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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kazanç Vergisi Kanunu ile bu Kanuna ek 
2729 numaralı Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanunlara bazı hükümler 
eklenmesine w bazı vergi ve resimlere zam ic
rasına dair olan kanunlara ek kanunun bazı 
hükümlerinin kaldırılması hakkındaki kanun 
tasarısı; istek üzerine geri verildi. 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşün
sel'in, son günlerde bıçakla işlenmekte olan ci
nayet ve yaralamalardan dolayı ne düşünüldü
ğünün bildirilmesi hakkındaki sözlü sorusuna 
İçişleri Bakanı cevap verdi. 

Ta ki]') ve tahsiline imkân görülenıiyen 
(187 01G) lira (84) kuruşun silinmesine ve 
f.'!.r)7) lira (G4) kuruşun da affına dair Bütçe 
Komisyouıı raporu, onandı. 

Afyon Karahisar Milletvekili Kemal özço-
ban'la; 

Ağrı Milletvekili Müştak Aktan' in; 
Bursa Milletvekili Dr. M. Talât Simcr'in ve 

Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtakoğlu'nun, 
yi ne 

Çanakkale Milletvekili Niyazi Oıtakoğlu'nun, 
Milletvekilliği dokunulmazlıkları hakkındaki 
Karma Komisyon raporları onandı. 

(.{uleman Kromlarını keşfeden Abdullah 
Hüsrev Uulemaıra ikramiye verilmesi hakkın
daki kanun kabul olundu. 

Ankara'da îsmefpaşa Mahallesinde oturan 
Bedia Tokçaer'in cezasının affına dair olan ka
nun tasarısının birinci görüşülmesi bitirildi. 

28 . V . 1047 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başka nvekili 
Konya 

T. F. Sıtay 

Kâtip 
Tunceli 

Necmeddin Sahir 

Kâtip 
Samsun 
X. Fırat 

Sılan 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanu

nunun 4460 sayılı Kanunla değişen 10 nen mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/191) (Millî Savunma Komisyonuna) ; 

Tezkereler 
2. — Bursa Milletvekili Abdürralınıan Ko

nuk'un Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (-1/124) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona) ; 

'i. — Kadirli İlçesinin Fakı bağ mahallesin
den Hasanoğlu Ahmet Yıldız'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(o/12.r)) (Adalet Komisyonuna); 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Naşit Fırat (Samsun) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLERI 

/. — Altı ilde ilân edilmiş olan Sıkıyöneti
min 6 ay daha uzatılması hakkında Başbakanlık 

tezkeresi 
BAŞKAN Tezkereyi okutuyorum. 
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Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27 . V . 1047 

istanbul, TCdirne, Kırklareli, Tekirdağ, Ça
nakkale ve Kocaeli İllerinde 23 Kasım 1940 tari
hinde ilân edilmiş ve en son 1507 sayılı Kararla 
23 Haziran 1047 tarihine kadar uzatılmış olan 
Sıkıyönetimin, ilânını ve sonraki uzatmaları ge
rektiren sebepler devam ettiğinden, bitim tarihin
den başlıyarak altı ay daha uzatılması için gere
ğinin yapılmasına yüksek müsaadelerini rica 
ederim. 

Başbakan 
R. Peker 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
Söz alanlardan tespit ettiklerimi sıra ile oku

yorum, unutulmuş olanlar varsa lütfen işaret 
buyursunlar. . . . . . . 

Suphi Batur, İsmail Hakkı Çelik. Gl. Vehbi 
Kocagüncy, Nuri Koni, Reşad Aydınlı, Ali Rıza 
Esen, Şefik Tugay, Puad Hulusi Demirelli, Ha
san Dinçer, Şahin Lâçin, Kemal özçoban, Münir 
Birsel, Süreyya örgeevren. 

Başka söz istiyen yoktur. Şimdi sıra ile söz 
vereceğim. 

Buyurun Suphi. Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Sayın arkadaş

lar; İkinci Dünya Harbinin yurdumuza sirayet 
ihtimalleri, belirdiği bir sırada ve bundan tam 
yedi yıl önce Hükümetçe ilân ve Büyük Meclisi-
nizeo tasvip olunan Sıkıyönetimin bu kere dalı a 
altı ay temdidi talebiyle Hükümet yüksek huzu
runuza yeni bir teklifle gelmiş bulunmaktadır. 

Anayasa gereğince Sıkıyönetim ancak harb 
halinde veya harbi gerektirecek bir durum hadis 
oldukta veya isyan, Vatan ve Cumhuriyet aley
hine eylemli bir hareket başgösterdikte ilân edi
lebileceği gibi temdidi de ancak bu hallerden bi
rinin veya bir kaçının vücut ile kabildir. 

Bugünkü şartlar altında Sıkıyönetim, süresi
nin uzatılması Anayasanın 86 ncı maddesi muva
cehesinde fuzuli ve tamamen kanunsuz bir ta
sarruftan ibaret kaldığı apaçık bir hakikat ola
rak tezahür etmektedir. Bu kadar açık bir haki
kat karşısında Sıkıyönetimin kabulü bunun siya
sî bir vasıta olarak kullanılması gayesini istih
daf eylediğinde asla şüphe bırakmamaktadır. Bu 
ise faideden ziyade mazarrat tevlit eder. Ve bu
nu isteyen Hükümeti de şüphesiz zaafa düşürür 
(Soldan gürültüler) 
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Ne vakit susarsanız o vakit devam edeceğim. 

(Sağdan devam sesleri) 
Zira Anayasa ile tesis edilen hürriyetlerin 

Sıkıyönetimle tahdit ve tadili demokrasi umdele-
riyle asla telif kabul etmez. 

Bu kabil yollara memlekette Demokrasiye gi
dildiğini inandırmağa imkân yoktur. Buna ne dâ
hil kanar ne de hariç inanır. 

(Soldan gürültüler) (Sağdan devam sesleri) 
SUPHİ BATUR (Devamla) — Dünyanın sulh 

ve sükûne doğru gittiği devirde asayişin tam ve 
mükemmel olduğu memleketimizde Sıkıyönetimin 
devamı bunu Hükümetçe bir şiddet vasıtası ola
rak kullanılması ve Matbuat Kanununun mülga 
meşhur 50 nci maddesini tadil eden 4935 numa
ralı kanun hilâfına gazete ve hattâ matbaa kapa
tacak, ve bazı ahvalde de umumi efkâr üzerinde 
baskı yapacak ve müesseseyi elde tutmak gaye
sini istihdaf ettiği artık şüphe götürmez bir ha
kikattir. 

Demokrasi ideali altında çalıştığını, hiç de
ğilse ona müteveccih hareket ittiğini her vesile ile 
ilân eden bir hükümetin böyle zor kullanmaya 
elverişli vasıtalara müracaat etmemesi gerektir 
kanaatindeyiz. 

Kaldı ki, bilindiği veçhile şahıs ve mesken 
masuniyetleri ile matbuat muhabere, cemiyet ve 
şirket hürriyetlerinin muvakkaten tahdit ve .ta
tilinden ibaret bu liman Sıkıyönetimin memleke
timizde ilânında hukuki bir f aide de görmemek
teyiz. Zira başka memleketlerde mutlak olan 
bu hürriyetler, biz de hususi kanunlariyle esa
sen takyit ve tahdit edilmiş bulunmaktadır. 
Nitekim halâ meriyette bulunan Polis Vazife 
ve Salâhiyet Kanunu şahıs ve mesken masuni
yetlerini, Sıkıyönetime hiç te ihtiyaç gösterme
den ihlâle pekâlâ müsait olduğu gibi, diğer hür
riyetler de, matbuat, cemiyet ve şirketlere mü-
taallik kanunlarla daimî takyit altındadır. Bu 
kanunlara zamimeten kurulan Sıkıyönetim mües
sesesi tatbikatta kendisini hiç te kanunlarla bağ
lı görmiyecek bir hale getirilmiş bulunmakta
dır. Nitekim seçimlere tekaddüm ve onu ta
kip eden günlerde kanundışı, gazeteler kapatıl
ması ve seçimlere mütaallik tebliğler yayınlan
ması şöyle dursun, bu müessesenin kanunsuz ic
raatı ö kadar ileri götürülmüştür ki, Milletve
killerinin Anayasa hükümleri ile teminat altına 
alman konuşma hakkına âdeta tecavüz ettiril
miş ve bu hak maalesef kayıtlanmıştır. Bir 
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Milletvekilinin beyanatını sütunlarına geçirmiş 
olması sebep tutularak o gazetenin ve hattâ 
matbaasının kapatılmasına gidilmesi, sadece bir 
gazete ve matbaa kapatılması mahiyetinde kal-
mıyrak o hududu çok aşmış ve apaçık olarak bu 
müessese siyasete âlet edilmiştir. 

Esasen Sıkıyönetim icraatını mahallî zabıta 
kuvevtleri ile yaptığına göre, bir kumanda 
köprüsünde iki kaptan aynızamanda icrayı hük
mediyor demektir. Çünkü bizdeki kanunların 
kifayet, arzettiğimiz gibi, ayrıca bir Sıkıyönetim 
teşkilâtına lüzum bırakmamaktadır. 

Harb ve isyan halleri dışında Sıkıyönetimin 
temdidi, Anayasaya muhalefetin meydana ge
tirdiği bütün zararları muciptir. 

Sulh ve sükûn halinde Sıkıyönetimin siyase
te vasıta ve alet edilmesi, askerlerin siyasete ka
rıştırılmasından mütevellit bütün mahzurları 
muciptir ki, tarih boyunca bunun zararları he
pinizce malûm bulunmaktadır. 

Sıkıyönetim, 4935 numaralı Kanun muvacehe
sinde olduğu kadar her hususta idari teşevvüşün 
husule getirebileceği bütün zararları tevlit eder. 
Bilhassa adlî kaza ile Sıkıyönetimin tearuzunu 
mucip olduğu gibi normal kanunlarla idare edi
lebilecek bir memleekti fevkalâde ve lüzumsuz 
tedbirlerle idareye tevessül iktidarın takip et
tiği yolun mahiyetini göstermesi bakımından 
cidden üzerinde durulacak bir vaziyet de meyda
na getirir. 

Sayın arkadaşlar; lüzumsuzluğuna ve zarar
larına milletçe kanaat getirdiğimiz.... 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — 
Milletçe demeyin. 

SUPHÎ BATUR (Sinob) — Bu müessese-
senin sadece artık devamına bir nihayet veril
mesi zamanının geldiğine ve Hükümet teklifi
nin reddedilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sadece 
buna inanıyoruz. Fakat biz istiyeceğiz siz yine 
kabul etmiyeceksiniz. 

HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, 23 Kasım 1940 tarihinde 
«Umumi siyasi vaziyetin gösterdiği lüzum ve 
icaplara binaen Bakanlar Kurulu karariyle İs
tanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakale 
ve Kocaeli vilâyetleri hududları içinde» Sıkıyö
netim ilân edilmiş ve iki gün sonra da bunu Bü
yük Millet Meclisi tasdik eylemişti. Böylece altı 
ilimizde ilân olunan Sıkıyönetim hudutlarımıza 
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kadar dayanan harbin zaruri bir icabı olarak 
önce üçer aylık ve sonraları altışar aylık süre
lerle uzat ila uzatıla yedi seneden beri devam etti-
rile gelmiştir. 

Bugün huzurunuza gelen teklif ile Hükümet 
bu halin bir altı ay daha uzatılmasını istemek
tedir. 

Şimdi içinde bulunduğumuz dahilî ve harici 
şartlara göre Sıkıyönetimin uzatılmasına bugün 
için lüzum ve zaruret var mıdır? 

Anayasamızın 86 ncı maddesinde Sıkıyöneti
min hangi ahvalde ilân edilebileceğini açıkça 
göstermek suretiyle şartlarını tâyin ve tahdit et
miştir. 

Sıkıyönetim ancak şu dört sebepten birinin 
veya bir kanun vücudu halinde tatbik ve mev
cut ise temdit edilebilir: 

1. Harb halinde, 
2. Harbi gerektirecek bir durum baş göster

dikte, 
3. Ayaklanma olduğunda, 
4. Vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ey

lemli bir kalkışma olduğunu gösterir kesin be
lirtiler görüldükte. 

Bu dört sebebin haricinde Sıkıyönetim ne 
ilân ve ne de uzatılabilir. 

Bunlardan birincisini teşkil eden (Harb hali) 
ile üçüncüsünü teşkil eden «Ayaklanma» ve dör
düncüsü olan «Vatan ve Cumhuriyete karşı kuv
vetli ve eylemli bir kalkışma olduğunu göste
rir kesin belirtiler». 

Sıkıyönetimin uzatılmasında mucip sebeb ola
rak bugün asla ileri sürülemez. Şimdi geride ka
lan ikinci sebebin yani, «Harbi gerektirecek bir 
durum başgöstermesi» sebebinin mevcut olup ol
madığını tetkik edelim: 

Biliyoruz ki; kesin sulh kurulamamış olmakla 
beraber ikinci cihan harbi tamamen bitmiştir. 
Ayrıca topraklarımızda gözü olan yabancılarda 
bulunabilir. Fakat bunlar Sıkıyönetimin uztıl-
masına sebeb teşkil etmez. Çünki Anayasamız 
harici tehlikelere karşı Sıkıyönetimin ilânını ya 
«Harb halinde» yahut «Harbi gerektirecek bir 
durum başgösterdikte» ancak mümkün saymıştır. 
Harbi gerektirecek bir durumun başgöstermesi 
demek siyasi ve askerî bakımlardan harbin kaçı
nılmaz bir hale gelmesi demektir. Başka bir ifa
de ile harbin eşiğinde bulunmamız, demektir. 

Kanunun koyduğu bir şart ortada mıdır ki, 
Sıkıyönetimi uzatacağız? Sıkıyönetim kişi ve ko-
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ııııt dokunulmazlığının, basın, gönderişine, der
nek ve ortaklık hüviyetlerinin geçici olarak ka
yıtlanması veya durdurulması demek olduğun
dan Anayasamızın bunu ilânda haklı olarak çok 
titiz davranmış ve üzerinde titrediği vatandaş 
hürriyetinin - tahaddüs etmemiş olan fakat ih
timal içinde görülen tehlikeleri karşılamak 
için - haricî de olsa kayıtlanmasına asla rıza 
gösterin iyerek Sıkıyönetimin ilânını hiçbir şüp
heye mahal kalmıyacak kadar açık olan ve baş 
göstermiş olan fevkalâde aKvale hasretmiştir. 

Burada, muhtemel haricî tehlikelere karşı 
tedbirsiz mi kalalım? gibi bir sual hatıra gele
bilir. 

Şurasını unutmamak lâzımdır ki, Anayasa
mız şartlar tahakkuk eder edemez Bakanlar 
Kuruluna heraıı Sıkıyönetim ilânı salâhiyetini 
vermiştir. 

Meclis toplu olsun olmasın Bakanlar Kuru
lu bu kararı alarak Meclisin tasvibine arze-
der. 

Görülüyor ki, Hükümetin birdenbire başgös-
terecck tehlikeler karşısında derhal karar ve 
tedbir almak yetkisi daima mevcuttur. Bunun 
içindir ki Anayasamız Sıkıyönetimi muhtemel 
tehlikeler için değil, sadece «Başgösteren» teh
likeler için tanımıştır. 

Sıkıyönetim Kanununa göre bu idare içinde 
bulunan yerlerde gazete ve matbaalar kapatı
labilir; ve telgraf ve mektuplar sansür edile
bilir, kapalı vo açık yerlerde toplantılar men 
ve cemiyetlerin faaliyeti durdurulabilir, kahve
hane, birahane, meyhane, tiyatro sinema, bar 
ve emsali eğlence yerleri kapatılabilir, şüpheli 
kimseler hudut dışına çıkarılabileceği gibi o 
mıntakaya girip çıkmak ve geceleri dolaşmak 
menolunabilir. Bütün bunlar gösteriyor ki, 
Sıkıyönetim vatandaşların hürriyetini kayıtla
yan ve asla teminat ve emniyet telkin etmiyen 
bir idare sistemidir. Bunun içindir ki, Anaya
samız bu hürriyetlerden fedakârlığı ancak mem
leket tehlikede olduğu zaman caiz görmüş ve 
bu halin mümkün olduğu kadar kısa sürme
sini arzu etmiştir. Hal böyle iken, son gen
lerin olaylarına bakıpta Sıkıyönetimin sadece 
muhalif gazeteleri ve hattâ matbaalarını kapait-
mak suretiyle baskı ve şiddet tesisiyle meşgul 
olduğunu söyliyenlere hak vermemek ve bu 
yüzden esef duymamak mümkün değildir. 

Sıkıyönetim seçimlerden bahsetti veya bir 
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milletvekilinin sözlerini yazdı diye gazete ka
patamaz. Matbaa hiç kapatamaz. Siyasi se
beplerle gazete ve matbaa kapatmak Sıkıyöne
timin maksadı dışındadır. Matbaa kapatmak 
salâhiyetinin memleket harb veya tehlike için
de iken matbaanın gizli beyannameler tab ve 
tevzi edip efkârı tehyiç ve umumi emniyet aley
hine tahrik etmesi gibi fevkalâde ahvale inhisar 
etmesi icabeder. Yoksa; günlük gazete basmak
la meşgul olan matbaaları kapatmak kanun 
vazıının asla düşünmediğini tatbik etmektir. 

Burada halk arasında dolaşan bir şayiaya 
işaret etmeyi ve bu münasebetle Millî Savun
ma Bakanından izahat istemeği memleket men
faati arma uygun bulduğumu ifade etmek iste
rim. 

Deniliyor ki : «Son defa iki gazetenin kapa
tılması için İstanbul'a gönderilen Millî Savun
ma Bakanı bizzat emir vermiş ve ayrıca Sıkı
yönetim Komutanının yazılı emir istemesi kar
şısında da bunu yapmıştır. Bu şayianın doğru
luğuna gönlüm inanmak istemiyor. Bu müna
sebetle Bakanın bizi tenvir etmesini rica ede
lim. 

Arkadaşlar, sözlerimi bitirirken şunu da ifa
de etmek isterim ki; bugün işgal altındaki yer
ler hariç hür ve müstakil milletlerin hiçbirinde 
Sıkıyönetim mevcut değildir. 

Dahildeki çetelerle uzun zamandanbeıi mü
cadele halinde olan yakın komşumuz Yunanis
tan'da bile bugün Sıkıyönetim yoktur. (Soldan, 
orada ne var sesleri). Sıkıyönetimi bugünkü 
şartlar içinde devam ettirip gitmemiz; düşman 
tayyarelerinin bombardıman etmesi ihtimaline 
karşı halkı harb boyunca, fasılasız olarak, sı
ğınaklarda tutmaya benzer. Halkın sıhhati 
ve memleketin gerek müdafaası gerekse gün
lük işlerinin yolunda gitmesi için bu tedbir na
sıl alınamaz ve fayda yerine zarar getirirse 
harbi gerektirecek bir durum başgöstermeden 
hürriyet havasını ifsat eden Sıkıyönetimin uza
tılıp durması da böylece fayda yerine zarar ge
tirir. 

Hülâsa : Bugünkü şartlar içinde Örfî idare
nin uzatılması her bakımdan memleketin zara
rına olduktan başka Anayasamızın vazettiği 
şartlara aykırıdır. Bu sebeplere binaen Hükü
met teklifinin reddi icabeder. (Sağdan alkış
lar). 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ CEMİL CA

HİT TOYDEMÎR (İstanbul) — Hasan Dinçer I 
arkadaşımız benim İstanbul'a giderek Sıkıyöneti
me Pil ân filân gazel elerin kapatılması hakkında 
emir vermiş olduğumu söylediler. Bu, katiyen 
yalandır. Ben ne İstanbul'a gittim ne İdarei 
Örfiye ile bu hususla görüştüm, ne de birşey em
rettim. j 

Bu, sırf politik bir hava yaratmak için söy
lenmiş sözlerdir. 

Millet kürsüsünden bütün millete hitap edi
yorum ki; yalandır. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar.) 

GENERAL VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzu
rum) -•- Sayın arkadaşlarım; Hükümetin yüksek I 
huzurunuza sunduğu ve Sıkıyönetimin daha altı 
ay uzatılması hakkındaki tasarıyı ben tamamiyle 
yerinde ve uygun buluyorum. 

Bundan altı ay evvel Sıkıyönetimin uzatılması 
hakkındaki sebepler yine aynen mevcuttur, hiç
bir şey değişmemiştir. Ne cihanda sulh olmuş, 
ne milletlerarası güven kurulabilmiştir. Bunu 
Devlet Başkanları ve Devlet Bakanları vakit va
kit endişelerle izhar etmişlerdir. Sayın Cumhur 
Başkanımız İnönü milletlerin hayatında karar
sızlığın vehametine işaret buyurmuşlardır. Bu 
ima bir yıldanberi önemini muhafaza ediyor. Sa
yın Amerika Cumhur Başkanı Truman kongrede 
«Dünyaya hâkim olan vaziyetin vehameti» cüm
lesiyle karanlık ve tehlikeli duruma işaret etmiş
tir. 

Moskova Konferansı sona erdiği günün he
men hafi ası içinde idi, yine bir Devlet Bakanı, 
büyük bir politika adamı şöyle demişti: Eğer önü
müzdeki Kasım ayı toplantısında da milletlerara
sı bir sulha kavuşamazsak insanlığın duçar olaca
ğı ıstırap ve -felâketin hududu bilinemez demişti. 

Arkadaşlarım; harb bileli iki yıl geçti, fakat 
ne ıstırap, ne acı ve ne sızılar geçti. Yaralar 
için için kanıyor ve bu kanama millellerin huzu
runu selbediyor, milletlerarasındaki güveni bozu
yor, sulhu tehlikeye koyuyor. (Soldan bravo ses
leri.) Yakın komşularımızdan birisinin aylardan-
beri memleketi içinde cereyan eden hâdiseleri he
pimiz pek iyi biliyoruz. Bu hâdiseler, bu kanlı 
olaylar bizim sınırımıza kadar gelmiş dayanmış
tır. Daha geçen ha fi a hepimiz gazetelerde oku
duk. Bölük, bölük çete grupları sınırımıza yas
lanarak ve dayanarak komşu memleket hududuna I 
geçtiler, dost milletin topraklarında kanlı çarpış- j 
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malar meydana getirdiler. Dünyada hangi mil
let vardır ki; komşumuzun evi yanarken, komşu
sun tın evindeki bu tehlikeler, bütün diğer millet
lere de sirayet etmek istidadını gösterirken, buna 
karşı tedbir almaz. Pasif ve aktif tedbirlerde 
kusur eder:' Bizim tedbirimizin başında Sıkıyöne-
lim gelmektedir. Arkadaşlar. Sıkıyönetim mem
leketin iç hayatına ağırlık yapmamaktadır. 
Huzur, asayiş, selâmet ve emniyetimizde bilâkis 
Nâzım rolünü ifa etmektedir. 

