DÖ NEM : 1

C1L T : 2

TOPLANTI : 2

T. B. M. M,
TUTANAK
DERGİSİ
• ••

II

Altıncı Birleşim
19 . 6 .1963 Çarşamba

içindekiler
Sayfa

1. —Geçen tutanak özeti
2. — Yoklama
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları
1. — Amksara, İstanbul ve İzmir'de ilân
edilmiş olan sıkıyönetim süresinin uza
tılması hakkında Başbakanlık • tezkeresi
(3/29)
104:

104
104
104

125

T.B.M. Meclisi B : 6 19 . 6 .1963 0 : 1
1 . — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
27 Mayıs 1-960 İnkılâbı ile, düşürülen Bakan
lardan gayrı bâzı eski Bakanların görevleriyle
İlgili suçlarımdan dolayı soruşturma istemine
dair Başbakanlık tezkerelerimden eski Ticaret
Bakanı Zeyyat Mandalinci'ye ve,
Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nafiz
Körez'e ai't Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 nu
maralı 5 kişilik Komisyon raporları tekrar açık
oya sunularak kabul olunda.
3 . 7 . 1962 tarih ve 11 numaralı Karar ile
kurulan 5 kişilik Komisyonun -elindeki işleri bi
tirebilmesi için, görev süresinin, sona erdiği ta
rihten itibaren üç ay daha uzatılması hakkın
da Komisyon Başkanlığı tezkeresi ile,
Haklarında Meclis soruşturması açılmasına
karar verilen eski Ticaret Bakanı Zeyyat Man-

BÎRÎNCÎ

dalinci ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Nafiz Körez'e ait dosyaların, 3 . 7 . 1962 tarih
ve 12 numaralı Karar ile kurulan 5 kişilik Ko
misyona veril'm'esi, bu Komisyonun görev süresi
nin 5 ay olması ve icabında .soruşturma için baş
ka mahallere gidebilmesi hususları, kabul olun
du.
Birleşim'e .son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Ferruh Bozbeyli

Kâtip
Ağrı
Rıza Polat

Kâtip
Ankara
İbrahim Sıtkı
ffatipoğlu

OTURUM

Açılma saati : 14,00
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok
KÂTİPLER : Mithat Şükrü Cavdaroğlu (Balıkesir), Vefa Tanır (Konya)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi I Birleşimini açıyorum.
2.

YOKLAMA
BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz
müzakereye başlıyoruz.

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

vardır.

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilân edil
miş olan sıkıyönetim süresinin uzatılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/29)
BAŞKAN
yorum.

Başbakanlık tezkeresini okutu-

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 21 . 5 . 1963' tarihli ve 2 - 2/1787 sa
yılı yazımız.
20 - 21 Mayıs 1963 gecesi önceden yapılmış
tertipler sonucunda Anayasayı ihlâl amacını
güden bir ayaklanma hareketi üzerine Bakanlar
Kurulunca, bir ay süre ile Ankara, İstanbul ve
İzmir illeri sınırları içinde ilân edilen ve Türki

ye Büyük Millet Meclisinin 22 . 5 . 1963 tarihli
ve 70 saydı Kararı ile onaylanmış bulunan sıkı
yönetimin 21 . 6 . 1963 tarihinden itibaren iki ay
süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet
Meclisine arzı, Bakanlar Kurulunca 17. 6 . 1963
tarihinde uygun görülmüştür-.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
İsmet İnönü
Başbakan
BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Zekâi Dorman; Adalet Partisi Grupu adına
Sayın Ali Naili Erdem söz almış bulunmakta
dırlar. Şahısları adına söz alanlar : Sayın Sıtkı
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Ulay, Saym Aziz Zeytinoğlu, Sayın Kadircaıı
Kaflı ve Sayın Kadri özek arkadaşlarımızdır.
Sayın Ulay, lehinde mi, aleyhinde mi, üze
rinde mi konuşacaksınız?
SITKI ULAY (C. Senatosu Tabiî Üyesi) —
Üzerinde konuşacağını.
BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu zatıâliniz?...
AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir Milletve
kili) — Lehinde konuşacağım.
BAŞKAN — Sayın Kaflı, Zatıâliniz ?
KADÎRCAN KAFLI (Konya Milletvekili) —
Üzerinde konuşacağım.
BAŞKAN — Sayın Özek, siz?
KADRİ ÖZEK (izmir Milletvekili) — Lehin
de konuşacağım.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Dornıan, M. P.
(îrııpu adına...
M. P. T. B. M. M. GRUPU ADINA ÖMER
ZEKÂl DORMAN (istanbul Milletvekili) —
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar,
20 - 21 Mayıs olayları dolayısiyle ilân edil
miş bulunan sıkıyönetimin iki ay müddetle uza
tılması Hükümet tarafından talebedilmektedir.
Millet Partisi Büyük Millet Meclisi Grupu
adına, bu talebin isabet derecesini tâyin bakımın
dan, sıkıyönetimin Anayasamızda ifade ve tari
fini bulan mahiyeti üzerinde kısaca durmakta
fayda mülâhaza etmekteyiz.
Hürriyetlerin geçici olarak kayıtlanmasını
veya duyurulmasını tazammun eden sıkıyöne
tim, Devletin varlığını tehdideden tehlikeler
karşısında kabul edilmiş, kanuni ve hukukî bir
müessesedir. Ne zaman ilân edileceği hususu da,
keyfî takdirlere bırakılmamış, Anayasamızda
açıkça ifade ve tesbit olunmuştur..
Bu mahiyetine göre sıkıyönetim, ilânını za
ruri kılan sebebin devamiyle mukayyedolmak zo
rundadır. ilânını ieabettiren haller ortadan kalk
tığı takdirde, sıkıyönetimin devamı, Anayasanın
tecvizedemiyeceği bir hareket teşkil eder.
Şimdi bu hukukî gerçeklerin ışığı altında
Hükümetin talebini bir tahlile tabi tutacağız :
Hükümet Sözcüsünün basında intişar eden beya
nına göre, Bakanlar Kurulu, başlamış bulunan
dâvaların henüz sonuca bağlanmadığını nazara
alarak, sıkıyönetimin iki ay uzatılması görüşünü
Türkiye Büyük. Millet Meclisine arza karar ver
miştir.
Muhakemelerin ne kadar devam edeceğini ön
ceden kestirmek mümkün değildir. Hâdisenin ve
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adlî muamelelerin mahiyeti icabı, bu müddet çok
uzayabilir. Muhakemelerin devamınca sıkıyöne
timin uzatılması icabedeceği şeklinde bir kaideyi
kabule imkân yoktur. Sıkıyönetimin devamını
muhakemelerin bitmesine bağlamak suretiyle be
nimsenecek bir tatbikat, memleketin siyasi, sos
yal ve ekonomik hayatı üzerinde telâfisi imkân
sız büyük zararlar doğurabilir.
Bu ciheti böylece belirttikten sonra şimdi
Hükümet talebiyle (izmir, istanbul ve Ankara)
nm durumunu karşılaştıracağız :
20 - 21 Mayıs hâdiselerinin izmir'le de irti
batı bulunabileceği mülâhazasiyle bu il için de
sıkıyönetim kararı kabul edilmişti, izmir'de
sıkıyönetimin ilânını ve devamını icabettirecek
bir hâdisenin mevcudiyetine dair bugüne kadar
umumi efkâra ve Yüksek Meclise verilmiş bir
bilgi yoktur. Anlaşıldığına göre bu ilde sıkıyö
netimin ilânını gerektiren bir hâdise cereyan et
memiştir. Bu durum karşısında tzmir ilinde sıkı
yönetimin devamının talebedilmesi, hukukî mes
netten mahrum bulunmaktadır.
istanbul iline gelince :
Bu ildeki Sıkıyönetim Komutanlığının 21 nu
maralı tebliğinde aynen şöyle denmektedir :
«20 - 21 Mayıs olaylarına istanbul'dan katıl
maktan sanık olanlar hakkında istanbul Sıkıyö
netim Adlî Amirliğince yapılmakta olan tahki
kat sona ermiş ve haklarında salâhiyetsizlik ka
r a n verilen sanıklar, tahkikat dosyalariyle birlik
te Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı bir numa
ralı Adlî Amirliğine teslim edilmişlerdir.»
Sıkıyönetim Komutanlığının bu tebliğinden
de anlaşıldığına göre istanbul'da 20 - 21 Mayıs
olaylariyle alâkalı bir muhakeme cereyanı bahis
konusu değildir.
Bu olaylar dışında kalan hâdiselerle ilgili
muhakemeler devam ediyor diye, memleketin en
mühim fikir ve basın merkezi olan bir ilde sıkı
yönetimin uzatılması fedakârlığı istenemez.
Sıkıyönetimin bu ilde devamını icabettirecek
başkaca bir sebep de ortaya konmadığına göre
sıkıyönetimin bu ilde de nihayet bulması lâzım
dır.
Ankara'ya gelince :
20 - 21 Mayıs olaylariyle alâkalı sanıkların
muhakeme edildiği yegâne il Ankara'dır Hükü
met Sözcüsünün ileri sürdüğü mucip sebebe gö
re, sıkıyönetimin ancak, bu ilde devamı talebolunabilir.
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Muhakemelerin cereyanı süresince sıkıyöneti
min devamını bir kaide olarak kabul edemiyeceğimizi yukarda belirtmiştik. Bununla beraber,
muhakemede sorguların henüz tamamlanmadığı
bir merhalede sıkıyönetimin kaldırılarak işin
başka mahkemeye tevdiini de münasip bulmadı
ğımızdan grupumuz Hükümet talebini ancak,
Ankara için kabul edebilecektir.
Mâruz sebeplerle sıkıyönetimin yalnız Anka
ra için uzatılmasını talebeden bir önergeyi de
sunuyoruz.
Muhterem arkadaşlar;
Şimdi de sıkıyönetimin tatbikatı hakkında
görüş ve tenkid ve temennilerimizi ifade edece
ğiz :
Sıkıyönetim, muhafazası uğrunda daha dün
şehitler verdiğimiz Anayasamızda tarifini bulan
kanuni ve hukukî bir rejimdir.
Murakabe ve mesuliyet mefhumlarının dışın
da keyfî ve karanlık bir idarenin adı değildir.
Bizim Anayasamız, bâzılarının telâkkisince, sıkı
yönetimi bir Hükümet diktatörlüğü olarak ka
bul etmemektedir.
Sıkıyönetim, Hükümetin dışında ve fevkinde
bir müessese değildir. Ona bağlı ve onun mesuli
yeti altında işliyen bir idaredir. Hükümet sıkı
yönetimin tatbikatı karşısında, kendisi mesul
değilmiş gibi (Komutanlar böyle takdir etmiş
tir.) diyemez. Onları tâyin eden kendisidir. On
lara emir vermek yetkisine sahiptir ve faaliyet
lerini Anayasa ve kanunlar çerçevesine sokmak
la. mükelleftir.
Sıkıyönetim yetkilerinin kötüye kullanılma
sı halinde Hükümet, Meclise karşı siyaseten so
rumludur. Ayrıca sıkıyönetimin tatbikatı her
idari tasarruf gibi, Anayasamızın sarahatina
g'âı-e kazai murakabeye tabidir.
Tarihimizde sıkı yönetim müesesesi çok defa.
suiistimal edilmiş ve acı hatıralar bırakmıştır.
iktidarlar bu müesseseyi siyasi emelleri uğrun
da bir baskı ve sindirme vasıtası olarak kullan
mışlardır.
Bu gerçeği aramızda en iyi bilenlerden birisi
de Sayın Hükümet Başkanı İnönü'dür. Daha es
kilerin üzerinde durmıyalım sıkıyönetimin fark
lı muameleleri ve. iç politikada bir baskı vasıta
sı olarak kullanılması karşısında bugünkü Hü
kümet Başkanı muhalefette iken gösterdiği has
sasiyeti hatırlamak • mevkiindedir. (Ortadan

