, sıkıyönetim kumandanlığı 24 saat dolduktan 
sonra yine onları nezaret altına alacak, yine 
tahkikata devam edecek, 1 saat bırakack; hu
kukî bakımdan doğru olmamakla beraber, tatbi
kat bakımından, pratik bakımdan bir yol anya-
caktır. Biz bu yönü ile muhterem arkadaşları
mızın ileri 'sürdüğü basm özgürlüğü, matbaala
rın kapatılması meselelerini, «muvakkat bir za
man için durdurma» olarak kabul ediyoruz. 
Memleketi, milleti, cumhuriyeti, hürriyeti kö
künden kaldıracak şekilde suç işliyen, bütün 
basın imkânlarını ve matbaaları kullanacak, 
dinlemiyecek ve sonra da kapatılmıyacak.. Bü
tün bu meseleler, fertlerin cemiyet içimde hür 
olarak yaşaması içindir. îşte sıkıyönetim ilânın
dan sonra 15 gün geçmiştir; memleketin içinde 
bulunduğu huzuru görüyorsunuz. Fakültelere 
gidiyorsunuz, gayet sakin, duvarlar temiz, ço
cuklar derslere giriyorlar. Dün niçin yoktu?... 
Bunlar sosyal, kültürel, ekonomik meselelerden 
değil, tamamen ideolojik bir meseledendir. (A. 
P. sıralarından «bravo» sesleri) Bu yönü ille biz, 
Hükümet tasarısında yer alan 30 ffüne kadar 
olan kısmının kabulünde fayda görüyoruz. A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri) 

Bir taraftan şerefli Türk ordusundan bah
sediyorsak, kumandanlardan bahsediyorsak, on
ların takdir haklarını da hukuk çerçevesi içinde 
kullanacaklarını kabul etmek zorundayız. Eğer 
işleri bir gün içinde bitiyorsa, iki gün içinde bi-
tiriliyorsa, iki gün sonra mahkeme huzuruna çı
karılacak demektir; boş yere onu 15 gün, 30 gün 
nezaret altına almıyacaktır. Bu bakımdan biz 
Hükümet tasarısının kabulünü istiyoruz. Kısa 
bir zaman için, bir ay için, iki ay için yürürlük
te olacak ve tatbikatını bu zaman içinde yerine 
getirecek sıkıyönetime imkân vermek, vatanse
ver insanların en büyük borcudur. Bunların kö
künü kazımak için, bilhassa «Türk haûklan» 
ndan bahsedenler, üniversitenin içine bunları 
getirip, namuslu milliyetçi, ülkücü, Ziya Gö-
kap'çi, Atatürk'çü kişileri ortadan kaldırmak 
istiyen, tamamiyle 'dış memleketlerden idare 
edildiklerinin tesbit edildiği sıkıyönetim ku
mandanları tarafından halik efkârına açıklanan 

bu kişilerin, iyi bir şekilde hukuk süzgecinden 
geçirilebilmesi ve bunlar hakkında iyi bir şekil
de tahkikat yapılabilmesi için 30 günlük hakkı 
tanımak mecburiyetindeyiz. Takdir hakkı onla
rındır. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın işgüzar, süreniz doldu 
efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bir öner
gemiz vardır, takdim ediyorum, önergemizi bu 
açı altında, Türk Milletinin, vatanının bütünlü
ğü yönünden muhterem arkadaşlarımın kıymet
lendirerek dikkate almalarını istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; hepinize saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurun. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Müzakere etmekte bulunduğumuz 15 nci 

maddeye başka bir açıdan bakmak ve bir teklif
te bulunmak üzere söz aldım. 

Bu maddede sıkıyönetimin ilânında mahke
melerin hangi suçlara bakacağı sayılmıştır. Bun
ların başlıcalan, Devletin kişiliğine karşı işle
nen suçlar, tahrik ve cürüm ikaı için cemiyet 
kurma suçları, Devletin alâmetini veya bütün 
alâmetlerini taklit hakkındaki suçlar, kamunun 
selâmeti aleyhine işlenen suçlar, Devleti, milleti 
bölmeye matuf olan suçlar ki, bugüne kadar 
bunlardan bütün parti grupları olarak, millet
vekilleri olarak büyük ıstırap çektik, şikâyetçi 
olduk ve bunların biran evvel halledilmesi için 
sıkıyönetim ilân edildi. 

Sıkıyönetimin kısa bir zamanda müessir ne
tice vermesi elbette şarttır, zaruridir ve bundan 
halkımızın da kısa bir zamanda memnunluk 
duyduğu apaşikâr görülmüştür. Binaenaleyh, 
ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin gerek bu fev
kalâde ahval dolayısiyle, gerek savaş halinde 
müessir neticelerini mutlaka vermiş olması lâ
zımdır. Lâzımdır ki, bundan sonra aynı suçlan 
işlemek durumunda kalan kimselerin uzun boy
lu düşünmeleri iktiza etsin. 

Bu maddede gerekli suçlar tadadedilmiş ol
makla beraber, Türk Ceza Kanununda veya As
kerî Ceza Kanununda zikredilmiş olan birtakım 
suçların karşılığında öngörülen cezalar vardır 
ve bu cezalar bugünün şartlarına uygun değil
dir. Müddet itibariyle bunlar bir ay, üç ay, beş 
ay, altı ay gibi umumiyetle az süreli cezalan ih
tiva etmektedir ve bu hükmü giymiş olan suç-

— 283 — 
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lıı kimseler bu cezalardan ziyadesiyle müteessir 
olmadığı için, bunları ikinci defa, üçüncü defa 
işlemek cüretini göstermektedir. Keza, bu suç
ları hiç işlememiş olan kimseler de aynı şekilde 
bunlara cüret edebilmektedir. Binaenaleyh, bir 
suçu işlemiş olan bir kimse bunun müessir bir 
şekilde neticesine mâruz kaldığı takdirde nefsi
ni ıslah etmek mecburiyetini hissedecektir. Bu 
mecburiyet karşısında Devletimizin, milletimi
zin bundan huzur duyması iktiza eder, bir hu
zura kavuşması iktiza eder. Bu bakımdan bu 
maddenin sonuna bir fıkra eklenmesini lüzumlu 
ve şart gördüm, O da şudur : 

«•Sıkıyönetim mahkemeleri yukarıda tadado-
lunan suçlara mürettep cezaları bir misline ka
dar artırmaya yetkili olmalıdır.» 

Şayet Yüksek Heyetiniz, bu fevkalâde şart
lar karşısında Devleti yıkmak, milleti bölmek, 
komünizm propagandası yapmak, Yüce Meclis
leri itibardan düşürmek gibi ağır suçlan ika 
edenler hakkında, şayet sıkıyönetim mahkeme
lerini kanunlarda öngörülen suçların cezalarını 
bir misline kadar artırma yetkisi ile teçhiz et
miş olursa, daha müessir neticeyi elde etmiş ola
cağız Bu memleketimizin, milletimizin selâme
tine olacak bir husustur. 

'önergem bu mahivettedir, komisyonun, Hü
kümetin ve sizlerin iltifat buyurmasını rica edi
yorum. 

(Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımı: Sayın 
Naci Gacıroö-lu ve Savın Kemal Demirer ile 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Yusuf Ziva Ya#cı. birleşimin tasarının bitimine 
değin uzatılmasını istemişleridir, ayrı ayn öner
gelerle. Bu önergeleri oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ıSayin tfzunoğlu. buyurunuz efendim. 
BAHATTtN UZUNOĞLU rSamsun) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bugün Sıkıyönttim Kanununun 15 nci mad

desinin (1) bendi üzerinde su anda fikir beyan 
ediyoruz; 24 saat mi olsun, 1'5 gün mü olsun, 
yoksa Hükümetin teklif ettiği gibi İl ay mı ol
sun? 

Bâzı arkadaşlammıiz, Anayasanın normal za
manlarda öngördüğü şekilde 24 saatte adlî mer
cilere teslim edilsin diyor. Bugün öyle bir orta

mın içindeyiz ki, 24 saatte bâzı şahısların hüvi
yetlerini tesbit etmek mümkün değil. Saniyen, 
bugün ne bir harb halindeyiz, ne de, bâzı mün
ferit banka soyma, trotil kalıbı patlatma ve mil
leti sindirme gibi anarşi olaylarının dışında bir 
harb hali, bir isyan hali mevcuttur. Bir isyan 
halini tasavvur edin, bir köyde, bir kasabada 5 
bin kişi, 10 bin kişi ayaklanmış; Anayasanın 
normal zamandaki hükmüne göre 24 saat zarfın
da bunların ifadelerini alıp mahkemelere sevk 
edeceksiniz... Mümkün mü bu? îşte en yakın ta
rihteki Orta - Doğu misali. Orta - Doğu tatbi
katı göstermiştir ki, birçok kişiler o gün serbest 
bırakılmış, mahkeme daha sonra yaptığı araş
tırmalarla bâzı şahısların da suçlu olduğunu 
görmüş, gıyabi tutuklama kararı almıştır. Ama 
bu şahısların çoğu ortada yoktur. Eğer o gün 
bu Sıkıyönetim Kanunu mevcudolsa idi, o tu
tuklanan, alıkonulan şahısların ifadeleri enine 
boyuna alınmış olsa idi, işte Sıkıyönetim Komu
tanlığının akşam sabah arandığından bahsettiği 
kimseler hakkında tebliğ neşretmelerdi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz bu Sıkıyönetim Kanununu bugün kul-

lanmıyacağız, Allah korusun yarın fevkalâde 
bir harb zamanı zuhur etti, bir bölgede isyan 
zuhur etti, 5 bin, 10 bin kişi ayaklandı. Bunları 
nezaret altında tutup da, 24 saat içinde nasıl ev
raklarını hasırlayıp da alâkalı mahkemeye sevk 
edeceksin? Tatbikat göstermiştir ki, bu yanlış
tır ve süre azdır, Hükümetin teklifi gibi en az 
bir ay olmalıdır; hattâ daha uzun süre, ama 
örfi İdare Komutanlı*' bitiremediği tahkikatı 
için biraz evvel bir arkadaşımın söylediği gibi 
1 saatliğine bırakır, 1 saat sonra tekrar içeriye 
alır ve mevzuata uydurur. 

Bendeniz komisyonun değil, Hükümet tekli
finin kabulü hususunda bir önerge verdim, ilti
fat etmenizi rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın G-acıroğlu, buyurunuz 
efendim. 

NAÖÎ GACIROĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

15 nci madde ile ilgili olarak bir hususu hu
zurunuzda dile getirmek isterim : 

Millet; millî bütünlüğüne, millî ruha, geçmiş 
devredeki varlığına sahibolan, birlik içinde bu
lunan bir topluluğun adıdır. Devlet, milletin 
şahsiyet bulmuş, şekil bulmuş durumudur. Mil-
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leti parçalayıp, «Türk halkları» deyimi ile çeşit 
çeşit şekle sokmak istiyen Doğu Kültür Der
neği, işçi Köylü Gazetesi ve çeşitli sosyalist ya
yınlarla bu milletin bütünlüğünü ortadan kal
dırmak isitiyen hareketin aslı tamamiyle düzen 
değişiMiğine, düzeni değiştirmeye matuftur. Bu 
hareket zahiri olarak «devrim» kelimesi ifadesi 
içinde ortaya atılmaktadır. Aksi mânada dev
rim halk ihtilâli mânasını tazammun etmekte
dir. Devleti güçlü kılmak lâzımdır. Bu bakım
dan 24 saat içinde bu engerek yılanlarının başı
nın ezilmesine imkân ve ihtimali yoktur. Hürri
yeti suiistimal eden, hürriyetti boğmak istiyen, 
hürriyet hastalarına karşı bu mânada burada 
müsamahakâr olmak mevzuulbahsolamaz. Muh
terem C. H. P. Grupımun 24 saatlik bir ımidf^t 
üzerinde İsrar etmesini, bir bakıma sabotajcı 
komünist bir ihtilâl içerisinde kaçan, bu zihni
yete taviz verir mânada görmek istemem... (C. 
H. P. sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar.) 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Otur otur
duğun yerde!. Meclisi sen (bu hale getirdin, 
u'tammaz herif in aşağıya... 

BAŞKAN — Beyefendi müsaade buyurunuz. 
Savın Gacıtfosrlu sözünüzü kestim efendim. 
Sayın arkadaşlar yerinize oturunuz efen

dim. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Bu hale ge

tirin, ondan sonra çıkın kürsüye, kürsü suiisti
mali vamn. 

NKRMÎN NEFTÇİ (MUŞ) — Hem suçlu, 
hem güçlü... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
iSavm Ga,raro#lu. sözlerinizde sataşma var

dır. Lütfediniz bunu... 
NACİ GACIROĞ-LU (Devamla) — Sözümü 

tamamlamadım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, ben sözü

nüzü kestim efendim. 
NACÎ GACIRO&LU (Devamlla) — «Görmek 

is'temem» dedim efendim. 
BAŞKAN — Tavzih ediniz efendim, buyuru

nuz. 
KEMAL DEMtR (Bolu) — Tavzih ettirme

diğiniz takdirde C. H. P. Grupu adına konuşa
cağız. 

NACÎ GACEtOĞLU (Devamla) — Kemal 
Bey, müsaade edin sözümü tamamlıyayım. 

Muhterem C. H. P. Grupu, kastım haricinde 
başka mâna çıkarıyor. Halk Partisinin asli uz
vunun milliyetçi olduğu ve Türk vatan ve bü
tünlüğünün esasında karar kıldığı kanaati için
deyim. Fakat 24 saatlik bu müddetin bu mâna
da kabul edilmemesi benim şahsi kanaatimdir. 
Bunu bu şekilde söyledim, zabıtlarda da okuna
bilir efendim. 

Fakat muhterem arkadaşım Mehmet Aytuğ'-
un müdahalesi ile başka mânada tezahür etti, 
asıl kastım budur. Elbetıte ki, muhterem C. H. 
P. Grupu en az bizim kadar bu mevzuları düşü
nür. Ben bu hususta 25 günlük bir müddet üze
rinde ısrar ettim, takririm var, saygılarımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, buyurunuz efen
dim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

15 nci maddede zikri geçen 15 günlük süre
nin, bâzı arkadaşlar nezdinde bdr nevi, «mutlak 
surette kabul edilen nezaret süresi» mahiyetin
de telâkki edilmesi hususunda bir zühul mev
cuttur. 

Buradaki süre, maddenin sarahatinden de 
anlaşılacağı üzere, tahkikatın ikmali için, ne
zarete tabi fiillerde sanığın ancak bu müddet 
zarfında nezaret altında bulundurulmlası ve 
âzami olarak bu müddet zarfında hâkim huzu
runa çıkarılması mânasını işrap etmektedir. Bu 
husus, bâzı arkadaşlarımızın iddia ettiği gibi, 
antidemokratik bir hüküm sayılmamak icabe-
der Bilhassa bizim tarihimizde bu gibi ahkâm 
mevcuttur. 1950 senesinden evvel ve hattâ bdr 
müddet sonra da, bizde mevcut Polis Vazife 
ve Salâhiyet Kanununun 18 nci maddesi 30 gün
den fazla nezaret altında bulundurulmak sure
tiyle tahkikat ve incelemelerin ikmaline mesağ 
ve cevaz veriyordu. Hattâ son zamanlara ka
dar «Serseri Nizamnamesi» ve «Mazanne-i Sû 
Eşhas» tâbir edilen kanun ve ahkâm dahi biz
de hayli zaman tatbik edilmiştir. 

Demin bir arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 
biz yalnız sembolik olarak bâzı hususlarda hür-
rivet edebiyatı yaparken, birçok hak ve hürri
yetlerin de ayak altında çiğnendiğini görme-
mezlikten gelmemiz icabeder. Bizce en büyük 
hak ve hürriyet bir milletin bekası ve insanla
rın hayat hakkıdır. Kendisini devrimci, idealist 
olarak sahte pazara sürükliyen o devrimci, o 
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okumuş eşkiya getirir ide devletin üç - beş fcu- ı 
ruş parası için bayatını feda ©den odacının al
nına kurşunu sıkar da, ondan sonra Devlet kuv
vetlerine milyonlarca masraf ihtiyarı ile yaptır
dığımız üniversitelerin taraçasından Devlet 
kuvvetlerine cemm-i gafir, yani üçyüz, dört
yüz, beşyüz kişi olarak silâhla mukabele eder
se, böyle toplum suçlan muvacehesinde acaba 
hazırlık tahkikatını hangi vasıta ile, kaç günde 
ikmal etmek mümkündür? Bunu arkadaşları
mızın basiretine terk etmek istiyoruz. Elbette 
bu tahkikatın tekemmülü, sanığın bu fiili işle
yip işlemediği hakkındaki bâzı emarelerin da
hi hâkime arz edilmesinde fayda mevcuttur. 
Nitekim tatbikat bu 24 saatlik müddetin kısır 
ve elverişli olmadığını umumi ahkâmda dahi 
ispat edecek deliller bize vermiştir. 

Geçenlerde Komisyonda da arz ettim, Orta 
Doğu Üniversitesinde o okumuş silâhendazlan-
mızdan üçyüz, dörtyüz kişinin veya bin kişiye 
varan bir kuvvetin jandarma ve polise silâhla 
mukabelesinden sonra elde edilerek polis mü
dürlüğüne götürüldükten sonra hâkim huzu
runa gidildiğinde üçyüz, dörtyüz kişinin bak
ılandaki delil ve emarelerin lâyıkıyla tesbit edi
lememiş olmasından dolayı 23 kişi tevkif edil
miş, gerisi serbest bırakılmış; bilahara tahkikat 
tekemmül edip birçokları hakkında delil elde 
edilince, tevkif edilmesi lâzımgelen kişilerin 150 
den fazla bir yekûna baliğ olduğu anlaşılınca 
hâkim bunlar hakkında tevkif kararı da ısdar 
etmiştir. Bu sefer polis ve Devlet kuvvetleri 
bunları aramaya koyulmuş, fakat bulmak 
kolay olmamıştır. Binaenaleyh, bu gibi ahval
de bu kabul edilen müddet fazla bir müddet 
değildir, antidemokratik de değildir, Anayasa
ya da aykırı bir hüküm değildir, hak ve huku
ku da ihlâl etmemiştir. Haksızlığa, zulme, eşkı
yaya, şekavete karşı cemiyeti ve Devleti siya-
net için konulmuş bir şeydir. 

Kaldı ki, içinde karşılaştığımız hâdise de 
olduğu gibi biz Aıuayasayı koruyalım güzel, fa
kat biz bu Anayasayı bu şekilde korurken bu 
sefer Devlet, millet elden gidecektir; bunu da 
takdir etmek lâzımdır. 

Bu itibarla, hepinizin de bildiğiniz ve gördü
ğünüz şeyler üzerinde daha fazla durmıyaca-
ğım, Hükümetin getirdiği teklif çok insaflı 
bir tekliftir. Hattâ biz bu insaflı teklifi biraz | 
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kıs'alttık, yani 15 güne indirdik. Bu itibarla me
tin yerindedir ve bu şekline oy verilmesi lehin-
deyim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi 

gelmiştir, okutuyorum: 

Meclis Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Amasya 

Salih Aygün 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayeti arz ve teklif 

ederim. Saygılarımla. 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Sayın 
Birgit, buyurunuz efendim. 

ORHAN BtRGIT (Ankara) — Sayın arka
daşlarım; 

Hukuk Fakültesinin 2 nci sınıfındayız, İda
re Hukuku sınavı yapılıyor; sayın hocamız Ra-
gıp Sanca, sayın hocamız ısıddık Sami Onar 
İdare Hukuku sınavı yapıyorlar. (İstanbul Üni
versitesi Hukuk Fakültesinde okuyanlar bu iki 
değerli hukukçunun ne çetin bir sınav mümey
yizi olduklarını bilirler.) Bir arkadaşımıza sıkı
yönetimi sormuş hocamız. Arkadaşımız anlatma
ya çalışıyor filân, yapamıyor. Sınıfta kaldı. Bir 
başka arkadaşımıza - halen Eskişehir'de avu
kat aynı suali sordu Sayın Sarıca,.. Arkadaşı
mız bilemiyor, etrafına bakındı, hazırlanama-
mış, dedi ki; «Hocam! Şimdi buradan çıkanm, 
Marmara Sinemasına gitmek isteğindeyimdir; 
ama kapıda, iki adam gelir, «Bir dakika gel bu
raya» der, beni alır götürür; çünkü sıkıyönetim 
vardır, itiraz edemem, cevap vereırem!» 