Arkadaşlarım, birkaç gazete kapatıldığından 
bahsettiler. Eğer, bir iki gazete kapatılmışsa, bu 
gazetelerin belki taşkınlığından; yazılarındaki 
acılıktan ve memleketin birliğini bozmak kastın
dan ileri gelmiştir. (Sağdan, esbabı mıu-ibesi ne
dir sesleri.) 

BAŞKAN — Birbirimizi tahammül ve sükû
netle dinliydim. Rica ederim hatibin sözünü 
kesmeyiniz. 

(11. VEHBİ KOCAGÜNEY (Devamla) — 
Cihan ihtilâfının köprü başında olduğumuzu; 
bunu tekrar ediyorum «Cihan ihtilâfının köprü 
başında» olduğumuzu unutmıyalım. Bu bizim 
daimî olarak uyanık, tetikte bulunmamızı icabet-
tîrir. (Soldan, bravo sesleri.) Bu sebeple Hükü
metin bugün bize sunduğu tasarının hep birlikte 
lasvip buyurulmasını ve bunu onaylamasını can
dan dilerim. (Soldan alkışlar.) 

OSMAN NURİ KÖNt (İstanbul) — Sayın ar
kadaşlar; İdarei örfiyenin, yani Sıkıyönetimin 
uzatılması için sebep ve icabı kanuni olmadığına 
arkadaşlarım müdellel olarak izahettiler, 

Ben bu safhayı tekrar etmiyeceğim, ben örfi 
İdarenin sureti tatbiki hakkında söz söyliyeee-
ğim.. Farzımuhal bir lâhza için İdarei Örfiyeye 
lüzum görülürse bile tatbikatla kanun dışına çıkıl
dığını tebarüz ettireceğim. Sıkı Yönetim Yani 
İdarei Örfiye kanunsuzluk demek değildir. Sı
kıyönetimin de başı kanuna bağlıdır. Anayasa
nın 86 ncı maddesinin son fıkrasına bakıyoruz 
şöyle bir hükmün mevcut olduğunu görüyoruz. 
Sıkıyönetim bölgesi ile bu bölgede hangi hü
kümlerin uygulanacağı, işlemlerin nasıl yürütü
leceği, harb halinde dokunulmazlığın ve diğer 
hürriyetlerin nasıl kayıtlanabileceği veya dur
durulacağı kanunlar gösterilir, deniliyor. Bu 
kanun da 3838 numaralı ve 25 . V . 1940 tarihli 
Kanundur. Anayasada bu kanun hükümleri 
haricinde tedbir alınamıyacağı manıulünbihtir. 
Bu kanunda alınacak tedbirler ve Ceza Kanun-
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larının hangi madde ve fasıl ve baplarının tat
bik olunacağı sarahaten ve yegân yegân yazı
lıdır, Bu kanunun her maddesi birbirinin mü
temmimidir. Alınacak tedbir o hükümlere mu
vafık olmalıdır. Meselâ bu kanunun üçüncü 
maddesinin dördüncü bendinde gösterilen (ga
zete ve kitap vesair matbaaların tap ve neşrini 
veya hariçten ithalini menetmek ve matbaaları 
kapatmak ve matbuat ve telgraf ve mektup üze
rinde sansür koymak) salâhiyeti Örfi İdare al
tına alınan yerlerde askerî idareye verilmekle
dir. Fakat bu salâhiyet mutlak ve uluorta de
ğildir. Yine bu kanunun dördüncü kısmının 
maddeleriyle mukayyettir. Askerî makamın bu 
hükümleri gözönündo bulundurması lâzımdır. 
tera Vekilleri Heyeti hakkındaki salâhiyet te 
böyle kayıt altındadır. Çünkü bu kanun bir 
bütündür. Bu bütünün yekdiğerine muvazi ve 
ahenktar maddelerinin tenazurunu bozmamak 
şartiyle hüsnü tatbiki lâzımdır. Bu kanun 
maddelerini tekrar etmek suretiyle başınızı ağ-
rıtmıyacağım. Kanun hükümleri açık ve mey
dandadır. Zaten malûmunuz olan kanun hü
kümleri lütfen tekrar gözden geçirilsin. Va
racağınız netice benimkinin aynı olacaktır. Ni
hayet bu kanun da Anayasanın 86 ncı maddesi
ne dayanmakta ve ondan kuvvet, alnı aktadır. 
Binaenaleyh, Idarei Örfiyenin kanun hükümleri 
dairesinde tedviri lâzımdır, haricine çıkılamaz. 
Çıkmak mesuliyeti daidir. Askerî İdarenin ve 
Komutanlığın buna dikkat etmesi zaruridir. 
Hakkelinsaf şunu da arzedeyiııı ki, seçim çev
rem olan İstanbul'da edindiğim malûmata ve 
intibaa nazaran Askerî İdare ve Komutanlık 
kendisini kanuna bağlı telâkki ederek vazifesini 
ifa etmeğe ve salâhiyetini kullanmağa çalışmak
tadır. Birçok husustta bunu belirtmiştir. An
cak komutanı rahat bırakmıyorlar, sıkıştırıyor
lar. Komutanlık ta bazı zaman kendisini mer
kezden gelen kanuna uygun olmıyan emirlere 
nasılsa kaptırıyor. Meselâ münakaşası kanunen 
suç olmıyan seçim tartışmasının meni hakkın
da komutanlık 24 . VITI . 1946 da bir tebliğ neş
retti. Bu emir maalesef hâlâ devam ediyor. 
Halbuki, ne merkezin ve ne de Askerî idarenin 
bu emri vermeğe salâhiyeti yoktu. 

tdarei Örfiye Kanunu hududu aşılarak bu 
tebliğ yapılmıştır, bu tebliğ kanuna aykırıdır, 
bu tebliğ neticede bazı teşevvüsati hukukiye-
ye bilo meydan vermiştir, meselâ İstanbul'da 
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geçenlerde iki gazete matbaalariyle beraber ka
patıldı, fakat dâı^a adliye mahkemelerinde ika
me edildi, çünkü dâvaya bakmak, Idarei Ör
fiye Kanunu hükmünce Sıkıyönetim Mahkeme
sinin vazifesi haricindedir. Nasıl oluyor da işin 
yarısına Askerî İdare el koyuyor, Matbaa, ve 
gazeteleri kapatıyor, dâvaya gelince el uzata
mıyor, tabiî uzat arı az; çünkü kanuni salâhiye
ti yoktur. Mademki Sıkıyönetim Mahkemesin
de dâvrı açmağa hakkı yoktur, matbaayı kapa
mak keyfiyeti de Adliye mahkemelerinin salâ
hiyetine girer. Askerî İdarenin hilafı kanun 
olarak verilen enine boyun eğerek bu hatayı 
istemiye istemiye yaptığı meydandadır. Bir işin 
iki cephesi olur mu? Yarısı Adliye Mahkemesi
ne, yarısı da Sıkıyönetime ait olsun. Buna eli
mizdeki mevzuatı kanuniye imkân vermiyor. 
Çünkü bu mevzu bir küldür, tecezzi ettirilemez. 
Hulâsa : Idarei örfiye müessesesi istibdat değil, 
bir kanun müessesesidir. Onun da hareket ve ic
raatında dürüstlük ve adalet aramak hakkımız
dır. Kanuna, tıynııyan bu tebliğin ortadan kal
dırılması ve gazete ile matbaaları kapatmak için 
kanuni mecrasına ircaı lâbüddür. Çünkü; bü
tün bu harekât kanun hükümleri haricindedir, 
mesuliyeti daidir. Aksi takdirde Idarei Örfiye 
kanunsuzluk kaynağı olmakta devanı edecektir. 
(Sağdan alkışlar). 

REŞAI) AYDINLI (Denizli) — Muhterem ar
kadaşlar; Benden önce konuşan arkadaşlar Sıkı
yönetimin devam etmemesi lâzımdır diye iddia 
ettiler ve kanuni deliller ortaya attılar. Bunun 
karşısında da hükümetin Büyük Meclise getirmiş 
olduğu bir teklif vardır. Bu teklifi tetkik ettiği
miz zanıan gerekçesi kapalıdır. Bu itibarla ben
deniz Sıkıyönetim hakkındaki kanaatlerimi arzet-
tikten sonra eğer gerekirse hükümet tarafından 
bazı bilgileri tenvir maksadiylc bize lütfetmesini 
rica edeceğim. Hükümet, Sıkıyönetimi uzatmağı 
Büyük Meclisten 15 ne i defa olduğu halde gene 
istemektedir. Halbuki Sıkıyönetim; vatandaşların 
her çeşit haklarının ve hürriyetlerinin kayıt altı
na alınması veya durdurulabilmesi demektir. Bi
naenaleyh bu kadar ağır neticeleri tevlit edecek 
olan böyle hudutsuz bir salâhiyetin verilmesini 
tecviz etmek çok güçtür. Zaten Anayasa Hukuku
muz örfi İdare gibi fevkalâde ezici olan bir ted
birin alınmasını yine fevkalâde ahval ve vukua
tın vücuduna şart kılmıştır. 

Şimdi Hükümetten soruyorum, Sıkıyönetimi 
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gerektiren, sizin bildiğiniz, bizim bir türlü akıl 
erdiremediğimiz şu fevkalâde ahvâl nedir (Sağ
dan bravo sesleri) 

Bugün harb halindemiyiz? Yurdumuzun han
gi köşesinde isyan vardır? Bugün Vatan ve Cum
huriyete karşı kuvvetli ve eylemli kalkışma oldu
ğunu belirtecek hâdiseler mevcutsa nelerdir? Ve
yahut harbi gerektirecek bir durumun kıstası ne
dir? Şayet harbi gerektirecek bir durum muhak
kak vardır diye iddia edilecekse peki neden do
layı tehlikenin geldiği bütün hudutlarda Sıkı
yönetim ilân edilmemiştir? 

Sayın arkadaşlar Jandarma, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, ve daha Millî Emniyetten müteşek
kil dahilî emniyet teşkilâtımızın çok kuvvetli ol
duğunu ve iyi kullanıldığı takdirde yurdumuzun 
emniyetini sağlıyacağını bilmeseydik Hükümete 
hak verebilirdik. Benim şahsi kanaatime göre Hü
kümetin maksadı nedir? Türkiyenin en kuvvetli 
dimağı olan istanbul da baskıyı idame etmektir. 
(Sağdan bravo sesleri) Yani Demoklesin kılıcını 
iktidara hizmet ettirmektir. Bu iş Demokrasinin 
gelişmesinin frenlenmesidir. Eğer dahilî emniyet 
teşkilâtımızın her türlü menfi hareketlere karşı 
yeteceğine ben kanaat getirdiğimi ar/ettim, eğer 
aklanıyorsam* bu hususta beni tenvir etmelerini 
rica ederim. Eğer hakikaten yetiyorsa, şuhalde 
bunu daha fazla uzatmakta bir mâna tasavvur 
etmek ve memleketin umumi menfaatlerine hiz
met etmektedir, diye mülâhaza yürütmek yerinde 
değildir. Benim istirhamım, artık bu konuya bir 
nihayet verilmiştir. Yani bu teklifin reddedilme
sini veya hükümetin bu tasarıyı geri almasını 
kendilerinden rica ediyorum. (Sağdan bravo ses
leri) 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
lar; misaki millî çevresine giren ülkemizin başı 
Trakya ve gövdesi da Anadolu'dur. Bunları 
birleştiren de Boğazdır. Bu boğazların hâkimi 
olmak ve boğazları tutmak bizim için siyaseten 
lâzım olan bir haktır. 

Arkadaşlar, tarihi tetkik edersek Karlofça 
Muahedesinde, yani 1799 dan 1922 yılma yani 
hâkimiyetin teessüsüne ve İnönü'nün Lozan ran-
zaf feriyetine kadar Hükümeti Osmaniye 'nin tedri
ci tedrici inkiraza doğru gitmesi, boğazlar üze
rinde, büyük devletlerin gözü olmasındandır. 
Bu kadar kuvvetli ve kıymetli varlığımızı ko
rumak için ufacık bir arsanın korunması husu
sunda burada söyleştiklerimizi Sıkıyönetimi ka-
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bul etmemek için bir sebep yoktur, arkadaşlar 
haksızlık ediyorlar. 

Arkadaşlar larihi tetkik edersek, Şark mil
letleri mantıkan en kuvvetli bir millettir. Bu
tum içinde Türk de aynı zümrüdendir. Bu ar
kadaşlar da bu zümrenin içindendir. Eğer bun
lar mantıklarını derinleştirerek tetkik eder
lerse bu hakikati görmüş olurlar. 

Boğazlar meselesi üzerinde durmak, umu
miyetle, gazetelerin yazılarını ve görüşleri 
gözönünde tutarsak yerinde buluruz kanaatin
deyim ve aynı zamanda ufak bir çevre üzerin
de kurulan bu Sıkıyönetim de dedikleri gibi, 
İstanbul'un hayatiyetini ve iktisadiyatını dur
durmuş vaziyette değildir. Bunu hepimiz bili
yoruz ve görüyoruz. Geceleri her yer açıktır 
ve her yere gidebiliriz. 

İki gazete kapanmıştır. Birisi İleri Gazete
sidir. "Hükümetin ve TTalk Partisinin rejimine 
karşı hareket eden bir gazetedir. Diğeri de 
Cihad'm Tasvir Gazetesi kapatılmıştır. Arka
daşlar bu milletin, Meclisin varlığına hücum 
eden gazete herhalde kapanacaktı. Bunu böy
lece bilmek lâzımdır. Bu gazete seçimden son
ra Meclisi Alinin aleyhinde yazılar yazmıştır. 
Bunun kapatılması askerî bir zaruretti. Karara 
ittiba etmesi mecburiyeti vardır. Bir karara it-
tiba etmemiştir, kapatılmıştır. Sıkıyönetim 
idaresinin evvelce ittihaz ettiği Hükümetin ge
tirdiği bu tasarı yerindedir, daha sulh Dünya
da takarrür etmemiştir, bu noktai nazardan Sı
kıyönetimi temditetmek zarureti vardır. Mu
ayyen zamanında bu tasarıyı getirdiğinden do
layı Hükümete teşekkür ederim. 

(Sağdan alkışlar.) 
ŞEFİK TUGAY (İçel) — Muhterem arka

daşlar. Demokrat Partili Milletvekilleri arka
daşlarımız Partilerinin kurulduğu zamandan-
beri Cumhuriyet Halk Partisine ve Hükümetine 
yönelttikleri tenkit taktiğinin bir mihrakı var
dır. Bu mihrak Cumhuriyet Halk Partisinin 
ve Hükümetinin vatandaşların tabiî hak ve hür
riyetlerini tahdit ettiği iddiasıdır. (Soldan, bra
vo sesleri.) 

Arkadaşlar, bu memlekette vatandaş hak 
ve hürriyetlerinin en kutsi bir mefhum olarak 
yerleşmesine hizmet eden ve bu mefhumların 
memleket içinde tesis eden Cumhuriyet Halk 
Partisine yöneltilen bu iddianın bu bariz ha-
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kikatler karşısında samimiyetine inanmak güç
tür. (Soldan, bravo sesleri.) 

Arkadaşlar; bu büyük, mukaddes mef
humların yanında bir mukaddes mefhum daha 
vardır, memleketini seven ve memleketinin ha
kikatlerini gören her vatandaşın takdir edeceği 
bu büyük hakikat yüksek memleket menfaati
dir, memleketin yüce menfaatidir. Devleti 
temsileden ve bu mesuliyeti üzerine alan in
sanların memleketin yüksek menfaatlerini tak
dirde büyük salâhiyetleri vardır. Ve vatanın 
menfaati, memleketin selâmeti için doğrudan 
doğruya Anayasa hukukunun kendilerine bah-
şeylediği bu hakkı kullanırken tarihin önünde 
mesuliyet almış insanlar sıfatiyle, hiç şüphe
sizdir ki, onun mesuliyet duygusu ve kanaati 
karşısında birtakım gayrimesul kimselerin duy
dukları hissî kanaat la rdan büsbütün başkadır 
ve onun içindir ki ; hakikaten Hükümet me
suliyetini almış Devlet adamları sıf atiyle mem
leket içerisinde vatanın yüksek menfaatine uy
gun kararlar alımıştır. 

Arkadaşlar, buyuruyorlar ki bugün Sıkıyö
netimin ilân edilmesini lüzumlu gösteren mahal
lerde nasıl şartlar vardır ? Arkadaşlar, bu şart
ları görmemek gaflettir. Bu şartları bizim ka
dar kendileri de takdir ederler; fakat takdir
lerini parti politikalarına bir vesile ve bir âlet 
etmek istedikleri için bunu takdir etmez görü
nüyorlar. Esef edilecek bir vaziyettir. (Sol
dan, bravo sesleri.) Esef edilecek bir vaziyet
tir : Vatanın, memleketin yüksek ve âli men
faatleri mevzuubahis olurken bu en mukaddes 
mefhumun yanında bir parti politikası ve par
ti taktiği yapmak memleket için hayırlı netice
ler tevlit etmez. (Soldan alkışlar.) 

İstanbul'da Sıkıyönetimin ilânından kimler 
şikâyetçidir. Memleket içerisinde, memleke
tin intizamından, asayişinden memnun olan in
sanlar mı şikâyet ediyor. Sıkıyönetimin ilân 
edildiği yerlerde vatandaşların hak ve hürri
yetleri tahdit edildiği için şikâyetler mi vardır. 
Milletvekili arkadaşlar sıfatiyle kimlere bu şi
kâyetleri serddetmiştir. Arkadaşlar, evet, şi
kâyet edenler vardır. Bunların milletin yegâ
ne mesnedi olan ve memleketin mukadderatı
na karar vermek salâhiyetini haiz olan Büyük 
Millet Meclisinin meşruiyeti hakkında söz söy
lemek istiyenler vardır, bu karardan müşteki
dirler. Doğrudur, onlar daima bu karardan 
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müşteki olacaklardır. (Soldan bravo sesleri, 
alkışlar.) 

Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti hakkın
da söz söylemenin ve bir devre boyunca mem
leketin mukadderatına hâkim olan ve tama-
miyle meşru yollardan gelen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi hakkında gayrimeşru bir mües
sesedir diye söz söylemek salâhiyetini tanımayı 
hangi mantık, hangi hakiki bitaraf bir düşün
ce kabul edebilir? Ve bunu memleket içerisin
de bir parti silâhı olarak kullanmaya hangi 
memleket müsaade edebilir? Edilemez. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Ceza
landırılır. 

ŞEFİK TUGAY (Devamla) — Cezalandır
manın da yolları vardır, Adnan Bey. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Mesnet çü
rüktür. 

ŞEFİK TUGAY (Devamla) — Mesnet çü
rük mü? Çürük mantıklar çürük. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
—• Sadet haricinde konuşuyor. 

(Sağdan : sadede sesleri). 
ŞEFİK TUGAY (Devamla) — Arkadaşlar, 

bugünkü şartlar içinde memleket dahilinde hangi 
cereyanların geldiğini, bizi hangilerinin tehdit 
ettiğini her Türkün vicdanında belirmektedir. 
Onun için arkadaşlarımdan Hükümetin teklifini 
olduğu gibi kabul buyurmalarını rica ederim. 
Bu karar, emin olabilirsiniz ki memleketin yük
sek menfaatlerine uygun bir karar olacaktır. 
(Soldan alkışlar). ç 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) 
•— K fendim Hükümetin bir ağır teklifi karşısın-
dasmız. Bu teklifin lehinde, aleyhinde konu
şan arkadaşlarımı dikkatle dinledim. Aleyhinde 
konuşan muhterem arkadaşlar hepimizin en mu
kaddes düstur saydığımız Anayasanın metnine, 
ruhuna istinaden söz söylediler. Anayasamızın 
86 ncı maddesini arkadaşlardan muhterem Hasan 
Dinçer huzurunuzda okudu, ben tekrar edecek 
değilim. Bir de Hükümetin tezkeresine bakıyo
rum, en ağır bir teklif için bir satırdan ibaret 
mucip scbeb gösteriyor. Sıkıyönetimi gerektir
miş olan durum devam ediyor, diyor. 

Gayet müphem. Vehbi Kocagüney arkadaşmı 
ve diğer arkadaşlar, onlar da hiç bir şey söyle
mediler. Hasan Dinçer arkadaşımın maddejd 
okumak suretiyle saydığı 4 sebepten hangisine 
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istinat edildiği hakkında vazıh bir ifade şimdi
ye kadar işitmedim. Bir takını müphem ve ka
palı sözler söyleniyordu, bilmiyorum, belki bu 
salonun içinde Hükümet iç ve dış politikalar hak
kında bazı sözler söylenmiştir. Fakat Kamutayın 
birleşimi halinde söylenmemiştir. (Sağdan bra
vo sesleri). Onun için bunlar bizce meçhuldür, 
açıklanmak ister. Açıklanmadıkça, böyle ağır bir 
bankının hâlâ bazı vatandaşlarımızı hükmü al
lında tutmasına nasıl kabil ve razı olabiliriz ve 
buna nasıl rey verebiliriz? 

KEŞAD AYDINLI (Denizli) ----- Açıklanmış 
olsaydı konuşmazdık bile. 

FUAI) HULÛS t (Devamla) - - $imdi, tez
kerede 8(j ne! maddeye uyan sebeblerden herhan
gi biri var mıdır? Gerçi geçen sefer de uzatıldı. 
Fakat iyi biliyorum ki orada da vazıh sebebler 
ifade edilmemişti ve bundan dolayı da şimdi bu
rada bıılunmıyan muhterem arkadaşlardan 
"Köprülü Fuad arkadaşımız ve diğerleri, gayet sa
mimî olarak, aleyhinde bulundular ve böyle bir 
sebebin mevcut olmadığını ortaya koydular. 

Öğünden bugüne kadar ne hâsıl olmuştur, 
hangi bir hâdise vücuda gelmiştir? Kazüs belli 
(Oasus belli) denilen ve harbi gerektiren bir 
durum mu var? İç durumda ne vardır? Bir 
ayaklanma mı vardır? Hiçbirşey görülmüyor. 

Şuhalde hangi sebebe istinat ediliyor? 
KASİ 11 KAPLAN (Antalya) — Beyefendi 

sekiz senedir Anadoluda değil misiniz? (Sağ
dan, kürsüden konuş sesleri). 

FIA1) HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) 
Y'oksa Cumhuriyete karşı, Vatana karşı bir 
kalkınma mı vardır? Hâşa. Aziz vatandaşları 
böyle bir şaibeden tenzih ederim. Kendilerine 
böyle birşeyi isnat etmeyi düşünmek bile hata
dır. (Sağdan alkışlar). 