«göstermiyor mu» sesleri) Hatıraları tazelemek
bakımından tarihî bir vesikadan bir parça oku
mak istiyoruz.:
7 Ekim 1955 te Bursa'da Sayın İnönü'nün
Başkanlığında toplanan C. H. P. Parti Meclisi
8 . 10 . 1955 tarihli tebliğinde şöyle demekte
dir :
«Ankara, İstanbul, ve İzmir'de örfi idare ilân
edilmiştir. Örfi idarenin vatandaş haklarında kı
sıntılar ve daraltmalar yapması tabiatı icabmdandır. Ancak bu idare Anayasanın sarahatine
ve hususi kanunun hükümlerine göre hareket et
mek mecburiyetindedir', örfi idare gerçi yalnız
üç vilâyette ilân edilmiştir. Ancak bu üç vilâye
tin merkezlerinin başlıca fikir ve basın mer
kezleri olması dolayısiyle bütün memlekette te
sirini göstermiş, siyasi hareket ve faaliyetler
bundan müteessir olmuştur, örfi idaremin ilânın
dan beri geçen bir ay zarfında muhalefet gazete
siz kalmış ve basın vazifesini büsbütün başara
maz hale gelmiştir. Halbuki bu zamanda iktidar
her türlü siyasi faaliyete devam etmekte ve mu
halefet aleyhine isnat ve tarizlerini yürütmekte
dir. Bu durum muhalefeti vazifesini ifa edemez
bir hale getirmiştir.» Sayın İnönü ve partisi dün
böyle söylüyorlardı.
Muhterem arkadaşlar :
Acaba bu defaki tatbikat ne istikamettedir?
Bir taraftan gayet ehemmiyetsiz sebeplerle
gazeteler kapatılıp bir sindirme havası yaratı
lırken, diğer taraftan bâzı gazeteler tecavüz ve
tahrik imtiyazına mazhar kılınmıştır. (Soldan
alkışlar, ortadan «kim söylüyor, Bölükbaşı mı?»
sesleri) Bölükbaşı değil, grup söylüyor. Sıkıyö
netimin yasaklarına ve bilhassa 20 - 21 Mayıs
olaylarına, ait tefrika, röportaj, yorum ve buna
benzer neşriyat yapılması yasağına uymıyan, te
cavüz ve tahriklerin en çirkin örneklerini veren,
atlatılmış bir felâketi istismar eden neşriyat
devam etmiştir. C. H. P. niıı resmî organı olan
Ulus gazetesinin, neşriyatı bu iddiamızın bir deli
lidir.
Sıkıyönetim yasağını dinlemiyen ve za
ten 7 günde bir çıkan bir dergi ise toplama ka
rarı verilmeksizin 8 gün için kapatılmış ve böyle
ce zevahirin korunması ile iktifa olunmuştur.
Buna karşılık sıkıyönetimin hangi yasağa uy
madığı bildirilmeksizin bir gazete süresiz kapa
tılmaktadır, (Ortadan «az bile» sesleri) Efkarı
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suretiyle meriyete girmiş ve bu itibarla zarureti
takabbül edilmiştir.
{
Her şeyden evvel Adalet Partisi Grupu adı
na, demokratik nizama ne büyük bir azim ve
I iman ile bağlı bulunduğunu sadece Türk Millej tinin değil cihanın da takdirine mazhar olacak
i .tutumu ile teyit ve ispat eyliyen Kahraman
Türk Silâhlı Kuvvetlerine şükranlarımızı arz
eder (Soldan, alkışlar)
Yukarıda işaret ettiğimiz gibi Hükümetin
fevkalâde hallerde ve geçici bir süreye münha
sır olmak üzere bâzı istisnai hükümler vaz ve
tesis eylemek veya birtakım hürriyetleri kainin
dairesinde kayıtlamak veyahut da durdurmak
gibi yetkilerle teçhiz edilmesinden her hangi bir
endişe duymaya imkân ve mahal 'olmadığına
yürekten inanmış bulunmaktayız.
Yeni Anayasamız muvacehesinde, sıkıyöne
tim müessesesinin nasıl işlemesi ve ne şekilde
işletilmesi icabedeceği konusundaki düşünce ve
görüşlerimizi bu vesile ile açıklamakta fayda
ve zaruret görmekteyiz. Yeni Anayasamızın
sıkıyönetimin ilânına imkân veren 124 ncü mad
desinin son bendi, sıkıyönetimin ne şekilde uy
gulanacağının bir kanun ile düzenlenmesini
âmirdir. Aynı zamanda Anayasamızın 1 1 nci
Millet Partisi Büyük Millet Meclisi (Trupu,
maddesinde kişisel hak ve hürriyetlerin hiçbir
bu esaların davacısı ve takipçisi olmakta devam
mülâhaza ile özüne dokunulanııyacağı da tas
edecektir. Sıkıyönetimin yalnız Ankara'da de
rih edilmiştir. Halen cari olan ve sıkıyöneti
vamı hakkındaki önergemiz reddedildiği takdir
min yetkilerini tasrih eyliyen. hükümlerin bu
de bizzarure Hükümet teklifi aleyhinde oy vere
esaslarla intibak derecesi tetkik edilmiş değil
ceğimizi arz ederiz. Saygılarımızla. (Sağdan al
dir.
kışlar)
Diğer taraftan Anayasamızın. geçici 7 nci
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Ali
maddesi bu Anayasa ile kurulacak kurum ve ku
Naili Erdem.
rullarına ait kanunların Meclisin ilk toplantı
ADALET PARTİSİ T. B. M. M. URUPU
sından itibaren 6 ay içerisinde ve Anayasanın
ADINA ALt NAİLÎ ERDEM (İzmir Milletveki
yeniden tedvinine emreylediği kanunların da
li) — Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhte
nihayet 2 yıl içinde çıkarılması mecburiyetini
rem üyeleri,
koymuştur. Anayasada tasrih edilen müddetler
Yüce Meclisinizin malûmu olduğu üzere bu
gelip geçmekte olmasına rağmen Hükümetin hâ
gün iki ay daha uzatılması Hükümetçe talep ve
lâ sıkıyönetim konusu ile ilgili bir kanun tasarı
teklif olunan Sıkıyönetim, 23 . 5 . 1963 tari
sını ele almamış olmasına dikkati çekmek isteriz.
hinde 21 Mayıs olaylarının isabetle tahkik ve
Bunun içindir ki, yeni Anayasanın, İçendi ruhu
tasfiyesi ve rejimin selâmeti gibi maksatlarla
na has bir tarzda tedvinini derpiş ettiği sıkıyö
kabul ve ilân olunmuştu.
netim rejimi hükümleri, bu prensiplere ne dere
ceye kadar intibak ettiği her zaman münakaşa
Haddizatında saükıyönetinı, hükümetlerin mec
konusu
olabilecek eski kanunla yürütülmekte
bur kalmadıkça tatbikini istemiyecekleri bir
v
dir.
idare tarzıdır. Bugün memleketimizin üç bü-'
yük şehrinde cari olan sıkıyönetim Hükümetin
Sıkıyönetim makamlarının, eski kanunda
gördüğü lüzumun T. B. M. Meclisince tasvibi
nıevcudolan yetkileri, yaşadığımız devrin şartbulandırıcı ve bâzı kütleleri, tezyif edici neşri
yatta bulunduğu iddiasiyle bir gazete .süresiz
kapatılırken, Ulus'un muhalefete, kütlelere ve
şahıslara tecavüzde bulunması üzerinde durul
mamıştır. Tecavüze uğrıyanların sesini duyur
mak imkânı elerinden filen alınırken Ulus ga
zetesine tanınan tecavüz ve tahrik imtiyazının
devamı son derece elem vericidir.
Sıkıyönetim ilânına sebebolan hâdisenin ve
bu hâdisenin tekevvününde ve seyrinde Hükü
mete terettübeden mesuliyetin muhasebesi Büyük
Mecliste yapılmadan, muayen şahıslara itibar
sağlamak için olayların tefsir, istismar vo böyle
ce öğünme yoluna sapılması ibretle üzerinde du
rulacak bir vakıadır.
Bu nevi tatbikat karşısında muhalefette iken
gösterdiği hassasiyeti bugünkü Hükümet Başka
nının unutmuş gözükmesi ve seyirci kalması ise
ayrıca hazindir.
Hükümete bu gerçekleri ve mesuliyetini, sı
kıyönetimin iç. politikada bir baskı vasıtası ola
rak kullanılamayacağını,- yasakların Anayasa
ve kanunların ruhuna, zaruretlerin miktarına
uygun olması ve eşitlik dairesinde tatbik edil
mesi icabottiğini hatırlatırız.
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Ama bu memlekette sıkı yönetim komutanları,
hele bu devrede, muayyen bir siyasi iktidarın
amalini yerine getirmek için kullanılmazlar, kullandırılamazlar. (O. H. P. den bravo sesleri, al
kışlar)