Sınıfı geçti böyle birtakım sözlerle... Ara
dan uzun seneler geçti, pek hatırlamıyorum. 

O zaman anlıyamadım ben bu dersi takibe-
derken, sıkıyönetimin böyle sorgusuz sualsiz, 
bir adamın özgürlüğüne dokunabilecek çetin ve 
katı bir rejim olduğunu... 

Aradan yıllar geçti, Sayın Hasan Türkay'm 
da kulakları çınlasın; 7 Eylül sabahı polisler 
eve geldiler. Bir gece evvel istanbul'da bildiği
niz olaylar olmuş ve ben bu olaylann karşısın
da gazetede yazı yazmakla meşgulüm. Aldılar, 
götürdüler; «Sizi vali bey beş dakika görmek 
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istiyor» diye. Biz, gidiş o gidiş, 104 gün sonra 
hiçbir suçumuz olmadığı tesbit edilerek, şeklen 
bir yargılama yapılması gerekiyordu, beraet et
tik. Bunu söylerken hukuka saygısızlık etmiyo
rum; çünkü ordunun askerî yargıçlarının be
lirttiği bir konuydu; hepsine halen şükran borç
luyum ve zaman zaman gider hatırlarını sora
rım... 

Böyle bir rejim sıkıyönetim... 
MESUT HULKÎ ÖNÜR (Çanakkale) — O 

zaman da sizi bıraktılar, bizi aldılar. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — E, demek 
M, sırayla oluyor arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmiye-
lim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Şimdi, şunu 
aldılar, bunu aldılar meselesi değil... Adınız ne? 
«Orhan»; soyadınız ne? «Birgit»... «Aaa, biz 
Orhan Birgit'i aramıyorduk; biz Ahmet'i arı
yorduk» denebilir. Zannetmeyin ki, sıkıyönetim 
rejimi içerisinde mutlaka suçlu alınacaktır, fii
len suç işliyen adam... 

Şimdi arkadaşlarım çıkıyorlar; «Bomba 
atan, bomba koyan...» varız bunların hepsinde. 
Bu kürsüden biz söylerken - geçmişin muhase
besini yapmıyalım - giden içişleri Bakanımıza 
bunu söylerken.... 

BAŞKAN — Saym Birgit, yeterlik önerge
sinin aleyhinde görüşün efendim. 

ORHAN BÎRGtT (Devamla) — Giden İçiş
leri Bakanımıza bunu söylerken, 226 oydan bah
sediyordu; siz de 226 oyun biraz üstünde tuta
rak savunuyordunuz. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Bırakın bunları 
artık. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bunlara 
varız, Orta - Doğudaki adama varız, şuna va
rız, buna varız. Ama, sokaktan çıkmış, her han
gi birimizin, dokunulmazlık sahibi olmıyan bir 
yakını... 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Suçsuz 
kimseye dokunulmaz Türkiye'de. 

ORHAN RİRGÎT (Devamla) — Müsaade 
edin arkadaşlarım... Gitmiş adam ve aranan 
adam da değil. Niçin bu adam 24 saat içinde 
yargıcın önüne çıkıp; «Ben falanım, bana is-
nadedilen suç nedir?» sorusunu sorma hakkına 
sahibolmasm? Niçin dünyanın başka üykelerin- | 
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de devletler, yurttaşlarına bu hakkı tanıyor da... 
«Yargıç sayısı yetmiyor» diyeceksiniz, bütçe
den transfer yapalım, yargıç yetiştirecek, sıkı
yönetimi takviye edecek başka imkânlar bula
lım. «Savcı yetmiyor» diyecekseniz, anlıyalım. 
«Memur yetmiyecek» diyorsanız, yapalım, ama 
vatandaşınızın, şu karınca kaderince temsil et
tiğiniz vatandaşınızın... 

İki şeyi ayıralım arkadaşlar : Adam gider 
hâkim önüne, 20 gün sonra gider, 2 ay sonra 
gider; hâkim muhakeme eder, 6 ay hapis ceza
sı verir, yattığına sayar. Bunda adamın kaybı 
yoktur. Ama bir başka adam vardır, adam kim 
vurduya gitmiştir, kazara gitmiştir... Devlet ha
yatında olur bu... Çoğunuz Devlet memuriye
tinden geldiniz; hâkimlik yapanınız var, emni-
yetçilik yapanınız var, askerlik yapanınız var. 
Ben Devlet hayatında çalışmış adam değilim 
ama, dışarıda bunun acısını tadıyorum... 

Burada birleşelim... 

İBAŞKAN — Yeterliğin aleyhinde görüşmü
yorsunuz Sayın Birgit. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Yeterliği bu
nun için kabul etmiyelim; aydınlanalım. 

(Burada bir yarış yok... «15! Hayır, yetmez, 
30, 25!» meselesi yok. Vatandaşa, insan hakları 
bakımından, Batı uygarlığında dünya vatandaş
ları için kabul edilmiş olan normlar 'var... (Suç
lunun peşine hep beraber düşelim... O ayrı... Suç
suz adamı suçlu adamdan ayıracak bir kıstası 
lütfedin bulalım. Bunun için yeterlik önergesini 
kabul etmeyin arkadaşlarım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Değişiklik önergeleri var, aykırılık derece
lerine göre arz ediyorum efendim. 

Aynı mahiyette olan önergeler de belirtile
cektir, bunu da ayrıca arz ederim. 

ıSayın Başkanlığa 

Î15 nci maddenin 6 (1) fıkrasındaki sürenin 
«1 ay» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Yozgat Milletvekili! 
Turguti Nizamoğlu 
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iSaym Başkanlığa 
15 nci maddenin (1) fıkrasının Hükümet tek

lifindeki 'gibi 1 ay olarak kabulünü arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
ISamsun Milletvekilli 
IBahattin Uzumoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıkıyönetim kanun tasarısının 15 nci mad

desinin (1) <bendinin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ediyoruz. 

iSaygılarımızla. 
Ankara Milletvekili iSinop Milletvekili 

ISuna Tural Hilmi İşgüzar 

«Sıkıyönetim 'Komutanı bu suçlardan sanık 
kişileri, Sıkıyönetim Komutanlığı nezdindeki 
askerî mahkemeye sevk ve tutuklanmaları gere
kip gerekmediği hakkında bir karar alıncaya 
kadar gözetim altında tutabilir. Bu süre 30 gün
den fazla olamaz.» 

İSaym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 15 nci madde

sinin (1) fıkrasının son kısımlarında yazılı bu
lunan (Bu süre 15 günden fazla olamaz) cümle
sinin, (Bu süre 20 günden fazla olamaz) şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Artvin Milletvekili 
Mustafa Kona 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sıkıyönetim kanun tasa

rısının 15 noi mıaddeısinin 3 mcü fıjkrasmnı son 
cümlesindeki askerî mahkemeye sevk ve tutuk
lanma sırasında geçecek gözetim (nezaret) al
tına alma 'süresini tanzim eden bu fıkra hükmü
ne getirdiği 15 günlük gözetim altında bulun
durma süresi, Anayasanın 30 nou maddelsinin 
4 ncü fıkrasındaki; «Yakalanan veya tutukla
nan kimse, tutulma yerine en yakın mahkeme
ye gönderilmesi için gerekli süre hariç, yirmi 
dört saat içinde hâkim önüne çıkarılır ve bu 
süre geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın 
hürriyetinden yoksun kılınamaz» cümlesinin 
hükmüne açıkça aykırıdır. Anayasanın bu 
hükmü 10 . 3 . 1954 tarihli ve 6366 sayılı în-
isan Halklarına ve Anayasa Hürriyetlerini Ko
ruma Sözleşmesi ve bunun eki Protokolün 
'tasdiki hakkındaki Kanun ile kabul edilen 
Milletlerarası tnsan Hakları Sözleşmesine uy

gun olarak getirilmiştir. Milletlerarası hukuk 
kurallarının tabiî bir neticesidir. 

Bu durumda; 
«Bu süre 15 günden fazla olamaz» 
Hükmünün değiştirilerek, 
«Bu süre 24 saatten fazla olamaz» şeklinde 

kabul edilmesi hususunun onaylanmasını arz 
ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Mustafa Kubilây îmer 

Millet Meclıjfsi Başkanlığına 
Görüşülmelkte olan Sıkıyönetim kanun tasa

rısının 15 nci maddesinin 3 ncü bendinin son 
cümlesindeki «Bu süre 15 günden fazla ola
maz» hükmünün aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak arz edilecektir. 
İzmir Milletvekili 
Kemal Önder 

«Bu süre 24 saatten fazl^ olamaz.» 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, göze

tim altında bulundurma süresinin 15 günlüjk 
olan şekline en aykırı olan 24 saatlik... (A. P. sı
ralarından «En aykırısı 1 aylık süre» sesleri) 

24 saatlik teklif en aykırı olanı efendim. 
Sayın Komisyon bu 24 saatlik ijki teklife 

katılıyor mu efendim? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KEVNÎ 

NEDÎMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet... 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME

LEN O. S. Van Üyesi) — Katılmıyoruz, aksi 
takdirde Sıkıyönetim olamaz zaten. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oylarına sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

BAŞKAN — Bir aylık süre için Sayın Ko
misyon ve Hükümet... 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KEVNÎ 
NEDÎMOĞLU (Zonguldak) — Yüksek Mecli
sin takdirine arz ediyoruz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (C. S. Van Üyesi) — Komisyonda Ko
misyonun kararına katılmıştık, mamafih Yük
sek Meclisin takdirine bırakıyorum. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Oy kullan
mamız balamından, müsaade eder misiniz Sa
yın Başkan? 
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BAŞKAN — Oya sunuyorum efendim, ol
maz. 

Oylarınıza sunuyorum. Bir aylık; süreyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bir aylık 
süre kabul edilmiştir efendim. 

Bu itibarla 20 günlük önergeyi oya sunmu
yorum efendim. 

Diğer önergeleri okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Sıkıyönetim kanunu tasarısının 15 nci mad

desinin (k) fıkrasının «Askerî mahkemeye 
sevk ve tutuklanmasına kadar 15 gün gözetim 
altında bulundurulur» bölümünün, «25 gün gö
zetim altında bulundurulur» şeklinde değişti
rilmesini saygılarımla öneririm. 

Erzurum Milletvekili 
Naci Gacıroğlu 

NACİ ıGACIROĞLU (Erzurum) — «teri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — 'GerâverilmiŞjtir efendimi. 

Sayını Başkanlığa 
Sıkıyönetim kanunu tasarısının 15 nci mad

desinin, (k) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti hakkında Kanunun muhalefetten doğan 
suçlar» fıkrasından sionra (L) fıkrası 'olarak 
aşağıdaki hususun ilâvesini arz ederim. 

Denizli Milletvekili 
Sami Aslan 

«L) Millî örf ve âdetlere aykırı kılık ve 
kıyafet sahibi olanların, yapılacak ikaiaa rağmen 
fiilinde ısrarından (doğacak suçlar.» 

BAŞKAN — Sayın 'Komisyon ve Hfkümet 
bu 'önergeye katıhjyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NED4MOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA (BEKANI FERİD ME
LEN (Cumhurbaşkanınca İS. Van üyesi) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — İSayın Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
15 nci ımaddenin (1) bendinden sonra gelen 

3 ncü fıkrasının başındaki, «Sıkıyönetim komu
tanı bu suçlardan sanık kişileri» ibaresinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

«Sıkıyönetim komutanı bu kanunda yazılı 
suçlardan sanık kişileri» 

Konya 
Vefa Tanır 

Gerekçe: 'Fıkranın yazılış tarzı sadece 15 nci 
maddedeki fiillere atıf yapıldığı şeklinde yan
lış bir yoruma yol açabilir. Halbuki kanunda 
yer alan başka maddelere de atıf yapılması zo-
runluğu vardır. »Bu sebeple İki kelime ilâvesi 
teklif edilmektedir. 

BAŞKAN — İSayın Komisyon ve Hükümet .. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 

NEDÎMOĞLU (Zonguldak) — Fıkraya, sarahat 
getirmektedir, bu itibarla katılıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA 'BEKANI FERİD ME
LEN (Cumhurbaşkanınca IS. Van Üyesi) — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — (Değişiklik önerigesane Sayın Ko
misyon ve Sayın 'Hükümet katılmıştır. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler.. M Kabul edilmiştir efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

15 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Uşak Milletvekili 

Fahri Uğrasızoğlu 

Eklenecek fıkra : 
Sıkıyönetim, mahkemeleri, yukarda tadadö-

lunan suçlara mJürettep icezaları bir ımMine ka
dar artırmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — İSayın (Komisyon ve Hükümet .. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 

NEDÎMOĞLU (Zoniguldak) — Efendim, ceza 
kanunlarında ©ezaların asgari ve âzami hadleri 
teslbit edilmiştir. 'Hakim bu iki had arasında di
lediği takdirde cezayı artırma yetkisini haizdir, 
bu itibarla katılmıyoruz. 

MİLLÎ SAVUNMA 'BEKANI IFERİD ME
LEN (Cumhurbaşkanınca S. Van Üyesi) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — iSayın 'Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılmamaktadır .Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıkıyönetim Kanununun 15 nci maddesine 
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son (fıkra »olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Amasya Milletvekili 

Yavuz Acar 

«Sıkıyönetim hudutları dışında işlenen suç
lar, eğer vatanın bütünlüğünü boızucu ve reji
mi tehlikeye düşürecek nitelikte ise, bu suçlan 
işliyenler İderhal en yakın 'Sıkıyönetim tmahke>-
melerine sevk edilirler.» 

BAŞKAN — ISayın İKlomisyon ve Hükümet .. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVN1 

NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
MÎLLÎ SAVUNMA BEKANI <FER1D ME-

LEN (Cumhurbaşkanınca S. Va,n "üyesi) — Ka-
tılüııyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon 
katılmıyorlar. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... (Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Efendim, Sayın Komisyondan bir hususu öğ
renmek istiyorum: Kabul edilen önergede ayrı 
ayrı «bir ay» ve «30 gün» ibareleri mevcut idi. 
Bunun «bir ay» mı, yoksa «30 gün» olarak mı 
dercedilmesi lâzım gelir?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — 30 gün olarak 
dercedilmesi uygundur. 

BAŞKAN — Efendim, o takdirde «30 gün» 
olarak tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim, maddeyi kabul buyurduğunuz de
ğişiklik önergeleri ile iktisabettiği son haliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Suçlar ve cezalar : 
Madde 16. — Sıkıyönetim altına alman yer

lerde Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından alı
nan tedbirlere aykırı hareket edenler veya 
emirleri dinlemiyenler veya kimliklerine dair 
kasden gerçeğe uymıyan bilgi verenler veya 
bilgi vermekten çekinenler bir aydan altı aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Sıkıyönetim Bölgesinde maksadı mahsusa 
müstenid kamunun telâş ve heyecanını doğura
cak şekilde asılsız, mübalâğalı havadis ve ha-' 
ber yayan veya nakledenler altı aydan iki yıla 
kadar hapis ve beşyüz liradan beşbin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Eğer fiil, fail tarafından bir yabancı ile anlaş
ma sonucu işlenmiş ise hapis cezası bir yıldan 
ve ağır para cezası da bin liradan aşağı olamaz. 
Bu suçlar basın ve yayın organları tarafından 
işlenirse fail ve sorumlulara verilecek cezalar 
iki misli artırılır. 

Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan ve
ya bölge içinde belirli bir yerde yerleşmesi ya
saklananlardan Sıkıyönetim bölgesine veya yer
leşmesi yasaklanan mahalle izinsiz girenler bir 
aydan üç aya kadar, tekerrüründe iki aydan 
altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, bir noktaya işaret edeceğim: «Fail 
ve sorumlulara» diye önümüze getirilmiş olan 
taslaklarda var; (sorumlular) mı olacak, (me
suller) mi? «Mesuller» diye okundu, zabıtlara 
geçmesi bakımından istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Düzeltilmiş şekliyle okundu 
efendim, (mesulleri hakkında) olacak. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın imer, 
buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA M. KUBİLÂY İMER 
(Konya) — Efendim, Demokratik Parti Grupu 
olarak üzerinde duracağımız husus, ki bu konu
da bir önerge de mevcuttur, 16 ncı maddenin 
birinci fıkrasıdır. 

15 nci madde ile getirilen hükümlerle Ceza 
Kanununun getirdiği hükümler arasında, Ceza 
Kanununun 526 ncı maddesinde bilinen, evamiri 
Hükümete muhalefetten sanık olanlar hakkın
daki hükmü getiren madde buraya dâhil edilme
miştir. 

Hükümet tasarısında (bir aydan az olmamak 
üzere hapis ile cezalandırılır.) hükmü vardır 
fıkranın sonunda. Bu hükmün Komisyonda, 
(Bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile ceza
landırılır.) şeklinde değiştirildiğini görmekte
yiz. Hükümet tasarısındaki (Bir aydan az olma
mak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.) şeklin
deki teklif, aslında hukuk ve kanun tekniğine 
uygun bir teklif değildi. Çünkü, bir aydan aşa
ğı olmıyacak ama âzami haddi ne olacak, belir
lenmemişti. Komisyonda, bu gibi suçların bir 
ay ile altı ay arasında tecziyesi ileri sürüldü. 
Fıkranın metni şu : 

«Madde 16. — Sıkıyönetim altına alınan yer
lerde Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından alı
nan tedbirlere aykırı hareket edenler veya emir-
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leri dinlenıiyenler veya kimliklerine dair kasden I 
gerçeğe uymıyan bilgi verenler veya bilgi ver
mekten çekinenler bir aydan altı aya kadar ha
pis cezası ile cezalandırılırlar...^» 

Şimdi burada kimliklerini saklıyanlar, emir
leri dinlenıiyenler gibi hususlarda cezai hüküm 
bakımından belki cezanın âzami haddine gidile
bilir, ama Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından 
alınan kararlara aykırı hareket edenler... Mese
lâ, yolda filân yerden geçmek, trafiği nizamla-
mak, şunu veya bunu etmek gibi vatandaşın 
yaptığı günlük işlere dair Sıkıyönetim Komu
tanlığı elbette bir tedbir alarak karar yayınla
yabilir. Gerçi bunlar radyo ve gazetelerle ilân 
da ediliyor, ama burada her zaman vatandaşın 
okuma yazma bilmediğinden, vatandaşın her şe
yi bilemediğinden bahsedemez. İki, üç milyon
luk şehirlerimiz var ve daha da artacaktır. Biz 
burada Sıkıyönetim Kanununu bugün içinde 
bulunduğumuz sırf şu günler için kabul etmiyo
ruz. Bundan sonraları da bu kanun tatbik edile
cektir. Evet, kanunlar zamanla değiştirilir ama, 
kanunlarda değişikliği gerektiren haller ne ka
dar az olursa, o kanun o kadar kuvvetli hüküm
ler getirmiş demektir. Binaenaleyh, bugünkü 
hâdiseleri meydana getiren insanlara meseleleri 
bağlamak, şu günkü Sıkıyönetim için doğru 
ama, yann hangi sebeplerle olacağı belirli de-

Bu bakımdan burada, «Filancaya karşı geti
riyoruz, şunlar bozmuştu, ona karşı getiriyoruz» 
gibi gerekçelerle çıkıp, birtakım millî hisleri or
taya dökmenin, her biri millî bir kurtuluş olan 
partiler için lüzumu yoktur; vatanperverlik, 
milliyetperverlik yarışına çıkmaya lüzum yok
tur. Bizim burada dikkat edeceğimiz husus, hu
kuk ve Anayasa kaidelerine riayet, kanunlara 
riayet, bir de vatandaşları düşünmek. Eğer ka
nunlar cemiyetlerin kaidelerini şekillendirmez-
lerse, yani cemiyetlerin düşünüş ve inanışları
nın aksi olursa, o kanunların kanun olma dere
cesi üzerinde durmaya değer arkadaşlar. 