Ortada ne vardır? Hükümetin politikasına 
uymıyan, sıkıcı neşriyat yapan gazeteler mi 
var? Pekâlâ bunlar yanlış birşey yazmışlarsa 
lashih edilir, cevap verilir. Yoksa gazete kapa
mak, gazetelerin kapanması için Sıkıyönetimi 
devam ettirmek ieabetmez. Vuzuhsuz, karışık 
ve karnındaki muayyen sebeplerle hiçbir müna
sebeti olmıyan şeylerdir ki, insanın aklına. Hü
kümetin ve taraflılarının Örfi İdareye her der
de deva saydıkları ve bize de böyle saydırmak 
istedikleri endişesini getiriyor. Sükûn isteriz, 
sükûnu temin edeceğiz, diye böyle sözler de 
işitiyoruz. Türk Milleti sükûna âşıktır. Fa-
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kat bu sükûnu ihlâl eden de yoktur. Bu büyük 
millet sükûnu terakki yolunda, demokrasi 
yolunda adalet ve ıslahat mefkureleri yolunda 
hareketsizlik ve atalet mânasına alamaz, arka
daşlar. (Sağdan alkışlar). Yalnız cebir ve şid
det politikasıdır ki, halktan bunu istiyebilir. 
Türk milleti ise meskeneti asala kabul etmez, 
etmemiştir ve etıniyecektir. (Sağdan bravo 
sesleri ve alkışlar). Anayasamız, (J8 nci mad
desi de şu hakikati tesbit ve ilân etmiştir: 1 ler 
Türk hür doğar, hür yaşar. 

İşte, tarihi boyunca binbir badireye rağmen 
hayatiyetini muhafaza etmesi bundandır. Böy
le şerefli bir milletin vekili olmanın sorumlu
luğu da büyüktür. Millete lâykı olmak ilk vic-
daıı borcumuzdur. Vatandaşlarımızın önemli 
bir kısmını daha uzun zaman Sıkıyönetim altın
da tutmaya hakkımız yoktur. Hükümet Sıkıyö
netimin lâzım olduğunu söyliyebilir, rahatlığı 
için yıllarca sürmüş olan Örfi İdarenin aylarca 
uzatılmasını istiyebilir, fakat biz böyle bir şeye 
meydan vermemeliyiz arkadaşlar. 

Ortada kanuni bir sebep, fiilî bir kaynaşma 
yokken iç emniyet bakımından harbi gerekti
recek bir hâdise mevcut değilken, dış selâmet 
bakımından Örfi İdarenin zaruri olduğunu is
pat edememişlerdir, millet bize artık yeter, hak 
benimdir, söz benimdir diyor. 

Bu hür ve gür sese kulak vermeliyiz. Emni
yet te bundadır; selâmet de bundadır. Hattâ 
kuvvetli olmasını candan dilediğimiz Hükü
metin hakiki kuvveti de bunda olacaktır. Yok
sa şiddet ve tazyik politikasında değil. 

Hülâsa ediyorum: Anayasamıza muhalif ol
ması sebebinden dolayı bu teklifin reddini ve 
milletin mukaddes, tabiî hak ve hürriyet
lerine kavuşturulmasını ben de arkadaşlarını 
gibi sizden dileyorum. (Sağdan alkışlar). 

İSMAİL HAKKİ ÇEVİK (Eskişehir) — Sa
yın arkadaşlar; İstanbul ve civarında Sıkıyö
netimin altı ay daha uzatılması hakkındaki altı 
ayevvelki Hükümet teklifi müzakere edilirken 
söz alan Fahrettin Altay bize şöyle birtakım 
mucip sebepler söylemişti: İstanbul ve civarı
nı müdafaa eden Birinci Ordu hariccı tahrikâta 
daha açık bir ifade ile, komünizme karşı böyle 
fevkalâde bir silâha ihtiyacı vardır. Hattâ oo 
zaman söz alan arkadaşlarınız arasında ben de 
vardım. Bu vaziyet karsısında Hükümet Falı-
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rett in Al tay ' ın beyanat ını tavzih etmediği için 
İm silahın yalnız komünizm cereyanına karşı 
kul lanı lacağına int izaren H ü k ü m e t teklifi aley
hinde reyimi kul lanmadım. 

Aradan »ecen a l ' ' aylık tatbikat devresi maa
lesef benim bu kanaat imde aklanmış olduğumu 
açıkça göstermiştir. Bunun iki misalini huzuru
nuzda vazih bir şekilde ifade etmek mümkündür . 
Bunlardan birisi YarınGazctes inin kapatı lmasına 
ait olan hâdisedir. Yarın Gazetesinin sahibinin 
takip ettiği politikayı hepiniz gibi ben de bilirim. 
Ancak bu gazete, sahibinin siyasi akidesinden 
dolayı kapatı lmış değildir. Kapatmayı mütaakip 
Sıkıyönetim komutanının neşrettiği tebliğde açık
ça ifade edildiği gibi bu gazete Devlet Reisinin 
aleyhindeki neşriyattan dolayı kapatı lmışt ır . Şu
nu açıkça söylemek isterim ki şahsen ben bir ga
zetenin Devlet Reisi aleyhinde bu kabîl neşriyatı 
yapmasına ta raf ta r değilim. Fakat Sıkıyönetim 
komutanlığının şahıslara vâki taar ruzlar ı sebep 
ittihaz ederek matbuat hürriyetini tahdit etmesi
ne de ta raf ta r değilim. 

A H M F T S F N G U R (Yozgat) Fakat o, bir şa
hıs değildir. Bir Devlet Reisidir. 

İSMAİL HAKKT Ç F V İ K (Devamla) — Hâ
dise meydandadır . İkincisi Tasvir Gazetesinin ku
llanmasıdır. Tasvir Gazetesi bir Milletvekilinin 
seçime ait olan i t i razlarını naklen yazmış olma
sından dolayı kapatı lmışt ır . Maalesef matbaası 
da beraber kapatı lmıştır , seçim münakaşalar ının 
yapılması suç mahiyetini alırsa o vakit Adlî oto
r i tenin harekete geçmiş olması lâzımdır. Hakika
ten Adnan Menderes ' in bu ifadesinde Devlet ni
zamını bozan, B. M. Meclisinin meşruiyeti aley

hinde halkı tahr ik eden bir cihet varsa Devlet me
kanizması harekete geçsin ve kanuni muamelesini 
yapsın. (Soldan yapıldı sesleri) Şimdi bunun 
beyanatını nakletmiş olan gazeteyi ve matbaayı 
müddetsiz olarak hangi askerî sebeple, kabili kı
yastır? Hükümet burada kulislerde sarahaten or
du menfaatlerinin lehinde kullanacağını söyle
mişti. Halbıı ki hu iki hâdise gösteriyor ki bu 
salâhiyet iç politika cereyanlarında siyasi bir 
tazyik ve baskı olarak kullanılmıştır . Binaenaleyh 
tatbikatla hükümetin sözleri arasında ciddî ve 
samimî bir rabıta bulmıya imkân yoktur . 

Arkadaşlar sırası gelmişken söylemek yerin
de olur ki ; bü tün Meclis komünizm aleyhtarıdır , 
Bunlar ın içersinde ben de varım. Faka t memle
kette kominizmin yayılması ve günün bir inde ik-
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t idara geçerek b ü t ü n memleket nizamım berta
raf etmesini temin etmek halısında Sıkıyönetim 
kâfi bir silâh değildir. B u n u size açık bir misal 
ile ispat edeyim. 

İspati gayet kolaydır. 1917 Rusya ihtilâline 
göz çevirmenizi rica edeceğim. Orada komüniz
min muvaffak olmasının sebebi iktisadi zaruret 
ve sefalet idi. 1917 den evvel Rusya feodalite usu
lü ile idare ediliyordu. Yani muayyen bir zümre 
her şeye hâkimdi. Büyük bir halk kitlesi sefa
let içinde idi. Komünizm nazariyesi herkese mü
savi hak, müsavi geçim vadediyordu. Tabiî sefa
lete ve ıstıraba mâruz kalan büyük tabaka bu 
va 'di benimsedi ve ihtilâl muvaffak oldu. 

Şimdi bizim memleketimizde de iktisadi ba
kımdan sefalet manzarası vardır . B ü y ü k bir se
falet vardır . (Soldan sefalet yok sesleri). (Soldan 
sefalet yok sıkıntı var sesleri). 

Sözümü kesmeyin, ben bir Milletvekiliyim, mü-
ekkillerimin bana telkin ettiği fikirleri söylü
yorum. 

B A Ş K A N — Mâni yoktur. Sözünüze devam 
ediniz İsmail Hakkı Çevik. 

İ S M A İ L H A K K I Ç H V İK (Devamla) — 
Komünizmin mânevi cephesini yıkmak lâzımdır. 
Hakika ten komünizmi yıkmak istiyorsak bu âfe
tin yayılmasına ait mânevi sebepleri or tadan 
kaldırmak yerinde olur. (Öyle şey yok sesleri). 
Siz de gelir bana buradan cevap verirsiniz. 

B A Ş K A N — Devam edin İsmail Hakkı Bey 
mâni yoktur, sözünüze devam edin. 

İ S M A İ L H A K K I Ç E V İ K (Devamla) — Bi
naenaleyh hakikaten bolşevizmi yıkmak istiyor
sak, sefalet ve ıstırapla mücadele etmemiz lâzım
dır. Yoksa Sıkıyönetimle, kanunla, sununla, bu
nunla, bunun önüne geçmiye imkân yoktur . Çok 
iyi hatır larsınız ki ; Çar idaresi zamanında Mark-

I sizmin memlekete hâkim olmaması için Rusya 'da 
itt ihaz edilmiş olan askerî ve siyasi tedbirler, 
bugün bizim ittihaz ettiğimiz tedbir lerden hiç te 
farklı değildir. Sebebi çoğunluğun bu vaziyette 
öbür tarafa iltihak etmesidir, idari nıukarrerat ın 
polis m u k a r r c r a t m m hiç bir vakit, hakiki bi r 
safhada bolşevizm ile mücadelesi yapıldığına ben 
şahsan kaani değilim. Geçen defa söylemiştim; 
bugün de tekrar edeceğim, Sıkıyönetim, 1940 se
nesinden beri hayat tadı r . O vakit benim gibi bir 
çok a rkadaş l a r milletvekili değil lerdi . Örfi 
idare ilân edildiği zaman Hükümet bunun ilân 
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sebeplerini, gizli bir celsede, bü tün milletvekil
lerine beyan ett i . Şimdi kulislerden, şu r adan 
bu radan duyduğumuz sözler, r ivayetlere göre, 
bir muhtemel düşman istilâsına karş ı Orduyu 
ayak ta tu tmak için bu tedbire lüzum vardır . 
I nıumi kanaat budur . H ü k ü m e t t e n rica edi
yo rum; hat tâ müsaadeleriyle Başbakan Recap 
Peker 'e hi tap ediyorum, kendiler i geçenlerde 
bir yurt seyahat ler inde bir toplant ıda demişler
di k i ; «Bit- sabah uyandığımız vaki t te ha rb teh
likesiyle karşı karş ıya bulunmıyaeağımızı ber
taraf eden bir delil yoktur» . Eğer hakikaten 
Türk Yatanı ve Türk birliği bir ecnebi istilâsına 
mâruz kalmak ihtimali varsa bunu gizli bir cel
sede izah buyursunlar . Zayıf bir ihtimal dahi 
olsa, tam bir kanaa t im dahi olmasa, iki elle 
Sıkıyönetimin devamına bütün Demokrat arka
daşlar da beraber rey vereceğiz. B ü t ü n endişe
miz, bütün, korkumuz ve bü tün şikâyetlerimiz 
Ordunun takviyesi iein elde edilen bu silâhın, 
Hükümet gibi, ik t idar Partisi gibi düşünmi-
yv\[ vatandaşlar ın aleyhinde siyasi bir tazyik 
vasıtası olarak kul lanı lmasından doğmaktad ı r . 
(Sağdan, bravo sesleri, a lk ış la r ) . 

P.AŞKAN - • Şahin Lâçin. (Yok sesleri) . 
M"f-X!li B İ R S R T J (fzmir) - • Sayın a rkadaş

la r ; Demokrat Pa r t i mensubu Sayın Milletve
kili a rkadaş lar ımız ve Bağımsız Sayın Millet
vekilleri a rkadaş lar ımız Büyük Meclise kahla l ı 
bu mesele ikinci defadır ki, konuşuluyor . Ben 
bu mevzunun konuşulması vesilesiyle düşünür
ken gecen defa bu mesele muhalif Pa r t i men
subu Sayın Milletvekili arkadaşlar ımızın ("Urup
larında vazife almış, İda re Heyet ler inde vazife 
almış başlıca şahsiyetleri , kendilerini şah
sa ti mümtaz şahsiyetler diye tanıdığını arka 
daş lar ta raf ından burada uzun nzadıya konu
şulmuş ve neticede Büyük Millet Meclisi bu 
tedbirin al ınmasına ve devamına lüzum gör
müş olduktan sonra bugün t ek ra r ve o şekilde 
münakaşa mevzuu olmıyaeakfır diye düşünmüş
tüm. Halbuki şimdi işi t t iklerim beni müteessir 
e tmiyor dersem doğru söylemiş olmam. 

Oeçen defa bu arkadaş lar ımız ın söyledikle
rini gayet iyi ha t ı r l ıyorum, ve hat ta kendile
rine arzedeyim ki, ha t ı ramı tazelemek iein ge
cen celsenin zabıt larını da gözden geçirdim. 
Arkadaşlar ımın o;eccn defa konuşu landan başka 
bir şekilde konuşmalar ına bu Meclis bugün mu
hata]) oluyor. Oeçen defa bir kısım arkadaş la 
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rınıız, Lsmail Hakkı (Jevik ve Refik Kuralla M 
a rkadaş la r ımız ; tehl ike nedir, dedi ler? Refik 
Koral lan arkadaşımız , Demokrat Par t i l i bir 
başka arkadaş ın , Fuad Köprü lü 'nün konuşma
sından sonra tehlikeyi nıevzuubahis etmiyorum, 
dediler. Sayın F u a d Köprülü ise, tehlikenin 
mevcut, olduğunu, harb bitmiş olmasına rağmen 
dünyaya sulhu sükûnun gelmediğini ve .Hükü
metin t eyakkuz ve d ikka t göstermesinin vazife
si olduğunu, a n c a k ; bu işte Sıkıyönetimin kâfi 
bir tedbi r olmadığını , başka tedbir ler in alınma
sı lâzımgeldiğini ve Sıkıyönetimin faydasız ol
duğunu Hükümet i dahilde ve hariçte zayıf gös
terecek bir iş o lduğunu söylediler ve ilâve et t i ler: 
Memleketi müdafaa için Hükümetin alacağı, ted
birleri burada, ittifakla derhal kabule amadeyiz, 
dediler. 

Arkadaşlar , geçen C ayın hâdiseleri bu işin 
faydalı mı, faydasız mı olduğunu, bizi dâhilde ve 
hariçte zayıf mı, kuvvetli mi gösterildiğini herkese 
ispat etmiştir , millete ispat etmiştir , dünyaya 
ispat, etmiştir. (Soldan alkışlar) . Bugün Sayın 
muhaliflerden bazıları bu konunun siyasi mak
sat lara âlet, gazete k a p a t m a k için elde tu tu lan 
bir müessese ve iç politika için bir vasıta oldu
ğunu söylediler. Arkadaş lar , Büyük Mecliste 
kendi ler inden rica, ediyorum, memleket in selâ
meti, milletin huzur ve emniyeti için al ınan 
olağanüstü bir tedbir olması teklifi konusu 
önünde İni şekilde Par t i düşüncelerini , Pa r t i po
litikalarını, ne yapalım, ne de birbirimize is-
nadedelim. Konu, bu konular ın çok üs tünde, 
memleektin ve milletin selâmeti, huzur ve em
niyeti meselesidir. Birbirimizi i tham etmek, bir
birimize kötü şeyler i snadetmek ve söylemek
le bu konuda milletvekili t a ra f ından söylenme
si lâzım gelen şeyler söylenmiş olmaz ve me
sele et raf iyi e halledilmiş olmaz. Burada mil
letvekili o larak konunun ve işin icabatı üze
r inde d u r m a k daha yer inde bir ha reke t olur. 

Arkadaşlar , burada milletin haysiyet ve şere
fi, milletin kıymeti, hürr iyet ler in kudsiyeti hak
k ında edibane sözler ve cümleler dinledik. Ar
kadaşlar biz de böyle edibane cümleler söyleme
sini pekâlâ biliriz ve millet ve hürriyetsever-
lik İlişlerinde hiçkimse diğer inden bir!ek adını. 
bir kıl k a d a r ileri ve üs tünlük iddia etmek hak
kına malik değildir . (Soldan a lk ış la r ) . Ben 
bu edebiyata cevap vermiyeceğim. Bazı arka
daşlarımız k a n u n u n ta tb ik in i tenki t buyurdu-
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lar. Sayın Osman Köni'nin yaptıkları tenkit gi
bi Büyük Millet Meclisinde bu .Sıkıyönetim ka
rarı alınırken bu müessesenin tatbikatı hakkın
da Hükümeti tenkit etmeleri elbette haklarıdır. 
ve elbette gazete kapatılmasının sebeplerini de 
sorabilirler. Ve Hükümet lâzımgelen cevapları 
verir. Burada şunu da derhal işaret etmeliyim ki, 
hukuk kültürü aldığını yakinen bildiğim ve es
kiden tanıdığım Reşad Aydınlı'mn burada em
niyet teşkilâtımızın yeterliği yok mudur ki, 
böyle bir tedbirin alınmasına lüzum görülüyor; 
yolundaki sözünü, kendilerinin bildiğim ve inan
dığım ilgileriyle telif edemediğimi söylemeye 
mecburum. 

Arkadaşlar, Devletin haricî ve dahilî emni
yet için birçok teşkilâtı vardır, amma bu teşki
lâtların yanında Anayasaya girmiş bir de îda-
rei Örfiye müessesesi vardır. îdarei örfiye mü
essesesi lüzum olduğu kadar devam eder ve bu 
müessesenin mevcudiyeti memlekette emniyet 
teşkilâtının yetersizliğini göstermez, ne burada 
ne dünyanın bir tarafında. (Soldan bravo ses
leri). 

Şimdi arkadaşlar, burada konuşan arkadaş
lardan Hasan Dinçcr'in (Demokrat arkadaşlar-
lavdan Fnad Hulusi arkadaşımız da o sözlere iş
tirak ettiler) bugünkü teklifin Anayasaya uygun 
olup olmadığı noktası üzerinde söylediklerinde bi-
raü durmak istiyorum. 

Arkadaşlar harb hali, ihtilâl ve saire gibi 
«ebeleri birakıyorum. Bunların üzerinde zaten 
kendileri de durmadılar. Fakat ikinci sebeb ola
rak söyledikleri şeyi (Harbin kaçınılmaz hale 
gelmesi şeklinde) ifade buyurdular ve dediler ki, 
böyle bir tedbiri almak için harbin kaçınılmaz 
bir hale gelmesi, harbin eşiğinde bulnnmamız lâ
zımdır. Hiçbir tereddüde mahal kalmıyacak ka
dar harbin vukuu muhakkak olmalıdır, dediler. 

Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz bir metni müsa
adenizle tekrar okuyayım. Kendilerinin de isti
nat buyurduğu 86 ncı maddenin şu fıkrası aca
ba kendilerinin söylediği mânaya gelir mi? (Ve
ya harbi gerektirecek bir durum başgösterdikte). 
Bu demek midir ki; harb kaçınılmaz bir hale 
geldiğinde, harbin eşiğine vardığımızda, harbe 
tereddüde mahal kalmıyacak bir zamanda ilân 
edilir? Hiç bir vakit arkadaşlar. Harbin eşiğine 
gelindiği zaman, harb tereddüde mahal kalmıya
cak kadar muhakkak olduğu zamanda ancak, 
harb ilân edilir, fazla birşey yapılmaz, o vakit ar-
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tık tedbir almak zamanı artık geçmiştir. (Al
kışlar). Bu tedbir, yalnız harbin içine girmek 
vaziyetinde bulunmakla alındığı zaman, alınacak 
tedbir değildir. Bu memleketin selâmetini, bu 
memleketin huzur ve emniyetini muhafaza ile, 
onun için her türlü tedbirleri almak işi ile, vazi
fesiyle en kutsal vazife olarak mükellef olan 
bir Hükümet ve bir Meclis için tedbiri vaktin
de almamak affedilmiyecek bir hata olur. Bu 
tedbiri daha evvel, yerinde ve zamanında almak 
zaruretini müdrik insanlarız. 

Arkadaşlar, Hasan Dinçer arkadaşımız tehli" 
ke vardır, dediler, sulh yoktur dediler, toprakla;^ 
rımıza yabancı gözler dikilmiş bir haldedir, bu
yurdular. Arkasından, ismail Hakkı Çevik ar
kadaşımız tehlike varsa kabule hazırız dediler, 
Rica ederim daha ne istiyorlar? Hasan Dinçer 
söyledi. Fuad Köprülü'nün söylediklerini unut-
tularsa onu da bir defa daha okumalarını rica 
ederim. 

Arkadaşlar; bugün tetkik edeceğimiz konu
nun benden izce yalnız şuna münhasır olması lâ
zım gelir. Durum, bugünkü durum, iç, dış her 
türlü durum, memleketin umumi vaziyeti altı 
ay evvelkinden daha mı iyidir? Daha bugün vazi
yet, dünya vaziyeti, hudutlarımızdaki vaziyetler 
bizi dün almağa mecbur olduğumuz tedbirlerin 
en mühimmini terk etmeğe bizi sevk edecek kadar 
iyilik arzetmiş midir? 

Arkadaşlarım, kendi kendimizi değil, mem
lekete karşı bu sualleri iradetmeliyiz. Dünyada 
Rus orduları ve diğer muharip Devletlerin ordu
ları bugün tamamen terhis edilmiş midir? 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Onlar 
idarei örfiye çıkarmıyorlar. 

MÜNİR BtRSEL (Devamla) — Biz, fevkal
âde hallerin devamı hakkında kabul ettiğimiz 
kanunu ilga mı ettik? Ye nihayet arkadaşlar, bun
lara müsteniden binlerce ve yüz binlerce vatan 
çocuklarına hudutlarımızı bekletmek suretiyle 
ki, onları müstehlik vaziyete sokarak, memleketin 
iktisadiyatı uğrunda sarf etmeğe muhtaç olduğu
muz paraları bu yolda istihlâk ederek, hudut 
beklettiğimiz çocukları eylence için mi orada bı
rakıyoruz? (Soldan bravo sesleri.) 

Arkadaşlar, şayanı şükran olan bir ciheti da
hi ifade etmek borcumdur. İstanbul'da ve Sıkı
yönetim mmtakalarında, diğer arkadaşlarımın da 
söylediği gibi, namuslu vatandaşları bu memle
ketin hakiki evlâtları ve memleketi seven Türk 
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çocukjarı huzur ve eni niyet içindedir. Hu mües
ses Denıokles'in kılıcı mı imiş? Arkadaşlar, eğer 
öyle ise bu Denıokles'in kılıcı; içte ve dışta hu 
vatana fenalık etmeyi kafalarına koymuş olanla
rın basındadır . (Soldan bravo'sesleri ve alkışlar.) 