i arma uygun bir anlayış içinde tatbik edeceği
tabiîdir. Fakat Anayasa hükümlerinin korun
masını da takdire terk etmek muvafık olamaz.
•Bu sebeplerle Anayasanın talep ettiği yeni sıkı
yönetim kanununun Hükümet tarafından Mec
lise getirilmesini modern hukuk devletinin za
ruri icaplarından saymakta ve bu lâzimenin bir
an evvel gerçekleşmesini temenni etmekteyiz.
Adalet Partisi (Trupu adına, sıkıyönetimin
üç vilâyette iki ay uzatılması hakkındaki tekli
fe müspet oy kullanacağımızı arz ederim.
Hürmetlerimle. (Alkışlar)

, . Muhterem arkadaşlar; sıkıyönetim, bir hu
kuk rejimidir. Sıkı yönetimin kararları Danıştaym murakabesine tabidir. Binaenaleyh böyle
sine vahim şartlar geçirmekte bulunan bir mem
lekette, gerek tarafsızlığından asla şüphemiz ol
maması gereken Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bün
yesinden çıkmış olan şerefli sıkı yönetim komu
tanlarına, gerek icabında elbette ki, yetkilerini
kullanmasını bilecek olan Danıştaym bağımsız
hâkimlerine Meclisçe itimat etmek mecburiye
tindeyiz. Bu itimadı sarsabilecek en ufak bir ke
limenin bu kürsüden talâffuzunu ben bugünkü
şartların vahametiyle asla kabili telif olmıyan
bir mesuliyetsizlik-sayarım.. (Ortadan, alkışlar)

BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın
Coşkun Kırca.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ T. B. M.
M. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA (İstan
bul Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarım,
Anayasa düzenini yıkmak maksadiyle vukubulmuş bir isyan hareketinin bastırılmasiy.e bir
likte, bu isyan hareketinin, ilânını gerektirdiği
sıkı yönetimi lüzumlu kılan şart ve icapların da
ortadan kalkmadığını büyük bir olgunlukla ka
bul etmiş bulunan Adalet Partisi Grupu sözcüsü
muhterem arkadaşıma teşekkür ile sözlerime
başlamak istiyorum. (Bravo sesleri)
Hakikaten, dünyanın her hangi bir yerinde
sıkı yönetimin ilânına sebep teşkil eden vahim
bir hâdise ortadan kalkmakla o sıkı yönetim uza
tılmamak iktiza eder diye bir kaide mevcut ol
saydı, Anayasanın 124 ııcü maddesinde, başka
birçok 'memleketlerin anayasalarında da yer al
dığı veçhile, sıkı yönetimin uzatılması ihtimali
ni derpiş etmeye lüzum kalmazdı.

Muhterem arkadaşlar, Sayın Ali Naili. Er
dem arkadaşımız, mevcut örfi İdare Kanunu
nun, Anayasanın icaplarına uygun telâkki edilemiycbileceği yolunda bâzı mütalâalar serd etti
ler. Kendilerinin de belirttiği gibi, mevcut örfi
İdare Kanununun Anayasaya uygun olup olma
dığı münakaşası, örfi idare süresince örfi idare
komutanlıklarının aldıkları kararlar üzerinde
bâzı şüphe ve tereddütleri efkârı umumiyede ya
ratabilir. Bu itibarla, bu konuyu burada deşmek
de, sıkı yönetim komutanlıklarının tasarrufları
üzerinde şu şartlar altında.milletçe aynı hüsnü
niyet açısında bulunmamızı temin etmek bakı
mından bir zarurettir.

Muhterem arkadaşlarını, bu itibarla, Cum
huriyet Halk Partisi olarak biz, sıkı yönetimin
devamını böylesine bir hâdiseden sonra, münha
sıran mahkemelerin şu veya bu şehirde devam
edeceği mülâhazasiyle değil; fakat bu konuda
bir millî güvenlik kurulunun, bir Bakanlar Ku
rulunun icra mesuliyetini üstüne almış üyeleri
nin hüsnüniyetlerine tam olarak inanmak sure
tiyle kabul ediyoruz.
Munterem arkadaşlar, Millet Partisi Grupu
sayın sözcüsünün Ulus gazetesinin hangi neşri
yatından bahsettiğini anlıyamadığımızı C. H. P.
Grupu adına açıklamak isterim. Şunu da bilhas
sa belirtmek isterim ki, elbetteki sıkı yönetim
komutanları, Yüce Meclise karşı siyasi mesuli
yeti yüklenmiş olan, Hükümetin emrindedir]er.