Şimdi burada üzerinde durduğumuz husus 
da bu. 

Biliyorsunuz, Sıkıyönetim trafik hakkında 
da karar alabiliyor. Meselâ alın şu Ankara'yı, 
Kızılay - Bahçeli arasında dolmuş yapan adam, 
Ulus - Kızılay arasında durak yerlerini bilmiye-
bilir; bu şoförler için. Bunun gibi, bunun dışın- | 
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da pek çok yerlere ait hususlar vardır, bunlar
dan vatandaşın haberi olmıyabilir. 

Binaenaleyh, sadece Sıkıyönetimce alman 
tedbirlere aykırı hareket ettiği gerekçesiyle va
tandaşın bu derecede muztar olması düşünüle
mez. Hele bir hukukçu olarak, hukuk kaidele
rini tedvin eden bir parlömanter olarak bunun 
hakkaniyet içerisinde olacağını tahmin etmiyo
rum. Çünkü, Hükümet «Bir aydan az olmamak 
üzere» demiş. Zannediyorum kasdı, «bir ayı 
geçmemek üzere» idi. Aksi takdirde âzami had
di gösterilirdi. Bunun bir aydan altı aya çıka
rılması yerinde olmıyacaktır. Ceza Kanununun 
526 ncı maddesindeki evamiri Hükümete muha
lefet maddesine paralel olarak getirilen bu mad
dedeki bir aydan altı aya kadar hükmü fazla
dır. Bunun (bir aya kadar) olarak değiştirilme
si vatandaşı da memnun edecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurun efen

dim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar

kadaşlarım, çok kısa olarak (Suçlar ve cezalar) 
bölümüne temas edeceğim. 

(Suçlar ve cezalar) bölümü, Türk Ceza Ka
nununa ve hukuk tekniği ve prensiplerine uy
gun şekilde tedvin edilmiştir. Sıkıyönetim ol
duğu için, sıkıyönetimin icaplarını yerine ge
tirebilmek için vatandaşların hareketlerini tes-
bit etmek, disipline etmek ve onların emirlere 
riayet etmemesi halinde ceza görmeleri tabiîdir 
ve o yönden bu madde yerindedir. 

Yalnız, bendeniz son fıkra üzerinde durmak 
istiyorum. Daha önce kabul edilen 3 ncü mad
denin (d) fıkrasının içinde yer alan bir deyim 
vardı. Bununla ilgili bir de önerge vermiştik, 
fakat Komisyon ve muhterem arkadaşlarımıza 
önergemizdeki hususları çok iyi izah edemediği
mizden olsa gerek, pratik yönden çok faydalı 
olmasına rağmen reddedilmişti. Şimdi aynı şey 
16 ncı maddenin son fıkrasında yer almakta
dır. 

3 ncü maddenin (d) fıkrasının sonunda yer 
alan ifade şöyle idi: «... sıkıyönetim bölgesi 
içinde bulunmaları sakıncalı görülenleri, sıkı
yönetim bölgesi dışına çıkarmak veya bu bölge 
içinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesi
ni yasaklamak.» 

Muhterem arkadaşlarım, 
Aynı husus 16 ncı maddenin son fıkrasında 
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yer almaktadır. Bu pratik bir husus değildir. 
Yani, doğrudan doğruya bir sıkıyönetim böl
gesi vardır, o bölgenin dışına çıkarmak ve on
dan sonra içerisine girmeyi yasaklamak mesele
si, dcüıa pratik ve dana müessirdir. Bir taraf
tan dışarı çıkaracaksınız, diğer taraftan o böl
genin içerisine, muayyen yerlere girmesini ya-
saklıyacaksınız, fakat diğer yerlere girmesi 
mümkün olacak. Bu zatlar sakıncalı ise, her bi
rinin arkasına birer polis, birer asker koyacak
sınız. Zaten tatbikat da bir ay sürecektir. 

Bu bakımdan Sayın Komisyonun, sözcülerin 
ve Hükümetin dikkatine arz ediyoruz; bir öner
gemiz de takdim edilecektir; 16 ncı maddenin 
son fıkrasında yer alan, «Sıkıyönetim bölgesin
den çıkarılanlardan...» sonra gelen, «... veya 
bölge içinde belirli bir yerde yerleşmesi yasak
lananlardan» terimini tüm olarak çıkardıktan 
sonra, «Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlar
dan sıkıyönetim bölgesine izinsiz girenler bir 
aydan üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırı
lır» şeklinde kabul edildiği takdirde bu fıkra 
çok daha pratik olur ve çok daha müessir olur. 
Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlar o sürece 
bir daha o mıntakaya giremez. Aksi halde bu 
kişilere müsaade edildiği takdirde ya arkasına 
polis veya asker takacaksınız, ya da o bölgeyi 
kordon altına alacaksınız. 

Böyle sakıncalı bir fıkranın yer alması tat
bikatta sıkıyönetim kumandanlığı için de mah
zurludur, kanun için de mahzurludur. 

önergemize iltifat buyurulmasını rica eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini okutu
yorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sıkıyönetim kanunu ta

sarısının 16 ncı maddesinin 1 nci fıkrasındaki 
ceza müddeti ile ilgili Hükümet tasarısındaki 
«bir aydan az olmamak üzere hapis cezası ile 
cezalandırılırlar» ibaresinin, getirilen ceza had
di ile paralel olmak üzere açıklık kazanmasında 
fayda vardır gerekçesiyle bu fıkranın «bir aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar» ibaresi
nin, yukardaki Hükümet teklifindeki ibare ye
line kaim olmasını ve fıkra metninin; 

«Sıkıyönetim altına alman yerlerde, Sıkıyö
netim Komutanlığı tarafından alman tedbirlere 
aykırı hareket edenler veya emirleri dinlemi-

yenler veya kimliklerine dair kasden gerçeğe 
uymıyan bilgi verenler veya bilgi vermekten çe
kinenler bir aya kadar hapis cezası ile cezalan
dırılırlar.» 

Şeklinde değiştirilmesinin kabulü hususu
nun oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Mustafa Kubilay îmer 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 

NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkanım, 
Hükümet tasarısındaki «bir aydan az olma
mak» şeklindeki kayıt, hapis cezalarında âzami 
had 5 sene olduğu için, 5 seneye kadar çıkma im
kânını önleme maksadiyle ve âzami haddini tes-
bit bakımından Komisyonumuzca «bir aydan 
altı aya kadar» seklinde getirilmiştir. 

Arkadaşımızın ifade ettiği gibi, Hükümetin 
kasdı bir aya kadar hapis cezası değildir. Arka
daşımızın ileri sürdüğü mahzur, bu cezalar te
cile tabi cezalar olduğu cihetle, mahkeme yetki
sini kullanmak suretiyle ortadan kalkabilir. 

Bu itibarla önergeye katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyorlar 

mı? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — 
Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Takriri oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıkıyönetim kanun tasarısının 16 ncı mad

desinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini öneririz. Saygılarımızla. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi işgüzar 

«Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan sı
kıyönetim bölgesine izinsiz girenler bir aydan 
üç aya kadar, tekerrüründe iki aydan altı aya 
kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar.» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 

NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — 
iştirak etmiyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet katılmıyorlar, önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

17 nci maddeyi okutuyorum efendim: 

Para cezasına çevirmeme : 
Madde 17. — Sıkıyönetim mahkemelerin

ce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar para ceza
sına çevrilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Aytuğ, 
buyurun efendim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, 

Toplum halinde yaşamak, insanlar için tabiî 
ve zaruri <bir keyfiyettir. Bir arada yaşamak 
mecburiyeti, insanların esasta mutlak gibi görü
nen özgürlüklerinden bâzı fedakârlıklara kat
lanmalarını gerekli kılar. Genel kural olarak 
denilir ki, bir ferdin özgürlüğünü diğer fert
lerde toplumun hakları sınırlar. Toplum halde 
yaşamak zorunluluğu dolayısiyle çıkarlar çatışa
bilir. Bunları telif etmek, bunlardan doğacak 
çatışmaları halletmek icabeder. Ancak bu saye
dedir ki, bir arada yaşamaktan maksut olan 
gaye sağlanabilir. 

Cemiyetin insicam ve sükûnunu temin için 
«suç» adı verilen bu gibi fiilleri işliyenler hak
kında şiddetli bâzı müeyyideler uygulamak, ted
birler almak faydalıdır gereklidir. 

Ancak, oldukça hafif suçları ilk defa işlemiş 
ve geçmişteki hallerine ve ahlâki temellerine 
göre tekrar suç işlemiyecekleri umulan kimseler 
hakkında daha müsamahalı hareket edilmesi ve 
cezaların şahsileştirilmesi sistemi bütün ülke
lerde kuvvet bulmuştur. Bütün ceza uygulama
larında tecil müessesesi bu ileri sürdüğüm öneri
nin başlıca bir müessesesidir. Cezaların tecili 
hususunda, Sıkıyönetim Kanununda bir mâni 
sebep getirilmemiş, ancak bunun daha ötesinde 
suç işlemeyi ve ilk defa suç işlemek gibi bir 
duruma düşen herhangi bir kişi hakkında ve
rilecek olan cezaların paraya çevrilmesi hususu 
özel surette getirilmiştir. 

Oldukça hafif bir suçu ilk defa olarak işle
miş olanların içinde bâzı kimseler bulunabilir. 
Bunların, durumları başkalarından farklıdır. 

Geçmişteki halleri lekesiz ve şaibesizdir. Ahlâki 
redaetleri yoktur. Her nasılsa böyle bir suçu 
İşlemişse de akabinde pişmanlık başlamıştır. Ce
zanın gayelerinden biri ve belki de en önemlisi 
suçlunun uslandırlması olduğuna göre, cezayı 
uygulama yerine, ahlâki temayülleri bakımın
dan geçmişteki halerinde ahlâksızlığı bulunma
yanlara cezanın infazı yerine cezalarının para
ya tahvil edilmesi yerinde olur. Böylece uslana
cakları ve tekrar suç işlemekten çekinecekleri 
umulan kimseler için bir bekleme devresi tanı
manın daha uygun olacağı kanaatındayım. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı^ efendim. 
MEHMET AYTUĞ (Devamla) — Bitiriyo

rum, efendim. 
Bu Sıkıyönetim Kanununda yazılı suçlardan 

dolayı verilecek hürriyeti bağlaycı cezaların pa
raya çevrilememesi hükmünün getirilmiş oüaıa-
sı, Sıkıyönetim Kanununun ağırlığından ileri 
gelmektedir, takdir ediyorum, fakat kanunu tü
mü ile tetkik edecek olursak, bir aydan başla
mak üzere bir yıla kadar ağır hükümler taşı
maktadır; asgarî haddi bir ay, yukarı haddi da
ha f a-zla olan bâzı suçlar için hükümler taşı 
maktadir. 

Örfi İdare gibi tahsisen ağır bir kanunda 
bir aylık bir cezanın verilmesi halinde, bu ce
zanın bir mahkeme kararına bağlanması ve suç
lunun isnat edilen suçundan dolayı cezaevine 
gitmesi, hiç değilse o kötü duruma düşürülmesi 
bakımından sakıncalıdır. Binaenaleyh, madde
lerde ve kanunlarda bulunan, yani Türk Ceza 
Kanunun 51 nci maddesindeki tahfif hükümleri 
ve nihayet 59 ncu maddesindeki takdiri tahfif 
sebepleri ve Askerî Ceza Kanunundaki az vahim 
haller gibi sebepler nazara alınarak paraya tah
vil edilmesi yerinde olur. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolu efendim, 
MEHMET AYTUĞ (Devamla) — Komisyon 

ve Hükümet tarafından bağlayıcı cezaların pa
raya çevrilememesi hususunundaki bu, hükme 
başka bir anlam verilmesinde fayda vardır ka
naatındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sıkıyönetim müessesesinin hem âdil olması 

lâzım, hem de sıkı olması lâzım. Bunun âdil ol-
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,ması, cezanın herkese eşit olarak tatbik edil
mesiyle mümkün olur. Burada para geçmez, bu
rada tecil müessesesinin işlememesi lâzımdır: 
«Sıkıyönetim gereğince verilecek cezalar tecil 
edilemez, paraya tahvil olunamaz.» Ancak bu 
sayede Sıkıyönetim müessesesi işler. Oradaki 
hâkim de insandır. Ona müessir olunabilir, para
ya tahvil edilebilir, tecil edilebilir. Zenginler 
dışarıya, fakirler içeriye... Sıkıyönetim adaleti 
böyle tecelli etmez ve gayesi hâsıl olmaz. 

Yüksek Meclisimizden önemle istirham edi
yorum, «Sıkıyönetim cezaları mutlak .surette 
paraya tahvil edilmez ve tecil olunmaz» hükmü
nü ihtiva eden bir önerge verdim, iltifat buyu-
rulmasını istirham ediyorum,. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Verilmiş olan değişiklik öner

gesini okutuyorum efendim,. 

iSayın Millet Meclisi Başkanlığına 
17 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

«Madde 17. — Sıkıyönetim mahkemelerin
ce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar para ce
zasına çevrilemez, tecil edilemez.» 

BAŞKAN — iSayın (Millî Savunma Bakanı, 
buyurunuz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Cumhuriyet Senatosu Van tJyesi) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Sayın Aytuğ'a gönülden katılıyorum, ama 
normal şartlar içerisinde. Sözcümüz de ifade 
etti, normal şartlarla Sıkıyönetim şartlarını ay
rı layrı mütalâa etmek lâzımdır. Normal şartlar 
içerisinde bu düşünceler yerindedir, haklıdır. 
Belki sosyal durumun icabıdır, gelişmenin ica
bıdır. Ama Sıkıyönetimin hangi şartlar içeri
sinde ilân edileceğini Anayasa tesbit etmiştir, 
hepsini biliyorsunuz. 

Sıkıyönetimin bir defa etkili olması lâzım
ıdır. Sıkıyönetimden süratle netice alınması lâ
zımdır. Sıkıyönetimin uzun zaman devam et
mesinin de mahzurları vardır. Bu sebepledir ki, 
Sıkıyönetim kanunlarında bir defa sürat iste
nir. Müddetler kısılmaktadır, ayrıca cezalar bir 
ölçüde etkili hale getirilmektedir. 

Şimdi, düşünün Sıkıyönetim şartları içeri
sinde parayı verip bâzı suç işlemek istiyenler 

i çıkabilir; Sıkıyönetim şartlan içinde bu cezayı 
göze alanlar olabilir. Bu durumda cezanın pa
raya tahvili, hakikaten Sıkıyönetimin etkisini 
geniş ölçüde azaltır. Sıkıyönetimden bir netice 
elde edilmeden beyhude yere böyle bir sıkı re
jime - kısa bir devre için dahi olsa - katlan
mış oluruz. 

Kaldı ki, tecil yetkisi vardır. Sayın Tosya
lı 'nın önergesine ben katılmıyorum. Böyle bir 
imkân da olmalı, hâkimin takdirine bırakmalı. 
Bâzı hallerde hakikaten suç yoktur, bir kasıt 
yoktur. Binaenaleyh, ceza o vakit ağır gelebi
lir. O vakit hâkim tecil eder, meseleyi halleder. 
Ama otomatik olanak paraya çevirme imkânını 
verirseniz, arz ettiğim gibi o vakit Sıkıyönetim 
etkili olmaktan çıkar. iÇünkü ceza etkili değil
dir. Bu sebeple maalesef arkadaşımızın fikrine 
katılamıyoruz. 

Sayın Tosyalı'nm da önergesi, arz ettiğim 
sebeple yerinde değildir. Böyle hdr kapı da da
ima açık kalmalıdır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — İSayın Komisyon, bu değişiklik 
önergesine siz katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON İBAŞKANI KEVN1 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul erimiştir, efen
dim. 

18 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
W " <*sâOBg9 

Uygulanacak usul hükümleri : 
Madde 18. — Sıkıyönetim Komutanlığı 

nezdinde kurulan askerî mahkemelerde, Askerî 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ra-

j nununun savaş hali hükümleri uygulanır. Sıkı
yönetim, savaş hali sebebiyle ilân edilmemiş 
ise Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun savaş batimde kanun yolla
rına başvurmaya ve yerine getirmeye ilişkin 
hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Aytuğ, 
buyurun. 

I MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Vazgeçtim. 



M. Meclisi B : 97 10 . 5 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Aygün, (buyurun efen
dim. 

SALİH AYGrtîN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli (arkadaşlarım; takrir vermiş bulun
duğum için, meselenin vuzuha kavuşması bakı
mından kısaca arız etmek isterim. 

«Usul hükümleri» başlığı altında Askerî 
Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanununun bâzı maddelerini tekriar ederek 
önergemi izah ve oylarınıza bu yolda tecelli et
mesini sağlamaya çalışacağım. Oylarınız bu 
yolda tecelli ©derse adaletin daha çabuk ve da
ha kolay tecelli edeceğine inanmaktayım. 

353 sayılı Kanunda, «İddianamenin tebliği 
ile duruşma günü arasında en az bir hafta geç
melidir» şeklimde bir hüküm konmuştur. «Sa
vunma ve delillerin toplanması» matlabı altın
da da 122 nci madde, sanık; duruşmaya, tanık 
ve bilirkişi Çağırmasını veya diğer savunma 
delillerinin toplanmasını isterse, bu delillerin 
ilgili bulunduğu vesikaları göstermek şartiyle 
duruşma gününden beş gün evvel bu kanun
daki hususları dilekçesiyle askerî mahkemeye 
verebileceğini, er ve erbaşların da bir zabıtla 
bu hakkı Itesbit ettireceklerini; kıdemli hâki
min, (124 ncü madde gereğince re'sen delilleri 
toplama yetkisi bulunduğunu 126 nci madde 
41e naip ve istinabe yoluyla delillerin toplan
masının mümkün olacağını; 131 nci maddede de 
duruşmanın tehiri ışeklinlin 8 günden fazla ola-
mıyacağı, iancak taleplere ait bir (hüküm bulun
madığı keyfiyeti dikkate alınırsa, olağanüstü 
bir durumda teşekkül «den bir mahkemede te
hir ve talik işlerinin re İsen ihâkimiin mahkeme 
başkanının yetkisine bırakılmasının uygun olmı-
yacağı kesinlikle ifade edilebilir kanaatindeyiz. 

Bu bakımdan, tehir ve taliklerin ancak üç 
günle sınırlandırılmasını, bu şekilde örfi idare
nin devamı müddetince mahkemelerin süratle, 
dürüst ve aynı zamanda süresi içerisinde örfi 
idarie kalkmadan neticeleneceği kanaatinde bu
lunmam hasebiyle, yalnız buna aiidolmak üze
re, 18 nci maddenin nihayetine, «Duruşmaların 
telhiir ve taliklerinin üç günden fazla olamıya-
cağı» şeklinde Ibir fıkra eklenmesinin kanaatim
ce faydası vardır. !Bu, 'hem mahkemenin, hem 
milletin, hem de sanıkların lehine bir durum
dur. Takririme iltifat edilirse, bu şekilde me

sele adaletin tecellisi bakımından daha çabuk, 
kolay olacaktır kanaatindeyim. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAKAN — önergeyi okutuyorum efendim. 

Meclis Başkanlığına 
İSıkıyönetıim Kanununun, «Uygulanacak sual 

bükümleri» matlabı altına tedvin edilen 18 nci 
maddesine son fıkra olarak, «Tehir ve talikler 
üç günü geçemez» şeklinde bir fıkra eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Amasya Milletvekili 
'Salih Aygün 

BAŞKAN — (Sayın Komisyon.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 

NBDİMOĞLU »(Zonguldak) — Katılmıyoruz 
efendim. 