Arkadaşlar , biz Büyük Millet Meclisini dün
yanın henüz yatışmadığı, cihanın o karışıklıkları 
arifesinde bu lunduğu bir zamanda tar ihî vazife
mizi safdil ve kararsız olmak suretiyle yapacak 
insanlardan değiliz. Biz, vazifemizi bu milletin 
ve memleketin huzuru, emniyeti ve selâmeti için 
vaki inde tedbir almak vazifesiyle mükellef bir 
heyetiz ve bunun mesuliyetini üzerinde taşıyan 
insanlarız. (Soldan alkışlar.) 

K E M A L ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar ) — 
Sayın arkadaşlar , miktarı kâfi söz söylendiği için 
bendeniz söz söylemekten sarfınazar ediyorum. 
Yalnız Şefik Tugay arkadaşımız bir isnatta bu
lundu, onun için söz söylemek zaruret indeyim. 

Sel'ik Bey arkadaşımız bu mevzuu konuşur
ken Par t imiz in bir taktik yapt ığı isnadında bu
lundu. Kendisi ne kadar koyu ve müfri t Halkçı 
(»Iursa olsun ben de o kadar koyu bir Demokra-
(ıııı. Pir demokrat olmak itibariyle •taşıdığını ha
leti ruhiyeyi arza mecburum. Düşündüğümüz şu
d u r ki : Biz sebep ve suretle memleket işi ve mille
tin men faali mevzuubahis olduğu zaman herhan
gi bir şeyi takt ik olarak kullanmayız. Ye millet 
isinde' kimseden asla geri kalmayız. 

B E H Ç E T KEMAL Ç A Ğ L A P (Erzincan) 
Âmilin!.... 

K E M A L OZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Pıtnu kendilerine ret ile iktifa edeceğim. Bende
niz de sayın hocamın uzatma talebine it iraz ede
ceğim af buyursunlar hoeamdır; kendilerinden 
ders aldım, inkılâbımızın anahat lar ını bize öğ
ret t i yeni rejimimizin nasıl müdafaa edileceğini 
bize o okuttu ve bu hususlarda bizi tenvir eden 
odur. Hocam olduğu için kendilerine hususi ola
rak hürmet im vardır , ancak bizim bir de millî 
vazifemiz vardır, millî vazife zili çalınca hocanı da 
olsa aleyhine söz söylemek vatani borcumuzdur, 
hoş göreceklerini ümîdederim. (Gülüşmeler.) 

Arkadaş l a r ; malumunuzdur ki, hürr iye t fi
kirlerinin dünyaya yayılmasına, kökleşme
sine eserleriyle, fikirleriyle yardım eden bir 
mütefekkir , bir âlim vardı r : Monteskiyö. Ken
disinin Pulıülkavanin namuıdaki eserinde gös-
terd iğ i idar*1 şekillerini t e tk ik edersek, orada 

birçok idarelerden bahsederken, müstebit ida
reden de bahset t iğini görürüz. Monteskiyö 
ki tabında idare şekil lerinin mümeyyiz vasıfla
rını ve bu arada müstebit idarenin de karak
teristik vasıflarını söyler, idare edilenlerle 
idare edenlerin taş ıdıklar ı haleti ruhiyeyi an
latır ve 'on la r ın dayanak la r ın ı gözden geçirir. 
M'"istenil idarenin korku esasına dayandığına 
\ e idare edenin ko rku vermek, idare edileni 
korku tmak vasfına işaret eder. Arkadaş la r , 
bizim Anayasamızı te tk ik edersek baştan aşağı 
demokrat vasfını taşıdığını müşahede ederiz. 
Paka t bazı an t idomokra t ik kanunla r ın mevcu
diyeti ve bu kanun la r a dayanan hükümetin fiilî 
hareket i maalesef bu görüşümüzün doğru olma
dığı ve millete korku verilmek istendiği hissini. 
veriyor. Müstebit idare ülkeler inde müthiş bir 
korkunç luğun hüküm ferma olduğunu ve ruh
lara kadar işlemiş bu lunduğunu söyliyeıı Mon
teskiyö bugün sağ olsaydı Örfi î d a r e Kanunu
nun bizini Hükümetimize bahşetmiş olduğu Sı
kıyönetim ilânı hak ve salâhiyet inin ne k a d a r 
suiistimal edilmiş o lduğunu görürdü . 

Arkadaş l a r ; benden evvel söz söyliyeıı ar
kadaşlarını , Sıkıyönetimin Anayasadaki sebep
lere ve h u k u k i mevzuata aykı r ı t a ra f la r ın ı ser-
deftikleri için bendeniz o t a ra f la ra ilişnıiyece-
ğim. Zira ne k a d a r söylersek söyliyelinı, iş par
mak kald ı rmağa gelince gaip edeceğimizi bili
yoruz. Yalnız bize öğre t t ik ler i hilâfına 
hocamın Sıkıyönetimi yer inde kul lanı lnı ıyarak 
bir korkutma vasıtası olarak istimal etmesini 
bendeniz şahsan doğru İnilmiyorum. Zira hakiki 
vazifesi dışında Örfi î d a r e Makamlar ı Demokrat 
Par t i aleyhine ha reke t t en başka bir iş yapmıyor 
kanaat ındayın ı . 

Misal olarak şunu arzedebilirinı, geçen sene 
Demokra t Part i Beyannamesin i basan Yeni Sa
bah Gazetesi kapat ı lmış , aynı zamanda bunu 
basan Tanın Gazetesi kapat ı lmamış t ı r . 

Türk iye 'de müsavat vardır , hak vardı r , ada
let vard ı r diyorlar . Bu m u d u r adalet a rkadaş 
lar? Hak ve müsava t bu m u d u r ? Yeni Sabahı 
kapat ı r lard ı ! . . . Çünkü kapanan gazete Hükü
met aleyhine yazılar yazıyordu, Tanın Gazetesini 
kapa tamazla rd ı? Çünkü kapat ı lmıyaı ı gazete 
Hükümetin, mürevvici efkârı idi. 

Arkadaş l a r ; Millî bünyeye arız olacak en 
küçük tehlikeyi sezdiğimiz an hepimiz çelik top 
uibi birlesmevi bilen bir mıllett iz. Ozaman De-
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nıukrat Parti, bilmem ne partisi Hükümet Par
tisi filân yoktur arkadaşlar. En küçük bir teh
like karşısında ozamaıı çeiikleşmiş bir tek Türk 
Milleti vardır. Birçok antidemokratik kanun
larımızla Hükümetin maalesef milleti türlü tür
lü vesilelerle baskı altında bulundurduğunu ga
zeteler yazarken politik fikirlerle bu gazeteleri 
kapatmakla Sıkıyönetimi kendi Partisine alet 
yaptığı söylenirken Saym Hocamın bu türlü 
uzatma takririni huzurunuza getirmesi bana 
hayret ve teessür verdi. îyi öğretti, o yola git
medi. Vakıa bir ata sözü vardır hocanın sözü
nü dinle de gittiği yoldan gitme. Fakat bura
da hususi iş değil millî hareket vardır. Kendi
si bize böyle yapın şöyle yapın deyip durur
ken kendisinin bunu yapmaması milleti ve biz
leri yani talebelerini şaşırtmaktadır. (Soldan; 
o sarıklı hocalardı.) 

Benim dediğim sarıksız hocadır. İstediğimiz 
şudur. Şefik Tugay arkadaşımın dediğinin ak
sine kanunun bahşetmiş olduğu bu salâhiyetin 
suiistimal edilmemesi ve gazetelerin kapatılma-
nıasını dilemektir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Aziz arkadaş
larım; belki dedim, sesimle olsun duyururum bu
gün dünyada ne var diyen bizim Fuad Hulusi'ye 
duyururum, no var ki dünyada Sıkıyönetim olsun 
diye bir sual sordu, hiç olmazssa ne olduğunu 
duysun, Türk Milletinin bildiği birçok şeyi er var 
olduğuna o da inansın. 

Arkadaşlar Sıkıyönetim, bundan yedi sene ev
vel dünya umumi bir harbe gitti, buna Cihan 
Harbi adı verildi. Biz onun tam eşiğinde, Aziz 
Türk Milleti; O Türk Milleti ki; asırlardan beri 
bütün dünyanın sağdan, soldan önden, arkadan 
hücumuna uğrıyan Türk Milleti, henüz daha 27 se
ne evvel İstiklâl Savaşını yaparak kurtuluşunu te
min eden Türk Milleti, bu Büyük Cihan Harbi kar
şısında yine bakdı ki; bütün milletler eşiğinin 
önünde toplandı. Kendisine karşı oradan milyon
luk ordu, buradan milyonluk ordu hareket halin
de. İşte o gün arkadaşlar, bundan yedi sene ev
vel, Türk Milleti bu tedbiri aldı; Sıkıyönetimi 
İstanbul'da kurdu. 

Arkadaşlar; Sıkıyönetimin yedi senedir niçin 
devam ettiğini, Türk Vatanı içinde kadın, erkek, 
genç, ihtiyar her Türk adını bildiği kadar 
biliyor. Bu gün ne varsa aziz arkadaşlar, bunun 
ne olduğunu gidin Erzurum'un en ücra köşesin
de bir ihtiyar anneye sorun; genç bir delikanlıya 
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sorun; saçı yeni bitmiş çocuğa sorun; Kars'ta 
herhangi bir vatandaşa sorun, Van'da herhangi 
bir ihtiyara sorun! (Soldan alkışlar, bravo ses
leri) Gelin Trabzon'da sorun; Ankara'da sorun; 
cenuba gidin Maras'ta, Aymtab'da, Diyarbakır'da 
sorun, Adaııa'da, İstanbul'da sorun! Neler oldu
ğundan mı şüphe ediyorsunuz? 

Arkadaşlar; Sıkıyönetim Türk Milletinin yedi 
senedir İstanbul 'da, lüzumlu gördüğü bir müesse-
sedir, o mmtakada, lüzum ve icabederse her yerde 
kurar. Buna bu Meclis kaadirdir. Bugün orada lü
zumlu görerek devam ettirir. Arzettiğim gibi. 
sebeplerini ve mucip sebeplerini Türkiye 'de bilmi-
yen tek fert yoktur. Yedi senedir mucib sebep
lerinin okadar çeşitlerini gördük ki; Arkadaşlar, 
geceleri sabahlara kadar uykumuzun kaçtığı gün
ler oldu. Bu Meclisi Âli nelere şahit oldu? Ne hâ
diseler geçirdi? Yedi sene içinde, Türk Milletinin 
ve Aziz Türk Vatanının geçirdiği endişeler üze
rinde Fuad Hulusi arkadaşım, ne var, diye bunu 
mu soruyorlar ? Bize sormayın. Biz onu çok iyi 
biliyoruz. 

Bir arkadaşım dedi ki; bu Sıkıyönetim de
diğimiz şey Yunanistan'da bile yoktur. 

Arkadaşlar, bu eski dostumuza çok acırız, 
fakat Yunanistan'ın bugün düştüğü hal imre
nilecek bir hal midir? Türkiye' o hale mi düş
sün? O milletin biranevvel o durumdan kur
tulması, devletinin, hükümetinin kudreti ve 
kuvveti eline alarak memleketinin sükûnetini 
temin etmesi bizim için bir dilektir. O memle
ketin dostu olarak başka bir şey . diyemeyiz. 
Biranevvel vaziyete hâkim olsun da memlekette 
sükûneti temin etsin, çünkü bizimle hem hu
duttur, hem de dostumuzdur. Ona mı imreni
yorlar? Arkadaşlar, yurt işleri, millet işleri 
şakaya gelmez. Hepiniz benim yaşımdasmız. 
(Gülüşmeler.) İstiklâl Mücadelesinin şahidi ol
dunuz. (Bu yurt ve. bu vatan, bu Mecliste, bir
leştikten sonra hepimiz bir yaştayız). Bu yurt 
ve bu vatan ve bu aziz Türk Milleti İstiklâl 
Mücadelesinin başında nasıl tehlikelere mâruz 
kaldı. Hepiniz içinde yaşadınız,- hepiniz acı 
duydunuz, hepiniz o dert ile kan ağladınız. 
Arkadaşlar gözünüzün önüne Türk Milletini geti
rin, muhakemenizi toplayın, bugünkü durumu 
nedir anlarsınız. 

Arkadaşlar, bugünkü durumu Büyük A-
merika milleti ve bütün dünyaya - dünyada sulh 
olmadı, sulh tehlikede - deyip dururken ve sı d-
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hım en tehlikeli olduğu yeri de bizim hudul hı
rımızda gösterirken bunun karşısında tereddüt 
ediyorlar. Arkadaşlarını Sıkıyönetimin sebebi
ni anlamıyorlar, mucip sebepleri vazıh değil
dir, diyorlar. Bundan vazıh ne olabilir.' Be
nim vatanım, benim milletini tehlikeye girecek, 
ondan sonra tedbir almaya gidilecek! Arka
daşlar, ona şaşkın tedbiri elerler, ona zavallı 
tedbiri derler, ona millet esarete doğru gider
ken idarecilerinin uykudaki kötü durumu der
ler. Cumhuriyet idaresi kurulduktan sonra hiç
bir zaman bu türlü bir tedbir almamış ve uy
kuya dalmamıştır ve bundan sonra da «lalmı-
yacaktır. (Soldan alkışlar.) 

Arkadaşlar, bir arkadaş bir kelime sarfel-
t i ; bu Sıkıyönetim ne devletin, ne milletin, ne 
de vatanın faydası içindir, dedi ve cevabını 
yine kendisi verdi. - Dedi ki Sıkıyönetim İs
tanbul'da kurulmuştur, İstanbul ise bu mem
leketin dimağıdır, binaenaleyh oradaki dimağı 
boğmak istiyorlar. Onun için kurdular. Bu 
arkadaşa hatırlatayım ki; bu memleketin ve 
bu milletin dimağı Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir, dimağ buradadır, burayı boğdurama-
yız. (Soldan alkışlar.) Bğer onun dediğini bir
an için kabul edersek ve bütün dimağ istanbul'
da toplanmış dersek, şu halde bu tedbirlerin en 
fevkalâdesini orada almak zarureti vardır. Bu
nu kendileri de pek iyi bilirler. Geçende bura
da İçişleri Bakanı izah ettiler; Sıkıyönetimin 
bulduğu mektupları ve vesikaları okudular. 
Yani Ankara'ya gelen ve buradan İstanbul'a 
giden mektupları okudular. Bu bakımdan da
hi orada tedbirli olmak ve Türk Milletinin 
yüksek menfaatinin korunmasına zaruret var
dır. (boldan alkışlar.). 

01. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar — 
Yedi yıldır memleketimizin birkaç ilinde devanı 
ettirilmekte olan Sıkıyönetim idaresinin millet
ten ve bütün demokrasi dünyasından hicap du
yularak.... (Soldan vah, vah sesleri) Uzatılma
sına gidilmiyeceğini zannetmiştik. Ve böylece 
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i laik Bari isi Hükümetinin tarihinde pek hoşa 
gitmiyecek olan bir idare 1 arzına bir son veri
leceğini beklemiştik. Bu ümidimizde ne kadar 
altlanmış olduğumuzu ve bizimle aynı temiz 
duygulara sahi]) olan bütün vatandaşların, Hü
kümetin bu saygısız hareketinden ne kadar 
elem duyduklarını bu kürsüden haykırmayı bir 
vazife sayıyorum. (Soldan gürültüler.) 

AHMET ULUS (Giresun) — O senin sözün
dür. 

(il. SADİK ALDOĞAN (Devamla) Bütün 
Dünyanın bildiği üzere Sıkıyönetim, Anayasa
nın da tarif etliği veçhile kişi ve konut doku
nulmazlığı, basın, gönderişine, dernek, ortak
lık hürriyetlerinin, yani insan hak ve hürri
yetlerinin büyük bir kısmının geçici olarak ka
yıtlanması ve durdurulması demektir. Anaya
sadan okuyorum, Anayasadan. Bu tarife na
zaran Sıkıyönetim Mutlakiyet İdaresine bile 
rahmet okutacak zalimane bir idare tarzıdır. 
(Soldan gürültüler, sözünü geri al sesleri.) 
(Konuşamazsın, kürsüden in sesleri.) 

Gl. SADIK ADDOCAN (Devamla) - Mil
let namına konuşuyorum. (Konuşamazsın, şid
detli gürültüler, ayak patırdıları, geri al, tel
lâk sesleri.) 

BAŞKAN Rica ederim, yerlerinize otu
runuz, sözünü geri aldıracağım, yerlerinize 
oturunuz. (İn aşağı sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN Sadık Al doğan Hükümetin ka
nuni bir müessesesine. Büyük Meclise müste
nit olan bir Hükümetin icraatı ile yerini dol
duran kanuni bir müesseseye hakaret ettiğiniz
den ve bunu Anayasaya muhalif bir şekilde ifade 
elliğinizden dolayı sizi İçtüzük gereğince haiz ol
duğum salâhiyete binaen kürsüden indiriyorum. 
(Soldan bravo sesleri), (İn aşağı sesleri), (Kâfi 
değil, sözünü geri alsın, sesleri.) Gürültü etmeyi
niz rica ederim. (Gürültüler.) 

Arkadaşlar, İçtüzük hükümlerini tatbik et
mek üzere Oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,45 



İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 17 

BAŞKAN —- Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Naşit Fırat (Samsun) 

mmm 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Arkadaşlar; geçen Oturumda Afyon Millet

vekili Sadık Aldoğan, Devletin kanunlarının 
tevdi ettiği kutsal kanuni ve millî vazifesini ifa 
eden bir Cumhuriyet müessesesi hakkında haka-
retamiz sözler sarf etmiştir. Bundan dolayı ken
disine yapılan müteaddit ihtarlara rağmen, sö
zünde ısrar etmiş ve Başkanlık Makamı tarafın
dan İçtüzük'ün 92 ve 94 ncü maddelerine tevfi
kan muamele yapılmış, kürsüden indirilmiştir. 
Fakat hareketi müştekimi mücazattır. içtüzük'-
ün disiplin hükümlerinin hakkında tatbiki lâ
zımdır. Başkanlık makamının kanaati budur. 

Binaenaleyh bu bapta hareketine tevafuk 
eden maddeleri kâtiplik okuyacaktır. Badehu 
gerekli muameleyi yüksek oyunuza sunacağım. 

(içtüzük Madde 188 ve 189 okundu) 

Yüz seksen sekizinci madde — Meclisten geçici 
olarak çıkarma esasını gerektiren hareketler şun
lardır : 

1. Kınama cezasına uğradıktan sonra da ge
ne o cezayı gerektirecek hareketlerden vaz geç
memek; 

2. Bir birleşimde üç defa kınama cezasına 
uğramak; Cumhurbaşkanına, Meclis Başkanına, 
Meclise, Bakanlar Kuruluna tehditte veya haka
rette bulunmak; 

3. Kamutay görüşmelerinde halkı zor kullan
ın lya, başkaldırmıya, ayaklanmrya, yahut Ana
yasa hükümlerine karşı koymıya kışkırtmak; 

4. Meclis yapıları yahut bağlanıkları içinde 
yasak bir eylemde bulunmak. 

Yüz seksen dokuzuncu madde — Kınama ve 
geçici olarak Meclisten çıkarma cezaları Başkanın 
teklifi üzerine Kamutayca görüşmesiz, gösterme 
oyu ile kararlaştırılır. 

Böyle bir cezaya uğratılması, teklif edilen 
Milletvekilinin açıklamalarda, bulunmak, yahut 
bunu bir arkadaşına yaptırmak hakkıdır. 

Kınama ve geçici olarak Kamutaydan çıkar
ma cezaları, tutanak özetine geçirilir. 

BAŞKAN — Başkanlık 189 ncu madde •hü
kümlerine tevfikan Meclisten çıkarma cezasının 
tatbikini yüksek oyunuza sunuyor. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, 

HASAN FKIJMt ATAÇ ((İümüşane) —-
Müddetle mukayyettir. Müddet kaç gündür? 

BAŞKAN — 15 gün müddetle çıkarılmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... 15 gün müddetle 
Afyon Milletvekili Sadık Aldoğan'm, arzetti-
ğim sebeplere binan, çıkarılmasına Kamutayca 
karar verilmiştir. 

llalid l>ey hükmü tatbik ediniz. 
(îündemimize devam ediyoruz. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 

Bayın Milletvekilleri; aziz arkadaşlarım, hürri
yet mevtim olan bu kürsüden kötüye kullanılmış 
bir hürriyetin müessif bir işlemin yarattığı tees
sür verici, gönlümüzün arzu etmediği bir olayın 
vukuundan sonra buraya gelip söz söylemek, be
nim insani düşüncelerime, duygularıma göre bir 
bedbahtlıktır. Fakat bu betbahtlığın şahsıma inhi
sar ederek, millet için, memleket için faydalı 
olmasını umarak ve Tanrıdan dileyerek sözlerime 
başlıyorum. (Soldan bravo sesleri.) 

Aziz Milletvekilleri; altı vilâyetimize şâmil 
olan Sıkıyönetimin süresi yakında biteceği için 
eskiden olduğu gibi yine süresinin 6 ay daha uza
tılması için Hükümetten gelen teklif yüzünden 
bu Mecliste yapılan konuşmalar arasında ftadık 
Aldoğan arkadaşımız (Soldan, ne arkadaşımız? 
sesleri). Milletvekili olarak, vatandaş olarak ar
kadaşımızdır, ben böyle kabul ediyorum, affe
diniz. 

Söyledikleri söz nihayet kendisinden evvel 
bu kürsüde aynı kanaat ve imanla, aynı mak
satla vukubulmuş. ifadelerin içinde, benim anla
dığıma göre, mevcut ve mündemiçti. Sadık Al-
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doğan kelimeleri, cümleleri çok kötü, çok ağır, 
çok çirkin kullandı. Mâna ve maksatta ondan 
evvel konuşulan kelimelerden hiç bir farkı yok
tu, Bu kanaatimin isabetini ispat için şunları 
tekrar edeyim, dediler k i : fuzuli, kanunsuz bir 
tasaruftur. Ve. yine dediler ki, zor kullanmak
tır. Yine dediler ki, zararlı olduğuna milletçe 
kanaat getirilmiştir, bu iş lüzumsuzdur. 

Arkadaşlar, eğer Sıkıyönetim kötü olan bir 
zor kullanma ise zor kullanmanın mutlak ifa
desi halinde dimağlara ve ruhlara naklettiği, 
nakşettiği kötü mânayı tazammun ediyorsa fu
zuli ve kanunsuz bir tasarrufsa Anayasa hü
kümleri içerisinde, mevcut bir hüküm olarak 
Devletin ve milletin yüksek ve müşterek men
faatleri için bunun tatbik olunamıyacağmı an-
lamıyacak kadar bu arkadaşlar izansız ve irfan-
sız mıdır? Hâşa.. 