Muhterem arkadaşlarım, mevcut örfi İdare
Kanunu, birtakım temel hak ve hürriyetlerin
sınırlandırılmasını derpiş etmektedir. Bu sınır
landırma bir kanuna istinaden olacaktır. Ana
yasamızın 124 ııcü maddesinin son fıkrası; «sı
kı yönetim veya genel olarak savaş halinde han
gi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl
yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağı
veya durdurulacağı kanunla gösterilir» demek
tedir. Eğer, Anayasamızda yer almış temel hak
ve hürriyetlerin sıkı yönetim halinde nasıl ka
yıtlanacağı veya durdurulacağına mütaallik bir
kanun esasen mevcutsa; ayrıca yeni bir kanun
çıkarmaya elbette ki lüzum yoktur. Meğer ki
bizatihi bu kanun Anayasanın hükümlerine ay
kırı ola...
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Muhterem arkadaşlarım; şunu bilhassa be
lirtmek isterim ki, Anayasanın 11 nei maddesi
ne istinaden hak ve hürriyetlerin özüne hiçbir
surette dokunulamıyacağı yolundaki hükmün,
mevcut örfi İdare Kanununda yer alan kayıtla
maların bir kısmının veya tamamının şu veya bu
istikamette tahfifim gerektirdiği iddiası asla
varit değildir.
Muhterem arkadaşlarım, bizim Anayasamız
tedvin edilirken, bütün kelimeler, bütün tâbirler,
bütün mefhumlar, insan hak ve hürriyetlerine
dayanan Batılı demokrasilerinde anlaşıldığın
dan farklı anlaşılmış değildir.
Sıkıyönetim Batı demokrasilimde nasıl anla
şılır? Sıkıyönetim Batı demokrasilerinde hak ve
hürriyetlerin icabında tam olarak geçici bir süre
için durdurulmasını ve kayıtlanmasını pekâla
derpiş eden bir rejimdir. Sıkıyönetimi gerekti
ren vahîm olaylar bunu gerektirmiş olduğu için
dir ki, başka memleketlerde de bu böyle olmuş
tur. Bizde sıkıyönetimi, Anayasamızın 11 nei
maddesi mevcuttur, diye Batı demokrasilerinden,
hele o demokrasilerin bir kısmında bizim 11 nei
maddeye benzer maddeler ve hükümler yer al
dığına göre, başka türlü anlamak için hiçbir se
bep mevcut değildir.
Muhterem arkadaşlarım, bu izahat dairesin
de biz, mevcut örfi İdare Kanununda yer alan
hak ve hürriyetleri kısıtlayıcı hükümlerin ve bu
hükümlere istinaden sıkıyönetim komutanlıklarmca ısdar olunan tasarrufların Anayasaya ay
kırı olabileceği şüphesinin, hiçbir suretle efkârı
umumiyemizde yer almaya hak kazanamıyacak,
yersiz ve tehlikeli bir şüphe olduğu kanaatinde
yiz ve Hükümetin tezkeresine, Cumhuriyet Halk
Partisi olarak müspet oy kullanacağız. (Orta
dan, alkışlar)
BAŞKAN — Grupları adına söz istiyen ar
kadaşlarımız konuşmuşlardır. Şimdi şahısları
adına konuşmak istiyen arkadaşlarımıza geçiyo
rum.
Sayın Sıtkı Ulay.
SITKI ULAY (C. Senatosu Tabiî Üyesi) —
Muhterem arkadaşlarım, örfi idarenin bir müd
det daha devamı yolundaki Hükümet teklifine
öyle zannediyorum ki, vâki tenkid ve görüşleri
mizi mütakıp ekseriyetle müspet oy vereceğiz.
Yalnız verilecek bu müspet oyun canü gönül
den ve örfi idare nizamını arzuladığımız ve be-
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nimsediğimizden ileri gelmediğini bilmekte ve
belirtmekte ve bunu mecburiyetlere bağlamakta
büyük faydalar vardır.
- Hiç şüphesiz ki, bu benimsememenin sebebi
asla örfi idarenin tutumundan veya her hangi bir
nahoş hâdisenin zuhurundan veya müşahedesin
den ileri gelmez. Çünkü, üzücü hâdiselerin akabindeki görüşmelerimde de huzurlarınızda arz
ettim ki; demokrasiyi tam mânası ile benimsemiş,
millet iradesi ve hâkimiyetine hürmetkar ve ol
gun Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinden çıkan
bir örfi idarenin, en büyüğünden, en küçük per
soneline kadar, gerekli kanunlar ve Anayasaya
hürmetkar tutumu müşahede, olunacak ve sonu
na kadar da katiyetle umarım ki, böylece devam
edecektir, demiştim. Ve görüyoruz ki, bugün bü
yük şehirlerimiz caddelerinde örfi idarenin mev
cudiyeti ve ademi mevcudiyeti dahi hissolunmamakta ve ilk tecrübelerde olduğu gibi demok
ratik ruhu tırmalayıcı, «açtım, kapadım» tarzın
daki bencil tutum ve ifadelere çok şükür tesadüf
olunmamaktadır. Ve inşallah devamı müddetince de olunmıyacağma inanıyorum.
Yalnız büyük sebepler ve mecburi zaruretler
dışı biraz da uzun süreli ve birbirini takibedici
bir sıkıyönetimi benimsememiş olacağımızın ben
ce önemli sebepleri şunlar olsa gerektir :
1. Türkiye, bugün özlediği ideal demokrasi
ye birçok üzücü hâdiseleri mütaakıp başını taş
tan taşa vurarak henüz yeni giriyor ve bunu yer
leştirmeye çalışıyor. Bu esnada uzun süreli ve
birbirini takibedebilecek bir sıkıyönetim ile he
pimizin malı olan bu emanete bir gölge düşürür
müyüz ve acaba nesli âtiye bunu sıkışınca bir
usul ve âdet gibi göstermiş olur muyuz korkusu
ve endişesindendir.
2. Belki bâzı yeraltı propagandalarını hepi
miz duyuyoruz ve kulaklarımıza kadar geliyor
ki, en huzurlu ve en kestirme yol bir askerî ida
redir, tarzındaki konuşmalarını yayanlar ve ge
liştirmeye çalışanlar vardır.
Ve maalesef içteki ve dıştaki hasımlarımızın
da şimdiki arzuları, Türkiye'de evvelâ bir askerî
idarenin kurulması yegâne teminat ve varlığımız
olan tarafsız ordunun politikaya bulaştırılması
ve neticede hürriyet ve istiklâlimizin teminatı bu
varlığın yıpratılarak zevkle bekledikleri emelle
rine ulaşmalarıdır. Hasmın bu hedefini dikkatle
göz önünde tutacağımıza inanmakta ve güven
mekteyim.
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3. 27 Mayıs idealinin büyük milletçe benim i korunması ile vazifeli olan Silâhlı Kuvvetleriımizde yeniden elîm bir yara açmıştır. Bu arada
senen ruh ve mânasına, her şeyde açıklık ve
Silâhlı Kuvvetlerimizin temel ikaynağı Harb
hürriyetler prensibi özelliğine bir şey düşürmüş
Okullunun durumu yürekler acısıdır.
olmıyalım gibi iyi niyet arzusundan ileri gelir.
4. Ve en önemlisi de politika denilen nes
Anayasayı çiğnemek ve Cumhuriyet rejimi
neyi, teşbihte hata olmazsa, bir civaya ben
ni yıkmak istiyen vatan hainlerine asla müsa
zetirsek, yer üstünde tutunamayınca birdenbire
maha edilemez. Bu cinayeti işliyenleri cezalan
yeraltına intikali ve bu yer altında bâzı gölge
dırmak için bütün imkânları kullanmak icabler arıyarak yer üstündeki açıklıktan daha za
eder. Bu anlayışla Hükümet bir ay önce 3 bü
rarlı olabilmesi ihtimallerinin vâridihatır olu
yük şehrimizde Sıkıyönetimi koydu. Büyük Mec
şudur.
lis de bu kararı tasdik etti.
İşte arz ettiğim bu sebeplerle benim gerek
Fakat acı bir gerçektir ki, (Sıkıyönetim tat
Büyük Meclisten ve gerekse onun Hükümetin
bikatı hemen hemen eskiden olduğu gibi yürüden istirhamım şunlar olacaktır :
I ımeye başlamıştır.
Tarihimizin son 60 senesinin çok büyük kış
1. inşallah hâdiseler zorlamaz ve icbar et
ımı Sıkıyönetim altında (geçmiştir. Yeni Anayasa
mez ise bu uzatmanın ilk ve son olması,
milletçe kabul edileli 2 sene îbile olmamışken,
2. İşlerin ehliyetli ve dinamik Hükümeti
tekrar Sıkıyönetim konulmak zorunda kalınma
mizce gerektirdiği lüzum. ve ehemmiyet derece
sı son derece esef vericidir. Zira (bu memlekette
sinde maharetle tutulup süratle müspet ve yapıcı
Sıkıyönetimin pek acı hatıraları vardır. Sıkıyöbir neticeye ulaştırılması,
I netim rejimin lehinde olduğu kadar aleyhinde
3. Yasaklar mevzuunda gece kazanan vatan
I de kullanılmıştır.
daş ile turizm mevsiminin her halde göz önünde
I
Bir Halk Partili arkadaşımız sadece iyi niye
tutulacağı ricalarından ibaret kalacak. Ve son
tin yeter olduğunu söyledi. İyi niyetle işlenen
olarak da; cümlemizi üzen ve yüreklerimizi ren
I siyasi cinayetler (tarihte pek çoktur.
cide eden tarihî Harb Okulumuzun şahsiyeti mâneviyesinin rencide olunmadan demokratik nizam
Yeni Anayasa Sıkıyönetim hakkında özel ka
ve anlayış içerisinde elbirliği ile yeniden ihyası
nun (hazırlanımaıSHiı emreder. Halbuki bu emir
yolunda gerekli gayretlerin cümlemizce ve Hü
hükümetler tarafından ihmal edilmiştir. Bu
kümetimizce lütuf buyurulması olacaktır.
I yüzden Sıkıyönetime 1940 tarihli eski kanunla
I girilmiştir. Bu kanunun ise birçok
maddeleri
Teşekkür- ve hürmetlerimi takdim ederim.
Anayasaya aykırıdır. Anayasayı, Anayasaya ay
(Alkışlar)
kırı kanunlarla korumaya kalkışmak Ibüyük teBAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu.
I ızada düşmektir. Yeni Anayasaya uygun Sıkıyö
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir Milletveki
netim Kanununu Meclise getirmiyen hükümetli) — Partim adına konuşulduğu için ben koI 1er ellbejt sorumludurlar. Bu eksiği tamamla
nuşmıyacağum.
mak ve daha büyük zararları 'önlemek üzere Hü
BAŞKAN — Sayın Kadircan Kaflı.
kümetin bahis konusu kanun tasarısını en kısa
KADİRCAN KAFLI (Konya Milletvekili)
I zamanda Meclise getirmesi icabeder.
— Büyük Meclisin sayın üyeleri,
Teminatlı çağdaş bir Anayasanın ve deimokSayın senatörler ve milletvekilleri,
raltilk rejimin kurulmam için 14 sene çalışan, bu
Anayasanın '22 nci (maddesinin 6 ncı fıkrası
ülkünün (gerçekleştiğini görmekle bahtiyar olan
na göre (Türkiye'de yayınlanan gazete ve derCJK.M. Partisine mensup Ibir milletvekili olarak
ıgiler ancak 57 nci maddede belirtilen fiillerden
konuşuyorum.
ımahkûm o'lıma halinde mahkeme kararı ile ka
21 Mayıs 1963, tarihimizin en üzücü hâdise
patılabilir.)
lerinden birinin geçtiği gündür;
çünkü her
Bahis konusu 57 nci maddede gazetelerin ka
Türk vatandaşının saygı göstermesi
gereken
patılmasını icabettiren fiiller (demokratik ve
Anayasa o gün ortadan kaldırılmak istenmiştir.
lâik Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi
Millî iradenin bu temel eserini yıkmak istiyen- , I ve nıilliyetiyle bölünmezliği temel hükmüne uy1er yalnız vatan müdafaası ile ve Cumhuriyetin 1 gun hareket etmemektir.)
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Kapatılan gazetelerde böyle filler olmadığı
gibi olsa da mahkeme kararı ve mahkûmiyet
yoktur. Bu itibarla Anayasa ihlâl edilmiş değil
midir ?
Sıkıyönetimin birçok vatandaşları yakaladı
ğı, günlerce tecrit ettiği, aileleriyle görüşmeleri
ne ve avukat tutmalarına imkân vermediği öğ
renilmiştir. Halbuki Anayasa'nm 30 ncıı mad
desinin 3 ve 4 ncü fıkralarına göre (Yakalama
ve tutuklama sebeplerinin ve haklarındaki iddi
aların yazılı olarak hemen bildirilmesi, 24 saat
içinde hâkim önüne çıkarılması, hâkim önüne
çıkarılınca durumunun hemen yakınlarına bildi
rilmesi gerekir.)
Bu hususlara da riayet edilmemesi yüzünden
Anayasanın ihlâl edildiği vâki değil midir?
Sıkıyönetim dışında bir teşekkülün vazife
ve salâhiyetlerini aşarak vatandaş hürriyetine
ve mesken dokunulmazlığına tecavüze yelten
diği görülmüştür. Şöyle k i :
21 Mayıs ayaklanmasının bastırılmasından
sonra bütün sanıklar, hattâ ayaklanmanın ele
başıları emniyet kuvvetleri tarafından yakalan
dıkları halde, bu ayaklanma ile hiçbir ilgisi ol
madığı Birinci Sıkıyönetim Mahkemesinde oku
nan kararnameden de anlaşılan Emekli Hava
Alb. Halim Menteş'in evine Hava Kuvvetlerin
den bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, üsteğ
menler ve astsubaylardan mürekkep silâhlı bir
müfreze Hava Kuvvetleri Kumandanlığına ait
bir jeep ve bir minibüsle o defa gelmiş, evi sar
mış, ateşe hazır silâhlarla arama yapmış, bir ya
kınının evinde olan Halim Menteş bunu öğre
nince bizzat Emniyet 1 nei Şubeye gitmiştir.
Halim Menteş evde bulunsaydı pek müessif
bir hâdise olabilirdi. (Ortadan «Ne biliyorsun»
sesleri, gürültüler.) (Sözümü dinleyin, dinleme
ye mecbursunuz... Bununla beraber hanımı dü
şü]) bayılmış, zaten hastalıklı olduğundan ölüm
tehlikesi geçirmiş, çocuklar çok korkmuşlardır.
Bu hâdise bana bir faciayı hatırlattı :
J946 yılından sonra çok partili demokratik
nizama geçtiğimiz sırada merhum İstanbul Mil
letvekili Fuat Arna'mn evini gece polis basmış,
bu yüzden korkan küçük kızı aklını kaybet
miştir. Fuat Arna ve hanımı bu feci hâdisenin
tesirinden kurtulamıyarak geçen sene birer ay
aralıkla son nefeslerini verdiler. («Ne alâkası
var», sesleri.) Zavallı kızları ise 15 seneden be-
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fi ancak demir karyolaya bağlı olarak yaşamak
tadır. Bu hal şüphesiz ölümden bile beterdir.
Kanun tatbikatının böyle facialara sebep olmıyacak şekilde medenî bir tarzda, bilhassa ancak
yetkililer tarafından yapılması gerekir.
ARÎF ERTUNGA (îzmîr) — Siz de gülü
yorsunuz ya...
KADIRGAN KAFLI (Devamla) Siz bana
vaktiyle de güldünüz; ama kendiniz ziyanlı çık
tınız.
Sayın üyeler,
Hak ve adaletin korunması ile mükellef en
büyük kuvvet olan Büyük Meclisin icra organı
kanun tatbikatını kontrol etmezse, hepimiz bi
lerek veya bilmiyerek zulme âlet edilmiş olu
ruz. Daha dün denecek kadar yakın bir geçmiş
te bir başka Meclisin bu yüzden sorumlu tutul
duğunu her an hatırlamamız lâzımdır.
Sıkıyönetim tatbikatı tezatlarla doludur.
Kumandanlık mahkemeler hakkında yorum yap
mayı men eder; fakat kendisi yorum yapar.
Gazetecileri mahkemeye alır; fakat yazdırmaz.
Sanıkların avukat tutmalarına neden sonra mü
saade eder; fakat onların seçtiklerini kabul et
mez, kendisi bâzı isimler verir ve onlar da ödenemiyecek ücretler isterler. Yeni Anayasaya göre savunma hakkı mutlak ve mukaddestir.
Sıkıyönetim Meclis çalışmalarına bile müda
hale etmiş, Başbakana verdiğim bir sorunun
neşrini men etmiştir.
Bu münasebetle âdeta sıkıyönetimin her şey
den, herkesten, her teşekkülden üstün olduğu
iddiasında bulunan gafillerle karşılaştık. Yürür
lükten kaldırılmış bir Anayasaya göre yapılmış
olan Sıkıyönetim Kanununun,
yürürlükteki
Anayasaya bile hâkim olduğu zannı içinde bu
lunan şahsiyetsiz insanlara rastladık. Vaktiyle
bir şair (Kanun'diye kanun diye kanun .tepelen
di.) mısraını bu gibi haller karşısında söylemiş
tir.
Büyük Meclisin icra organı olan ÎTükümetin,
sıkıyönetim tatbikatını dikkatle kontrol etme
sini islemek hakkımız ve vazifemizdir. Bu iş lâyıkı ile yapılmadığı takdirde Hükümet elbet
lu'ivük Meclisin güvenini kaybeder.
Bu hataların eski alışkanlıklardan ve yeni.
Anayasanın ruhunu kavrıyamamış olmaktan
doğduğunu kabul etmek en iyimser görüştür...
BAŞKAN —• Sayın Kaflı bir dakikanız var,
lütfen bağlayınız.
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KADIRGAN KAFLI (Devamla) — Zaten
az kaldı efendim.
Fakat fazla iyimser olmak çok zaman insanı
aldatır. Vaktinde düzeltilmiyen küçük hatalar
büyür ve büyük felâketlere sebep olur. Son piş
manlık da fayda vermez.
Sıkıyönetimin bilhassa iktisadi bünyemiz
için az - çok zararlı olduğu inkâr edilemez.
Bununla beraber yalnız Ankara'da bir ay
daha uzatılmasının zaruri olduğu kanaatinde
yim. Hükümetin de işleri bu müddet zarfında
bitirmesini temenni ederim. Hâdisenin muha
kemesi tamamiyle Ankara'da yapıldığına göre,
bilhassa turizm mevsiminde İstanbul ve İzmir'
de sıkıyönetimin devamına lüzum yoktur.
Vatansever herkes ve her teşekkül bilmeli
dir ki, miletin kaderine hâkim tek varlık millî
iradenin tek temsilcisi olan Büyük Millet Mecli
sidir. Büyük Millet Meclisinin birinci vazifesi
de Anayasa ve Cumhuriyetin korunmasında son
derecede dikkatli ve cesur olmaktır.
Her şey Anayasa ve Anayasanın yürürlüğü
nü bizzat tescil eden millet içindir.
Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Sağdan ve
soldan, alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Kadri özek.
KADRİ ÖZEK'-(İzmir Milletvekili) — Muh
terem arkadaşlarım, demokratik rejimi ve
onun temel müesseselerini yok etmek gaye ve
maksadiyle 21 Mayısta vukua gelen hâdisele
rin zarureti karşısında, örfi İdarenin Hükü
metçe ilân edilip Meclise getirildiği yüksek
malûmunuzdur.
Bir Türk vatandaşı olarak, memlekette ör
fi İdare gibi hürriyeti .kısıtlayıcı bir idarenin,
kısa bir zaman için olsa bile, ilânından hiçbi
rimizin memnuniyet duyacağını ifade etmek
mümkün olamaz. Bu defa görüyoruz ki, örfi
İdarenin ilân edildiği bir ay içinde, bunun ilâ
nına âmil olan hâdiselerin henüz tasfiye edile
memesi zarureti karşısında iki ay dalha temdi
di yüksek huzuronuza getirilmiş bulunmakta
dır.
'Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden her
vesile ile Muhterem Heyetinize teessürle hitafbetmek zaruretiyle karşı karşıya kaldık. Evvel
emirde örfi İdare veya mümasili birtaJkım me
seleler karşısında teessür duymaktansa, buna
âmil olan hâdiselerin nasıl bertaraf edilmesi lâ-