(BAŞKAN — Bayın Hükümet... 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (C. İS. Van Üyesi) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. (Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

19 nou maddeyi okutuyorum: 
Kanun yollarına başvurma ve tetkik mercii : 

Madde 19. — Sıkıyönetim Komutam, nez-
dinde Askerî Mahkeme kurulan kit'a komu
tanının veya Askerî 'Kurum Âmirinin jgörev ve 
yetkilerini haizdir. Aynı bölge içinde birden 
fazla (Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi bulunur
sa bu mahkemelerden birinin verdiği ve itüraz 
olunabilir kararlarının inceleme mercii, karan 
veren Sıkıyönetim Askerî Mahkemesine en ya
kın ISıkıyönetim Askerî Mahkemesi; aynı böl
ge içinde birden 'fazla Sıkıyönetim »Askerî 
Mahkemesi yoksa en yakın Askerî mahkeme
dir. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ? 
İBRAHİM AYTUĞ (Elâzığ) — (Müsaade 

ederseniz bir isual isoracağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İBRAHİM AYTUĞ (Elâzığ) — Bu madde

nin sonunda «en yakın askerî mahkeme» tâbiri 
geçiyor. Bana kalırsa burada, «en yakın sıkı
yönetim askerî mahkeme» tâbirinin bulunması 
lâzımgelir. Çünkü bu itiraz mercileri, bdr 'böl
ge içerisinde, birden 'fazla sıkıyönetim askerî 

— 295 — 
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mahkemesi kurulduğu takdirde, 'itiraz mercii, 
en yakın sıkıyönetim 'askerî mahkemesidir. 
Usuldür, değişmez (bir kuraldır. 

İkinci 'husus; 'Sıkıyönetim mahkemeleri özel 
kanunlarla kurulur. Anayasanın 118 nci mad
desi (gayet sarihtir. 'Sıkıyönetimin dışında, sıkı
yönetim görevi verilmiyen !bir mahkemeye iti
raz yapılmaz. !Bir zühul vardır, komisyon ve 
Hükümet düşünsünler ve foir 'cevap versinler. 

BAŞKAN — Evet efendim, 'soru için ne 
dersiniz (Sayın Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDÎMOĞLU (Zonguldak) — Efendim, arka
daşlarımızdan aldığımız izahata (göre, ıSayın 
Aytuğun da ifade ettikleri gibi, sıkıyönetim 
askerî mahkemesi, en yakın sıkıyönetim askerî 
mahkemesi varışa o mahkemeye gidecektir. Aynı 
bölge içinde birden 'fazla ısıkıyonetim askerî 
mahkemesi yoksa ,o 'takdirde ö bölge içinde 
veya o (bölgede yoksa, en yakın askerî mahke
me Ihanlgiisi ise, ıo mahkemeye gidecektir. 

İBRAHİM AYTUĞ (Elâzığ) — Olmaz, ol
maz. 

MİLLÎ (SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (C. S. Van Üyesi) — Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın flBakan. 
İBRAHİM AYTUĞ (Elâzığ) — Eıfendim 

olmaz. 
BAŞKAN — (Bir dakika efendim, sorunuzu 

sordunuz, 'Sayın Bakan cevap verecek. 
MİLLÎ ISAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (0. S. Van üyesi) — Eğer, (bu maddeyi 
sayın iarkadaşımızm (dediği ığilbi yerine getir
mek işitiyorsak (orada sıkıyönetim ilân etmek 
lâzım. 

BAŞKAN — Evet efendim, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

20 nci maddeyi 'okutuyorum efendim. 
Askerî Yargıtayça incelemede öncelik : 
Madde 20. — 'Sıkıyönetim Komutanlığı 

nezdinde kurulan Askerî Mahkemelerce veri
lip temyiz edilen Ihükümlere Askerî Yargıiay-
da öncelikle takılır, 

BAŞKAN — ıSayın Aytuğ, (bu madde ile il
gili 'bir söyliyeceğmiz var mı efendim? 

İBRAHİM AYTUĞ (Elâzığ) — Evet, bu
rada da bir Öncelik tanınıyor. Ben soruyorum 
komisyona, bir «tutukluk» kelimesi koymakta 

fayda vardır. Askerî Yargıtay da yüklüdür, 
binaenaleyh (önceden gün almışlardır. Eğer 
tahsisan «tutukluk» kelimesini koyarsak, ça
lışma bakımından ıçok faydası olur. Takdir ko
misyonundur. 

BAŞKAN — Evet efendim, (bu soruya Sayın 
Komisyon? 

MİLLÎ ISAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (0. S. Van Üyesi) — Bütün askerî mah
kemelerde tutukluk olsun (olmasın zaten önce
lik tanınıyor. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Madde (kabul 
edilmiştir efendim. 

21 nci maddeyi Okutuyorum. 

Kovuşturmada izin : 
Madde 21. — (Bu ikanunda belirtilen suç

lardan dolayı aşağıda yazılı kişiler (hakkında 
(Sıkıyönetim 'Komutanlığınca kovuşturma ya
pılabilmesi : 

a) General ve Amiraller (hakkında Genel
kurmay Başkanının, 

b) Müsteşarlar hakkında Başbakanın veya 
ilgili bakanların, 

c) Valiler Ve IKaymakamlar (hakkında İçiş
leri Bakanının, 

d) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış
tay, Askerî Yargıtay, Yüksek 'Hâkimler Kuru
lu, Sayıştay IBaşkan ve üyeleriyle Cumhuriyet 
Başsavcısı, Baışkanm sözcüsü, Askerî Yargıtay 
Bajşsavcıisı, 'Hâkimler ive yardımcılariyle Cum
huriyet Savcı ve Yardımcıları ve bu sınıftan 
sayılanlar, Askerî 'Hâkim (Subaylar (hakkında 
özel kanunlarına göre yetkili kurul ve makam
ların, 

İznine bağlıdır. 
Yukarda sayılan (kişiler hakkında yetkili 

kurul ve makamlar tarafından ISıkiyönetim 
Komutanlığınca kovuşturma yapılmasına izin 
verilmediği ahvalde özel kanunlarına göre iş
lem yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. (Kabul edenler... IKaJbul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Takibi (izine bağlı suçlar : 
Madde (22. — 'Bu kanunda yazılan ve taki

bi izine bağlı olan suçlarda izin 'şartı aranmaz. 
BAŞKAN — 'Sayın İşgüzar? 
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(HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — 'Görüşmiyece-
ğim efendim. 

{BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
'Kalbul edenler... 'Etmiyenler... Kalbul edilmiştir 
efendim. 

23 nıcü maddeyi okutuyorum efendim. 

Madde 23. — Sıkıyönetimin isona erme
siyle Sıkıyönetim 'Komutanlığı nezdinde kuru
lan askerî mahkemelerin ve mahkemeler ncz-
dindeki askeri savcıların yetkileri 'sona ermez. 
Askerî mahkemeler ve askerî savcılar 'Sıkıyö
netim (bölgesindeki bir kıta komutanının veya 
askerî kurum âmirinin nezdinde, eldeki işlere 
münhasır dolmak üzere faaliyetlerine devam 
ederler. Bu hallerde, Sıkıyönetim Komutanlığı 
nezdinde kurulan Sıkıyönetim Askerî mahke
meleri Ibirden fazla d'se bu mahkemeler ile 
mahkemelerde görevli askerî Ihâkim ve savcı
ların sayıları ihtiyaca göre azaltılabilir. 

IBAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — »Grup adına söz 

rica ediyorum. 
BAKIŞAN — Buyurun Sayın «Önder. 
C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL ÖNDER 

(izmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sıkıyönetim, kendini gerektiren sebepler ve 
Ibu sebeplerin devam ettiği sürelerle sınırlıdır. 
Türkiye'de toplum düzeni Anayasal düzenin do
ğal sonucudur, insan hakları, ya da Anayasa
mızda yazıldığı gibi, temel haklar, bunlar me-
yanmda kişinin kendisine isnadedilen suç se
bebiyle tabiî hâkimi önünde muhakeme olmak, 
normal zamanlarda kullandığı insan hakları
nın faydalarında kısıtlamalar, özgürlüklere 
ve bunun tarihî gelişimine ve İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesine, en mükemmel yasa
lardan biri olan Anayasa hükümlerine aykırı 
olıur. 

Normal yarfgı mercilerinin görevlerini, ola
ğanüstü hallerde görevini ifa ©den mercilerden 
daha dûn farzetmek, elbete ki, kimsenin ha
tırından geçmez. Olağanüstü hallerin bitimi, 
yani Sıkıyönetimin kalkması, Sıkıyönetimin ge
tirdiği bütün usul tedbirlerinin ve organizas
yonun da hitama ötmesini gerektirir. Aksi 
halde, bir kısım vatandaş, aynı suçtan nor
mal mahkemelerde yargılanırken, bir kısım va
tandaş, olağanüstü mahkemelerde yergılanmak 
gi/bi, ilki çeşit yarigılama yetkisi hir arada yürü

tülmüş olacaktır ki, bu, yargılama yetkisinde
ki birliği ve bütünlüğü ihlâl edici mahiyette 
olur. Bu sebeple verdiğimiz önergeye itibar 
edilmesini talebederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — A. P. Gruıpu adına Sayın Fer-
soy, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN CEMAL 
FERSOY (istanbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; bu maıdde üzerinde Anayasanın 
koyduğu «tabiî hâkim» müessesesine bir aykırı
lık yarmış gibi mesele ortaya konuldu. Kanaa
timizce ve Anayasanın gerçek tefsiri nazarı' 
itibara alındığı takdirde, Ibu durum, «tabiî 
hâkim» müessesesine aykırı düşmez. 

«Tabiî hâkim» müessesesi aslında şudur : 
Bir sanık, işlediği fiilden sonra krarulmuış bir 
mahkemeye gider ise, o zaman tabiî hâkimin 

dışında (bir mahkemeye verilmiş olur. 
Halbuki, örfi idare süresince, örfi idare 

tarafından ilân edilmiş ve belirtilmiş fiiller, 
örfi İdare mahkemelerinin yetkisi şümullüne 
verildiği, belli olduğu bir hailde veya örfi ida
reye sebebiyet veren bir ahvalde, örfi idare 
Mahkemesi bellidir, kurulmuştur, o mahke
meye gidecektir. Binaenaleyh, ıbu tabiî hâkim1 

ilkesine aykırı (bir madde değildir. 
Aslında, meselenin süratle ve başlanmış olan 

bir dâvanın intacıdır. O itibarla bunu, «tabiî 
hâkim» müessesesine aykırı gibi göstermeye 
lüzum ve mahal yoktur. Hâkim ve mahkeme 
bellidir, belli mahkemede duruşma devam ede
cektir, Olağanüstü halinde ide mütalâaya mü
sait değildir mesele. Çünkü, askerî mahkeme 
olağanüstü bir mahkeme değildir. Olağanüstü 
mahkeme, Anayasanın ve kanunların göster
diği usulün dışında kurulmuş olan bir mahke
medir, fevkalâde mahkeme. 

Halbuki, askerî mahkemeler, 1361 Anaya
sasında kaza organı arasında sayılmış Anaya
sa organıdır. O itibarla, hâkimlik yetkisi, as
kerî mahkemelerde İde tam ve kâmildir, örfi 
idarenin gayesini, örfi idareye sebebiyet ve
ren olayların tecrimdni kesin olarak sonuçlan-
dırabilmek için, fou maddenin aynen kabulü lâ
zımdır. Anayasaya aykırılık hâdisede söz ko
nusu değildir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN —önergeyi okutuyorum efendim. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
GörJüşülımıeklte olan ıSıikıyönetim kanun ta

sarlısının 23 ncü maddesinin tasarıdan tamamen 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

'Gerekçesi sözlü olarak arz edilecektir. 
İzmir Milletvekili 

Kemal önder 

IBAŞKAN — 'Sayın İşgüzar söz mü istediniz 
efendim? 

HİLMİ İŞGÜZAR (ISinop) — 23 ncü madde 
için söz talebim vardı. 

BAŞKAN — 23 ncü madde için kayıtlı de
ğilsiniz, 22 ncü madde için kayıtlısınız efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR ((Sinop) — O halde söz 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Fakat önergelere geçtik efen
dim. 

IHİLMİ İŞGÜZAR (ISinop) — 23 ncü madde 
için söz talep ettiğime dair Başkanlığa bir tez
kere göndermiştim. 

IBAŞKAN — 22 nci maddede sizin isminizi 
okudum, 23 ncü madde için kayıtlı değilsiniz. 

Buyurun (Sayın Bakan. 
HİLMİ İŞGÜZAR (ISinop) — Önergem var 

beyefendi... 
IBAŞKAN ı— Baktıracağım efendim önerge

nize. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (O. (Senatosu Van Üyesi) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar ,bir hususu tekrar 
etmeye mecbur oluyoruz. 

Arkadaşlar zaman zaman Anayasanın tanı
dığı bâzı hakların (Sıkıyönetim Kanunu ille ihlâl 
edildiğinden bahsediyorlar, fakat bunu bahse
den arkadaşlara şunu hatırlatmak isterim, bu 
kanun neye dayanıyor.. Şüphesiz ki, Anayasa
ya; Anayasanın 124 ncü maddesine dayanıyor. 

Anayasanın 124 ncü maddesinin son fıkrası
nı (huzurunuzda tekrar okuyayım : «...Sıkıyöne
tim veya genel olarak savaş halinde, hangi hü
kümlerin uygulanacağı...» Gayet geniş ve işlem
lerin nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıll ka
yıtlanacağı veya durdurulacağı kanunla göste
rilir.» 

Anayasa bu fıkrası ile, bizim kanaatimize 
göre, Meclise tam yetki vermiştir. (Sıkıyönetim 
rejimini, (Sıkıyönetim düzenini hangi esaslara 
dayayacağına, serbest olarak tasarruf etmesine 
imkân veren bir hükümdür. Binaenaleyh, bu 

hüküm mevcutken, efendim Anayasanın şu mad
desindeki söz hürriyetini kısıyorsunuz, Anaya
sanın beriki maddesindeki bilmem tutuklama 
müddetini genişletiyorsunuz... iSanıyorum ki, bu 
madde karşısında beriki mülâhazaların yeri ol
mamak lâzım. Bunu, bu tasarının tümü konu
şulduğu zaman bir - iki arkadaşımız, bilhassa 
Emin Paksüt arkadaşımız, sonra, biraz önce Ko
misyonumuzun sayın sözcüsü ve Başkanı izah 
ettiler. Bu defa bunu tekrar zabıtlara geçirmek
te fayda görüyorum. 

Tabiî lıâkim konusu da böyledir. 

Muhterem arkadaşlar, doktrinde tabiî hâ
kim, «bir suçun işlenmesinden evvel kanunlar
la gösterilen mahkeme» olarak tarif edilmiştir. 

Şimdi, biz Sıkıyönetim Kanununda hangi 
suçların (Sıkıyönetim mahkemesine gideceğini, 
daha Sıkıyönetim ilân edilmeden ve suçlar iş
lenmeden evvel tesbit ediyoruz. Binaenaleyh, 
buna göre tabiî hâkim artık burada Sıkıyöne
tim Mahkemesi olmak lâzım. IB'aşka mahkemeye 
verdiğimiz takdirde, tabiî hâkimden başka yere 
gitmiş olur. Biraz evvel A. P. sözcüsü sayın ar
kadaşımız da buna işaret buyurdular. Kraldı ki, 
bunda teknik zaruret de vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bir defa 'Sıkıyönetim 
kısa sürede devam edecektir. Dâvaların bir kıs
mını bu süre içinde bitirmeye imkân yoktur. 
Bunu sivil mahkemeye verdiğiniz takdirde, si
vil mahkeme bu dâvaya yeniden bağlıyacaktır. 
(Sıkıyönetim bakmıştır, tetkik etmiştir, bir hayli 
mesafe almıştır, ama m|ahkeme değiştiği takdir
de bu dâvaya yeniden bağlıyacaktır. Belki bir
çok vatandaşlar yeniden ifade vermeye gidecek
ler, yeniden tesbitler yapılacak ve iş uzayıp gi
decektir ve belki de bu uzama yüzünden bekle
nen netice de elde edilemiyecektir. Hakikaten 
birçok (Sıkıyönetimlerden beklenilen faydanın 
elde edilememesinin bir sebebi de budur, önü
müzde birçok misaller vardır. 

(Sonra, ayrıca Sıkıyönetim süresinin belki bu 
yüzden uzatılması zarureti olacaktır. Bunun da 
misalleri vardır. Dâvaların bitmemesi sebebiy
le; sır*f dâvaların bitmemiş olması sebebiyle 
memleketimizde bâzı (Sıkıyönetim süreleri uza
tılmıştır. Halbuki,, Sıkıyönetimi devam ettir
meye sebep kalmamıştır. İSadece ve sadece dâva
ların bitmesini sağlamak için Sıkıyönetim süre
sinin fuzuli olarak uzatıldığı hâdiseler vardır. 
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Böyle bir hüküm kabul edildiği takdirde bu da 
şüphesiz bertaraf edilmiş oüacaktır. 

Ayrı bir nokta daha, mahkemelerin birbirle
rine işleri devretmeleri, başlarından atmaları 
temayülünü de belki bu suretle bertaraf etmiş 
olacağız. Bir mahkeme meselâ, «'Sıkıyönetim 
mahkemesi» diyelim, bir işi neticelendirmemek 
isterse, gftzü kesmezse, müddeti biraz uzatıp bu
nu öteki mahkemelere bırakmak suretiyle işin 
içinden sıyrılma yolunu pekâlâ tutabilir. Bu
nun da faydası yok, zararı vardır. Bu sebeple, 
arz ettiğimiz, takdim ettiğimiz hükmün aynen 
kabul edilmesini rica edeceğiz. 

Ayrıca, başka memleketlerden de misal ve
rebiliriz. Ellimde Fransız Sıkıyönetim Kanunu
na ait bir özet var. Orada, «'Sıkıyönetim kal
dırıldıktan sonra kendilerine tevdi edilmiş olan 
dâvaları görmeye askerî mahkemeler devam 
eder» şeklinde, demokratik düzenle idare edi
len Fransız Sıkıyönetim Kanununda bir benzeri 

. hüküm mevcuttur. Bunu da bu arada arz ediyo
rum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın İşgüzar, önergenizi bul

durdum. Söz istemişsiniz efendim. Buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar

kadaşlarım, sıkıyönetimin sona ermesi halinde, 
sıkıyönetim askerî mahkemelerinin yetkisiyle 
ilgili 23 ncü madde üzerinde muhterem arkadaş
larımız fikir beyanında bulundular. 

Bu madde Anayasaya gayet uygun bir şe
kilde tedvin edilmiştir. Sayın Millî Savunma 
Bakanı arkadaşımız da, tabiî mahkemeler ile, 
sıkıyönetim mahkemelerinin hususiyetlerinden 
bahsettiler. 

Esasında sıkıyönetim mahkemeleri kurul
duktan sonra tabiî mahkemeler şeklinde sıkı
yönetimin devam süresi içinde vazife gören yar
gı organı halinde olduğu için, kendi vazifeleri 
içerisinde yer alan işlemlerin yapılması sırasın
da, sıkıyönetim son bulmuş ise, sıkıyönetimin 
son bulmasına rağmen ellerindeki işlerin biti
mine kadar tensibedilecek şekilde ve sayıları 
yine yetkililer tarafından tâyin ve tesbit edile
cek hâkim ve savcılar, miktarları sabit tutul
mak suretiyle bu işin yürütülmesinin yerinde 
olduğu kanaatini biz taşıyoruz. 

Ancak, burada bir noktaya temas etmek is
tiyoruz. O da şu; «... bu hallerde, sıkıyönetim 
komutanlığı nezdinde kurulan sıkıyönetim as

kerî mahkemeleri birden fazla ise bu mahkeme
ler ile mahkemelerde görevli askerî hâkim ve 
savcıların sayıları ihtiyaca göre azaltılabilir.» 
deniyor. Ama, işler ne zamana kadar devam 
edecek?... Bu hususta her hangi bir kayıt yok. 

Biz diyoruz ki, «Bu hallerde sıkıyönetim ko
mutanlığı nezdinde kurulan sıkıyönetim askerî 
mahkemeleri kendilerine tevdi edilmiş dâvaları 
en geç 12 ay içinde karara bağlar.» şeklinde 
bir fıkra eklemek suretiyle maddeye vuzuh ve
rilmesini; mahkemelerin süratle iş yapmasını 
temin etmek, mahkemelere itimat, sevgi, saygı
yı ve bilhassa hâdise yaratan kişilerin kısa za

manda ceza görmesiyle o beldedeki insanların vic
danlarında adalet hislerinin kuvvetlenmesi yö
nünden yerinde görüyoruz. 