Onların böyle olduğunu bildiğimiz halde, 
bunun delâlet ettiği mâna, onların sözleri ve 
cümleleri içerisinde de başka kelimelerle aynı 
mânada yeralmıştı. Bunlar biraz evvel arzetti-
ğim beyanata müstenittir. 

Şimdi esas hakkında diyeceklerime geliyo
rum. Sıkıyönetimin uzatılıp uzatılmaması mese
lesi konuşulurken Büyük Millet Meclisinde bu. 
konu etrafında, ilmî, içtimai, hukuki ve siyasi 
mülâhazalar ortaya koyarak bir milletvekilirfe 
yakışır ve ancak millet ve memleketin menfa
atini istihdaf eder bir zihniyet içinde düşünür 
ve konuşur bir hakiki milletvekili gibi konuş
mak dururken kanunun bazı maddelerinden is
tifade etmek istiyen arkadaşlarımız ve bilhassa 
Anayasanın Sıkıyönetime ait olan maddesini 
okuyarak oradaki kelime ve cümlelerin kuru ve 
donmuş haldeki zahiri mânalarını alarak dâva
larının, iddialarının isabetli olduğunu ispata 
kıyam ettiler. Kendilerinin mesnet ittihaz ettik
leri Anayasa hükmünü ben de dâvama esas ittihaz 
ederek hukuki hakikatlara ve kaidelere dayanmak 
suretiyle fikirlerinin varit olmadığını söylemek 
istiyorum; 

Arkadaşlar; çok açık hukuki, bir gerçekir. 
Bilhassa Anayasaya müteferri ahkâm, vazn ka
nunun bütün maksatlarını en ince teferruatına 
ve kanun hükmünü vazetmekteki sebep ve hik
metin, mülâhazatın bütün icabatına göre istik
balde çeşit, çeşit ve şekil, şekil tahakkuk ve 
tavazzuh mümkün olan vaziyetlere, hepsine sa
rih işaretler koyarak yazılmaz, yazılamaz. 
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Bilhassa Anayasa hakkında mücmel ve kom
prime edilmiş fikirler, esaslar işaret eden hü
kümleri ihtiva eder/ Bu böyle olmakla beraber 
Anayasanın 86 ncı maddesi mevzuumuz için çok 
sarihtir. Ve kendilerinin işaret ettikleri «Harb 
halinde» deniliyor bugün harb halinde de
ğiliz, bu sebep mevcut değildir, veya harbi 
gerektirecek bir durum başgösterdikte «Harbi 
gerektirecek bir durum başgöstermesi demek, 
benden evvel söz söyliyen arkadaşımız Münir 
Birsel'in dediği gibi, fiilen harbin tahakkuk 
etmiş olması demek değildir. Devletin, Mil
letin şu veya bu sebeple uzak veya yakm bir 
zamanda zaif veya kuvvetli sebepler ve delil
lerle karşısında harb halini görebilmesi ihti
malinin belirdiği an» demektir. 

Devam ediyorum, «Veya ayaklanma yahut 
Vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli 
bir kalkışma olduğunu gösterir kesin belirtiler 
görüldükte.» 

Arkadaşlar; bu belirtilerin mevcut olup 
olmadığını ve bu belirtilerin ne gibi efal ve 
tezahüratla belirtiyi teşkil edeceğini takdir 
etmek hakkı yalnız ve yalnız Türkiye Büyük 
Millet Meclisine aittir. O Meclis ki, bütün 
Türk Milletinin kendisi demektir. Yoksa şu 
veya bu partinin bir kısmının veya içinden bir 
iki uzvunun kendi kanaatini, milletin kanaati, 
kendi arzusunu milletin arzusuyle müsavi sa
yan insanların bütün milletin anlayış ve inanışını 
ifade etmiş değillerdir. (Soldan bravo sesleri). 

Binaenaleyh Hükümetten gelen teklifin leh 
ve aleyhinde ileri sürülen kanaatlar, ilmî, hu
kuki sebeplere istinat eden ve bir iman haline 
gelmiş, temiz ruhun düşünceleri ve istekleri 
halinde konuşulduktan sonra Meclisin Heye
ti Umumiyesine taallûk eden ve onun ekseriye
tinin aldıp;ı kararın hak ve hakikatin ifadesi 
olacağı ve bütün milletçe muta bir mahiyet ik
tisap edeceği için ona intizar ederek şu veya 
bu şekilde herkesçe kabul edilebilecek insanca 
mütalâalar serdetmek icabeder. Affedersiniz, 
insan kelimesini münferit olarak kullandım. 
"Bir kelimeyi unuttum. Belki bu kelime tek kul
lanılırsa başka mâna anlaşılır. Bilir insan de
mek istedim. 

Dinlediklerimizden anladık ki, Sıkıyöne
timin bu ahvalde ilân edilmesi Devletin umu
mi idaresinde mesuliyet taşıyan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin icra salâhiyetini kullanan Hü-
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kumetin hakkı ve o hakkın kullanılmasının 
muvafık olduğunu tasdik ettirmesi halinde yap-
ttğamaz müzakere esnasında bir korkunun buna 
aleyhtarlık eden arkadaşlara hâkim olduğuna 
şahit olduk. O- korku şudur: Diyorlar ki; Sı-
kıy ön etim kişi ve konut dokunulmazlığının, ba
sın, gönderişme, dernek ve ortaklık hürriyet
lerinin geçici olarak kayıtlanması veya durdu
rulması demektir. Evet böyledir. 

Anayasanın vazıı olan Ikinei Büyük Millet 
Meelîsinin âzası olarak, bu Anayasanın tedvini es-
nassada burada çalışmış olan arkadaşlarım, bunla
rı bilerek, düşünerek, ve demindenberi arzettiğim 
hukuki, içtimai ve siyasi mülâhazaların heyeti 
umumiyesini kapsayan ilmî bir çerçi ve içinde 
hıum karar vermişlerdir. 

Unutuyorlar ki. Sıkıyönetim bölgesi olan bu 
bölgede hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlem
lerin nasıl yürütüleceği, ve Sıkıyönetim ilânı ha
linde hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağı veya dur
durulacağı, kanunla gösterilir. Bir arkadaşım 
bu noktayı da okuyup işaret ederek Sıkıyöneti
min tarz ve tatbikına itiraz ve şikâyet husu
sunda istimal etmişlerdir. Ancak bu maddenin 
bu fıkrasının o korkuyu giderici bir hüküm ol
duğunu bu kürsüden ifade etmek isterim. Sıkı
yönetimin ilânı demek mutlak olarak, yukarıda 
sayılan hakların, hürriyetlerin ya tamamen tah
didi veya ortadan kaldırılması demek değildir. 
tdarei örfiye Kanunu adiyle anılan ve numara
sını ifade ettikleri 3832 numaralı Kanun hük
mü ile bunlardan hangisinin nerelerde, ne suretle 
ve ne dereceye kadar takyit edileceğini de tak
dir edelim. Binaenaleyh mutlak olarak Sıkıyöne
timin ilânı demek, bütün bu hakların zevali, tah
didi, tazyiki veya menini muvakkaten de olsa mu
hakkak kılan bir idarenin kabulü demek değil
dir; Bu-hakikatten niçin gaflet ederek, Sıkıyöne
tim ilân edildiği veya ilân edilmiş, Sıkıyönetimin 
süresi arzedilen sebepler dolay isiyle temdit edil-
diği- zaman, memlekette şahsi hürriyeti, ikamet
gâh masuniyetini, yazışma, konuşma, düşünce 
seyahat, birleşme vesaire gibi hakların külliyen 
tahdit' edileceği, tazyik edileceği fikrini Millet 
kürsüsünde ve cihanın önünde; ortaya bir terör 
havası yaratmağa niçin çalışıyorlar? Anlamadn-
ğim bnırasıdir. >-

Bundan sonra konuşan arkadaşlardan bazı* 
lamam sözleri arasından aynen almış olduğum 
birkaç cümley i okuyacağım: 

.19İ7 0:İ 
Harbin yurda sirayeti ihtimali me^önt oldu* 

ğni zaman bu Sıkıyönetim kafaöi edilmiş; ve üâö 
ûhünmuştıır. O zamanki kabul ve ilânı yerinde 
bnduyomız, bugünise bü mevcut değildite, diyor
lar, Nitekim.- bu 'Sıkıyönetimi» ök kisbıtl ve iHft 
edildiği zaman bn«im karşıımzda bolmnan partili 
aTkadaşiaırm bir çoğu veya bir kısım muhalifti de 
bu Mecrisaij ifiıtâe Sıkıyönetimi kabul eden ar-
kadagilaıedir. TabiMir krhârbht yurda sftıaijFfetâ ife>-
timaline bıfeaerr a aaittaâ kabul edildi, şimdi bir 
harbi» yıa?rdâ sitapfeti ihtimali yoktöır, onufr için 
kabul, edMNraemosB lâztmgelir, jşiM Mrr fikir yön 
rüinıek meobu*iyetindedirler. Fakat arkadaşlar 
insaf edink diünyayı yalarca ateş içinde yakam, 
kcora düşmüş? bfcr kıl gibi eayw cayır-, kıvrım kıv
rım yakan İkinci Cihan Harbiöki'silâhla kısmı bit
mişse halihari) dediğimiz mületlerin emniyeti, 
mülî istikMllerinin, ef emenliöeriniıt vafeaı mafc*-
fuzdyetterini tehdit ed*a,< vaziyetin, oteylaroBi, fa* 
rumların hepsi ortadan kalkıp gitmiş midir? Eğer 
bizim fiilen içine girmediğimiz silâhımızı elimize 
alıp kullanmak mecburiyetine, çok şükür, düşme
den silâhların bırakıldığını gördüğümüz İkinci 
Büyük Cihan Harbinin devamı esnasında harb ha
linin bize gelmesini bir taraftan bekliyor idiysek 
ve bugün o taraf kalmadıysa bugün mevcut olan 
ve Avrupa silâhlı harbinin sonunda ortaya çıkan 
diğer taraftan aynı harbin^ daha şiddetli daha 
ehemmiyetli olarak bize gelmesi ihtimalinin mür-
tefi olduğu söylenmezken bu kürsüden Türk Mil
letinin. tamamen tehlikeden azade olduğunu iddia 
edecek bir Milletvekili var mıdır? (Varmış ses
leri) Böyle bir durumda bu azîm mesuliyeti, bu 
büyük tekeffülü içinizden kim ihtiyar ve de^ 
ruhde edebilir? Harb içinde dostluğunu taşıdı
ğımız devlet ve milletlerin bile harb içinde fe
dakârlık derecesine varan dostluk tezahürlerine 
mâlik ve mazhar olamadığımız halde bu gün 
harb bitti, tehlike yoktur, memleket emniyet için
dedir, denildiği bir mamanda, acaba bu dost 
milletlerin bugünkü fedakârlık derecesinde bir 
dostluk ve beraberlik tezahürü derecesine varan 
iyilik ve yardım tesebbEtelerinin sebep ve hiki 
metini düşünüyorlar mı? Türk Miletinin, Türk 
Devletinin karagözü, tatlı sözü için mi bunu ya
pıyorlar; Hayır; mühim bir tehlike istişmam edil
miştir de ondan, tehlike ihtimalini kabul yalnız 
bizim tarafımızdan olmuş bir hal değildir. Sü
tün beşeriyet âleminde medeniyeti, irfanı, gör
güsü ve'tecrübesi her cihetle üstünlüğü malûm 
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elan milletlerin, devletlerin de aynı fikir ve I 
kanaatte bulunduğunun en büyük delili, dediğim 
şey değil midir? Daha açık söyliyeyim ve başka 
bir misal daha vereyim: Bugün şu anda gözleri
mizle görmek' mümkün olan bir vakıayı işaret 
edeyim. Arkadaşlar, bu Meclise girerken Anka
ra Palas'in kapısının önünde duran dost bir 
heyetin, rükûbuna mahsus otomobilleri görüp 
dururken bu heyetin buraya niçin geldiğini, ni
çin düşünmiyoruz? (Soldan bravo sesleri). , 

Dünyada harb bitmiş ve Türk Milleti için de 
bu harbe girmek ihtimalleri mürtefi olmuş, öyle I 
mif Asla...! Nihayet Bugün hükümetin altı ay daha 
temdidini talep ettiği Sıkıyönetimin kabul edil
mesini, Sıkıyönetimin ilk ilân edildiği günle bu
gün arasında maalesef Türk Milletinin egemen
liği, Türk Vatanının mahfuziyeti aleyhine teza
hür etmiş vaziyetlerin, yaşamakta bulunan şart
ların icabıdır. Bunun aksini iddia ve ispata 
iktidarı olan bu kürsüye gelmeli ve Türk Mil
letin:» karşı mesuliyetini üzerine alarak bunu 
söyliyebil m elidir. Yoksa bu kanun böyledir, 
harb yoktur, şu şöyledir demek, hükümleri 
mütefavit göstermek kaste makrun olarak, veya 
olmıyarak eksik, yersiz göstermek bence bir 
hatadır. Nitekim dünyanın sulh ve sükûna doğ
ru gittiği ve memlekette asayişin mükemmel 
olduğu söylendi. Evet, memleketimizde asayiş 
mükemmeldir. Fakat mükemmelliği temin eden 
vesait içerisinde Sıkıyönetimin müessiriyeti mu
hakkaktır. Onunda mühim payı vardır, işte 
biz o sükûn, asayiş ve emniyeti daha kesin 
olarak temin için bu isabetli kararı alıyoruz, ala
cağız. 

Sonra, denildi ki Milletvekillerinin konuş
ma hakları üzerinde Sıkıyönetim baskılar yap
tı, onun için bu idarenin aleyhindeyiz. Arka
daşlar, Türk Milletinin de bildiği üzere mebus
ların tartışmalarını ve çalışmalarını tazyik 
edici, men edici bir hareket nerede vuku bul- I 
muştur, nasıl vâki olmuştur? Bunun şekli, 
bunun sureti cereyan ve mahallî cereyanını bü
tün Türk Milleti biliyor. Bu kürsüden o uzun 
olayı, o müessif olayı size anlatmayı zait görü
yorum. 

Yalınız şuna işaret edeceğim ve Türk Mil
letinin dikkat gözüne arzedeceğim. Eğer Sıkı
yönetim böyle şahsi, hususi, siyasi maksatlara 
ve arzulara binaen yapılmış olsaydı bittabi doğ
ru olmaz, gayrimeşru ve• gayrimuhik sayıla- | 
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cak bir hareket sayılırdı, böyle bir maksat 
için kullanılsaydı karşı partiye mensup arka
daşlarımız birçok zamanlar burada susarak ta
til zamanlarında memleketin şurasında, bura
sında gezerken, hepsini bırakalım İstanbul 'da 
Beşiktaş gazinosunda hayat tehditleriyle dolu 
olan konuşmalarına mâni olunurdu. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin gayrimeşru olduğuna 
dair küme küme insanlara haykırış halinde ya
pılan beyanatlar vardır. Sıkıyönetim İstan
bul'da ve Sıkıyönetimin cari olduğu memle
ketlerde tevali eden bu kabîl hareketlere karşı 
ancak seyirci kalmıştır. 

Sıkıyönetimin bugün lâğvedilmesi milletçe 
ne kadar namahsüs olınıyacak ise ilân edilmesi 
de milletçe namahsüs bir durumdadır. Bundan 
evvelki sürenin temdidi meselesinde bir arka
daşın, maalesef şimdi aramızda bulunmıyan 
vazifeli bir arkadaşın dediği gibi .İstanbul'da 
mevcut olan Sıkıyönetim, harb tehlikesinden 
daha büyük zararlar, felâketler getirmeye mü
sait olan dıştan gelen ve Türk Milletinin men
faatine uymıyan fesat ve ihtilâl hareketleri tel
kinleri gibi teşebbüsleri men'e. kâfi gelmiyor, 
sözlerini hatırlıyorum. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — O 
arkadaş kimdir': Kapalı kalmasın. 

SÜREYYA ÖRGE EVKEN (Devamla) — Fu-
ad Köprülu'dür. Sözlerini aynen zabıttan alı
yorum. 

Binnetice Sıkıyönetimin aleyhinde bulun
makla beraber Sıkıyönetimin İstanbul durumu 
için şunları söylemiştir: İstanbul vasıtasiyle 
bir takım zararlı fikirlerin memleket içine ya
yıldığını ve tahribatını, büyük merkez olmak 
üzere, İstanbul'da yaptıktan sonra başka ta
raflara da yayılabileceğini haklı görüyorum. 
Bu çeşit ideolojilere karşı alâkadar makamların 
aldıkları mânevi tedbirleri kâfi görmemekteyim. 
Sıkıyönetim mevcut olduğu müddeti erce bu çe
şit tahrikatın en kuvvetli ve en şiddetlilerine 
şahit olmuşuzdur. Ve Sıkıyönetim buna mâni 
olamamıştır. Biz demiyoruz ki; harb bitmek
le tehlike zail olmuştur. Hariçten gelen tehli
keler, bilhassa mânevi tehlikelerle saçılan ze
hirlerin sararı daha büyüktür. Hükümetin bu 
hususta daha alâkalı olmasını isteriz. 

Arkadaşlar, bu fikirlerden sonra,- Sıkıyö
netim bunlara kâfr gelmeyince, mânevi tedbir-
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ler eksiktir ve mânevi tedbirler olmadıkça ken
di başlarına, tek başına Sıkıyönetim maksadı 
temine kâfi değildir. Mânevi tedbirlerin eklen
mesi suretiyle Sıkıyönetimin idamesi lâ?ımgelir 
gibi bir mantiki netice beklenirken; mademki 
Sıkıyönetim? kâfi gelmiyor, bunu tatbik eden 
Hükümet tatbikatında zayıftır, tedbirleri azdır, 
şiddetli bir müessiriyet haline getiremiyor, o 
halde Sıkıyönetim yapmasın gibi tenakuzlu ve 
tezatlı bir neticeye varıyor. Ben kendilerine 
aynen okuduğum bu zaptın 12 nci Birleşimin 
birinci oturumunda ve 4 . XII . 1946 tarihinde 
söylenmiş olan sözler üzerine dayanarak Sıkıyö
netimin idamesi için bu kanaatin Meclis ve De
mokrat Partili arkadaşlarımız için kâfi bir se
bep ol aacğını Türk Milletine arzetmekle iktifa 
edeceğim. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Feyzullah Uslu. 
FEYZULLAH USLU (Manisa) — Aziz arka

daşlarım ; benden evvel konuşan Süreyya arka
daşınım, sözlerinin başlangıcında belirttiği gibi, 
ben de hakikaten buraya çok müteessir, muz-
tarip ve müteheyyiç olarak çıkıyorum. Çünkü 
üzgünüm arkadaşlar. 

Ben sözü, Sayın Suphi arkadaşımı dinlerken 
onun bazı kullandığı cümlelerinden ve tavrı 
hareketinden üzülerek söz almış ve Parlâmen
to nezaketi denilen birşey/var, doğru değil de
mek için buraya gelmek istiyordum. 

Şimdi çok sevdiğim arkadaşım Suphi'nin ha
reketini unuttum. Mareşal Sadık... (Mareşal 
değil, general sesleri, gülüşmeler). General Sa
dık... 

BAŞKAN— Rica ederim; bu bahis üzerinde 
durmayın, şahsi konuşmayın. 

FEYZULLAH USLU (Devamla) • - Sadık 
Aldoğan'm hareketi, Suphi'nin hareketini unut
turdu. Suphi arkadaşımız konuştuktan sonra 
cümlelerini o şekilde kullandı ki, ben onu ken
disinde bulduğum ve bildiğim ve nihayet Par
lâmento nezaketiyle kaabili telif bulmadım 
Kürsüden inerken; biz söyledik konuştuk fakat 
sizin, çoğunluğun oturduğu kürsüleri işaret ede
rek, biliyorum neye karar vereceğinizi, diye 
konuştu ve indi. îşmizazatı veçhiyesi ve tavru ha
reketi manasız ve faydasız o sözlerden ben eza 
duydum. Çünkü arkadaşlar; :" biz ''demokrasi 
alanında hamleler yapmaky- güzel ve memlekete 
faydalı görüşleri ortaya koyarak Türk Milleti-
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nin noktai kemale biran evvel ulaşmasını sağ
lamak için çırpınmak emeliyle toplanmış ve-
balli ve mesuliyetli insanlarız. Eza duyuyo
rum. Gerek bizim arkadaşlar gerek muhalif 
partili arkadaşlarımız daima faydalı olmayı, 
bir Türk çocuğu olmak sıfatiyle, canı gönül
den istiyorum. Fakat şimdi General Sadık'ı dil-
ledikten sonra birşey söyliyemiyeceğim çünkü 
Suphi Bey çok hafif konuştu kendisine teşekkür 
ederim. Bu bahsi kesiyorum. Geçiyorum. 

İkinci noktaya geçiyorum, yine Suphi arka
daşım bir cümle kullandı: Sıkıyönetimin yersiz 
olduğunu milletçe kabul ediyoruz, biliyoruz, de
diler. Yani millet onun yersiz olduğunu tasvip 
etmiş arkadaşlar. «Milletçe» tâbirini kullandı
lar. Bu, çok büyük bir tâbirdir, ve çok geniştir. 
(Milletçe) diye bilmek kudretini ve yetkisini 
nereden alıyorlar. Kendi Parti adlarını De
mokrat Parti koymuşlar. Demokrasinin mâna
sını hepimiz biliyoruz, bugün bunu bilmiyen de 
kalmadı. Halkın hâkimiyeti çoğunluğun hâki
miyetidir. Bir topluluğun içerisinde bütün in
sanların aynı şeyi düşünmesi, aynı kanaati iz
har etmesi, muayyen bir görüş etrafından tam 
ve kâmil bir şekilde toplanmasına imkân var-
mıdır? Esasen demokrasi muayyen prensipler 
etrafında toplanmış diğer grupların fevkında 
çoğunluğu haiz bir gurupun yani çoğunluğun 
ifadesidir. Çoğunluk milletin bir kısmı ise azın
lık o milletin değil midir? 18 milyon bizimle 
beraberdir diyorlar. Bu demokrasi zihniyetiyle 
kaabili telif değildir. 18 milyon Demokrat Par
ti ile beraberse biz neciyiz, Millî Kalkınma 
Partisi nedir? Ozanıan demokrasiye imkân olur 
mu? Buna maddeten, mantık bakımından imkân 
var mı? Binaenaleyh konuşurken, söylerken çok 
faydalı olmak için mantığı elden bırakmamak 
lâzımdır. Çünkü biz bu bâdireli devirlerde, dün
yanın kaynaştığı sırada, insanların ıstırap çek
tiği anda millet tarafından tavzif edilerek gön
derilmiş bulunuyoruz. Burada konuşurken biz 
veballi insanlar, çok insaflı konuşmalıyız. Biz CL 
H. Partililer milletçe dersek Demokrat Partili ar
kadaşlar yok mu? Onlar da var. Binaenaleyh te
zadı ifade eden ve millet kalkınması bakımından 
hiçbir fayda temin etmiyen ifadeleri burada söy
lemenin Demokrasi namına zararlı olduğunu da
ima gözönünde tutmalıyız. Demokrasi bizden bu
nu ister ve istiyor insaf istiyor. 