zım geldiği hususu üzerinde durmanın bence
daha doğru bir hareket olacağı kanaatindeyim.
Muhterem arkadaşlarım, meıftleketimizde ya
kın tarihte hiçbirimizin memnuniyet duymaya
cağı nıütaaddit hâdiseler vukua gelmiştir. Bu
hâdiselerin ilkinin vukuu halinde duyduğumuz
teessürün büyüklüğünü nazarı itibara alırsak;
hiç olmazsa sonraki hâdiselerin tekrarına, bu
ilk hâdisenin vukuuyle mütenebbih olmak su
retiyle, mâni olacak davranırlarda bulunmuş
olsaydık, her halde biz bugüne gelmemiş ola
caktık. (Ortadan, «Bravo», sesleri)
Muhterem arkadaşlarım, örfi İdarenin ilâ
nı anında Hükümet Başkanı ve birçok arkadaş
larımız, 21 Mayıs olayının vukuu sebepleri üze
rinde durmuş ve kanaatimce demokratik reji
min temel müesseselerinden olan ve kendisine
düşen vazifeyi her zaman bihakkin ifa ettiğini
yakînen müşahede ettiğimiz büyük Türk Ordu
sunun dışında, rejimin temel müesseseleri ad
dedilen diğer müesseselere de düşen vazifeler
zamıımea ikaz edilmiştir. Üzüntü ile arz etmek
isterim ki, bu ikaza rağmen, esasen ikaza lü
zum kalmadan aklıselimle tedbir olarak yapıl
ması lâzımgelen pek çok davranışların geçen
bu bir ay içinde hiçbirinin yapılmamış oldu
ğunu yakınen müşahede etmiş bulunmaktayız.
Muhterem arkadaşlarını, dünya siyasi tari
hinde bütün milletlerce müsellemdir ki, Dev
let idareleri içinde demokratik rejimden daha
mütekâmil bir idarenin olacağını kabul etme
ye asla imkân yoktur. Binaenaleyh demokra
tik rejimi yaşatmak yalnız büyük Türk Ordu• suna düşen bir vazife değil, hepimize, bu reji
min temel müesseseleri olan bütün müesseselere
düşen esaslı birer vazifedir.
Muhterem arkadaşlar, 15 Ekim seçimlerini
mütaakıp ilk karşılaştığımız hâdise 22 Şubat
müessif hadisesidir. Bu hâdisenin oluş sebepleri
üzerinde durmadan, bunu talkiJbeden hâdisele
rin nasıl vukua geldiğini ve o hâdiselerin za
ruri kıldığı tetbirleri tenikidetmek benee bu hâ
diselerin tekerrürüne mâni olacak birer tedbir
değildir.
Arkadaşlar büyük Türk Ordusu memleket
te demokratik rejime indirilmek istenen her
darbenin karşısına dikilmiş, bunu bertaraf et
miş ve bu defa Millî Oüvenlik Konseyi ile bir
likte Hükümetin örfi İdare ilânında fayda mü-
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lâhaza etmiş ve bertaraf ettiği maznunları biz
zat muhakeme etmek üzere bu mukaddes vazifeyi de üzerine almıştır. Ordunun hakikaten
bir numıınei imtisal 'teşkil eden hareketine muvazi bize de düşen büyük vazifeler olduğu ka•nısmdayız.
Arkadaşlar, bu giıbi hareketlerin vukuu, ancak memlekette birtakım anarşist davranışlar
ve bunun neticesinde Hükümetin zaıfa düşürüldüğü inancının doğmasiyle mümkün olabilir. Şu halde olur - olmaz şekilde sadece birta
kım partizan düşüncelerle Hükümete mütevec
cih yıpratıcı ve yıkıcı davranışlardan imtina et
mediğimiz müddetçe, bu hareketlerin önüne ge
çeceğimize inanmak cidden abesle iştigal etmek.
olur.
Muhterem arkadaşlar, siyasi partilerin bir
birleriyle olan münasebetlerin, parti idarecileri
tarafından seviyeli bir hale getirilmesinin za
rureti bir defa daha burada belirmiş oluyor. Bu
hâdiselere mâni olmak ancak demokratik reji
min kaçınılmaz temel unsurlarından olan siyasi partilerin birbirleriyle olan münasebetlerinin
seviyeli bir şekilde cereyanına imkân vermek
le kabil olur.
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mekte fayda olduğu (kanaatindeyim. Bendenizin
2 nci (Koalisyon Hükümetinin
programını ve
bu Hükümeti vücuda getiren partilerarası -pro
tokolün tetkiki sırasında en çok üzerinde dur
duğum mesele, memlekette mevcudiyeti asla in
kâr edilamiyecek aşırı sağ ve aşırı sol cereyan
larla mücadeleyi prensilbolaraik benimsemiş ol
duğu esasıdır. Ama şunu esefle kaydetmeliyim
ki arkadaşlar, memlekette aşırı sağ ve sol ce
reyanlar dilediği şekilde faaliyet
göstermekte
olduğu halde, Hükümetin bunlarla ne şekilde
mücadele ettiğini Hükümetin ağzından duymak
imkânını bendeniz 'bulamamışumdır.