Bu bakımdan Başkanlığa biz bir önerge tak
dim ettik; «12 ay içinde karara bağlanır» şek
linde. Bu maddeye bu şekilde bir cümle ilâve 
edildiği takdirde çok daha iyi olur, âdil olur ve 
sıkıyönetimi terör havası şeklinde telâkki eden
lere de fırsat vermez. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Oinisli sorunuz mu vardı 
efendim?.. Buyurun. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakana bir hususu sormak istiyo
rum : 

Sayın Bakanımız biraz önceki ifadelerinde, 
Anayasanın 124 ncü maddesinin son fıkrasına 
istinaden, Sıkıyönetim Kanunu müzakere edi
lirken «Anayasaya aykırılık söz konusu olamaz» 
mealinde bir ifadede bulundular. Anlıyabildi-
ğim bu. Zannediyorum Sıkıyönetim Kanunu 
müzakere edilirken Anayasaya aykırı olamaz 
kanaatinden hareket ediyorlar ve diğer hüküm
lere de aykırılık söz konusu değildir gibi bir 
mâna çıkıyor. 

Vakıa meselenin nezaketi ortada. Sıkıyöne
tim bir olağanüstü haldir, ama Anayasanın üs
tünlüğü prensibi Sıkıyönetim Kanununun ya
pılması halinde söz konusu edilmiyecek midir? 
Edileceği, «kanunların Anayasaya aykırı 
olmıyacağı» hususundan hareket edilmesi lâ
zım değil midir? 

Kaldı ki, Anayasanın 124 ncü maddesinin 
son fıkrası, «... hangi hükümlerin uygulanacağı 
ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin 
nasıl kayıtlanacağı...» diyor, temel hak ve hür-
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riyetlerden bahsetmiyor, hürriyetleri geniş mâ
nada alıyor. «.... hürriyetlerin nasıl kayıtlana
cağı veya durdurulacağı kanunla gösterilir.» di
yor. özellikle «kanunla» ifadesini koyuyor. 

«Kanunların Anayasaya aykırı olmıyacağı» 
prensibinden hareket edilmesi lüzumuna inan
mıyorlar mı? Bu konuyu lütfen aydınlatırlarsa 
müteşekkir kalırım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Grup 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, söz bitti, de

ğişiklik önergelerine intikal ettik. Eğer sual 
soracaksanız buyurun. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Hayır. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME

LEN (0. S. Van Üyesi) — Muhterem arkadaş
lar, ben, «Sıkıyönetim Kanunu Anayasaya ay
kırı olamaz; Anayasaya aykırılık mevzuübahso-
lamaz» şeklinde bir şey söylemedim. 

Dedim ki, Anayasamızın 124 ncü maddesi, 
sıkıyönetim düzeninin nasıl olacağını tesbit et
miş, çerçevelemiştir. Binaenaleyh, bu çerçeve 
içerisine giren hükümlerin Anayasaya aykırı
lığı mevzuubahsolmaz. 

«Ne demiştir.» dedim, aynen tejkrar oku
dum; Sıkıyönetim rejiminde hangi hükümle
rin uygulanacağı, işlemlerin nasıl yürütüleceği, 
hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağı veya durdu
rulacağı kanunla gösterilir. Anayasanın bu 
hükmü kanun vâzıına tam yetki vermiştir, 
dedim; Sıkıyönetim rejiminde uygulanacak 
hükümleri tesbit hususunda, ama bu çerçeve 
içerisinde kalmak şar tiyle. Elbette bu çerçeve 
dışma çıkarsa Anayasaya aykırılık mevzuu-
bahsolabilir. 

Biz, tasarımızın gerekçesinde de söyledik, 
Dedik ki, burada hakların özünü ortadan kal
dırma, özünü zedeleme mevzuubahis değildir 
getirdiğimiz hükümlerle. Hiçbir şey bu hakla
rın özünü ortadan kaldırmamaktadır. Ancak, 
hakları ve hürriyetleri kayıtlamakta veyahut 
bunları durdurmakta veya daraltmaktadır. 

Şimdi (koyacağımız bir kanun, bir hakkın 
özünü ne vakit zedeler? Bir hakkı ortadan 
kaldırıma. Matbaa kapatmaktan 'bahsettik, 
eğer bir matbaayı ebediyen kapatıra hakika
ten o zaman Anayasanın özüne tecavüz etmiş 
olur. Ama bir matbaayı Sıjkıyönetim süresince 

i veyahut da daha kısa bir süre için kapatırsa... 
Sıkıyönetim komutanı bir derneğin faaliyetini 
durdurabilir, bir hakkı tamamen ortadan kal
dırır veya yok ederse o vakit bu çerçeve dı
şına çıkmış olur. Ama, bir haİkk tamamen or
tadan kaldırmaz, sadece bunu kayıtlar veyahut 
bir zaman için bu haktan faydalanmayı durdu-
rursa o vakit elbetteki Anayasaya aykırılık 
mevzuubahsolmaz. 

Benim söylediğim bundan ibarettir. 
Muhterem arkadaşlar, bir noktaya daha işa

ret edeyim: Bizim eski Anayasamızla yeni Ana
yasanın Sıkıyönetime ilişkin hükümleri arasın
da bir fark var. Esjki Anayasamız idarei ör-
fiyenin «şahsi ve ikametgâh masuniyetlerinin, 
matbuat, murasalât, cemiyet, şirket hürriyet
lerinin muvakkaten takyit veya talibi demek
tir.» şeklinde tarif etmiştir. Saymıştır, hangi 
hallerde bu haklar talik veya talkyit edilebilir. 
Buna mukabil yeni Anayasamız, bu bahiste 
benim anlayışıma göre, daha geniş bir yetki 
tanımıştır kanun vazıına, sadece sayılanlar de
ğil, umumiyetle arz ettiğim gibi, Sıkıyönetim 
rejiminde hangi hükümlerin uygulanacağı, iş
lemlerin nasıl yapılacağı veyahut hakların ve 
hürriyetlerin nasıl takyidedileceği husufunda 
kanun vazıına daha geniş yetki vermiştir. Bu 
yetki çerçevesi içinde kalan hükümlerin elbet
teki Anayasaya aykırılığı mevzuubahsolmaz. 
Bizim anlayışımız budur. 

Teşekkür ederim. 

RASİM CÎNİSLÎ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan bir sualim olacatk. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika lüt-
i e diniz efendim, bir soru var. 

Buyurun efendim. 
RASİM CÎNÎSLÎ (Erzurum) — Sayın Ba

kana çok teşekkür ederim, aydınlattılar. Yalnız 
şu konunun vuzuha kavuşturulduğunu kabul 
ediyorum. «Kanunla gösterilir.» deniyor. Ma
dem ki yapılacak kanunun Anayasaya uygun 
olma zarureti vardır, kanunla gösterilecektir, 
o halde kanunun Anayasaya aykırı olmaması 
gerekir. 30 ncu madde açık, net; «Bir kimse 24 
saatten fazla tutuklu bulunamaz.» diyor Olağan
üstü hallerlde de Anayasanın (bu hükmü, bu
günkü realiteye uygun değildir. Bu hükmün 
değişmesi şarttır lüzumludur. Ancak, Anayasa
nın üstünlüğü varsa, önce bu hükmün kaldırıl-
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ması lâzımdır ki, bu kanun normal ölçüler içeri
sinde Anayasanın üstünlüğü prensibine saygılı 
olmak kayıt v>e şartıyla çıkabilsin. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, bu soruyu sor
dunuz demin efendim... 

RASÎM CflNîSLi (Erzurum) — Ben, bi
rinci sorumda «kanunla nasıl düzenleneceği» 
•hususunu sormuştum ve Sayın Başkanın ifa
delerini; «Anayasayı hiç dikkate almıyacağız» 
'gibi bir mâna içinde anlamıştım. Fakat şimdi 
görüyorum ki, bu kanunun Anayasaya uygun 
olması zaruretine inanmışlardır. O halde ka
nunun Anayasaya aykırılığı hususunu nasıl 
bağdaştıracağız? Bunu anlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ilâve edeceğiniz 
bir şey var mı efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Müsaadenizle Sayın Baş
kan, birkaç kelime ilâve edeyim. 

Muhterem arkadaşlar, sayın arkadaşımı
zın veyahut onun gibi düşünen arkadaşla
rın anladığı şekilde anlamak kabil olsa,, bu 
Sıkıyönetim Kanununun hemen her maddesi 
Anayasayla bağdaşmaz olur. Faraza, Anaya
samız seyahat hürriyeti koymuştur. Sıkıyöne
timle bu seyahat hürriyetini kısıtlıyabiliyo-
ruz. Anayasamız haberleşme hürriyetinden 
bahsetmiştir, bir maddemizle haberleşme 
hürriyetini kısıtlıyaJbiliyoruz, mektubunu aça
biliyoruz, kontrol edebiliyoruz. Anayasa ba
sın hürriyetinden bahsetmiştir; onu kısıtlıya-
biliyoruz. Anayasamız mesken mesımiye t in
den bahsetmiştir; icabında bu masuniyeti kı-
sıtlıyabiliyoruz. 

Eğer sayın arkadaşımızın anladığı şekilde 
anlasaydık... Sadece bir - iki maddeyi alıyor
lar, hapis hakkı vevahut da biras evvel işa
ret ettikleri hak >£İlbi... ıSavdıklarım da onlar 
gibidir, saydıklarım da onlara 'benziyen 
haklarıdır. Anayasa bu hakları vermiş ama, 
ISözcü arkadaşımızın da başında söylediği 
gibi, bütün bunlar normal zamanın şartları 
içerisinde işleyebilir haklardır. Bir başka 
madde ile bu hakların kısıtlanabileceğini hük
me bağlamıştır. Mesela bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla
rım, sayın Komisyonun ve sayın Hükümetin 
katılmadığı bir önerge vardır, Sayın Kemal 
Önder arkadaşımız tarafından verilmişti, okut
muştuk; 23 ncü maddenin tamamen tasarıdan 

çıkarılmasını öngören bir önerge idi. Oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer değişiklik önergesini okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıkıyönetim kanım tasarısının 23 ncü mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. ıSaygılarımızla. 

Sıma T ur al Hilmi işgüzar 
Ankara Sinop 

Madde 23 : (Sıkıyönetimin sona ermesiyle 
sıkıyönetim komutanlığı nezdinde kurulan as
kerî mahkemelerin ve mahkemeler nezdindeki 
askerî savcıların yetkileri sona ermez. 
Askerî mahkemeler ve askerî savcılar 
sıkıyöntim bölgesindeki bir kıta komu
tanının veya askerî kurum âmirinin nezdin
de. eldeki işlere münhasır olmak üzere 
faaliyetlerine devam ederler. Bu hallerde sıkı
yönetim komutanlığı nezdinde kurulan sıkı
yönetim askerî mahkemeleri kendilerine tevdi 
edilmiş dâvaları en geç on iki ay içinde ka
rara bağlarlar. Mahkemeler birden fazla ise 
bu mahkemeler ile mahkemelerde görevli as
kerî hâkim ve savcıların sayıları ihtiyaca göre 
azaltılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve sayın Hü
kümet katılıyorlar mı efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz 
efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (C. Senatosu Van Üyesi) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Genel olarak savaş hali 

Savaş halinde bâzı bölgelerde alınacak ted
birler : 

Madde 24. — Savaş halinde Sıkıyönetim 
ilân edilmemiş, olsa dahi, Genelkurmay Başka-
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nının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tes-
bit ve ilân edilen bölgedeki komutanlardan, Ge
nelkurmay Başkanının igtörevlendirdiği bir ko
mutan bu kanunun üçüncü maddesinde yazılı 
tedbirleri almaya ve uygulamaya yetkilidir. 

Yukardaki fıkraya göre bölge komutanlı
ğınca verilen emir ve tedbirlere uymıyanlar 
veya yerine tgetirmiyenler baklanda bu kanu
nun 16 ncı maddesi hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — SÖz istiyen var mı efendim... 
MUSTAFA KUBİLİY İMER (Konya) — 

Grup adama söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz ıSaym imer 
D. P. GRUPU ÂDINA MUSTAFA KUBt-

LAY ıtMER (Konya) — Muhterem Başkan, 24 
ve 25 nci maddeler laynı bölümde ele alınmış ol
duğuna göre, ikisi de aynı mevzuu tanzim et
mek durumundadır, iki madde üzerinde ayrı 
ayrı ısöz almak niyetinde değilim, sözümü de 
fazla uzatmayacağını. Yalnız konuşmam on da
kikalık müddeti bir - iki dakika geçmiş olursa 
özür dilerim. 

BAŞKAN — Nasıl ondaMka? Grup adına... 
MUSTAFA 1KUBÎLAY İMER (Devamla) — 

Efendim, 24 ncü madde ile 25 nci madde ikisi 
de aynı mevzuu tanzim etmektedir. O bakım
dan söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurun. 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 

Şimdi muhterem arkadaşlar, şu âna gelinceye 
kadar yapılan görüşmeler Anayasanın diğer 
maddeleriyle alâkalıydı. Şimdi mesele, Anaya
sanın bütün hükümlerini âdeta rafa kaldıran 
2İ ncü maddeye geldi ki, bu 24 ve 25 nci mad
deler bununla ilgili. 

Malûm olduğu üzere, 124 ncü maddede, Sıkı
yönetim ilânını gerektiren hallerin başında sa
vaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş-
ıgöstermesi mevzuubahis. Şu ana kadar süren 
müzakerelerimiz, memlekette halen mevcut ve 
Sıkıyönetimin ilânına sebebolan iç hâdiselerle 
ilgili olarak cereyan etti. Meselâ, savaş hali, bu
günkü vaziyette olmıyan bir hal. Dediğimiz gi
bi, kanunun çok ileriyi tedvin ettiği bir hal. 

İkincisi, burada siavaş hali olduğu zaman
larda yine 124 ncü maddeye göre Hükümetin 
kabulü, ilânı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin onayı ile Sıkıyönetim ilân edilebilir. 

Şimdi gerekçeye ve maddenin 1 nci fıkrası
nın geçişine bakalım : 

«Savaş halinde Sıkıyönetim ilân edilmemiş 
olsa dahi.» deniyor. Genelkurmay Başkanının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca birtakım 
tedbirler alınacak. Yani savaş hali olacak, Hü
kümet savaş haline rağmen iç huzursuzluk se
bebiyle Sıkıyönetim ilân edecek ama, Hükü
met Sıkıyönetim ilân etmiyecek. Aynı Hükü
met Genelkurmay Başkanlığı ile işbirliği için
de olacak, Sıkıyönetim ilân edip de Türkiye 
Büyük Millet Meclisine tasarıyı getirmiyecek. 
Bu, peşinen Hükümetin, sonra da Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin haklarının fcetmedilmiş 
olması demektir. Çünkü, bir savaş hali oladak, 
iç huzurun bozulduğu hali de sayıyoruz; «ayak
lanma olması veya vatan ve Cumhuriyete karşı 
kuvvetli ve eylemli bir kalkışma olduğunu gös
terir kesin belirtilerin meydana çıkması sebe
biyle» diyoruz ve bu hallerde Sıkıyönetim ilân 
ediyoruz. Bugüne kadar bir sürü Sıkıyönetim 
ilân edilmiş ve tatbik edilmiş. Memleket dış 
tehlikeye mâruz kalacak, savaş hali gelecek, 
Hükümet Sıkıyönetim ilân etmiyecek veyahut 
Türkiye Büyük Millet Meclisine getirirse onay
lanmasından çekinecek de belki o yüzden ge
tirmiyecek gibi bir durum, muhayyel bir du
rum. 

124 ncü maddenin son fiknasında der ki; 
Sıkıyönetim veya genel olarak savaş halinde 
ne hükümler getirileceği, nasıl kayıtlanacağı... 
Savaş halinde eğer birtakım ağır hükümler ge
tirilecekse getirilebilir. 

Şimdi maddemize bakalım; savaş halinde 
acaba olağanüstü cezai tedbirler mi getirmiş? 
Hayır, Sıkıyönetim komutanına tanınan 3 ncü 
maddedeki yetkiler burada aynen yine verili
yor ama, Sıkıyönetim komutanına değil, onu 
da arz edeceğim. 

Diğer taraftan, 16 ncı maddenin Sıkıyöne
tim komutanına tanıdığı yetkiler yine verili
yor. 24 ncü madde, 25 nci madde aynı bölümün 
birbirini tamamlıyan mladdeleri olduğu için 
söyliyeceğim, 15 nci maddedeki cezai hüküm
ler hususunda da Sıkıyönetim mahkemelerine 
değil, askerî mahkemelere yetki veriliyor. Çün-
kür orta yerde Sıkıyönetim yok. Getirilen hü
kümler, savaş haliyle mütenazır artırılmış hü
kümler olsa, üzerinde durulacak tarak var. 
Böyle bir şey getirilmemiş. ıSavaş haline dair 
yeni bir kanun tedvini cihetine gidilmiyor, öy-
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le bir (hal düşünülüyor. Dediğim gibi, savaş olu
yor, Hükümet nasıl bir basiret içinde ise Sıkı
yönetim ilân etmiyor, ondan sonra Genelkur
may Başkanı, «Sıkıyönetim ilân etmediniz» di
ye Hükümeti ikaz ediyor. Buna rağmen Hükü
met, Sıkıyönetim ilân etmiyor, Meclise getirmi
yor ve bu vaziyette son çare olarak Genelkur
may Başkanı, Bakanlar Kurulunca savaş böl
gesi olarak ilân edilen bölgedeki bir komutanı, 
Sıkıyönetim komutanının salâhiyetini haiz ola
rak o bölgede vazifelendiriyor. 

Şimdi, burada, birtakım salâhiyetler bu ko
mutana tanınıyor ama, öbür taraftan, 5 nci 
maddede kabul ettik, bir Sıkıyönetim komuta
nı bir kolordu idare etmiş bir kumandan ola
cak veyahut onun seviyesinde olacak. Gelecek 
komutan... öyle de değil, yani, harb halinde ge
lecek komutanın rütbesinin ne olacağı burada 
zikredilmiyor, bu hususta bir açıklık getirmi
yor madde. 

O halde, bu maddenin gelme gerekçesini ve 
tatbik etmekteki umulacak faydayı mülâhaza 
etmek hakikaten güç ve zor. Sıkıyönetimin 
şartlan sayılmış; savaş hali, savaş halini gerek
tirecek durumun başgöstermesi, bütün bunlar 
sayıldıktan sonra, kalkılıyor; Sıkıyönetimin 
ilân edilmemiş olması gibi bir hal düşünülü
yor ve buna göre birtakım hükümler getirili
yor ve bir komutan1 tâyin ediliyor ki, Sıkıyöne
tim Komutanının bütün salâhiyetini haiz ama, 
Sıkıyönetim Komutanı için 5 nci maddede ko
nan şartlan haiz değil. Bu, hangi, nasıl şart
lar altında getirildi, (biz bunun izahım yapabi
lecek durumda değiliz. 

Arkadaşlar, biz burada 124 ncü madde ile 
Sıkıyönetimi tedvin «diyoruz. Sıkıyönetimde 
bizatihi savaş halinde tetbik edilecek hüküm
ler «ülç misli tatbik edilir, beş misli tatbik edi
lir» veyahut 3 ncü maddede Sıkıyönetim Komu
tanına verilen yetkiler «şu kadar artmhr, bu 
kadar artınlır», askerî mahkemelere verilen 
yetkiler «şu kadar artınlıry bu kadar artırılır» 
diye bir hüküm gelmiyor. 

Aynca bir şey daha var : Tabiî Sıkıyönetim 
mahkemeleri kurulmadığı için, Sıkıyönetim 
orta yerde olmadığı için bu iş, Sıkıyönetim 
askerî mahkemelerinde görüşülmüyor, askerî 
mahkemelere veriliyor. Gerçi bu husus, 23 noü 
maddedeki Sıkıyönetimin kalkışımdan sonraki 

askerî mahkemelerin bu vazifeye devamlan me
selesiyle ara yerde bir irtibat kurulur ise de 
Sıkıyönetimin ilân edilme sebepleri orta yerde, 
124 ncü maddenin hükümleri de orta yerde ol
duktan sonra; istirham ederim, hiç olmazsa 
Anayasa maddelerinin hepsinin üstüne çıkarıl
ma durumu şu müzakerelerde meydana getiri
len, şu 124 ncü maddenin getirdiği hususa ay
kırı olan bir hususu kabul etme lüzumu içinde 
olmıyalım. Hükümetten de, komisyondan da 
rica «diyoruz, geri alsınlar. 