Esas konuya geçiyorum; Sıkıyönetime lüzum 
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var mı, yok mu? Demokrat Parti sözcüleri yok
tur diye ifadede bulu<nurken Anayasadan, hukuk
tan vesaireden bahsetmek suretiyle tezlerini ispa
ta uğraştılar ye vardır diyenleri hayretle karşıla
dılar. Müsaadeleriyle kendilerinin Sıkıyönetime 
lüzum yoktur tezini ortaya atmalarını ben de 
hayretle karşıladım. Ben de hayretlere düştüm. 
Va^an çocukları, hakikatler, dünyayı hırpa^ıyan, 
insanlığı muztarip kılan hâdiseleri gözleriyle gör
dükleri kulakları ile işittikleri halde nasıl olıv 
yor da yok diyorlar. Hakikaten hayret ediyo
rum. Bakın, bugünlerde gazetelerde gördüğü
nüz yazılarım en hafifini okuyorum. l'rtjr I re re 'de 
mecburi hizmeti askeriyenin kabul edildiği gün
lerde bir gazete, yazı yakıyor ve şöyle diyor: «in
giliz Milleti şu hususu anlamakta gecikmemiştir 
ki, milletlerarası durum karışıktır ve bunun baş
lıca sebebi Sovyet siyasetedir. Ve aynı zamanda 
ingiltere'de mecburi askerlik hizmeti tasarısına 
karşı en çok itiraz eden zaten Busyayı en çok tu
tan unsurlar olmuştur», ilâahiri... 

Yani bugünlerde dünyanın! geçirdiği buhranı 
en hakiki, bir şekilde ifadeden şu yazı dahi gös-
tçmyop- ki, dünyanin durumu, karışıktır, devlet
lerarası durum henü# düzelmemiştir, heukes te
tiktedir. İran meydanda arkadaşlar, Balkanlar 
gölümüzün önündedir. Daha bugün Ulus'ta çı
kan Ceııubi Afrika Başbakanı Mareşal Shjoıııts'ııı 
bir yazısı vardır, Demokrat arkadaşlar .lüt
fen okusunlar, rica ederim. Arkadaşlar Hindis
tan tehlikededir, komünizm giriyor diyorlar, en
dişe içerisindedirler^ ıstırap, içer irdedir ler , ne 
yapalım diyorlar, dah& dün okuduk bunları. 
Amerika dünyan,m öbür tarafnada, sularında ma
nevralar yapıyor* ani olarak- şuradan buradan 
v4kı olabilecek bir hücum karşasında mıidalaa 
u s u ^ r i n i düzenliyor. Amerika kime karşı bunu 
yapjyor. Dünyaya ka,rşı koymak istiyen ve in
sanlığı, yu&aak isleyen, eski, köhne bû? siysaşeti 
takip eden büyük ve korkunç bir Devlete kar$L 
Onun karşılında korunnıak için apaçık tedbirler 
akyorum diyor. Biz de bu gi&i tehlikeler karşı
sında. tetikte ve tedbirli durmak istiyoınp:. Biz 
bizimde dost olanlarla* dostfeğumuzu, ifade, ediyor 
r.uz. Fakat d#st; diye geçinmek i#t$diğpaiz her 
hangi bir Devlet bizim hürriyetimize, istiklâlir 
mize, eanımaza, vatanımda göz diktiği zaman. çlr 
bette d»st olamayız. Düşman olacağız. Bu* tajk-
dirde dost olmak büyiik bir safiyettir. Dosftız 
anıma çatarlarsa, elbette düşman olaeağı^; 

I Dünya hepimizin gördüğü gibi kötü devir
ler geçiriyor. Süreyya söyledi. Karşıda otomobiller 
duruyor. Amerika yardım etmek istiyor. Dünya
nın bugünkü hali ne acıdır. Arkadaşlar bıra-
kın Türkiye 'yi, gerçi tehlikenin önünde bulunur 
yor uz. Fakat bütün insanlık âlemi tehlike için
dedir, ıstırap çekiyor. Kötü. bir siyaset vardır. 
Dünya ıstırap çekiyor. Dünkü gibi değildir, bü-

i tün dünya bir aile muhiti haline geldi. Çin'de 
! öksürüldüğü zaman buradan işitiliyor. Bakınız 

hakikaten harb bitti, Almanya şu halde, Japon
ya bu halde. Fakat dünya çapında insanlık gö
züyle ylemi gören Devlet ve milletler bunun acı
sını kötü sonunu hissediyor. Ve insanlık acı 
çekiyor. Çünkü yıkılan Devletler de âde^a bir vü-

• eudun bir parmağıdır. Onun o hale gelmesi 
dünya iktisadiyatı ve insanlık bakımından, in-

ı sanlığın refah ve saadete kavuşması bakımından 
azap verieidiir. Bu açık hakikati görmiyenler 

i vardır. Bunların karşısmda herhalde tedbirli ol
mak elbette şarttır. Kaldı ki; Sıkıyönetimden 

' bahseden, biz kimiz arkadaşlar! Biz kendisinden 
l üs istenilen) toprak istenilen bir Devletiz. Ge-
; çen gün Saym Başbakanın bayanatmda açıkla-
] dığı gibi bu istekler, istiyen tarafından geri 
i alınmamıştır. Demek ki; tereddüt içindeyiz. Geri 
.! alınmamıştır, alınmazsa ne olacak, bilmiyorum, 
| bunun cevabını izanınıza bırakıyorum. 
I Demek ki; arkadaşlar apaçık tehlike ile, in-
1 sanlık ve Türk Milleti karşı karşıyadır. Tehli-
| ke henüz bertaraf edilmiş değildir arkadaşlar. 
i Bir Türk çocuğu sıfatiyle temenni ederim 
I ki, zaman bizi tekzip» etsin, bunların hiçbirisi ol-
I masın. Bundan okadar memnun ve mesrur olu-
I ruü ki, tarif edilemez. Arkadaşlar biz Halk Par

tililer ve diğer arkadaşlar da oldu#u gibi, tek 
ajnaennız çizifeuş olan hudaıdumuzav sa r ımıza 
düşman çizmesinin girmemesini sağlamak ve bu 
tomakta., yaşıyan Türk çocuklarına, mümkün 
olduğa^ kadar müreffeh, mesut, neşeli bir hayat 
sağ'lamaktafli ibarettir; Amacınız b-udus. Fi
kir yaraşjj geoiei şu veya, bu iddiada değiliz, Bu 
kakımdan yine tekrar ediyorum, zaman; bizi tek
zip etsiiû, bmılıtrıaa hiçbiri oljma&m, temennimiz 
budur„ Buau; kendileri de tasdik etsinler. 

Sonsa arkadaşlar, aeı duyduğum bir nokta
ya. geçiyorum. Bütün, muhalife gazetelerde gör-

I d&ğümüz gibi h^kukçıa arfcadaşjıajîî Fuad Bulû> 
Sİ yine hürriyeteklikten, adalefMsiİkten. bahset 

I ti» E$ca ederin^. nerede hürriyetsizlik;^ nerede 
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adaletsizlik? Herşeyi konuşuyoruz, Her-
şeyi yazıyoruz, evimizin kapısı arkası
na kadar açıktır. Bilmem nereden mer
kebe l)i,n Van'a kadar git, elini kaiwnu sallaya 
sallaya. Nizam var, asayiş var, idare var. Ter
temiz bir hava teneffüs ediyoruz. Bütün bun
lar varken hürriyet yoktur diyorlar. İnsaf ar
kadaşlar. Böyle kaidesiz, hadsiz, hudutsuz hür
riyet keçiler içindir. İnsanlar için değildir. 
Keçiler dağa çıkar, aşağıya iner, kimse karış
maz. Fakat insan toplulukları hukuki kaide
lere tâbidir. Onun tecviz ettiği şekilde kanun 
dairesinde hareket etmek fizikman, kafa, fikir 
vesair serbest hareketlerde bulunmak bir keli
me ile hürriyet memleketimizde vardır. 

Ve nihayet arkadaşlar, garip şey Fuad Hu
lusi arkadaşımız, bazı arkadaşlar hürriyetsizlik
ten bahsettiler. Benden olmıyan, fersah fersah 
uzak olan bir yabancı hürriyetin şahlandığını 
diğer memleketlere örnek olacak şekilde hür
riyetin Türkiye'de mevcut olduğunu söylüyor. 
Fakat benden olan adam hürriyetsizlikten şikâ
yet ediyor, gariptir. (Soldan alkışlar). Bu bir 
hakikati ifade değil, bunlar işi kötü kötü so
nuçlara götürecek ve nihayet Şark âleminde 
demokrasi örneğini millet olarak yaratmak ka
rarını vermiş ve bu bakımdan tarihe altın yazı
larla geçecek halkçı ve yapıcı hamleyi zedeler. 
Türk milletini başka türlü hareketetmek zo
runda bırakmamalarını kendilerinden rica ede
rim. Vebal büyüktür. 

İstediğim şudur; bir Türk çocuğu sıfatiyle isti
yorum ki, bizar izanlı ve insaflı konuşalım, haki
katleri söyliyelim, yanlış yerlerimizi yapıcı ten
kit edelim. Çorçil, mecburi hizmeti kabul etti 
diye, muhalif parti lideri, Hükümeti takdir edi
yor. Şu parti kavgaları çıkalı şu Halk Partisi 
Hükümetinin işleri içinde bir tane olsun iyi 
yok mu? Takdire değer işlerimiz yok mu* Acı 
duyuyorum, insaf eistiyorum arkadaşlar. (Sol
dan alkışlar). 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Efen
dim, karşı Partili arkadaşlarımızdan özçoban'ın 
sözleri arasındaki bir cümlesi üzerinde önem
le durmaya değer mahiyette görmemiş olsay
dım yeter derecede aydınlandığına ' kaaııi ol
duğum bu mesele hakkında s$z alarak sizleri 
rahatsız etmek îstemiyecektim. O arkadaşımız 
beyanatları sırasında (Parmak kaldırılınca kay
bedeceğimiz anlaşılıyor) demişlerdir. Yani (Bi-
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zam'.bu konuda ne kadar itirazımız-olursa olsun 
çoğunluk Partisi, oya sunalunea parmakladım 
kaldıracaklar ve biz de dâvayi kaybedeceğiz) de
mek istediler. 

Çoğunluk Partisine mensup bir arkadaşınız 
olarak millete ve memlekete ve binnetice tarihe 
hesap vereeek insanlar srfatiyle herhangi bir 
kararı yalnız parmaklarımızın çokluğuna güve
nerek vermiyeceğimizi bu arkadaşa ve bu ar
kadaşla beraber çalışan arkadaşlara hatırlatı
rım. Kâfi derecede aydınlanmış olan bu dâ-
vadekî itirazlardan yalnız bir kısmını ele ala
rak baştaki sözlerimi teyit etmek isterim. 

Bu arkadaşların itirazlarından bir kısmı da 
Sıkıyönetimin uzatılması kayfiyetinin memle
ketteki domokrasi hareketlerinin gelişmesine 
engel olacağı ve bu hareketleri önlemek için 
İktidar Partisinin ve onun Hükümetinin ted
birleri cümlesinden bulunduğunu ifade ettiler ve 
misal olarak da Demoklesin kılıcını gösterdiler. 

Sayın arkadaşlarım; memlekette gelişmesi 
ve kökleşmesi en evvel bizim tarafımızdan is
tenilen demokrasinin bu tedbirle hiçbir suretle 
engellenmesine çalışılmadı, Yakın tarihi misal 
getirerek ve hatırlarınızı biraz geriye doğru 
götürerek bu sözlerimi misallerle teyit edece
ğim. 

Milletvekili genel seçiminden evvel İstan
bul'da matbuat geniş bir hürriyet havası içe
risinde Hükümeti istediği kadar tenkidetmiş-
tir. Ozaman İstanbul'da Sıkıyönetim kaideleri 
câri idi. İstanbul'da yapılan seçim sonunda o 
vilâyetten çıkması gerekli milletvekili yerlerin
den beşi hariç diğerlerini Demokrat Partili ar
kadaşlarımız kazanmışlardır. Yine o tarihte 
İstanbul'da Sıkıyönetim vardı. 

Çanakkale'de ve Edirne'de tam bir seçim 
hürriyeti içerisinde Demokrat Partili arkadaş
larımızdan da seçimi kazananlar olmuştur ve 
bu tarihte o illerde de Sıkıyönetim mevcuttu 
O tarihten sonra demokrasi gelişmesi icapları 
olan matbuat hürriyeti, cemiyet kurmak hürri
yeti en evvel İstanbul 'da en geniş şekilde inkişaf 
etmiş ve hattâ bunun kanun çerçevesini aşan ta
rafları da görülmüştür.Bugün İstanbul'da ba
ğımlı, bağımsız, ırkçı, dinci yayınlar yapan bir
çok gazete ve dergilerin çıkmakta olduğu ve Hü
kümet tarafından bunların çıkmasına müsaade 
edildiği ve bunların Hükümeti tenkit eder yollu 

— m — 
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yazılar yazmakta oldukları görülmektedir. Bu
gün dahi bu yayınların yapılmakta olduğu yer
lerde Sıkıyönetim câri ve meridir. Nihayet ar
kadaşlar, demin de bir arkadaşımızın işaret bu
yurduğu gibi, Beşiktaş Gazinosunda bizlere kar
şı [hareketlerimizin hesabını hayatları ile ödiye-
ceklerdir] denmiye kadar ileri gidildiği zamanda 
bile bu ilde Sıkıyönetim mevcut idi. Şu halde 
ben bu dâvanın bir tarafını alarak Hükümetin 
uzatmak istediği Sıkıyönetim tedbirinin memle
kette demokrasinin gelişme ve gerçekleşmesine 
mâni tedbirler olamadığını yakın misallariyle 
ispat etmiş oluyorum. 

Sayın arkadaşlar; parmaklarınızın çoğunlu
ğuna güvenerek değil Türk Milletinin. yüksek 
menfaatlerine uygun olduğuna inanarak verece
ğimiz kararın isabetini Türk Milleti ve tarih tak
dir edecektir. 

ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Aziz arkadaş
larım; ben de sizin huzurunuza bilhassa ilk defa, 
benden evvel Feyzullah Uslu ve Süreyya örge-
evren arkadaşlarımızın kıymetli izahatlarından 
sonra ve hafif bir fırtınalı havadan sonra ilk defa 
huzurunuza geldiğim için çok müteessirim. Fa
kat ben istanbul Milletvekillerinin içinde enaz 
kıymetlisi veya en çok kıymetsizi olarak ve İs
tanbul'un bir işçi mebusu olarak aram/a karış
mış bulunuyorum. (Estağfurullah sesleri). 

Bu mevzua istanbul sözü karıştığı için huzu
runuza gelmek mecburiyetinde kalıyorum. Sözüm, 
bu büyük mevzuu çok kıymetli söyliyenleri ara
sında belki sönük kalacaktı ve bendeniz buraya 
gelip söylemek cesaretini gösteremiyecektim. Yal
nız burada istanbul'daki işçileri temsil eden bir 
Milletvekili olduğum için... 

BAŞKAN — Bütün milletin vekilisiniz. 
ALÎ RIZA ARI (Devamla) — Teşekkür ede

rim. 
îstitraden şunu söylemek isterim ki; bundaki 

kastım ben 20 seneye yakın bu kütlenin arasında 
gezerek, yaşayarak onların duygularını, karek-
terlerini tanıyarak, bilerek aranıza karışmış bu
lunuyorum. 

Kemali samimiyetle şunu arzedeceğim ki, İs
tanbul mevzuu ele alındığı zaman İstanbul yal
nız fikir işçilerinin, aşağı yukarı fikir işçilerinin 
münakaşasından ibaret olan bir İstanbul değil
dir. İstanbul'da 145 bin işçi vardır. Bunun 38 
bini iş Kanunlarımızla idare edilir. Geriye kalan 
Esnaf Cemiyetlerine ve muhtelif işlere bağlı-
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dır. Bunun dışında kalan on kişiden aşağı atel-
yeler.... de vardır. 

Affedersiniz bunlarla sizi rahatsız etmiş ola
bilirim. Fakat işçi mevzuuna kıymet veren siz
siniz ve nihayet bu kısacık şeylerden istifade 
ederek belki biraz da havada değişiklik olur. (Gü
lüşmeler). 

BAŞKAN — Sadedi bozmıyalım. 
ALI RIZA ARI (Devamla) — Nihayet bun

lar nazarı dikkate alınırsa, hesap edilirse demek 
İstanbul 350 - 400 bini işçi ve işçi ailesidir. Yal
nız şunu arzedeyim, istanbul 'daki işçiler arasın
da tanıdığım hiçbirisinden bu Sıkıyönetimin De-
mokles'in kılıcı olduğunu, işitmedim. Şikâyet 
dinlemedim. Demin buyurdukları gibi bütün 
gazeteler çıkıyor, onlar kendi noktai nazarla
rını okuyorlar. İsterlerse Beşiktaş'daki top
lantıya gidebilir. Parti toplantısına da gidebi
lir, hiç kimseye Sıkıyönetimin şuraya gidemez
sin dediği hakkında bir şey duymadım. Bina
enaleyh istanbul bir dimağdır, değildir mev
zuu üzerinde sözü kiymetli tetkiklerde bulunan 
arkadşlarıma bırakıyorum. Yalınız istanbul'u 
düşündüğümüz zamanda bilhassa bütün tesis
leri ile, bütün bugünkü halleriyle, bütün ıstı-
raplariyle, bütün saadetleriyle, memleketin.her 
sahasında, memleketin ve milletin egemenliği, 
saadeti ve selâmeti için her dâvada tezgâhının 
başında, siperinin başında, her sahada kendi 
başında bulunanları dinlemeyi bilmiş ve af bu
yurunuz bir teknisiyen sıfatiyle arzediyorum, 
büyük bir angronaja tâbi olmasını bilmiş küçük 
bir angronaj olarak her sahada mekanik ahen
gi muhafaza etmiş ve netice olarak her za
man işçiler vazifesini görmüştür. Rica ederim, 
bu işçi kitlesi nam ve hesabına bu mevzuda söz 
söyliyenler vardır. Bunların nam ve hesabına 
gelişi güzel söz söylemesinler. (Bravo sesleri.) 
Yine rica ediyorum, muhalif partili bazı arka
daşlardan, çok büyük bir kitap değildir, siya
si partiler diye bir kitap vardır, lütfen alsınlar 
okusunlar. Onun bir mukaddemeciği vardır? 
Orada muhalif partiler nasıl doğar ve hareket 
eder görülür. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Görüşmenin yeterliği hakkında 
önergeler varcttr, okutacağım. Şimdi Hükümete 
söz vereceğim. 

HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) —Yeterliğin 
aleyhinde söyliyeceğim. 

— 248 — 
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BAŞBAKAN RECEP PEKER (istanbul) — I 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hükümetin konuşmıyacağını 

tahmin ederek kifayeti müzakere önergelerini 
okutacaktım. 

O halde şimdi evvelâ. Hükümeti dinliyelim, 
bilâhara Milletvekillerine söz vereceğim. On
dan sonra da konuşmanın yeterliği hakkındaki 
önergeleri okutacağım. 

Söz Başbakanındır. 
BAŞBAKAN RECEP PEKER (İstanbul) — 

Pek sevgili arkadaşlarım; ileri, medeni vasıflı 
bir Devlet içinde Sıkıyönetim gibi tabiî hayatın 
biraz üstünde mahiyet arzeden bir sistemin tat
biki, böyle yüce bir Kamutaya teklif edildiği 
zaman veyahut mevcut olan bu idarenin uzatıl
masını istendiği zaman bunu önemle, altını üs
tünü, faydasını zararını nazarı dikkate alarak 
esaslı bir tartışmaya tâbi tutmak Kamutayın 
yüksek vasfının ifadesi olan bir haldir. (Bravo 
sesleri). 

Derhal ilâve edeyim ki, Kamutayın güve
nini taşıyan bir Hükümet sıfatiyle süresi yet
mek üzere bulunan Sıkıyönetim İdaresinin ye
niden uzatılmasının gerekip gerekmediğini Ba
kanlar Kurulunda önemle ve dikkatle biz de 
gözden geçirdik ve bundan sonra Hükümetçe 
vasıl olduğumuz neticeyi huzurunuza sunduk. 
Yani Hükümetiniz, Devletimizin içinde bulun
duğu şartları derinliğine, genişliğine gözden 
geçirdikten sonradır ki, bu fevkalâde idarenin 
memleketin mahdut bir bölgesinde uzatılması 
lüzumuna, bu lüzuma derin bir iç inanışı ile 
kaani oldu. 

Şu noktayı arzedeyim ki, Hükümetin esas 
fikirlerine kati sebepler olmadıkça, bu kadar 
esaslı tedbirleri almamak düşüncesi hâkimdir. 

Geçmişte zararlı Örneklerini gördüğümüz 
uzun vadeli olarak memleketin geniş bölgeleri
ni Sıkıyönetim altında tutmaya kaçınılması 
elzem bir hareket olarak telâkki etmekteyiz. 
Bazı muhalif arkadaşların yanlış olduğuna 
kaani olduğum fikirlerinin aksine olarak Hükü
met Türkiye'de dahilî sükûneti mahfuz tutmak 
için Sıkıyönetim gibi fevkalâde bir vasıtaya 
kendisini muhtaç saymamaktadır. (Soldan 
bravo sesleri).. Devletin mevcut olan normal 
kanunları ve bu kanunları uygulama mevkiine 
kovmak ödevi altında bulunan idare teşkilâtı, 
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kanunlar dışında hareketleri karşılayıp ka
nunun cezasına çarptırmaya hazır bulunan ve 
normal işliyen adalet cihazı, vazifelerini elle
rine verilen kanunlara uygun olarak görmek 
mevkiinde bulunan Türk zabıtası ve medeni 
hayat yaşayan bir Devletin bu tabiî kanun ve 
icra organları ve Devletin kuvvetini ve şe
refini teşkil eden bu vasıtalar her zaman ve 
heryerde tesirli tedbirlerini almakta ve almaya 
hazır bulunmaktadırlar. Ve bu iktidara mâliktir
ler. (Soldan bravo sesleri). İşin bu tarafını böy
lece söyledikten sonra ayrıca belirteyim ki, 
Hükümet memlekette mevcut olan şu veya bu 
cereyanı örtbas etmek için, mahalif arkadaşları
mın yerinde olmıyan tâbirleri ile söyliyeyim, 
halkı baskı altında, tazyik altında tutmak mak
sadıyla Sıkıyönetimi memleketin bir hassas 
bölgesinde idame etmekte olduğu hakkındaki 
ifadeler haksızdır, yersizdir ve mantıksızdır. 