Arkadaşlar, 21-22 Şubat hâdiselerinin vuku
unu mütaakıp bâzı (gazetelerin yazarları tara
fından bunlara çekilen methiyeler ve bunların
21 Mayıs olaylarının daihi vukuuna âmil olduk
ları dikkat nazara alınırsa, basını murakabe va
zifesiyle muvazzaf bullunan Şeref Haysiyet Di
vanının şu anda nerede olduğunu sormak bize
j düşen (bir vazife olmaktadır.
Muhterem arkadaşlar, bugün 21 Mayıs olay
j
larının fiilî maznunları muhakeme altına alın
mış ve 'haklarında tevkif kararı kesilmiştir. Mev
kuf olarak muhakemeleri devam eden bu insan
Bu itibarla siyasi partilerin Ibu son hareket
lar hakkında söz söylemeyi Anayasa dahi men
muvacehesinde dikkat nazara almaları lâzımgeetmektedir. Ancak bu fiile yazılariyle veya bir
len (fdk ehemmiyetli bir husus vardır: Partilertakım faaliyetleriyle iştirak ettikleri bir haki
arası 'münasebetleri sokak kavgaları haline so
kat olan bâzı şahısların hâlâ serbestçe gezmek
kan. seviyesiz bir (hale 'getiren.ve birtakım art
te okluğunu 'görmek hepimize acı vermektedir.
fikirler peşinde koşan insanlar 'karşısında; bu
art fikirlerin asla (bir gün bu memlekette mu
Mıihtereın arkadaşlar, bendeniz bâzı yazar
vaffak 'olacağına hiçbir zaman inanmak istemiların ve bâzı gazetelerin neşrettiği
yazılardan
yen (bizlerin bu insanlarla nasıl mücadele edil
numuneler vermek isterim. Filhakika 22 Şubat
mesi lâzım'geldiğini düşünmemiz ve bunun üze-,
harekâtını mütaakıp memlekette siyasi partile
rine (hassasiyetle eğilim emiz iktiza eder.
rin kongreleri yapılıyor namı altında birtaikun
Muhterem arkadaşlar, siyasi partilerin ida
zihniyeti bozuk, vatanperverliğinden
cidden
relerini ellerine geçirmiş olan insanlar, milyon
şüphe edilecek insanların, konigre namı altında
larca vatandaşın itimatlarını asla istismar et
bir avuç idarecinin memlekette nasıl bir isyan
mek ve hattâ kendisine verilen bu reyleri ken
havası estirmek istediklerini ve milleti bu isti
di arzu veya emellerine (hizmet edecek şekilde
kamete, yöneltmek istediklerini acı acı hepimiz
çarçur etmek hak ve salâhiyetini haiz değiller
sadece seyrettik. Hükümetin (bu davranışlar kar
dir. (Böyle bir davranış (karşısında hepimize dü
şısında ne yaptığını sormak istiyorum. (Orta
şen çok büyük ve mufeaddes bir vazife vardır:
dan ve sağdan bravo sesleri ve alkışlar)
Biz hiçfoir zaman Ibu rejim içinde yalnız kendi
Mulhterem arkadaşlarım, (bu havayı temin
mize verilen reylerin değil, ama diğer siyasi te
ettiğine ve bir avuç insanın, ellerinde Hükümeti
şekküllere ve şahıslara verilen reylerin de mut
istifaya davet eden birtakım dövizlerle, yapa
lak bekçiliğini yapmak mükellefiyetindeyiz.
cağı nümayişlerin neticesinde milleti isyana seıyk
Muhterem arkadaşlar, Hükümetin de üzerin
edeceğine inanan zavallı akıl fukarası insanla
de durması lâzımigelen bâzı meselelere temas etrın, bu hareketlerinin hezimete uğraması ve bâ-