Şunu tefrik etsinler, kabul edeceğiz. Biraz 
evvelki söylediğim hususların üzerinde ısrar
la duruyorum. Bir memlekette savaş hali ol
duğu halde Hükümet kendisi için ve gelecek 
hükümetler için Sıkıyönetimi savaş halimde 
ilân etmiyecek bir durumu düşünebiliyor mu? 
Ve ondan sonra bunu ilân etmiyecek, Meclise 
getirmiyecek belki kendisi sorumlu, ondan 
sonra da - hadi kendisininkini attı bir tarafa -
Meclisin yetkilerini de elimden almak suretiyle 
Genelkurmay Başkam ile kendisini Meclisin 
üstümde yetkili görecek. E, bu, yerinde bir hü
küm değil., üstelik getirdikleri hükümler de 
savaş halliyle mütenazır hükümler değil. 

Ayını; iç huzursuzlukta ilân edilecek Sıkı
yönetimde ne gilbi hükümler tatbik ediliyorsa, 
Sıkıyönetim Komutanına hangi yetkiler veril
mişse, Sıkıyönetim mahkemelerine, sonra de
vam elden askerî mahkemelere ne salâhiyet ve
rilmişse, hangi cezai hükümleri tertilbetmek sa
lâhiyeti verilmişse yine onlar getiriliyor. 

ORHAN CEMAL FERSOY (istanbul) — 
Savaşa kim karar veriyor? 

M. KUİBİLÂY tMER (Devamla) — Savaşa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi karar veriyor, 
ama savaş halimde Sıkıyönetim ilân etmiyen de 
yine Meclis oluyor. Bunu, ben sizin zihinleri
nize, vicdanlarımıza hitabederek söylüyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi savaşa karar ve
recek, ama savaş dolayıısiyle Sıkıyönetim ilân 
edilmesi 124 noü maddenin birinci fıkrasında 
başta söylenecek, buna rağmen Hükümet savaşı 
haline dair bir Sıkıyönetim ilân etmiyecek, 
Meclise getirmiyecek, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayına sunmıyacak, çaresizlik için
de neyapsın, Meclis de kabul etmiyecek, o hal
de Genelkurmay Başkanı ile Hükümet başjba-

I şa, Sıkıyönetimden başka ibir idareyi getirecek. 
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Arkadaşlar burada : 1. Normal hal var; ka-
- bul ediyorum. 2. ıSıkıyonetim var; elbette buğ

rada getirilen Ibirftakım ıhü/kümler Anayasaya 
aykırı olmamak şartiyle... Hattâ, Anayasa de
ğiştirildiği takdirde, bizim o hususta da bir şe
yimiz yoktur, Anayasa değiştirildiği takdirde 
yine, kanımda gelecek birtakım hükümlerle bu 
memleketin elbette iç güvenliği, dış güvenliği 
sağlanacak ve Sıkıyönetim elbette gelecektir? 
Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Hakların suiisti
malini kabul etmediğimizi, bir hakkın sırf 
gayriyi ısrar için istimalini kanunun himaye et-
miyeceği gerekçesiyle elbette, hürriyetleri orta 
yerden kaldırmak istiyenlerin hürriyet hakkını 
tanımayı ü. 

Gerek dış tehlike olarak benim memleketi
min bütünlüğünü, yani ülke, millet ve hâkimi
yet üçlüsünden meydana getirilen, Devleti biza
tihi dışarıdan yıkmak yoliyle, isterse içerden 
yıkmak yoliyie... Bunları kabul ediyorum ve bu 
hallerle Sıkıyönetim tasarısını getirmişiz ve 
Anayasa da bunun için riayet durumunu hisse
diyorum. 

E, şimdi diğer maddeler âcil, 124 e göre bun
lar da yapılır dedi ve 124 ün son fıkrası, bütün 
maddelerin üstüne çıktı, ama bizatihi 124 ncü 
maddenin artık kendisine geldik, bunu da artık 
istirham edelim ki, kabul buyursunlar, Sıkıyö
netimin, yani normal idarenin Sıkıyönetimi dı
şında üçüncü bir hal getirmesinler. Savaş halin
deki hükümler burada yer alabilir, artırsınlar 
hükümleri... Cezai hükümlerin artırılmasiyle be
raberi*. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın imer. 
M. KABİLÂY İMER (Devamla) — Bu ölçü

ler içerisinde bunun tatbik edilebilecek hiçbir 
tarafı bulunmuyor. Mâkul gelen hiçbir tarafı 
bulunmuyor, sonra tatbik edilecek hükümler de 
aynı hükümdür. Bir Sıkıyönetim komutanının 
yapacağı işi bir başkasına vermek gibi bir du
rum. Niye sebep duyulmuş? Biraz evvelki izaha
tımız muvacehesinde bunun mantıka, hukuka, 
akla dayanan izahı yapılırsa hakikaten biz de 
inanalım, ona göre biz de reyimizi verelim. Ama, 
şu ölçüler içerisinde bizi mazur görsünler, bunu 
kabul etmek durumunda olamıyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Feyzioğlu, buyurun efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Değerli arkadaşlarım, bu 
kanunun müzakeresi sırasında başından sonuna 
kadar, Anayasamızın 124 ncü maddesinin son 
fıkrası nedense bâzı arkadaşlarımız tarafından, 
Anayasaya dâhil değilmiş, Anayasamızda böy
le bir fıkra yokmuş gibi, mütalâalar yürütül
mektedir. 

Bu madde vesilesiyle de benzeri bir mütalâa
ya şahidoldum. 124 ncü maddenin son fıkrası; 
«Sıkıyönetim halinde hangi hükümlerin uygu
lanacağı, işlemlerin nasıl yürütüleceği, hürriyet
lerin nasıl kayıtlanacağı veya durdurulacağı 
kanunla gösterilir.» demekle yetinmemiş. Ana
yasa vâzn bu fıkraya «Sıkıyönetim halinde» de
mek imkânına sahipti, fakat Sıkıyönetim dışın
da bir de genel olarak savaş hali bulunabilece
ğini düşünmüş Kurucu Meclis ve fıkrayı aynen 
şöyle kaleme almış: «Sıkıyönetim veya genel 
olarak savaş halinde hangi hükümlerin uygula
nacağı, işlemlerin nasıl yürütüleceği, hürriyetle
rin nasıl kayıtlanacağı veya durdurulacağı ka
nunla gösterilir.» demiş. 

Demek ki, Anayasa yapılırken, Sıkıyönetim 
hali dışmda bir de genel olarak «savaş hali» di
ye bir başka hal düşünülmüş, önümüzdeki ka
nun da dördüncü bölüm olarak Anayasadaki ta
biri aynen kullanmak suretiyle genel olarak 
«savaş hali» diyor. Matlap bu ve «savaş halin
de bâzı bölgelerde alınacak tedbirler.» diyor. 

Arkadaşımız buyuruyorlar ki, bu teminatsız 
bir durum yaratıyor; Sıkıyönetim Komutanı 
kolordu komutanlığı yapmış bir korgeneral 
olacak, nasıl olur, Genel Kurmay Başkanının 
emri, ile tasarıda belirtildiği gibi, Genel Kur
may Başkanının görevlendirilmesi suretiyle bir 
komutana, üçüncü maddedeki hürriyetleri sı
nırlama yetkisini nasıl veririz? 

Bu, bir takdir meselesidir, bunu yaparsanız 
Anayasaya ters düşmezsiniz, Genel olarak savaş 
halinde Ibunu yapabileceğinizi Anayasa söylü
yor. Birazdan arz edeceğim, bu yeni bir şey de 
değil, eski örfi idare kanununa bakarsanız gö
receksiniz, «harekât mıntakası» vardır. Bir yer
de düşman âni olarak taarruz etti, o bölge, o 
güne, o saate kadar savaşın dışındadır. Diyelim 
ki, memleketin, - Allah saklasın - ibir köşesinde 
savaş patlamıştır ve vatandaşları lüzumsuz bir 
şekilde sıkmamak için de !Bakanö,ar Kurulu 10 
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vilâyette, 5 vilâyette 'Sıkıyönetim hali ilân et- ı 
mistir.. Bir gün ani olarak bir yerde düşman 
taarruzuna mânız kaldınız, - bir başka bölgede -
o bölgede Sıkıyönetim yoktur, hükümet Sıkıyö
netim ilân edemez mi? Edebilir ve ekseri ahval
de edecektir. Hattâ, çok muhtemel olan hal, 
memleket bir savaşa girmişse Türkiye'nin bü
tün illerinde birden 'Sıkıyönetim ilân edecektir. 
Ağflebi ihtimal durum böyle olacaktır, galip ih
timal budur. Elbetteki böyle olacaktır. Böyle 
olmıyabilir de; yalnız bir bölgede Sıkıyönetim 
ilân edilmiş olabilir. Anayasa buna cevaz veri
yor, fakat o bölgede savaş olabilir; savaş sahası, 
harekât sahası söz konusudur. 'Kumandanınız da 
korgeneral olmıyabilir; belki o cepfheyi tutan 
kıtalarınızın başında bir tümgeneral, bir tuğge
neral vardır, o mmtakada biriliklerinize komuta 
eden belki bir albaydır. Bazan kolordunuzu bir 
albayın yönetimine vermek zorunluğu olmuştur 
tarihinizde, verilmiş şeydir. Mustafa Kemal 
«Miralay» rütbesiyle Anafartalarda ve başka 
yerlerde muharebe etmiştir. Şimdi, vatanın se
lâmeti için birliklere kumanda ettiği yerde ge
ne savaş halinde buraya girişi - çıkışı kontrol 
edemiyecek, burada muhaberata birtakım ka
yıtlar koyamıyacak.. Efendim mutlaka Sıkıyö
netim komutanlığı ihdas edeceksiniz ve mutlaka 
ta kolordu karargâlhlarmdan Ibu işleri idare ede
ceksiniz.. Bu mümkün olmıyabilir; harekât sa
hasına yakın olan bir komutana birtakım yetki
leri vermeniz icaibedebilir, birtakım hürriyetleri, 
oradaki harekâtın icabına göre, sınırlaması ge
rekebilir. Bir köyün halkını oradan kaldırıp, 
vatandaşların selâmeti için tamamen bir başka 
yerde ikamete, harekât bölgesi dışına çıkmaya 
zorlaması gerekebilir. Girişi - çıkışı o cephedeki 
bir tuğgeneralin yasaklaması gerekebilir. 

Eski örfi İdare Kanunumuz, ikinci bapta 
bakınız ne diyor; yeni bir şey değil bu, sanki 
hükümet yepyeni bir şey icadetmiş Anayasa 
dışında, gibi konuşuluyor. İkinci bap : 

«Harb halinde harekât mıntakal&rında tat
bik edilecek takyitler..» «Eski örfi idare Kanu
numuz diyorum, mer'i kanunumuz demek lâzım.. 
Şu dakikada yürüdükte dan kanun bu. Şu da
kikada yürürlükte olan kanun, Anayasaya ay
kırılığı hiç kimsenin aklına gelmemiş olan ka
nun aynen şöyle : 

Madde 11. — Harb halinde örfi idare ilân 
edilmemiş olsa dahi, bu kanunun masuniyet ve | 
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hürriyetlerin takyit ve talikine..» - kayıtlanma
sı ve durdurulmasına - » ait 3 ncü maddesinin 
birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı 
bendlerinde yazılı tedbirleri, daha evvelden icra 
vekilleri heyetince tesbit edilecek harekât mm
takalarmda almaya başkomutanlık salâlıiyettar 
olduğu gibi, haıb hareketlerinin ve askerî fa
aliyetlerin ve mahallî asayişin emniyet ve hima
yesi için bu harekât mıııtakalarmda bulunmaları 
caiz görülmiyen kimseleri bu mıntakalardan çı
karmaya, bu harekât mıntakalarma girmeyi, çık
mayı menetmeye, bu mıntakalarda münakalât 
vasıtalarının girip çıkmasını tahdidetmeye sala
hiyetlidir.» 

Madde 12 devam ediyor: «Harb halinde 
tesbit edilmiş olan harekât mmtakalarında 6 ncı 
maddenin birinci bendinde yazılı fiilleri işliyen-
ler veya bu fiillere iştirak edenler..» ve saire... 

Demek ki, arkadaşlarım, «savaş hali» diye 
bir hal vardır. Arkadaşımız demek istiyor ki, 
savaş hali, zaten sıkıyönetim ilânına imkân ve
ren bir haldir, imkân veren bir haldir ama, 
124 ncü maddenin birinci fıkrası, «savaş halin
de mutlaka Bakanlar Kurulu, örfi idare ilân 
eder, T. B. M. Meclisi bu örfi idareyi de kabu
le mecburdur» diyor mu? Yok böyle bir mecbu
riyetiniz. Bakanlar Kurulu için bir takdir me
selesidir; sıkıyönetim ilânını faydalı görür, sı
kıyönetim ilân der. 124 ncü maddenin birinci 
kısmı buna yetki veriyor ve arz ediyorum; ek
seri hallerde bir genel savaşa Türkiye katılmaya 
mecbur olursa, Türkiye'nin bütün illerinde sı
kıyönetim esasen ilân edilmiş olacaktır, fakat 
buna rağmen harekât mmtakalarmda birtakım 
özel tedbirleri uygulamaya mecbur olabilirsiniz 
ve «sıkıyönetim ilân edilmemiş olsa dahi» kaydı, 
bugün yürürlükte bulunan kanunda da vardır, 
harekât mmtakaları için, yeni çıkacak kanun
da da bunun bulunması zarureti mevcuttur. Ye
ni Anayasamız bu hususta son derecede açık bir 
hüküm de getirmiş; «sıkıyönetim veya genel 
savaş hali» diye iki şıkkın bulunabileceğini 
ifade etmiştir. O halde aykırılık bunun nere
sinde? 

Şimdi değerli arkadaşımız bir başka şeyi tek
rarladılar, ona geçmek istiyorum. Bu, çok 
açık bence, hiçbir aykırılık yok Anayasaya. 

Dediler ki, Anayasayı değiştirelim, ihtiyaç 
varsa. Bunu ilk defa söylemiyorlar; «24 saat» 
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meselesinde bunu ifade ettiler, başka konular
da da ifade ettiler. Arkadaşlar kanunu, yani 
sıkıyönetim gibi olağanüstü bir halin gerektir
diği tedbirleri, ille de sizin anlayışınızla, böyle 
bir anlayışla Anayasaya sığdırmak için normal 
zamanlarda uygulanacak olan bütün Anayasa 
hükümlerini, sıkıyönetim devresi hükmü hali
ne getirmektir, asıl hürriyetlere kasdetmek. 
Asıl hürriyetler o zaman mahvolur. Bu hürri
yetler normal zamanda Anayasamızın haklar ve 
hürriyetler bölümünde olduğu gibi yürürlükte 
kalacak, ancak sıkıyönetim halinde veya sa
vaş halinde bu hürriyetler talik edilebilecek. 
Açık söyliyelim; «bir yeri askıya alınabilecek, 
durdurulabilecek» diyor Anayasa. Şimdiye ka
dar.. 

ORHAN CEMAL FERSOY (istanbul) — 
Takyit. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Talik 
edilebilecek., öyle söylüyor efendim. Eski ka
nunumuz «talik» tâbirini kullanmış; takyit ve
ya talik. 

Burada doktirinden bahsediliyor, Anayasa
dan, idare hukukundan bahsediliyor. Hangi 
Anayasa hukuku kitabını açsanız; sıkıyönetimin 
ve savaş halinin gerektirdiği tedbirler bahsin
de, normal zamandaki hürriyetlerin bu zaman
da işlemiyeceğini görürsünüz. 

Biraz evvel muhterem hocam Sıddık Sami 
Onar'ın adı geçtiği için ifade edeyim, idare hu
kuku kitabının üçüncü tab'ı üçüncü cildi, sayfa 
1501. Bakınız ne diyor: 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Fey-
zioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Biti
riyorum. 

«Şahıs ve toplanma hürriyetleri bâzı şart
larla tahdit veya» - dikkat buyurun - «tama
men talik edilir.» 

Sıkıyönetim halini anlatıyor: «Aramalar 
yapılabilir, matbuat ve muhabare hürriyetleri 
müsaade sistemine tabi tutulduğu gibi, bunların 
neşir ve irsali yasak edilebilir, yazı ve mektup
lardan parçalar çıkarılabilir, gazeteler toplat
tırılır ve kapatılır.» 

Duguit'ye baksanız böyledir. Haurean'ya 
baksanız böyledir.. Yerli, yabancı hangi Ana
yasa veya idare hukuku kitabına baksanız böy
ledir. 

Şimdi,, sıkıyönetim halinde bunların yapıl
masına cevaz vermek için Anayasanın temel 
maddelerini buna uydurmaya kalkmanın âlemi 
yok. Anayasanın 124 ncü maddesi de bir Ana
yasa maddesidir ve «bu kanun Anayasaya da
yanmıyor» demiyoruz, «bu kanun Anayasanın 
her hangi bir maddesinden kuvvet almıyor» den
miyor veya «bu kanun Anayasaya aykırı ola
bilir» diye bir iddia da yok, «Anayasaya uy
gun olması gerekmiyor» diye bir iddia da yok. 
Bu kanun Anayasanın 124 ncü maddesine uygun 
olmak zorundadır. Yani, «İçişleri ve Millî Sa
vunma bakanları bir araya gelip acele hallerde 
Bakanlar Kurulu kararı almadan sıkıyönetim 
ilân ederler» diye bir madde koyarsanız, bunu 
Anayasa Mahkemesi iptale mezundur; çünkü bi
rinci fıkrasına aykırı olur. Ama normal 
zamanda mektup açmak mahkeme karan ile 
olur, hâkim kararı ile olur. (Sizin takıldığınız 
mlaıddeler dışında birçok madde, var, okuyunuz, 
muraselâtm mahremiyeti, eskisinde muhabera
tın mahremiyeti, şimdikinde yazışmanın doku
nulmazlığı, gizliliği meselesi. Bunun kaydını 
normal zamanda benim Anayasam şöyle koy
muş; hâkim karian olmadıkça bunları açamaz
sınız. Sıkı yönetim zamanında harekât mınta-
kası, ısavaş hali. Casusluk mu yapılıyor, acaba 
mektupların içinde birtakım şifreli mi, harita
lar mı gönderiliyor? Elbette ki, sıkı yönetim 
bunları açacak ve bakacak. Elbette ki, muha
beratın gizliliği hürriyeti diğer hürriyetler gi
bi, talik edilecek. O müddet içinde sıkı yöne
tim bölgesinde tahdidedilecek. Yalnız sizin bu
yurduğunuz bir iki maddesi değil, biraz evvel 
Sayın Bakanın söylediği gibi, bu kanunun pek 
çok maddeleri Anayasanın normal zamanlarda 
uygulanan hükümlerine aykırı olacaktır. Bun
ları uydurmaya, ille de ki, o tabiî haklar bö
lümündeki maddeleri olağanüstü şartların, sa
vaş, ayaklanma, Cumhuriyetin tehlikede olma
sı gibi şartların gerektirdiği hallerde uygula
nacak olağanüstü tedbirlere uydurmaya kalkar
sanız o zaman, Anayasanız bütün maddeleriyle 
bir sıkı yönetim anayasası olur. Bırakalım te
mel hak ve hürriyetleri normal zamanda işle
sin ama, ısıkı yönetim döneminde 124 ncü mad
denin son fıkrasının verdiği yetkiye, açık yetki
ye, Anayasa yetkisine dayanarak takdirimizi 
kullanalım. 
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Meclis, kanunu yaparken, bir süreyi uzun 
bulur, kısa bulur, ayrı mesele. Otuz günü ben 
fazla buldum, takdirimi kullanarak otuz güne 
çıkarılması takririne rey vermedim. Kanun ya
pan heyetin nâçiz üyesi olarak siyasi takdirimi 
kullandım. Bu, ayrı bir meseledir. Şu hakkı 
Meclis, «siyasi takdir ölçüsü olarak sıkı yöne
tim bölgesinde dahi fazla kayıtlamıyalım, diye
bilir. Ama, kayıtladığı için, normal zamandaki 
haklara benzemiyen bir durum yarattığı için 
bu, «Anayasaya aykırıdır» demek, sıkı yöne
tim müessesesini ve Anayasanın 124 ncü mad
desinin ıson fıkrasını yanlış yorumlamaktır ka
naatindeyim. 