Sıkıyönetim de Türkiye Devletinin mevcu
diyetinin ve bakasının teminatını teşkil eden 
kanun unsurlarından bir tanesidir. Ve bu ida
re lâyık olduğu itibar derecesi bakımından 
hiç te öteki kanun unsurlarından aşağı değildir. 
uzatılmasını teklif ettiğimiz idare başında bu
lunanlar bütün Devlet hizmetinde çalışanlar gi
bi aynı şeref anlayışı, aynı vazife duygusuyle 
ve Devlet ile halkın hukukunu "gözeten bir dik
katle vazife görmektedir. Bir Hükümet, Devletin 
İnikasının teminatı olarak kanunla tesbit edil
miş olan vasıtalardan herhangi birini lüzumu 
anında kullanmadığı takdirde, eğer bir zarar 
çıkarsa o vasıtayı yerinde ve zamanında kullan
mamış olmaktan mesuldür. Yersiz bir Sıkıyöne
tim idaresi tatbik etmek değil bir zabıta memu
runun lüzumsuz yere bir vatandaşı bir adım yo
lundan alıkoyması vatandaşa yersiz bir ihtar 
yapması dahi hürriyeti engellemek gibi demesek 
bile taciz mahiyetinde bir tesir yapar. Fakat ica-
bettiği vakit yurdun bütün sathını kaplıyaıı 
sahada bile olsa bir çetin devri aşmak için Sıkı
yönetim kurmaktan kaçınmak vatana karşı çok 
ıııühiııı. mesuliyeti mucip bir hareket olur. (Sol
dan bravo sesleri). 

Nazari olarak Sıkıyönetimin her kimin elin
de, her ne zaman tatbik edilirse edilsin sadece 
yurttaşları, vatandaşları tazyik altında tutmak 
gibi bir maksatla tatbik edildiğini iddia etmek 
benim dilime yakışabilecek kelime ile ancak in
safsızlık olur. 
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(ieretı Ağustosta Hükümetinizin huzurunuz

da okuduğu program - beyannamesinde ifade et
liğimiz ana fikirlere iy idarede ve dış idarede 
tanı pürüzsüz olarak daima sadık kaldık. Kendi
mi kendi sesimin dokuz ay önce yine bu kürsü
den akseden tesiri altında, tul tuğum şu'anda, o 
ana fikri hatırlatmak isterim. 

Türkiyede i e güven, huzur ve istikrar Türk 
Devletinin bugünkü şartlar içindeki bütün var
lıklarının temelidir. 

Emniyet, huzur ve istikrar, kanuni müesse
selerle ve kanuni .vasıtalarla tatbik edilir oldukça 
onun aslına ve mahiyetine itiraz etmek, iyi 
duygulu bir vatandaş için yanlış bir hareket 
olur zannederim. Bugün iç vaziyetimizde hu
zurlu, güvenli ve istikrarlı ve dış vaziyetimiz
de azimli ve kararlı oluşumuzun bedihî bir ne
ticesi olarak görmekteyiz ki, millelerarası âlemde 
Türk Devleti itibar, mevkinin zirvesinde, telâk
ki edinmektedir, (Bravo sesleri alkışlar). 

Yine bu iç rahatlığın büyük nimetlerinden bir 
unsur olarak, program nutkumuzda da arzetmiş 
olduğum.gibi, ekonomik bakımdan da bazı şikâ
yet ettiğimiz,: fakat şikâyetin mevzuunu ifadede 
ayrıldığımız, günlük vaziyetimizi daha iyi bir ha
le getirmek yani ekonomik ilerleme, gelişme ve 
genişlemeyi sağlamak için de en esaslı unsur 
yine iç huzurdur, her müspet tohum, onun sıca
ğında yeşerip büyür ve memleketin ekonomik 
bakımdan yüzünü ağartacak ileri günlerin müjde
cisi olan bir başlangıç devrine bu yoldan girilir. 

Arkadaşların bazıları Anayasa 'nm metinleri
ni okuyarak Türkiye'de Sıkıyönetim İdaresinin 
konması, veya varken uzatılması için mevcut ka
nuni sebeplerden bugün hangisinin müessir oldu
ğunu sordular. Bunu Büyük Kamutay huzuru
na sunduğumuz tezkerede muhterem Demirelli 
arkadaşımızın kâfi görmediği bir ifade ile «İlk 
Sıkıyönetimi koymaya teşvik eden şartlar de
vam ettiği için» diye arzetmiş bulunuyorduk. 
Biz tezkeremizde diyoruz ki; bu memlekette Sıkı
yönetim İdaresinin kurulduğu günlerde gördü
ğümüz kuvvetli sebepler esas olarak bu gün. de var
dır. Bu sebepler esas mahiyetini muhafaza etmek
te oldukları için bu idareyi bir altı aylık devre 
için daha Anayasamızın verdiği izin yolundan 
uzatmak istiyoruz. Bu şartlar nedir? Demirelli 
arkadaşımız «Bu parti gruplarının iç çalışmala
rına taallûk eden bir iş olmakla beraber» Mil-
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let kürsüsünden arzetmiş blıtıaları'dolayısiyle ce
vapsız bırakılmamasını zaruri gördüğüm bir nok
tayı açıklamak isterim. Diyorlar ^ ; . böyle bir 
tezkerenin yazılmasına; esas teşkil edecek ,dış se
bepleri, siz burada toplanıp dinliyorsunuz. «Zan
nederim ki; Dışişleri Bakanınm grup izahları
nı ima ediyorlar» bu hususta kâfi, halbuki biz 
bunları dinlemek imkânından mahrumuz. 

Evet muhterem arkadaşımızın, bu noktada bu 
gün hakları vardır. Bu nokta üzerinde ben du
racağım. / , , , 

Arkadaşlar, îştc iki parti olarak, bir salonun 
müşterek çatısı altında, iki parti .ola'rak .müşte
rek. mesuliyetle çalışmaya başladığımız günler 
aylar henüz sayılıdır. Dış politika üzerinde Hü
kümetin tutumunu ve gidişini kendilerine akset
tirmek hususunda tetkik ettiğimiz esas Başbaka
nın muhalif parti lideri arkadaşımıza zam an za
man ve fakat büyük politika değişiklikleri ol
dukça, izahı icabeden noktaları anlatmak şekli 
idi. Bu, işlerde değer oldukça zaman zaman ya
pılmaktadır. Arzedebilirim ki ecnebi memleket
lerde iktidar partisi başkanları, liderleri 'muhalif 
parti liderleriyle zaman' zaman bu. konuda gö
rüşürler ve muhalif parti lideri kendi arkadaş
larına dış durum hakkında nakledilenleri anla
tır. Biz de bunu böyle yapmakta,'idik.' Fakat 
esaslı değişiklikler olmadıkça '"muhalif parti li
deri ile bir konuşma mevzuu kalmıyor. Şimdi 
bunu yeni bir şekle bağlamak üzereyiz. Muha
tap olduğumuz bu teklifi hal. yoluna koymak'için 
en salim usulü samimî olarak aramak'tâyiz. De
mokrat Parti Meclis G-urupü arkadaşlarimızi dış 
politikada aydınlatmayı kendi liderleri va'sıta-
si\d.e değil doğrudan doğruya iktidar mevkiinde 
bulunan Hükümet diliyle şu veya bu tarzda ay
dınlatmak isteği karşısındayız. Bümı mütalâa 
ediyoruz. Fakat Kamutayın iç politika,1 dış'poli
tika, ekonomik alanda, her "şeyde milletten'aldık
ları şerefli mevki ve murakabe haklarım Ka
mutayda kullanmaları için ortada hiç bir mâni 
yoktur. Kendileri Kamutayın.' tüzük'üiido mevcut 
olan herhangi bir yoldan Hükümetin herhangi 
bir dış siyaset ini sormak ve: araştırmak* her za
man salâhiyetleri dahil indedir J M . i ;• ; 

Eğer konuşulacak konu güniiıı şartları içinde 
açıkta konuşulmasını mahzurlu : telâkki '"• etöre-
eekse İçtüzük Himüzde mevcut olan yollardan gizli 
oturum yoliyle arkadaşların 'bu arzusfo• her Va
kit için temin olunabilir. 
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(^KliÂtaJiJAiYAK,; (İstanbul) — Bunu yapa

cağız Başbakan. Zaten konuştuk iki defa zati-
âlinizle. \\>-.\ ,-.',. 

BAŞBAKAN JUtKlEP PJKJyKR (Devamla) — 
Evet. ıı.ötalai! zamanında iki def a. konuştuk, bir 
üçüncü. konuşma.i^iıı içinde bulunduğumuz yar-
dım. meselesi,demini .vardır < Bu iş henüz tamam iyle 
aydınlanmış. .bir şekil almamış: olduğu için mesele 
üzerinde ayarım; ve neticesiz bir; konuşma yapmak-
tanm^anMuni vaziyet tamamen belirdikten sonra 
bunu yapara: veyahut temas için yeni bir metot 
ortaya? çıktıktan sonra muhterem •:: arkadaşımızın 
arzulanma . yerine: getirtaek vazi fesini yaparız. 
Görüyor um S ki, \ Sıkıyönetimi uzatmak işinin da
yandığı harici sebepler;be,lli olmakla beraber bu
nu-isteyen üiiesiuli Hükümetinizin, ağzından yine 
açıklama!istiydnlei' vai-di.tr, Bu sebeple bu kürsü
den açıkça;^konuşulması caiz olacak bir Ölçü içe
risinde fikirlerimizi arzetnıek istiyorum. 

Kısa fakat :kesi>f. olarak. 
Muhterem arkadaşlarım, 7 nci yılı içinde 

huhîiıduğumuz Sıkıyönetimin yurdun altı ilin
den." terekküp* eden bölge tatbikma sebep olan 
Amillerim' şekil-<•• ve' taraı değişmiş olmakla be-
rabeH esâs' sebebi; mahiyeti bütün kesafet ve 
1 esirini ıimhaf az» i etmektedir. 

Sitildi Balkanlar 'dan saldırmakta olan bir 
Nazbbrdusunhın Türkiye'ye girmesi artık tarih 
meselesi'•olmuştur.. Fakat malımı olan Mihver 
cephesi ito <; < ı Sovyet , Rusya • ve Anglosakson '-
larındttifaki'ileisyücude ; gelen cephe . arasında 
savaş bugün fiilen bitmiş.olmakla beraber İkin
ci Dünya*'Harbinin top, tüfek ve bomba sesle
riyim 'intikal ı edil en.. m eveudiy et i yerine, şimdi 
sindi"biıı<sessizlik>içerisinde, ne vakit, hangi 
nokt^41a^ı i zayıf varlıkları avlıyacağı belli olmı-
yanişti'hialar ikaim olmuştur.; Yaşadığımız gün-
lerdeJ'top .sesi 'gibi peşin .bir istilâ vasıtasının 
sesikulakîniTifiiuKda çınlamadığı için, görüşü 
eksik{öl a>wl 'a im t slezıbekte/ tereddüt ettikleri teh
likeli 'hav a içerisinde., Türkiye uyanık bulun
maya1 mecburdur. •:•• 

İzmirMe • bir görüşmede de söylediğim gibi 
haııfji' gitn.''şafak sökerken gözlerimizi açtığımız 
zaman'nivemleket içinde : istilâ kuvvetleri ile 
çarpanla1.var. mecbur lOİacağıımzı , bilemeyiz. Evet, 
bu, i-ia'dece! bir ihtimaldir ki,. tam kanaatle ak
si iddiaholunamazı- Fakat öyle ihtimaller var
dır ' ki,;' < eğer' tahakkuk ederse ihmal edenlere 
felftket'getirir*. Tahakkuk etmezse bundan bir 
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zarar doğmaz. Bunu Hükümetinizin, sadık gö
rüşünün açık bir ifadesi olarak arzediyorum. 
Nazi harbindenberi harb tehlikesine karşı hazır 
bulunmak çok ehemmiyet almıştır. Bazı muh
terem arkadaşlarımın da izah buyurdukları gi
bi, Türkiye'den toprak parçaları fiilen isten
miştir. Türk yurdunun Boğazlar bölgesinde 
müşterek müdafaa adı altında bir yabancı üs 
tesisini resmî nota ile bu Devletten istemiştir. 

Kolombiya muhabiriyle yaptığım ve bugün 
çıkan konuşmada da belirttiğim gibi, biz, bu 
isteklerin vâki olduğu fakat henüz geri alınaca
ğına dair hiçbir alâmetin ufukta görülmediği 
bir dış politika havasının tesiri altında yaşıyo
ruz. Bu bir realitedir. Yıldırm harbinin başla
dığı saatle ilk tahribatını vücude getirdiği za
man arasında pek kısa zaman geçiyor. 

Arkadaşlar bugün yeryüzünün her tarafında 
uzak, yakın, yeni dünya, eski dünyada, kuzey, 
güney, doğu ye batıda bütün Devletlerin dış-
politikada ve günlük hayatında en ziyade önem
le gözönünde: tuttuğu mesele stratejidir. Bu7 

günkü Devletlerin varlıkları bahis konusu oldu
ğu zaman bütün büyük meselelerin başını stra
teji görüşü teşkil etmektedir. _ Türk. Yatanının 
Sıkıyönetim bölgesini ihtiva eden nnntakasi bil-
idğiniz gibi Boğazlar mıııtakasıdır ve Boğazla
rın etrafını teşkil, eden, Marmara havzasıdır. 
Türkiye'ye herhangi bir tecavüz vâki olacaksa 
bunun en tesirli ve ilk yapılması akla gelen is
tikametlerden biri de bu bölgedir ve böyle ol
ması itibariyle Türkiye emniyetinin sağlanması 
gereken nazik noktası da burasıdır., En büyük 
şehrimiz de buradadır. Bir muhterem arkada
şım sözleri arasında İstanbul mmtakasında Sıkı
yönetimi ilân ettiğimiz halde hudut sayılacak 
başka yerde bunıı hniçin tatbik etmediğimizi 
sordu. Maksadı büinmiyen bir tarafın açıkl an
masından, ziyade yapılmış, olan şeyin İstanbul 
bölgesine müteveccih siyasi, bir maksat oldu
ğunu belirtmekti. İfade edeyim ki, Hükümeti, 
muayyen bir zor kullanma, baskı altında tut-
ma vaziyetinde göstermek için, ileri sürülen bu 
fikirde hakikat yoktur. Muhterem arkadaş
lar, biz İstanbul bölgesinde Sıkıyönetimi uzat
mak için,, yatan, varlığını alâkadar eden bi,r 
maksat; gütmüyoruz da hususi bir maksat gü
düyorsak bu, bölgede yaptığımız Sıkıyönetimi 
meselâ,, İzmir,^Samsun,, veya Erzurum bölgele
rinde !.buna benzer teklifler .getirmemize ne mâ-
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ııi vardır. Biz bu idareyi elzem olana hasre
diyoruz. Mümkün mertebe içinde bulunduğu
muz günün tazyikinin bizi sevkettiği asgari 
mantık ne ise onun dışına çıkmak istemiyoruz. 
Çünkü Stratejik bakımdan teknik düşünceler 
bakımından, yarın bir harb olursa, yurdun ber
taraf] da tehlikeye mâruz kalabilir, Doğu böl
gesinde de bu tehlike belirebilir, fakat Doğu 
bölgesindeki iç vaziyetin kesafet durumu orada 
böyle bir tedbiri almayı istilzam .edecek İstan
bul'a benzer bir hassasiyet ve kesafet arzetme-
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, kısa ifadesiyle, var
lığı, şahsi varlıklarımızın yekûnundan çok üslün 
bir kıymet ifade eden Türk vatanı bugün en 
yaşlımız dâhil, olduğu halde yaşlarının bitişine 
on, yirmi sene kalmış o l an bizlerin düşüncele
rinden ve hodkâm duygularından ziyade torun
larımızın torunlarına ait müstakbel Türk varlığı 
âleminin yaşadığı bir topraktır. Hepinize ter
cüman olduğuma, inandığım bir ifade olarak ar-
zedeyinı ki, hiçbir tehdit, hiçbir tehlike karşı
sında ve hiçbir felâket endişesi ile bu toprak
ların hiçbir parçasını hiçbir yerde hiçbir kimse
ye vermiyeceğiz. (Umumi bravo sesleri ve al
kışlar). 

Herkesin vatanı kıymetlidir, fakat bizim ('et
lerimizin büyük kıtalardan bakiye olarak bı
raktıkları son emanet olan bu toprak için 
bütün takatimizle savunmak ve herşeyi feda 
ederek bunun varlığını mahfuz tutmak ve hiç 
kimseye bu topraktan bir avuç vermemek az
minde hiç şüphesiz ki. hepimiz müşterekiz. (.Bra
vo sesleri). İşte bu vatanın, muhterem arka
daşlarını bazı. vilâyetleri bahis konusu olarak 
yabancı istekler arasında zikredilmiştir. Tıpkı 
lıpkı.smı benzeyiş tarihî misallerde mevcut de
ğildir. Fakat tarihin her sayfasında, her par
çasında istifade edilecek bir ibret paryası var
dır. Nazi ordusunun Danzing meselesini vesile 
edip, bir karanlık gecenin sabahında, Polon
ya'ya saldırışı unutulmaz bir ibret salmesidir. 
Bu Almanya için karanlık âkibetler doğurabi
lirdi. Buna rağmen savaş hakikat oldu. İçinde 
bulunduğumuz günün, ne Türkiye Polonya'ya, 
ne -Boğazla Danzing'e benzer. .Fakat bizim var-
[lığınuzı istiyeuler birgüıı hiçbir dış iradenin 
önüne geçip menedemiyeceği bir şeye karar ve
rebilirler, arkadaşlar. Den bunların hakikat 
olamıyacağı teminatı ile yüreği tanı rahat olan 

bir aklıbaşmda Türk Vatandaşı olduğunu zan
netmiyorum. (Bravo sesleri). 

Bir muhterem arkadaş güzel söyledi, bu
gün daha ziyade günlük lügatimizi tanzim de
ğil, ileri günlerimiz, torunlarımız için kuru
lacak Türkiye'nin ekonomik, endüstri, bayın
dırlık ve sosyal alandaki, kalkınmalarını başa
rılı bir istikbale götürmek için, az çok başlan
gıç sayılabilecek im kâmlardan mahrum bulunu
yoruz. Buna rağnıan, bütçemizin bildiğiniz 
büyük bir kısmını, Ordumuza sarfediyoruz. 
Türkiye bugünkü malî takatiyle normal bir 
f/r nispetiyle bir barış Ordusunu idame ettirir, 
ve dediğim gibi kalkınmalarına az çok tevazu
lu bir pay ayırabilir. BÖyle olduğu halde niçin 
biz bu masraflarımızı bu ulvî istikbalin geliş
mesine sarfetmiyoruz da bugün hem memle
ketimizin gül gibi evlâtlarını doğdukları mitı-
takaları çalışmaları ile, kafa kuvvetleriyle, kol 
kuvvetleriyle bezeyecek olan değerli genç asker 
unsurlarımızı -niçin vazife başında, kışlada, 
kampta, çadırda bağlı tutuyoruz? 101 bet bunun 
bir sebebi olması lâzımdır. Muhterem Kamu
tayın ve Yüksek Huzurunda bulunduğum Türk 
Milletinden saklanacak birşey değildir ki, Ba
kanlar Kurulunun son ayki toplantısında bu 
konuda uzun günler, uzun saatler emek sarfet-
tik, teknik hesaplara girdik, imkânlar aradık, 
işleri başına dönmelerini pek arzu ettiğimiz, 
şimdi vazife başında bulunan en kıdemli sınıfı 
terhis etmenin imkânlarını aradık, bu imkân
lara vâsıl olamadık arkadaşlar. 

Flimizi şakağımıza koyduk, önümüzdeki va
zifeleri düşündük ve bu genç unsurların yurtla
rına, köylerine işleri başlarına, ekonomik 
kiynıetler olarak dönmeleri çaresini aradık. Mü
tehassısları dinledik müzakereler çok uzun de
vam etti, başka günlere intikal etti ve niha
yet muhterem, arkadaşlar bize verdiğiniz mesu
liyet yükünün icabına uyan ciddî bir düşünüş
le hareket ederek terhise ve Orduyu zayıflat
maya imkân göremedik. Bu şartlar böylece 
devam etmekte iken biz Ordumuzu terhis ede
meyiz ve vazifelileri vazife başında bulundur
mayı icabetliren ciddî dış sebepler memleketi
miz ufuklarında yaşadıkça kati güven duygu
sunu yaşatacak vuzuhlu günler kararlı günler 
gelmedikçe barış ordusu kadrolarına döneme
yiz ve ozanıana kadar şimdiki bölgenin Sıkıyö
netim olmaksızın idare edilmesini memleket için 
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tehlikeli görürüz. Şimdiye kadarki mâruzâtım 
tezkerede arzettiğiıniz sebepleri mümkün oldu
ğu ve lüzumu kadar genişletecek bir mahiyette 
telâkki ediyorum. Bu k.adar ulvi. bir maksatla 
yurddaşları mümkün olduğu kadar rahatsız et-
miyeu bir metot içinde tatbikini istediğimiz Sı
kıyönetim idaresini bütün im hakikatlar yokmuş 
gibi siyasi maksatla ve baskı altı olarak tatbik 
ettiğimizi söylemek zararlı bir haksızlıktır. 
iyinde bulunduğumuz Devlet hayatı iki partili ve 
bağımsız arkadaşlarla müştetek şeref ve uıüşie-
rek mesuliyet altında ve millî varlığı kuvvetli 
tutmak yolunda Meclisin duyarları arasında ça
lışırken bu başlangıç devrinin tabiî güçlükleri 
vardır şerefli maziye mâlik olan bir neslin 

ve biı- Devletin geniş dünya tehlikeleri devre
sinde idaresini nizamlarken onun içinde başka 
devletlerde kanlar dökülmüş, hattâ asırlarca 
sürmüş zamanlar içerisine sığdırılabilen bu müş
terek çalışmayı başarırken hepimizin selim akıl 
icabına uyması lâzımdır. Hâdiseleri izanı edici, 
herne pahasına olursa olsun kendini haklı gös
terip ağır ithamlarla karşıdakilerin kusurunu 
belirtici şekilde söz söylemek zaaflarından ken
dimizi koruyamıyoruz. Ben bu sözlerin kendi 
şahsıma ait payını kabul ediyorum. Sabırlı 
olacağız, tahammüllü olacağız. Muhterem De
mokrat Partili arkadaşlar istedikleri gibi alsın
lar, fakat bütün samimiyet ve derunî inanımla 
söyliyebilirim ki, biz demeçlerimizde memleketi
mizde demokrasi inkişaf etmektedir. Derken 
buna inanıyoruz. Ve şimdi şikâyet ettiğimiz bu 
çatışmalar böyle büyük ve şerefli bir istikbal 
vadeden yolda gidenlerin tabiî hayatıdır. (Al
kışlar). 