T.B.M. Meclisi B : 6 19 . 6 .1963 0 :1
zı malûm (gazetelerin tahribedilımesi neticesin
de, <bıı 2 Ekim hâdiseseini muta akıp zannediyo
rum ki, 3 veya 4 Ekim. Narinlerinde intişar eden
bir nüshasında şu haberi okumaktayız. Diyor
lar iki; «Gazetemiz tahribe uğradı. Tahribe uğrıyan ıgazetemize 22 Şubatın ıgenç subayları geç
miş olsuna geldiler.» istirham ediyorum arka
daşlar, şu yazıyı sadece bir kuru haber olarak
mütalâa etmek çak [safdillik: olur kanaatindeyim.
Ondan sonrası var- bâzı şahıslar memlekete bu
milletin hüsnüniyetine ve affına mazhar olarak
gelmişler ve (gelişleri sırasında bâzı gazetelerin
yazarlarının yazdığı methiyeler ve bu şahıslar
hiçbir .surette ne Hükümet tarafından ve ne de
Parlâmento tarafından ele alınmış değildir.
'Bu itibarla arkadaşlar, sözlerimi bitirirken,
demokratik rejimin korunması veya bekâsının
sadece Türk Ordusuna tahmil edilen bir vazife
olduğuna inanmak, (kanaatimce, bu rejimin de
vamını istememek kadar acı Ibır zihniyete sahifbolmak demek olacaktır. Şu halde hepimize
düşen vazifeyi bihakkin yapmak mükellefiyetindeyiz. Halkikaten memlekette şu veya bu şah
sın bekatsıyle değil; ama 'bu nizamnın, bu de
mokratik rejimin .korunmasında büyük rolü ol
duğunda samimiyetle inandığımız hukuk reji
minin mutlak teessüs ve mutlalk hâkimiyetinin
zaruretine bir defa daha işaret etmek isterim.
Temennim odur ki, biz evvelâ politikacılar
olarak hareketlerimizi en doğru istikamete yö
nelttiğimiz, memlekette anarşist bir havayı ya
ratmak için Hükümete 'körü körüne tecavüz
etmemeyi bildiğimiz ve sadece Hükümeti mem
lekete en iyi hizmet edecek şekle
sokabilmek
maksadiyle tenkid ettiğimiz takdirde zannediyo
rum ki, bir daha bu memleket höyle bir acı
hâdise ile karşı karşıya ka'lmıyacaktır. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Talât Asal; lehte, aleyh
te, üzerinde'?
TALÂT ASAL (Edirne) — Üzerinde konu-.
saçağım efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
TALÂT
ASAL
(Edirne) — Aziz
ar
kadaşlarım, benden
evvel konuşmuş bu
lunan grup sözcüleri ve diğer arkadaşlar, umu
miyet itibariyle Sıkıyönetimin devamı hususun
da katı muhalefette bulunmuş değildirler. En
son noktayı savunmuş bulunan Millet Partisi