Sayın Başkan, bunu arz etmek fırsatını ver
diğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. 

MUSTAFA KUBİLAY ÎMER (Konya) — 
Söz istiyorum efendim, Grup namına söz aldı
ğım için... 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, buyurunuz 
efendim. İzah etmeye lüzum yok. 

MUSTAFA KUBİLAY ÎMER (Konya) — 
Efendim,, meselenin aslında ortaya konulması 
gereken hususlarını izah etmiştim. Biraz evvel 
konuşan arkadaşımız şayet, grup adına bura
da biraz evvel daha evvelki yaptığım konuşnıa-
lardaki hususları başka bir şekil içerisinde arz 
etmek durumunda olmasaydı söz almak ihtiya
cını hissetmiyecektim. 

Biz, burada «Anayasayı değiştirelim» deme
dik, «Getirilen hükümlerin 1, 2, 3 ü Anayasaya 
aykırıdır, Anayasada değişiklik olmadığı tak
dirde bunlar mümkün olamaz» dedik. Biz bunu 
değiştirme meselesi etrafında değişikliğin han
gi ölçülerde olacağını ve Meclis içerisinde han
gi ölçülerde Anayasa değişikliği verip kabul 
edileceğini grupumuz miktarı olarak da olsa 
biliyoruz. Bu bakımdan böyle bir teklif içeri
sinde gelmenin gerekçesini peşinen bizden de
ğil, daha başka yerde aramış olmak lâzım. Biz 
böyle bir nokta üzerinde durmadık. Bu bakım
dan «Anayasayı değiştirelim» diye D. P. Gru-
pu adına, Meclis zabıtları da orta yerdedir, 
böyle bir söz söylenmemiştir. 

Ancak sarahaten, «getirdiğiniz teklifler 
Anayasaya aykırıdır, belki bir Anayasa deği
şikliği sonunda bu maddeler onlara uygun ola
bilir veyahut da böyle bir değişiklik yapıldık
tan sonra böyle bir madde getirilebilir» dedik. 

öbür taraftan «korgeneral» diye bir tâbiri
miz olmadı. Görüşülmekte olan kanunun beşin
ci maddesinden bahsettim burada. Diyor ki, «Sı
kı yönetimin ilân edildiği bölgede bu kanun 
hükümlerini uygulamak üzere en az kolordu 
veya eşi bir, kıta komutanlığı görevini yapmış 
veya yapmakta olan bir komutan» Beşinci mad
deden bahseden insan her halde buradaki kor
generalin olup olmadığı noktasını da sarahaten 
bilme durumu içerisindedir. Bu bakımdan 
«korgeneral» idiye bir tâbirimiz olmamıştır, 
«Kolordu kumandanı» şeklindedir. Maddenin 
hükmünde açıkça söyledik. 

Öbür taraftan burada bizim söylediğimiz 
hususlarla karşılaştırılmak ve bunların içerisi
ne sokulmak suretiyle eski kanunun, yani şim
di hali hazırda tatbik edilmekte olan Kanunun 
hükümlerinden bahis buyurdular. Madem o ka
nunun hükümleri gayet yerinde ve mâkuldür, 
bu kanunun getirilmesine sebep yoktur. Hani 
denilmez ama «bâtıl makûsünaleyh olmaz.» 
şeklinde ıbir tâbir vardır, bu dereceye kadar 
değil ama, değitşirilmokte olan ve değişmiş 
Anayasanın (hükümlerine ıgöre hazırlanan bir 
kanunu burada, her halde misal olarak getir
menin pek yeri olmasa gerek. 

Savaş hali meselesinden de bizi, bahsetme
miş gibi sayın hatip konuştular. Biz savaş hali
nin olduğunu kabul ettiğimizi, 124 ncü madde
nin son fıkrasını bahis buyurdukları üzere 
«'sıkıyönetim veya genel olarak savaş hali» de
nilmek suretiyle kabul ettiğimizi söyledik. An
cak, savaş hali ile ilgili olarak genel hüküm
ler yoktur, yani ceza artırmak yolunda Sıkı
yönetim komutanına salâhiyet vermek yolun
da hükümler yok. Genel hükümler yine aynı, 
Sıkıyönetimde ne tatbik ediliyorsa... «fevkalâ
de hal» diyorsunuz, aynı hükümlerin tatbikini 
getiriyorsunuz. Dediğimiz bu. Eğer bu ka
nımda «savaş halinde şu §u hususlar tatbik edi
lir» deseydi neyse. 

Arkadaşlar, sonra burada başlıfo şu1: Sıkıyö
netim kanunu tasarısı.. «Sıkıyönetim kanun ta
sarısı ve savaş ihalinde tatbik edilecek hüküm
ler» diye bir tasarı varsa üzerinde duralım. 
Biz burada sıkıyönetimi, tedvin ediyoruz. Be
nim söylediğim bu. Boz burada sıkıyönetimi 
tedvin ediyoruz. Eğer başka bir şekil tedvin edi
yorsak o zaman ayrı. 
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Diğer ıhususlarda (ben açıklıkla fikrimi orta 
yere serd ettim. Bir yerde savaş olduğu halde 
nasıl tatbik edilemezmiş ve Hükümet nasıl ka
rar alamazmış, o Hükümet 'Genelkurmay Baş
kanı ile nasıl teşriki nıeısi edermiş, hususunda 
sayın (hatip (birtakım fikirler -ortaya sürdüler, 
!0 Ihususlara da hürmetimiz vardır. Ancak, biz 
açıklıkla fikirlerimizi ortaya koyduğumuz ka
naati içindeyiz. 

ISayın katibe cevap vermek, onun fikirlerini 
cerlhetımek için değil, ancak bizim fikirlerinizi 
her Ihalide bir yanlış anlama neticesi anlatmış 
olduklarımızı yanbş Ibir §ekil içerisinde orta
ya koymaları umumi efkâr karşısında (bunun 
yanlış (olabileceği gerekçesiyle tavzih etmek üze
re söz almış bulunuyorum. Yoksa, hatibin her 
hangi bir şekilde fikirlerinin cerhi mânasını 
taşıyan bir düşünce içerisinde değiliz. 

Teşekkür ©derim. 
TURHAN PEYZİOĞLU (Kayseri) — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
(BAŞKAN — ISayın Feyzioğlu (buyurunuz 

efendim. 
TURHAN PEYZİOĞLU (Kayseri) <— De

ğerli arkadaşlarıma, sadece bir kaç cümle arz 
etmek için (huzurlarınızdayım. 

ISayın hatibin ison konuşmasiyle esasen geniş 
ölçjüde yaklaşmış oluyoruz. Yani, biraz evvel 
arz ettikleri temel düşüncelerini cerlhetmek 
fikri (ile söz almadıklarını ve genel isavaş hali
nin ve Anayasada ayrıca sıkıyönetimin dışın
da Ibir (başka hal olarak derpiş edilmiş olduğu
nu kabul buyuruyorlar. 

Anayasa değişikliği konusuna gelince, ben 
(Sayın llmer'dn konuşmasında bunu isöylediğini 
lifade etmedim. Ama Ihemen arkalarında oturan 
değerli arkadaşım, ISayın (Melen'e biraz evvel 
soru tevcih ederken «yirmidört saat» mesele
sine, müzakeresi geçmiş maddeye aidolmakla 
beraber, bir defa daha temas ettiler ve dedi
ler M, «(Biz de bu müddetin kısa olacağını, yet-
miyeceğini kabul ediyoruz, ama bu Kanuna yir
mi dört saatten başka bir ışey koyduğunuz tak
dirde Anayasayı değiştirmek gerekir, Anaya
sa değiştirilebilir. (Bu yetmiyebilir, o Ihalde 
Anayasayı değiştirin» tarzında, bir ifadeleri 
zapta geçti. Benim beyanım kendi partilerine 
menisulbolan (bir (başka arkadaşın, «soru» şeklin
de ifade etmiş loldukları fikre karşı idi. Bu iti
barla, yersiz lolarak veya yanlış anlıyarak her 

faangi bir görüşe cevap vermiş değilim. Bu gö
rüş 'ifade edilmiştir. Daha evvel de başka bir 
çok (hatipler tarafından ifade edilmişti. 

Bu bir yanlış yol olur kanaatindeyim. Nor
mal zamanın (hürriyetlerini ortadan kaldırma
mak lâzımdır. Anayasa «değişmez» de demiyo
ruz, değişir ama, normal şartlar içinde, gerekli 
olan ısınırlar içinde değişmelidir. Sıkıyönetim 
devresinde duyulacak ihtiyaçların çok daha faz
la olacağını bilmeli ve ıbunun 124 ncü maddeden 
kaynak alan ayrı bir Anayasa müessesesi, ayrı 
bir durum lolduğunu düşünmeli, sıkıyönetim dev
resinde gerekli 'olan tahditleri normal zamanda 
uygulayacak bir değişikliğe hiçbir zaman gi-
dilemiyeceğinde de Ihepimiz ittifak ederiz, zan
nediyorum. 

Yürürlükteki kanunu lokumama gelince; 
yürürlükteki kanunu okumam;"bu ihtiyacın 'bu
gün ihissedilmediğini, genel savaş faalinde özel 
hükümler uygulamak, sıkıyönetim bölgesi ol
masa Ibile özel hükümler uygulamak gerektiğini 
ifade bakımındandır. 

Değerli arkadaşının sion mütalâalarında zan
nediyorum ki, bir ısrar görmedim, mutlaka 
Anayasaya aykırıdır, bu maddenin kalkması 
lâzımdır şeklinde. Ben tekrar istirham ediyo
rum, (bu madde kalkmasın. Kolordu (Kuman
danlığı yapmaımış ıolan bir cephe kumandanı 
olabilir, bir yerde bir tümenin, bir alayın hare
kât bölgesinde harekât yapan komutana bir
takım yetkileri Genelkurmay Başkanınız Ba
kanlar Kurulunun genel tasvibiyle vermesi 
icabedebilir. Bu maddenin olduğu gibi kalması 
kesin bir zarurettir ve kanunun en önemli mad
delerinden birisidir. 

Buyuruyorlar, biz burada Sıkıyönetim ka
nunu yapıyorum, diyorlar. Biz burada «Sıkıyö
netim Kanunu yapıyoruz» diye vasıflandırma
yınız. Biz burada Anayasanın 124 ncü maddesi
ne göre matlap «Sıkıyönetim» evet «Sıkıyöne
tim Kanunu» adını vermişiz, ama tıpkı eski ka
nunda olduğu gibi burada da Sıkıyönetim hali 
ve Sıkıyönetim ilân edilmemiş savaş harekât 
bölgesi halini aynı kanunda tedvin ediyoruz. 
Bu iki hal «kanunla düzenlenir» dediği zaman, 
bunların ayrı ayrı kanunla düzenlenmesi gerek
mez. İki hali tek bir kanun içinde düzenlemek 
her memlekette görülmüş olan, bizde de eski-
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den yapılmış olan, bugün de yapılmakta olan 
bir şeydir. Anayasaya hiçbir aykırılık söz konu
su olmadığı inancını tekrar etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Kısa bir 

maruzatta bulunmak istiyorum. Tavzih için ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Tavzih için 
değil, söz veriyorum. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bana konuşma imkânı vermediniz. Sö
züm kesildi. D. P. mensuplarına söz veriyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Gaeıroğlu, zatıâlinize 
-söz verdim. Siz sözünüzü tamamlıyacağmızı 
ifade ettiniz. Ben size, cümlenizi tamamlamak 
imkânını verdim ve mesele bu şekilde kapandı. 
Şimdi «D. P. mensuplarına söz veriyorsunuz» 
şeklindeki serzenişinizin mânasını anlıyamadım. 
Yeterlik önergesi yok. Söz istiyen arkadaşları
mızın hepsine söz vermeye »mecburum efendim. 

Buyurunuz efendim. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakana sor
muş olduğum soru içerisinde, Anayasanın üstün
lüğü prensibinden hareket edilmesi lüzumuna 
işaret etmiştim. Bu sözümün içerisinde, yirmi-
dört saatlik müddetin değiştirilmesi lüzumu var
sa önce Anayasanın tadil edilmesi, değiştiril
mesi, sonra bu Anayasa çerçevesi içerisinde bir 
kanun yapılabilmesi imkânının doğacağını arz 
etmiştim. 

Sayın Feyzioğlu, olağanüstü hallerdeki şart
lara uygun bir Anayasa tadilinin normal şart
larda fevkalâde mahzurlar getireceğini, buyur
dular ve benim bu istikamette bir beyanda bu
lunduğumu iddia ettiler. Bendeniz böyle bir 
maruzatta bulunmadığımı, zannediyorum ki, Sa
yın Feyzioğlu da kabul ettiler, fakat kendi tez
lerini müdafaa sadedinde bu türlü bir ifade tar
zını da uygun buldular. Elbette meseleler görü
şülecek o istikamette kanaatler serbestçe, ra
hatlıkla ifade edilecektir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bunların mad
de ile ilgisi var mı? 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Efendim, 
ben sözümü tavzih için Sayın Başkandan söz 
rica ettim. 

BAŞKAN — Tavzih için söz vermedim efen
dim. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Sayın Feyzi
oğlu buyuruyorlar ki, yirmidört saatlik müd
det olağanüstü şartlarda tadil edilebilir. Seya
hat hürriyeti tahdidedilebilir. Bunlar, 124 ncü 
maddenin son fıkrası hükmüne uydurulup ya^ 
pılabilir, bu tahditler olur. 

O halde akla bir soru gelir, Anayasanın ta
nımış olduğu hak ve hürriyetlerin özü hangi 
maddelerde muhafaza edilmiştir, hangi madde
lere dokunulamaz? Sayın Bakanın da ifade bu
yurdukları şu şu şu ölçüler içinde tadiller ba
his konusu ise, seyahat hürriyeti tahdidedili-
yov, falanca maddeler tahdidediliyorsa; şu so
runun cevabı muallâkta kalır: Anayasanın tanı
mış olduğu hangi hak ve hürriyetlerin özü ta
dil edilemez? Bu sorunun cevabını öğrenmek 
zarureti karşımıza çıkar. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim değişiklik önergesini 
okutuyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, bir cümle söylemek istiyorum, Anaya
sanın diğer madeleri gibi, 124 ncü madde de 
bir Anayasa maddesidir. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bunu zaten 
söylemiştiniz. 

Buyurun okuyun efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sıkıyönetim kanunu ta

sarısındaki 24 ncü maddenin tümünün. Hükü
metin ilân ve teklifi ve T. B. M. Meclisinin ona
yına bağlı Anayasanın 124 ncü maddesindeki 
Sıkıyönetim idaresiyle bağdaşmadığı, T. B. M. 
Meclisinin vazife ve salâhiyetlerine aykırı hü
kümler getirdiği gerekçesiyle tasarı metninden 
çıkarılmasının onaylanmasını arz ve teklif ede
rim. 

7 . 5 . 1971 
Konya Milletvekili 

Mustafa Kubilay imer 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu
sunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEVKET 
ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Kanunun tümü 
üzerinde yapılan görüşme sırasında da bir mil
letvekili arkadaşımız aynı teklifi yapmışlar idi. 
Komisyon olarak Sayın İmer'in saydığı husus
lar üzerinde görüşlerimizi arz edecektik. Fakat 
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ıSayın Feyzioğlu bizim görüşlerimize muvazi bir 
konuşma yaptıktan sonra ayrıca söz almadık. 

Yalnız Feyzioğlu arkadaşımız ifade etti mi, 
etmedi mi farkına varamadığım için tekrar söy
lüyorum; bu arkadaşlarımız, savaş halinin Mec
lisin karan ile olduğunu hatırlamaları lâzım-
gelir. Bunu tescil için tavzih mahiyetinde ifa
de ediyoruz. Hele böyle bir maddenin çıkartıl
ması için teklifte bulunulması, savaş halinin ne 
demek olduğunu, kumandanların vazifesinin ne 
demek olduğunu komisyon çok iyi takdir ede
rek tümü üzerindeki müzakere sırasında da 
aleyhte yapılan konuşmalara komisyonumuz o 
gün de iltifat etmemiş idi, bugün de komisyon 
olarak katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyor. 

Aynı mahiyette bir başka önerge var, onu 
da okutup oylatacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 124 ncü maddesine açıkça ay

kırı bulunan, Sıkıyönetim kanunu tasarısının 
24 ncü maddesinin metinden çıkartılmasını arz 
ve teklif ederim. 

10 . 5 . 1971 
istanbul Bağımsız Milletvekili 

Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Bu iki önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum. 
Savaş halinde askerî mahkemelerde yargı

lama : 
Madde 25. — Savaşta 24 ncü maddeye gö

re tesbit ve ilân edilen bölgeler içinde bu ka
nunun 15 nci maddesinde yazık suçları işliyen-
ler veya bu suçlara iştirak edenler, bölgedeki 
yetkili kılman komutan tarafından istenildiği 
takdirde askerî mahkemelerde yargılanırlar. 
Bu hallerde 21 nci madde hükmü saklıdır. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Yerimden söz istiyorum. 

tr 
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BAŞKAN — Sayın İmer, önergenizi izah 
bakımından mı efendim? 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Evet efendim, kısaca. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın İmer, söz is-
tiyen arkadaşımız olup olmadığım tesbit ede
yim ondan sonra size söz vereceğim efendim. 

Evet, söz istiyen yok buyurun. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Komisyon sözcüsünün biraz evvel söylemiş ol
duğu - benim konuşmamda belirttiğim üze
re - savaş halinin Türkiye Büyük Millet Mecli
since kabul edileceğini bütün arkadaşlarım gi
bi, ben de bilmekteyim. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi vardır, 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan Sıkıyönetim kanunu ta

sarısındaki 25 nci maddenin tümünün 24 ncü 
maddeye atfı nazara alınarak, onun hükümle
rini tamamlaması noktasından, Hükümetin ilân 
ve teklifi ve T. B. M. Meclisi onayına bağlı 
Anayasanın 124 ncü maddesindeki Sıkıyönetim 
idaresiyle bağdaşmadığı, T. B. M. Meclisinin 
vazife ve salâhiyetlerine aykırı hükümler getir
diği gerekçesiyle tasarı metninden çıkarılması
nın oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Mustafa Kubilay imer 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 124 ncü maddesine açıkça ay

kırı bulunan Sıkıyönetim kanunu tasarısının 
25 nci maddesinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul Bağımsız Milletvekili 
Mehmet Ali Aybar 

BAŞKAN — Sayın komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 

NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, olmadıkları
na göre katılmıyorlar. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum. 
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Beşinci Bölüm 

Müteferrik maddeler 

Malî hükümler : 

Madde 26. — Barışta : 
a) Sıkıyönetim Komutanı hizmetin gerek

tirdiği hal ve zamanlara münhasır olmak üze
re emrine verilen subay astsubay ve sivil per
sonelin 4786 sayılı Kanunu değiştiren 7043 sa
yılı Kanun gereğince er tabelâsına dâhil edil
mek suretiyle kazandan iaşe edilmelerini em
redebilir. 

b) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine ata
nan veya Sıkıyönetim Komutanlığında görev 
alan subay, askerî memur, astsubay ve sivil 
personelin eski görev yerleri ile ilişkileri ke
silmez. Bunlara 6245 sayüı Kanun esaslarına 
göre yolluk ve yevmiyeleri verilir. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar?... Yok. 
Sayın Tural, buyurunuz efendim. 
SUNA TURAL (Ankara) — Değerli millet

vekilleri; Sıkıyönetim kanun tasarısının 26 ncı 
maddesinin (a) bendinde; «Sıkıyönetim Ko
mutanının, hizmetin gerektirdiği hal ve zaman
lara münhasır olmak üzere emrine verilen su
bay, astsubay ve sivil personelin 4786 sayılı Ka
nunu değiştiren 7043 sayılı Kanun gereğince 
er tabelâsına dâhil edilmek suretiyle kazandan 
iaşe edilmelerini emredebileceği» belirtilmekte
dir. 