Arkadaşlar; Birbirlerimizi ölçüsüz hüküm
lerle kusıırlamıyalım. Bizi istikbal dinliyor, 
tarihi biz dinler olmakta isek, bizi de istik
balin çocukları dinliyor. Biz burada iki parti, 
üç parti Bağımsız arkadaşlarla beraber tar
tışa tartışa, çatışa çatışa demin arzettiğim gibi 
iç nizamı bozmadan, yurdumuzu dış felâketlere 
çarptırmadan bu memleketi ileri götürür to
runlarımıza teslim edersek her birerlerimizin 
adı yurda hizmet eden bir unsur olarak birgüu 
tarihleşecek ve bugünün hâtıraları ileri zaman
ların kuvveti sırasına, geçecektir. (Alkışlar). 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ki, Türkiye bugün 
jeopolitik durumu itibariyle eskisinden daha 
önemli bir hal •almıştır. 
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imparatorluklar muharebesi olan Büyük Dev

letlerin İkinci dünya savaşında çarpışmaları! 
sona erdikten sonra onun bakiyesi olmak üzere 
dünyada bugün mevcut olan manzaraya göre 
yine Devletler arasında büyük meselelerin halli 
sarpa sarmıştır. Ve eğer bu dünya işleri, hiç 
kimsenin aksini katiyetle iddia edemiyeceği, 
bir anlaşmazlığa giderek yeni bir çatışma mev-
zuubahis olursa kaderin milletimize yükliyeceği 
ağır vazifeyi şimdiden istihfaf edemeyiz. (Sol
dan çok doğru sesleri). Türkiyenin bugünkü 
duruşu ile Şarkın, Ortaşarkın, Yakınşarkm, ve 
Doğu Akdenizin kilittaşı vaziyetindedir. Fakat 
dünya gözü önünde bu durumun yükünü taşı
yacak maddi ve mânevi şartlarına uygun va
sıflar bakımından bir kıymet teşkil edebilirler 
mi diye bize bakan gözlerin hergün bir imtiha
nını geçiriyoruz. 

Zannıma göre bu mâruzâtım Muhterem Ka
mutaya doyurucu ve inandırıcı bir tesir yapacak
tır. bu tesirin duygusu içinde Muhterem De
mokrat arkadaşlarım da istedikleri açıklamayı 
yaptığıma göre bu müşterek görüşe katılmaları
nı faydalı ve tabiî görüyorum. Oylarını birlik
te verirlerse « hiç şüphesiz ki, kendi takdir öl
çülerine uyuyorsa » yurdun büyük meseleleri üze
rinde partiler dayanışma esasına hizmet etmiş 
olurlar. Bu memleektin kuvvetini ve kendileri
nin şerefini ve kıymetlerini artırır. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

CELÂL BAYAK (İstanbul) — Aziz arka
daşlarım; evvelâ bir noktayı tebarüz ettirmek 
isterim. Haricî politika hakkında Demokrat 
Parti Hükümet vasıtasiyle lâzım olduğu veçhi
le tenvir edilmemiş veya edilememişindir. Bu 
hakikati bu suretle huzurunuzda ifade etmek 
mecburiyetini duydum. 

Haricî politika meselesine gelince; biz mü-
taaddit beyanatımızla ve resmi beyannamele
rimizle ne yolda yürüdüğümüzü ve ne suretle 
hareket ettiğimizi. Büyük Milletimize ifade et
miş bulunuyoruz. 

Bugün gazetelerde, Sayın Başbakanın beya
natını okudum ve ondan evvel Sayın Devlet 
Başkakmın dış politika hakkındaki bir gazete
ye beyantını da evvelce okumuştum. Haricî 
politikamızın bu ana hatlarında ben şahsan ken
dileriyle beraber olduğumu ifade etmekle bera
ber Demokrat Partinin de böyle düşündüğünü 
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ifade edersem yanlış lıir harekette bulunmuş ol
manı. (So'ldan ye sağdan, şiddetli alkışlar)/ 

SıkiyÖnel ime gelince; arkadaşlar, Sıkıyö
netimin harekâtını' uzaktan , ve yakından biz de 
takip ettik. Sıkıyönetimin ne maksatla kurul
duğunu biliyoruz. Fakat fiiliyat sahasındaki 
hareketlerini ete yadından biHyoruz. Sıkıyöne
tim İstanbul'un stratejik bakımından orada bu
lunması iâzmıolah bir unsurdur, dediler. Eğer 
bu unsur sadece;!askerî1 bakimdan brâda v^ i fe 
görmüş olsaydi' • Ve1 iııemieketin siyasi hayatına 
karışmamış bulunsaydı Demokrat1 Parti bu me-
seleyi'bu kadar1 önemli surette' ele' almazdı. 

Bir vatandaş yevahut herhangi bir gazete; 
21 Temmuz seçimleri yanlış yapılmıştır, bun
da hata yardp*, bunun tahkiki lâzımdır, kanun
suz hareketler olmuştur', dediği zamanda bu ka
dar tabiî bir hakkı kullanan bir kimsenin Sıkı
yönetimle ne münasebeti vardır?. Bizim ânlı-
yamadiğı'mız'noktalar budur.; İstanbulyda ida
me edil meşinin." sebebi erinden birisi de, bizim 
ııoktai nazarımıza' göre!, İstanbul matbuatını ve 
umumi efkârı tazyik'altında! tütiiıaktır. tstaıW 
bul hâla'mües's'eselerîyİe," neşir vasıtalariyl/bü
tün ıııehileketimizde 'birihcT ^erec'ede bir' şehir 
olmak vasfını muhafaza'"' i tmektedir, orâdâ 
matbuat baskı altiıida kaldığı zamâm itiraf et
mek mecburiyeti''VardVr' ki,' btitüiı memleket 
matbuatı ' ve baSini tazyik altındadır. -1 (Sağ
dan, bravo sesleri, sürekli alkışlar). Biz bunu 
bu suretle mütalâa etmekteyiz. • ;! . ; ' . ! . ; 

Sayın Başbakanın bir sözlerini memnuniyet
le burada ifade ve kaydetmek isterim. Dedi
ler ki ; memleketimizin inzibat kuvvetleri her
hangi bir yolsuzluğu bertaraf etmek, yarii asa
yişi mutlak liiânasindâ' temin etmek kudretm-
dedir. Biz de böyle görüyoruz; Şu hâlde Sı
kıyönetimin ayrıca muavenetine ihtiyaç nere
den doğuyor!1 :" ;. 

Bunun izaliı lâzımdır; bü izahlar bizi tat
min etmiş' 'değildir. Diğer"' memleketlerde Sıkı
yönetimin nerede bulunup bulunmadığını hepi
miz biliyoruz. Biz Hükümetten hiç olmazsa şu 
teminatı alnıâk istiyorduk:" Sıkıyönetimi ilk 
firsatta kaldiracağiz, bu ifade edilmeliydi. 

Son söz olarak arzedeyim ki: Biz siyasi bir 
tazyik vasıtası olarak Sıkıyönetimin muhafaza
sının istenildiği' hakkındaki kanaatimizi muha
faza ediyoruz.' (Sağdan alkışlar). • ''• 

BAŞBAKAN RECEP PEKER (İstanbul) — 
Değerli arkadaşlarım, Kamutay huzurunda koL 

nuşmak, bilhassa böyle kafşılikh konuşmak in
sanları âsîlleştiriyot\ Asîlleştiriyor derken onun 
altında bulunan insanları bu mertebeye çıkarı
yor demek istemiyorum. Fakat karşılıklı saygı 
hissi altında konuşurken bu tesiri e' insanın mâ
nevi' mertebesi yükseliyor, bunu ifade etmek 
istiyorum. 

Muhterem Bayar'm, Muhalif Partinin1 Li
deri sıfatiyle 'Hükümet için dokuıiulacak nok
talar sayılan işler üzerinde durup söz' söyleme
lerini alacağımız mesafenin faydalı adımları 
olarak sayıyorum. Kendilerinin ifadelerinde 
üzerinde durdukları kısımlara eksik bırakma
dan cevap vermiye çalışacağım. 

Sıkıyönetim stratejik ; sebeplerle1 kurulmuş
tur, kurulduğu yerde siyasi hâdiselere niçin 
karışıyor? dediler. Bunu başka Demokrat Par
tili arkadaşlar dâ fikirlerini ifade ederken sor* 
muşlardı. Ben ilk sözümde mümkün olduğu 
kadar umûmî! fikirler içinde konuşmaya dik
kat! ettiğim i çin bunlar üzerinde durm amıştım. 

Arkadaşlar, buyurdukları gibi, Sıkıyönetim 
Askerî sebeple yarii memleket aleyhinde bir gün 
belirmesi muhtemel bir tehlikeyi!önlemek için ge
rekli unsurlardan birisi olarak ; konuyor. Böyle 
olduğuna göre gazete kapatmamak veya seçim 
mevzüübahis 'olduğu zamatl yasaklar' koymamak 
lâzım gelii* gibi bi^ hükme varıyorlar. 

Ânlâyişımızlri birbirinden ayrıldığı nokta bu
rasıdır. ::" " ' ' !"•••;•• • > v • :••••, 

! SikıVönetim Anayasa 'nin ifade-' ettiği şart' 
larla Kamutay'da ! kabııî edildikten sonra keni-
disine verilmiş olan ve özel kanuda mevcut bui-
lunan Vazifelerin hepsiyle ' birden hareket eden 
kanuni bir müessesedir: : Sıkıyönetim bir: topçu 
taburu değildir ki bît gün taarraza mâruz kala
cak bir mıntıkada !m!eVzie girsin ve orada karşısına 
çıkacak düşmana topunu :patlatmayâ amade 
bulunsun. Sıkıyönetim Türk Yatanında bir harb 
ihtimali karşısında onun tesir yapacağı bölgede 
önden tertipli ve tedbirli bulunmak ödevi altın
dadır. Bu vazife kendisine Verilmiş olan Sıkıyö
netim îdaresiriiri başındaki komutan, kendi bil
gi, 'görüş Ölçüleriyle mesuliyetini anlıyaeak; ve 
kendisinin bulunduğu mıntıkaya zaıf • verecek 
harketlere karşı • anlayışlı; tedbirlerle hareket et
mek mecburiyetinde olan bir zattır. 

j Bu arada teferruat üzerinde durmak isteme-



'rv w YK ?̂ ( Br; 66 
dim. Zannederim Koni arkadaşımız şöyle bu
yurdular: Şıj^yjönetimin Komutanı merkezden 
aldığı emirle hareket ediyor ve siyasi maksatlar 
için rahat bırakılmıyor diye ifade ettiler. Size 

> bir• arkadaşlık şerefiyle yani Başbakanlık geçici 
sıi'atiyle değil, şeref kadri bilir bir adam sıfatiyle 

! '" bu* kürsüden «Tabiî beni' Sıkıyönetim Komutanı 
ve onun bütün muhiti istiyor» ifade ediyorum ki; 

; îstalnbu^'da '<vazife? sahibi olan Sıkıyönetim Komu
tanı sadece elindeki kanun, karşısındaki vaziyet 
ve vicdanmdaki vazife duygusu ile karşı 'karşıya
dır. (Soldan bravo sesleri âlkışlari) 

Koni: arkadaşla şahsi tanışmamız; belki uzun 
., i değildir*» fakat nihayet hippimiz; aynı ş .toprağın 

başka başka kollarında, hizmetlerinde, çakışan 
insanlarız. Az çpk. birbirimizin hüviyetini bili
riz. Bana inansınlar ki, yâhimelerin mahsulü 
olan ve kirii bilir, sizlere, bizlere değil başka âlem-

' 'lefe'meftsup (ilah insarilarıh^bilnleiiı haıigl köşe-
' ^ör i ' yüğttrüp ta abamıza saldliklari ' fikirlerden 

biri buluhaii/ lötaribul'da Sıkıyönetim kukladır, 
1 1 Merkezi Hükümet vatandaşların hürriyetlerini 

takyit içîh rahat vermez, bunlara boyuna emirler 
; verir d'îye yapılmış olan telkinlerin benim yüre

ğ imi azap verici tesirleri olarak mütalâa ediyo
rum. Ben, vazife sahibi, sizin de pek güzel va-
zifeniz plan tenkitlerinize mâruz bulunan, ve bu
nu da kendine şeref sayan bir adam hüviyetiyle 
ârzediyorum kî, İstanbul 'da Türkiye Cumhuriye
tinin altı ilinde kendi kanunu mucibince idaresi
ni ' tatbik etmekte olan Sıkıyönetim Itbmutanı 
kendi vicdaniyle vazife duygusu arasında dikkat 
ve ehliyetle, çalışmaktadır. (Alkışlar.) 

'Bâyar rın buyurluklar j diğer noktayı açıkla-
J' malıyım. Meclisin meşruiyeti meselesine Sıkıyö-

netim niçin karışsın? diyorlar, 
Muhterem arkadaşlar, seçimler oldu o günleri 

yakm maziyi, benim fikrimce unutmalıyız, müm-
kün olduğu kadar ^zerinde dunnamalıyız. Tek
nik icaplar bizi tabiî ibret için onlara müracaata 
sevkeder. Fakat muhterem arkadaşlar topluca 
müşterek acı günler geçirdik. Bunları şu şekilde 
ifade edeyim, nikbin olan bazı insanları bile erte» 

1' ;'si' ^â!h' memlekette1 Üasil ' birbirimizle çarpışıp 
1 îfapişa(^ğ^m!izm; tereddüdü7 içinde bırâktıği jgün-

" l e r i büsbütün : unutamayız!. Devletin en kudretli 
ve şerefli irade kaynağı ve nüfuz vasıtası1 Olan 
Türkiye Büyijîk M^fj^M^fU^ininrmeşru olmadığı 
sözü ve millet haklarının gaspedildiği hergün dal

ga dalga her tarafa yayılıyordu. İstanbul'utHytrâ^ 
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tejik; vaziyetini düşünmek ödevinde bulunan Sıkı
yönetim Komutanı bunların vazi,fe bölgesine tesi
rinde mütalâa etmekle dpgrü'fcir vazife yapmıştır. 

Arkadaşlar; Sıkıyönetim Komutanı kanunun 
kendisine verdiği ye tk iyedâyâ^rak vazifesi ica-
1)i gerekli gördüğü |§eylerin yâ^ lann iâs ın i ya
sak edebilir. Emsali arasında temayüz etmiş ve 
orduda ki; tecrübeli insanlar arasında bulunan 
Dİî zat ' memleketin varlığına dayanan Büyük 
Meclisini korumak için bu hususla yazı yazmayı 
yasak ^mistir. ' ; " ' '• '" ' ' ' ." '". ' . . ' "".'".'.,"' 

öinaöî Baban' 'arKadagimizla pır kaç gûh ev
vel arkadaşça bir sohbet yaptık/ g a z e t e 
patılma^Srâkasliif 'kiendîsMe iâorduin'gayet ve 
açık bir ifadîe' veI ki&aatleV yapılan muamele te-
ınitmiyaö'hakl^ıri!J3rklriız, bfeh; Sıfcfyb*netimîn aley-

!' kindeydin afedi.' öfobÜnr1, içimizde^ tehlanği1 bir 
arkaû^ş' l i a - a ^ kânatiâial^ 
dedi! «Sikryöiietmı Koniutahl igi 'kanu^^ 
şifle verdiği ; falan yakrj^'! jyazmrya^aksinizl 'diye 
emîr1 verdiği' !hâlde'ö akş&m! riiatbaada g&zetehin 
sahibi '"tiijfa işö hâkini adattt b u l u n m a ve bu 
yazi çiktJ» însafin*l takdire döğer' btuSdtün; 

Muhterem Bayar Sıkıyönetimin,'nthş icaplar 
< üerine kurulmuş bir organ olduğu halde içişlere 
niçin karışıyor diye sordu. Sualinin amelî bir 
cenabı diye1 arzediyoîrumc! Arkadaşlar, ; Türkiye 
; Büyük Millet-İMeolisinkad^r ı «aatii ğelipı çaldığı 
laamaiü :bir^pawıiıalö »işareti ile^yüö bihleınie vatan
daşa s ölüme se vkedecek bsiş > bi»; müessesedir ı \ HArb 
ilânınaı Bi ı MÜ Meelisi; karan iverebılir.nîşteseiçim 
-kavgaları * politika lieapıîarı^i ibarti düşünceleri; -ilk 
zamanların acemiliği j'•• bunlarım hepsi i tabiîdir. 
iFakat.gü^lerjiihaltalar^aylar geçti.'Buular artık 
bitmelidir. ,¥e; İstanbul, Sıkıyönetim, komutanlı-
ğı seçimin bittiği günlerde yasakladığı;bir işi 
şimdi, yapmjşj plan bir gazeteyi cezalandtrmazsa 
pnun artık, - kanunen; mevcut olan otpritçsi kalır 

, nıı,j Kapanan öteki, gazeteler... Bunların, üstünde 
durmadan bana sorulmuş,: olan \, birisi hakkmda 
cevap vereceğim. .,:;••,"ı ! : ;^1 :, 

Y:arm ga^etesijıdenı bahsedildi, -vle Yarın ga-
, zetesi; Gjimhurb^şkanjpa ıaitibW7 ya«ni ^yüzünden 
kapandı,;dediler. HayiFı .arkadaşlar öyle ; değil. 
Beu - her; kapanan gaz,ete; \ için malumat ararım. 
Çünkü size onun hesabını vermekle, mükellef plan 
benim makalenin,: njetninip^Yakit okumuştum, 

, §imd,i iyi. hatırlamıyorunij, > fakat. Cez,a Kanupımıu-
zun filân maddesinde suç sayılan Devletin si-

si nizâmını şöyle veya böyle bozucu neşriyatına 
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devamından dolayı bu gazete kapatılmıştır . 

Sonra sağlı, sollu cereyanlar. Hiç birimizin 
yüreğimle sempatisi olmıyan ve hem Devlete za
rar veren ve bir kısmı kanuna göre suç olan 
bu gibi cereyanları önlemek ve vaktinde tedbir
lerini almak Sıkıyönetim Komutanın vazifesidir. 
Millî bünyemizin tahripçi tesirlerden korunma
sını komutanın yüksek vazife duygusuna borçlu
yuz. Muhterem İlayar" benden teminat istiyor. 
Fikir ler ini tekrar etmiyerek zabıtta nasıl çıkarsa 
dedikleri gibi icabııl edeceğim. Topyekûn ifade 
olarak arzodiyoru.m. 

Bugünkü şart ların Türkiye 'yi malûm tazyik 
altında tu tan mahiyeti devam ettikçe bu bölge
de Sıkıyönetim bizimdir. Eğer bu sebep, şar t lar 
o r t adan kalkarsa kayıtsız şartsız şimdiden kabul 
ediyorum ki Anayasanın gösterdiği sebep olma
yınca Sıkıyönetimi bir gün, hat tâ bir saat fazla 
sürdirmiycceğiz. Düşündüğümüz ve ümitle bekle
diğimiz bu ferah günlere kavuşunca Sıkıyönetimi 
kaldıracağımızı sesimin ve hüviyetimin bü tün 
kuvvetiyle kendilerine vadederim. (Brava sesle
ri, a lkışlar) . 

•Bu arada son not olarak kaydetmişim. Bir 
arkadaşım galiba yandarak Yunanis tan 'da Sıkı
yönetim olmadığından bahsetti ve bize örnek ver
mek istedi. Keski Yunan i s t an 'da daha Sıkıyöne
tim olsaydı. Bu dost ve bedbaht komşu memle
ketin halinden misaller alarak kendi halimizi 
daha fena gösteren, mukayese etmenin hiç olmaz
sa büyük insafsızlık olduğu kanaat ında birleşe
lim. (Bravo sesleri, a lk ış la r ) . 

BAŞKAN' — İçtüzük hükümler ine göre Hü
kümetten sonra bir milletvekiline söz vermek 
mecburiyet indeyim. 

Şimdi söz sırası İsmail Hakkı Çevik ' indir, 
ondan sonra yeterl ik hakk ındak i önergeleri oku
tacağım, daha sonra da yeter l ik aleyhinde ko
nuşacak arkadaşa söz vereceğim. 

Buyurun İsmail Çevik. 
İSMAİL HAKKI ÇEYİK Yaz geçiyorum. 
HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) - Ben de ye

ter l ik aleyhindeki sözümden vaz geçtim. 
BAŞKAN —- O halde şimdi yeterlik önerge

sini okutacağım. 
Yüksek Başkanlığa 

Konuşma, yeter, Hükümet teklifinin oya ko

nulmasını teklif ederim. 
Yozgad Milletvekili 

Sırrı fçöz 

BAŞKAN Diğer dört önerge de aynı me
aldedir. 

Yeterliği kabul edenler... Ltmiyenler.. . Kabul 
edili.:iştir. 

Tezkereyi bir ilaha okutacağım, bir de tak
rir vardır . 

(Tezkere t ek ra r okundu.) 
BAŞKAN — Bir önerge vardır . 
Önergenizde ısrar ediyor musunuz? 

CALÂL BAYAli ( i s tanbul ) - Okunmasını 

rica ediyoruz. 
BAŞKAN ()kutuvorııııı . 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüden arzett iğimiz gibi Sıkıyönetimin 

uzatılmasını içinde bulunduğumuz şar t lara gü-
re memleket menfaat ler ine ve Anayasa hüküm
lerine uygun bulmadığımızdan uzama talebinin 
reddini teklif ile oya konmasını arzoyleriz. 

Afyon Milletvekili Sinob Milletvekili 
Hasan Diııçer Suphi Bal ur 

BAŞKAN - Önergeyi d ikka te alanlar.. . 
(Anlaşılmadı sesleri, hangi önerge sesleri.) 

Simdi okunan uzatma hakkındaki Hüküme
tin vâki teklifinin reddini tazanınıun eden öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ltnıi-
yenler... Önerge reddolıınnıuştur. 

Başka önerge yoktur . Hükümetin teklif etti
ği veçhile; altı ilde, İstanbul, Kdirne, Kırklar
eli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli illerinde 2;> Ka
sını 1940 tar ih inde ilân edilmiş ve eti son 1507 
sayılı kararla 2Ü Haziran 1947 tar ihine k a d a r 
uzatılmış olan Sıkıyönetimin bitini tar ih inden 
başlıyarak altı ay daha uzatılmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyonler... Bu suretle kabul edil
miştir. 

(liuıdenıe devam ediyoruz. ( Vakit gecikti ses
leri.) 

(iörüşmelerin Başka güne tehir a rzusunu gö
rüyorum. O halde önümüzdeki Onma günü saat 
1") te toplanı lmak üzere birleşime son veriyo
rum. 
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