Biz, subay, astsubay ve sivil personelin ola
ğanüstü bir durumda Sıkıyönetimde çalıştık
larını ve bu yoğun çalışma esnasında zaman 
mefhumunun dışına taşan bir gayret içinde ol
duklarını düşünerek (a) fıkrasında tanınan «er 
tabelâsından iaşe hakkı» nm «talebe istihkakın
dan iaşe» şekline konmasını uygun görüyoruz. 
Bu husustaki önergemizi sunuyoruz. 

Önergemiz «Sıkıyönetim Komutanı, hizme
tin gerektirdiği hal ve zamanlara münhasır ol
mak üzere emrine verilen subay, astsubay ve si
vil personelin talebe istihkakından iaşe edilme
lerini emredebilir.» şeklindedir. 

Bu iaşe durumunun tashih edilmesinde ve 
önergemizde belirtilen şekilde kabul edilmesin
de fayda vardır kanaatindeyiz. 

Daha talebe iken, talebe istihkakından iaşe 
edilen bir subayın kendisine olağanüstü ödev

ler verilmiş olduğu bir sırada hiç olmazsa yine 
talebe istihkakından iaşe edilmesi en mantıkî 
düşünce ve icra tarzıdır. 

Yüce Meclisin, Hükümetin ve komisyonun 
takdirine sunuyoruz. 

Sıkıyönetim, kısa bir müddeti ihtiva etti
ğinden malî bir külfet de yüklemiyecektir. Ka
bulünü arz ve istirham ederiz, teşekkürlerimiz
le. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini okutu
yorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıkıyönetim kanun tasarısının 26 ncı mad

desinin (a) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi işgüzar 

a) Sıkıyönetim Komutanı hizmetin gerek
tirdiği hal ve zamanlara münhasır olmak üze
re emrine verilen subay, astsubay ve savil per
sonelin talebe istihkakından iaşe edilmelerini 
emredebilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 

NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkanım, 
7043 sayılı Kanunla değişen 4796 sayılı Kanun 
hükümlerine göre, harb halinde, manevra ve 
tatbikatlarda ve hudut bölgemizde bulunan 
kıtalarda bulunan subay ve astsubaylar bu ka
nun hükümlerine göre er tayını almaktadırlar 
ve er ziyafetine, kazanına ithal edilmektedir
ler. Bu şekilde bir tefrik yapıldığı takdirde ka
nuna aykırı olabileceği gibi, talebe istihkakın
dan da ayrı bir kazan kaynatmak bahis konusu 
olamıyacağından, bu önergeye iştirak etmemiz 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum efendim. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, geçici maddeye 

geçmeden önce verilmiş olan bir önergeyi mu
ameleye tabi tutmak zorundayım. 

Hükümet tasarısında; «Yönetmelik» başlığı 
altındaki 27 nci maddeyi komisyon kaldırmış
tır. Konya Milletvekili Sayın Kubilây imer, 
verdiği önerge ile bu 27 nci maddenin yeniden 
metne alınmasını istemiştir. 
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MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — önergeniz için söz veriyorum, 
buyurun. 

ıSaym komisyondan sorayım bu önergeye ka
tılıyor musunuz efendim?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Hayır, katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın imer, izah için kısaca konuşmanızı 

rica edeceğim, buyurun efendim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya — 
Gerçi yönetmelik çıkarmak biraz zahmetli iş 
olacaktır; ama buradaki arkadaşlarımızın bir 
kısmı, zannediyoru ki komisyondan ve Hükü
metten «şu madde nasıl tatbik edilecek, bu 
madde nasıl tatbik edilecek» diye sordular ve 
onlar da cevap verdiler. Demek ki kanunun 
maddeleri, tatbiki esnasında birtakım suallere 
cevap verilmesini intacedecek durumdadır. 

Yönetmelikler, mevzuatın Bakanlar Kurulu
na yüklemiş olduğu yükümlülüğü bulunan hu
suslardır. Binaenaleyh, Bakanlar Kurulu bu 
mükellefiyeti idrak etmek suretiyle bu teklifi 
getirmiş bulunmaktadır. Bakanlar Kurulunca 
üç ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelik, ka
nunun tatbikatı yönünden, elbette ki ehemmi
yetlidir. Ayrıca, Anayasanın 114 ncü maddesine 
göre, idarenin kaza yönünden murakabesini te
min etmek için idareciye yönetmelikle birtakım 
hususların verilmiş olması ve Hükümetin, idare
de sorumluluk hususunu bilerek bâzı hükümleri 
getirmek mükellefiyeti içerisinde olduğunu bil
mesi yönünden böyle bir yönetmeliğin çıkartıl
masında zaruret vardır. Çünkü, bu kanunu tat
bik edecek olanlar, Hükümete bağlı olan askerî 
şahıslardır. Hükümet bunun üstünde, yetkisi 
içerisinde bulunan bir kararname ile, bir yö
netmelikle birtakım hükümler getirmek duru
mundadır. Bu bakımdan Hükümet bu noktada 
halihazırda ne düşünüyor bilmemekteyiz. 

Bu gerekçe içerisinde, Hükümet tasarısın
daki metnin muhafaza edilmesi yolunda teklifi
mizi vermiş bulunmaktayız. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — önergeyi okutup oyunuza su
nacağım efendim. 

Millet Meıcliisn. Başkanlığına 
Sıkıyönetim kanun tasarısında Hükümet ta

rafından getirilen 27 nci madde Komisyonca 
metinden çıkarılmıştır. 'Gerekçesini müzakeresi 
sırasında bahsedeceğim üzere, lüzumlu olan bu 
maddenin Hükümet tasarlısına uygun olarak 
tasarı metninde aynen muhafazasını ve kalma
sını arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Kubilay imer 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE — '1632 Isayılı Askerî Ce

za Kanununda igerekîi 'değişiklik yapılıncaya 
kadar bu kanunun 15 nci maddesinin (h) ben
di 'hükmü, ıSıkıyönetim «olağanüstü Ihal» kabul 
©dilmek suretiyle uygulanır. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... 'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum efenldim. 

Son maddeler 
Yürürlükten kaldırılan kanunlar : 

Madde 27. — 3832 sayılı lörfi İdare Kanunu 
ile Ibu kanunu değiştiren 4106 ve 4219 sayılı ka
nunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe igirmesi : 
MADDE 28. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 'Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yürütme : 
Madde '29. — Bu Ikanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunıuyorum. Kabul 

edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü lüzerinde, oyunu izhar sade

dinde söz istiyen iki isayın üye vardır, onlara 
filoz vereceğim. 

Sayın Hilmi işgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Vazgeçtim, 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaız, buyurun. 

içtüzüğün 1137 nıci (maddesine ıgöre söz talebet-
mişısiniız. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş
kan, sayın 'milletlveküleri, görüşülmekte olan 
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kanunun 15 nci maddesinin ıson 'fıkrasındaki, 
15 günlük müddeti 30 Igüne çıkarmak suretiyle, 
(bu müddet ilerisinde suçlu olmamasına rağmen 
nezarete alman ve bilâJhara serbest bırakılan ar
kadaşlarımızın iş Kanununa tabi işyerlerinde 
çalışması halinde iş teminatlarının askıda kal
ması, iş akidlerinin askıda kalması hususunda 
Sayın 'Komisyonun 'bir açıklama yapması sonu
cunda oyumun rengini belli edeceğimi arz eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — (Sayın 'Komisyon, bir maruzatı
nız olacak mı?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEVNİ 
NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Evet, arz ede
yim. 

Sayın Başkanım, arkadaşımızın endişesi ye
rindedir. Burada ıda görüştüğümüzde kendisine 
ifade etmiştik, zabıtlara da geçmesi bakımından 
fayda mütalaa ediyoruz. 

Mazeret hallerinde İş Kanunundaki sürenin 
yürümesi bahis mevzuu olmaz. Bundan evvelki 
Örfi idare tatbikatında da bu şekilde nezaret 
altına alman 'arkadaşlardan bilâJhara suçsuz bu
lunanlar veya "haklarında her hanigi bir adlî ko
vuşturma yapılmıyanlann durumu mazeretli 
hal olarak kabul edilmiştir. Biz ide aynı kanaat
teyiz. Bu durumda olanların iş akitlerinin askı
da kalması veya işlerine son verilmesi bahis ko
nusu olmamak icabeder. 

BAŞKAN — Efendim, tasarının maddeleri
nin müzakeresi bitmiştir. Tümünü (oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul e'dilmiştir. 

Sayın Bakan «'öz istemektedir, kendilerine 
ööz veriyorum. 

Buyurun, Sayın Melen. 
MİLLÎ SAVUNMA 'BAKANI PEBÎD ME

LEN (Cumhuriyet (Senatosu Van Üyesi) — Sa
yın Başkan, ıdeğerli arkadaşlarım; Sıkıyönetim, 
olağanüstü şartlarda uygulanacak bir yönetim 
düzenidir. !Bu düzene ait kanunu kabul buyur
dunuz. Cumhuriyet 'Senatosunca da kabul bu-
yurulduğu takdirde, memleketimizde Sıkıyöne
tim bundan böyle bu kanun dairesinde yürütü
lecektir. 

Bu kanun yeni değildir; mevcut Örfi idare 
Kanunu 'güriün ihtiyaçlarına uygun hale getiril
mek suretiyle bu yeni tasan vücuda getirilmiş
tir. Kabul ettiğiniz hükümler, Anayasanın 124 

ncü maddesinin tâyin ve tesbti ettiği çerçeveye 
tamamen uygundur. Sıkıyönetimin etkili bir su
rette yürütülmesine yardım edecek yeni hüküm
lerin hepsi demokratik rejimlerle idare edilen 
memleketlerde de cari esaslara benzer hüküm
lerdir. Bu kanunla tâyin ve tesbit ettiğiniz hu
kukî düzen Büyük Meclisin denetimi altında uy
gulanacaktır. 

Tasan, Meclisten, Hükümetten geldiği gibi 
çıkmıyor. 'Komisyonunuz tasarının maddeleri
nin büyük bir kısmında büyük yetki ile önemli 
değişiklikler yapmıştır. Tasan bu tadillerle da
ha mükemmel hale ıgelmis ve eksikleri tamam
lanmıştır. Bundan dolayı Komisyonunuza huzu
runuzda teşekkürü vazife sayıyorum . 

Muhterem arkadaşlar; 
Buradaki görüşmeler de tasarının birçok hü

kümlerine aydınlık Igetirmiştir. (Sıkıyönetim, ço
ğu zaman Devlet hayatının, vatan bütünlüğü
nün, 'Cumhuriyetin tehlikeye 'girdiği veyahut 
anarşinin hüküm sürdüğü, hürriyetlerin bütünü 
ile yok olma tehlikesi belirdiği şartlar içinde 
başvurulan bir rejimidir. Bu tehlikeleri Önlemek 
üzere hakların ve hürriyetlerin bir süre için kı
sıtlanması ve kayıtlanması, çoğu zaman gerekli 
hale gelebilir ve vatandaşlardan fedakârlık iste
nebilir. Bizim ıgördüğümüz, bunlar büyük Türk 
milletince seve seve katlanılabilecek fedakârlık
lardır ve milletimiz bunu zaman zaman ispat et
miştir. Hürriyetleri korumak için hürriyetleri 
kısma 'gerekli hale (geldiği zaman buna elbette 
katlanılır. Bulgünkü durumda vatandaşlanmızın 
Sıkıyönetimden memnuniyet ^göstermeleri bunu 
ispat etmektedir. 

Sıkıyönetime memur olanların, bu kanunu, 
bu müzakerelerin ışığı altında uygulayacaklan-
na emin olmanızı istirham ediyorum. 

Büyük Möclise Hükümetin şükranlarını arz 
ediyorum. Kanunun milletimiz ve memleketimiz 
için 'hayırlı olmasını diliyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — (Muhterem arkadaişlanm, kabul1 

buyurduğunuz (Sıkıyönetim kanunu tasansıaıın 
milletimiz ve memleketimiz için hayırlı 'olmasını 
Meclisimiz adına temenni ediyorum. 

12 Mayıs 1971 Çarşamba 'günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 21,37 

\ 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

97 NİClt BİRLEŞİM 

10 . 5 . 1971 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — îş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
^Geçici EJomisyon rapora (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1971) 

X 2. — 5434 sayılı Türfkiye Cumhuriyetti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hüküm] erinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1971) 

X 3. — Bursa Milletvekili Kasım. Önadım'm, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 .numaralı Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. 'Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 18 . 3 . 1971) 
4. — Sıkıyönetim kanun tasarısı ve Anaya

sa, Adalieit, İçişleri, Mi l î Savunuma ve Plân ko-
misiyoînilanaiidaaı 3 ler lüyedlen (kurulu 43 tnulmıarıalı 

•"Geçici Komisyon -raporu (11/472) (S. Sayısı : 
313) (Dağıtıma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvieikili M. Fahri Uğrasız-

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair Itüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

2. — Rize Millieltveıkili Erol Yılmaz Akçal'-
m, 31 Temmuz 19)70 (banüh ve K32İ7 sayıük Kanu
num '35 nci maddesi ile değ%tirillle<n 14 Telmmuız 
tll9!05 tarattı ve '697 sıayıli Devlet Memurliarı Kanaı-
nuınıuın 7ı9 ocu maddesine ibıir fıkra ekıljenımieisi 
Ibakkmdia fcaanını foekiliilfii Ihaklkındıa Ouimihuriyeıt 
Senatosu (Başkanlığı ıteakerösii ve ıCuımJhuriyet 
Sematosunioa yapılan! değişilkıtöikiler (hakkında 
Mililelt Meclisi PÜân Eomisyonjuı naporu (Müllielti 
Meclisi '2/4Ö7; Cumhuriyet Senatosu 12/310) 
(Milet Meclisi S. Sayısı : .241 ıe 11' nici lefc; Culm.'-
huıriyet Senatosu S. Sayısı : 1950) (Dağıtana ta-
•rlihi : 7 . 5 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Osman Salmıankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı : 165 ve 165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

2. — Makbule kızı Feridiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

3. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

4. — 1076 sayılı Yedek Sulbaıy ve yedek 'aske
rî memurlar Kanunuun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 



5. — Saltühli ilçesinin, Eskilcami mahallesi 
1023 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
pora (8/46) (S. Sayısı : 30 a l nci ek) (Dağıt
ma tarihi :22 . 2 . 1971) 

6. v— Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap 'bucağı 
Işıkpınar köyü hane 37, cilt 5, sayfa 92 de ka
yıtlı Necmettinıoğlu, Emine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık teskeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (9/45) (S. Sayışa : 
46 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2.1971) 

7. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy hane 18, 
cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, 
Fatma'dan olma 13 . 3 .11940 doğumlu Kemal 
Dluköylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 1 imci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

8. — tamir iline bağlı Çeışıme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut YeFin, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

22 . 2 . 1971) 
9. -— Yalvac'ın Topmafkçılk köyü hane 90, 

cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osımau-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına 'çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezikeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/199) (S. Sayısı : 78 e 1 nci 
«k) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

10. — Turgutlu'nun Hamildiye mahalıllesi 846 
hane, cilt ı27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşamdan doğma 1.9.19136 do
ğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamid'iye ma
hallesi 846 hane, cilt 27, sayfa- 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle HJamidiye mahallesi 
296 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye Partici'-
nin ölüm cezasına garptiMİİmıaları hakkımda Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo* 
ru (3/204) (S. Sayısı 160 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 19İ71) 

2 — 
11. — Sakarya illine bağlı Akyazı kazasının. 

Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

12. — Bor ilçesinin Kemerhisar nahiyesine* 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma 
6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'in, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 .3 .1971) 

13. — Mardin iliünin Ömerli (ilçesi ımerkez bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 7, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
medoğlu, Hamdiye'deın doğma 1938 doğumlu 
Cemil Yıldız'm, ölüm cezasına çaptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/52) (S. Sayısı : 295) '(Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

14. — Eskişehir 'in Alpu nahiyesinin Bozan 
köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de 'nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibe'den doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 

15. — Düzce'nin Göl'kaya bucağının Hacı Sü-
leymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 
numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Aü-
opu, Şerife'den doğma 1 . 8 , 1330 Tonya - Is-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

16. — Bartın iUçesi Tuzcular köyü hane 15, 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den doğma Şubat 1946 Bartın doğumlu Ahmet-
Balıkçı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 



— 3 
17. — Kastamonu diline bağlı Taşköprü ilçe- I 

sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı îbrahimoğlu, Hik
metken doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/280) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
h i ' : 8 . 3 . 1971) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı. : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

19. — Bursa Milletvekilli Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalik (kanun (teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
ikomisyonlanından seçilen 4 (er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçârî. Komisyon rapora (2/14) (S. (Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

20. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

21. — Maraş, Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.3.1971) 

X 22. — Bursa Milletvekili Kasımı Önadım'-
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu- I 
nunuın bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerinle fıkralar eklenmıesine diair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. I 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

23. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla- I 
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 24. — Mandin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-

hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 25. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Maliye ve Plân komilsymıillarifndian seç im 4 
>er üyeden kurulu 9 nıumanalı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 a 1 nci <ek) (Da
ğıtma tarihi : 17 . 4 . 1971) 

26. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 (arkadaşınım, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 ncü imiaddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırıtonıası ve bir fıkra eklenmesi ile 
Izımür Milletvekili Burhanettiın Asutay ve 4 iar
kadaşının, 606 sayılı Sosyal 'Siıgortalaır Kanu
numun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
ikanuaı teklifleri ve Çalışma ve Plân komıisyon-
lanndıan 8 <er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon .raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 27. — Köy' İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hlakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 nolu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

28. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
M. Halûk (Berkol ve İstanbul üVKlletvekili Or
han Cemal 'Fersoy'un, ekspres yollar ve İstan
bul çevre yolu projesi sahasındaki gecekondu
ların tasfiyesi hakkında kanun teklifi ve Ana
yasa, Maliye, İmar ve İskân, Bayındırlık ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 40 
nolu Geçici Komisyon raporu (2/385) (S. Sa
yısı : 312) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

29. —• 45 «ayılı Yüksek Hâkülmller Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştiriliıncsine, 
3656 sayılı Kanuna 'bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasanısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(IS. Sayısı : 212 ye 1 nci ek) (Diağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1971) 

30. —• 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı dc-
ğdışiiblilkleır yapııllmıası hakkımlda (kamun tasanısı 
ile tstamlbul Milletvekili Reşdıt Ülker'in, Millî 
Ikıyıllar kanunu telkülilfi ve İmar ve iskânı, içişleri! 
ve Plân komisyonlarımdan '5 ler üye seçilerek ku^ 
ıruflian 7 nuimaralı Geçici Komisyon rtaporu (1/101, 
2/294) (IS. Sayısı : 137 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
talihi : 5 . 5 . 1971) 



,31. — 24 . 2 . 1970 (tarifli ve 1235 sayılı 
8 . '6 . 195İ9 tarih vıe '7İ3I3İ4 sayılı fcaaımıJiardJa ide-
ğiişi'klik yapılimıalsı Ihalklkmıdla ikantum itıasaralsı ve 
Millî Eğitim, ve Plllân (komisyonları 'raporları 
1(1/4316) (IS. (Sayısı : İ3Ü14) • (Eteğıtaıa « r f ı i : 
'7 . 5 . 19(771) (GiMömıe) 

X 32. — 29.7.1970 tarihli ve 131.9 sayılı Em
lâk Vetfgisıi KJanun<unwn Iblâzı mıadldleüieırtiınikı cleğiş'-
'tdırilimesi ve bu (kamuma (bâzı hlüJküımılieır dkH'emıme-
&i hakkımda kanun itaısiarısıı ve (MJaMjyie vıe Plân' 
'komisyonları rapiarları (1/437) (IS. iS&yıısı : 3Ü5) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1971) 