G-rııpu Sözcüsü arkadaşımız dahi Sıkıyöneti
min sadece Ankara'ya inhisar etmesi mevzuun
da fikirlerini beyan etmiştir. Demek ki, Sıkıyö
netimin devamı, hususunda Büyük Meclis tfcasadduk halindedir.
Yine bu arkadaşlarımızın üzerinde hassasi
yetle durmuş bulundukları nokta Anayasa tat
bikatının ön plânda tutulmasıdır. Bendenizin
mâruzâtı bu istikamette olacaktır.
Belki tekrar edilmiş hal bahis mevzuu olsa
bile, Hükümeti devamlı surette ikaız etmenin,
Parlâmento hayatımız ve Devlet hayatımız için
faydaları mevcuttur.
Sıkıyönetim olmalı mıdır, olmamalı mıdır?
Bence kanun tatbikçisi mevkiinde bulunduğu
muz şu anda Anayasanın 124 ncü maddesin
den birkaç satır okumak kifayet eder, kanaatin
deyim :
«Anayasanın 124 ncü maddesi Cumhuriyetin
tehlikeye girmiş bulunması halini, ayaklanma ha
lini kabul etmiştir. O halde 124 ncü maddenin
anasırı tekevvün etmiş.bulunduğuna göre ve bu
noktada ihtilâf olamıyacağma nazaran, (Çünkü,
Anayasayı tağyir, tebdil ve ilgasına cebren te
şebbüs iddiası ile bir muhakeme devam etmekte
bulunuyor) Anayasanın 124 ncü maddesi tekev
vün etmediği cihetle, bu talebin reddi düşünüle
mez. Şu hale göre, bu anda Büyük Meclis, kanun
tatbikçisi mevkiindedir. Ve 124 ncü maddenin
anasırı tekevvün etmiş bulunduğuna göre buna
oy vermek kanaatimce tabiî bir neticedir.
Bununla beraber arkadaşlarım, 124 ncü mad
deyi biz tatbik ederken, Hükümet bizim tatbiki
mizi isterken, 124 ncü maddenin birinci, ikinci
fıkralarını nazarı itibara almış olması kifayet
etmez. Hükümetin 124 ncü maddenin son fıkra
sını da nazarda tutması iktiza eder. Arkadaşla
rım söylediler, tekrar edecek değilim. Yalnız bir
iki cümle ile dokunacağım.
özel bir kanunun çıkması Anayasanın emri
iktizasıdır. 1940 tarihli bir kanun vardır, sıkı
yönetim makamları bu kanunu tatbik ediyorlar,
fikrine bendeniz iştirakte müşkülât çekerim.
1924 Anayasası eğer bu memleketin ihtiyaç
larını karşılamış bulunsa idi ve 1924 Ana
yasası ile Devleti idare etmek hususunda
milletçe tasadduk halinde bulunmuş olsaydık,
bu Anayasayı meydana getirmiyecek ve bu Ana
yasanın tatbikatını istemiyecektik. O halde bu .
Anayasanın getirmiş bulunduğu yeni müessese-
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ler muvacehesinde 1940 tarihli Kanun; yani 1924 I ellerine, vicdanlarma bırakmış oluyoruz. On
lara inancımız, elbette, mevcuttur. Ama bu
Anayasasına tevfikan ısdar edilmiş bulunan ka
noktada Coşkun Kırca arkadaşımla beraber
nun bu Anayasanın hükümlerine uymamakta
değilim, arkadaşlar. C. H. P. Grupu adına ya
dır. Binaenaleyh, şu geçmiş bulunan devrede, şu
pılan konuşmada deniliyor ki, siz bu sıkı
bir aylık devrede Hükümetin bu kanunu getir
yönetimi tatbik etmekte bulunan kumandan
mesinde zaruret vardı. Tedbirler Kanununun 24
lara mı inanmıyorsunuz! öbür tarafta da ser
saatte bu Meclisten çıkartmak gayreti içerisinde
best hâkimler var. Danıştay, onlara da mı
bulunmuş olan bir Hükümetin, Anayasanın 124
inanmıyorsunuz'? Yok .böyle bir şey arkadaş
ncü maddesinin son fıkrasını tatbik etmesi mec
lar. Eğer şahısların kendilerine inanmak pren
buriyeti idi, arkadaşlarım, Hükümete birtakım
sibi dünya yüzünde hâkim bulunsaydı, hukuk
salâhiyetler vermek, birtakım sebepler ileri sür
nizamı teşekkül etmezdi. Bu takdirde şahıslar
mek suretiyle Hükümeti takviye etmek mevzu
unda, üzerinde Anayasaya uygunluğu ve aykırı I vardır, diyecektik; şahısların hüsnüniyetine,
lığı kabili münakaşa olan kanunlar bu Meclisten
şahısların vicdanlarına devrediyoruz, bunu di
süratle geçerken, Anayasanın emrettiği kanun
yecektik. Öylesine hukuk sert hükümler getir
ları ve bilhassa bu Sıkıyönetim Kanununu şu bir
miş bulunuyor ki, hattâ mutlak hâkini, Allah'
aylık devre içinde Hükümetin Tapulama Kanu
tan sonra' insanların canını almak salâhiyetine
nundan evvel getirmesini bendeniz niyaz ederhaiz bulunan hâkimi bile kanunlarla takyirim, arkadaşlar. Sadece 124 ncü madde ile bağlı
dediyorsunuz. Hangi ahvalde, ne cezalar ve
kalmak mâna ifade etmekten uzak bulunuyor
rilebileceğini tesbit ediyorsunuz. O hale göre
arkadaşlarını. 18 nci maddesi Anayasanın, Ana
tatbikatçının eline kanunu vermek ve onu
yasanın 22 nci maddesi... Bütün bunlar sıkıyö
mesuliyetten kurtarmak Büyük Meclisin vazi
netimin tatbikatı ile sıkıdan sıkıya "bağlıdır.
fesidir. Coşkun Kırca arkadaşımın bu tarz
Binaenaleyh, sadece ve sadece Anayasanın tat
da düşünmesini rica ederim. Bu bir.
bikatını yani demokratik düzenin ayakta dur
İkincisi arkadaşlarım; diyor ki, «Danıştay
masını temin maksadiyle üzerinde titrediğimiz
var. Hayır. İdarenin serbestiyet sahası, serbest
şu mesele bahis mevzuu olurken, Anayasanın
tasarruf, sahası diye bir mesele vardır. Muh
emrettiği hususları da ele almak, meydana
terem sözcü arkadaşımız bunu gayet iyi bilir
getirmek ve Anayasanın çizdiği yolda yürü
ler. İşte idarenin serbest tasarruf sahasındaki
mek, Hükümetin asgari vazifesi ve asgari hay
tasarruflarını kısmak hususunda aşağı - yukarı
siyetidir arkadaşlarım.
I bir asra yakın bir zamandan beri modern
Bizim meselenin üzerinde duruşumuzun -se - hukukta gelişmeler • mevcuttur. Fransa bunun
bebi, demokrasiye karşı olan hassasiyetimizdir;
önderliğini yapıyor. Her şeyi Danıştay'ın tefsi
demokrasiye bağlılığımız, demokrasiye inanrine bırakmıyor. Çıkardığı kanunlarla, mevcut
cımızdır. Ordumuz, bilhassa son 20 - 21 Mayıs
içtihatları ile idarenin serbest tasarruf sahasını
olayları ile tek şa'hıs iradesine ve idaresine
kısma gayreti içerisindedir. Fransa; ve o
karşı bulunulduğunu ispatlamıştır. Bendenizin
Fransa'dan bütün dünya idare makamları ör
mâruzâtı, arkadaşlarınım beyanları orduya taal
nek alarak idare hukuklarını bu yöne yönelt
lûk eden keyfiyet değildir. Ordu Anayasa
mektedirler. Binaenaleyh Danıştay var, hâ
hâkimiyetini korumuştur. Ordu, Anayasanın
kimler var, Hükümet var inanınız. Hayır ar
hakimiyetini arzu etmektedir. O halde Ordunun
kadaşlar; eğer behemehal Hükümete inanmak
hakimiyetini istediği Anayasanın hükümlerine
icabetseydi bir Hükümet kurulurdu ve bu
göre tedvini icabeden kanunları bir an evvel I Meclis meydana gelmezdi. Tek şahıs iradesine
getirmesini ve sıkıyönetimin de Anayasanın I Türk milleti karşıdır. Onun için buradayız.
hükümleri içerisinde yürümesini temin etmesini
Tek şahıs iradesini şu istikamette veya bu isti
Hükümetten dilemek vazifemizdir.
kamette üstü kapalı veya açık şekilde teBu mevzuda ben reyimi kullanırken tam I kevvün ettirilebilecek hukuk oyunlarına da
Türk milleti karşıdır. O itibarla evvelemirde
bir irade serbestisi içerisinde bulunamıyaeağıro. Tatbikatını tamamen mesul makamların J ben Hükümetten rica ediyorum; bu uzatma
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talebi buradan geçer, fakat en kısa zamanda
124 ncü maddenin son fıkrasına uygun şekil
de kanunu getirilmelidir. Aksi takdirde ben
getireceğim. (A. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupıı adına Sayın Kırca.
C. H. P. T. B. M. M. GRUPU ADİNA COŞ
KUN KIRCA (İstanbul Milletvekili) — Çok
muhterem arkadaşlarım, evvelâ Sayın Kadircan
Kaflı arkadaşımıza, sonra da Sayın Talât Asal
arkadaşımıza meseleyi hakikaten biraz da aka
demik bir plân üzerine nakletmiş olmalarından
dolayı teşekkür borçluyuz. Teşekkürü bir nok
tadan daha borçluyuz; çünkü, öyle zannediyo
rum ki, vereceğim izahat sayesinde hangi saikle
hareket edilmiş olursa olsun, «sıkıyönetime ihti
yaç vardır, onu kabul edeceğiz; ama ey millet
bilesiniz ki, bu sıkıyönetimin alacağı kararlar
Anayasaya aykırıdır» propagandası da deşilmiş
olacaktır arkadaşlar. (Ortadan bravo sesleri)
TALÂT ASAL (Edirne Milletvekili) .-- Yok
öyle şey, polemik yapma.
C. H. P. T. B. M. M. GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (Devamla) — Şimdi, muhterem
arkadaşlarım, Anayasanın 124 ncü maddesinin
son sıkrasım tekrar okuyacağım :
«Sıkıyönetim veya genel olarak savaş halin
de, hangi hükümlerin .uygulanacağı ve işlemle
rin nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıt
lanacağı veya durdurulacağı kanunla gösteri
lir.» diyor. Yani diyor ki, sıkıyönetim bir kanun
rejimidir. Basın hürriyeti sıkıyönetimde kısılabilir, nasıl kısıhabilir 1? Kanunun gösterdiği usul
ler ve 'ölçüler dairesinde. Binaenaleyh Anayasa
mızın 124 ncü maddesinin son fıkrası, sıkıyöne
tim denilen kanun rejiminin kanuni çerçevesini
çizmek için bir kanunun mevcudiyetini emredi
yor; illâ ki yeni bir kanun çıkmasını emretmi
yor. (Sağdan, gürültüler) Evet, sadece bir ka
nunun mevcudiyetini emrediyor, illâ ki, yeni bir
kanunun çıkması ne zaman icabeder? Eğer mev
cut kanun Anayasaya aykırı ise...
Şimdi muhterem arkadaşlarımın sözlerinde,
Örfi İdare Kanununun muhtelif hürriyetlerin
kısıtlanmasına veya muvakkaten talikine cevaz
veren hükümlerinin hangisinin Anayasaya ay
kırı olduğuna dair müşahhas tek bir misale dahi
raslıy amam anın üzüntüsü içindeyim.
Muhterem arkadaşlarım, örfi İdarenin vazi
fe ve salâhiyetleri hususunda 22 Mayıs 1940 ta-

rihli Örfi İdare Kanununun 3 ncü maddesini
okuyorum :
«Madde 3. — Örfi idare altına alman yer
lerde, askerî idare aşağıda yazılı fevkalâde ted
birleri ittihaz ve tatbika salahiyetlidir :
1. Görülecek lüzum üzerine meskenleri ve
her türlü cemiyet, kulüp gibi teşekküllere ait
binaları ve. bunların müştemilâtını ve iş mahal
leri ile sair kapalı yerleri ve mektup, telgraf ve
sair nıersuleleri, şahısların üzerlerini gece ve
gündüz aramak ve bunlarda sübut vasıtaları
olan veyahut müsadereye tâbi bulunan eşyayı
zapt ve radyo, telefon ve telsiz gibi bilcümle mu
habere vasıtalarını kontrol ve icabında tatil ve
menetmek;»
Muhterem arkadaşlarım açıkça söylesinler;
dünyanın neresinde sıkıyönetim vardır d:t, ora
da mevcut sıkıyönetim kanunları böyle bir salâ
hiyeti sıkıyönetim makamlarına tanımazlar?
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir Millet
vekili) — Hiç. birisinde...
C. H. P. T. B. M. M. GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (Devamla) — Hiç birisinde yok
diyen burada çıksın ispat etsin.
«II - Memleketin inzibat ve emniyetini ihlâl
etmek sııçlariyle sabıkalı olanları ve emniyeti
umumiye nezareti altında bulunanları ve örfi
idare altına alman yerlerde muayyen bir ika
metgâhı olmıyanları ve şüpheli olan sair kimse
leri örfi idare mmtakasmdan çıkarmak;»
örfi idare denince, normal olarak, bunlar, in
san aklının kabul ettiği salâhiyetler değil midir
arkadaşlar?
«III - Türk Ceza Kanununun 189 ncu mad
desinde yazılı olan silâhlarla âlet ve cephanele
rin ve dinamit, boğucu gaz, bomba ve buna mü
masil alâtı muhribe ve mevaddı infilâkiye ve
müştaile ve bunların ihzar ve imaline yarıyan
edevat ve vesaitin teslimi için emirler vermek
ve bunları arayıp toplamak;»
' Tabiî bir şey sanıyorum.
«P7 - Gazete, kitap ve sair matbuaların tab
ve neşrini veya hariçten ithalini menetmek ve
matbaaları kapatmak ve matbua ve telgraf ve
mektup üzerine sansür koymak;»
Dünyanın neresinde örfi idare vardır da bu
salâhiyetin kullanılması derpiş edilemez? Ben,
dahasmı söyliyeyim «yok» diyen arkadaşıma.
Fransa'da, Cezair'deki isyan dolayısiyle Ana-
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vatanda örfi idare dahi ilân edilmemişken, bu
salâhiyetler sadece «fevkalâde hal kanunları»
na istinaden kullanılmakta idi. Dünyanın hiçbir yerinde örfi idare olur ve orada gazete, kapatılamaz diye bir iddia hukukun inkârından,
bilgisizliğin ta kendisinden başka bir şey değildir, arkadaşlar. (Ortadan, bravo sesleri,, alkışlar.)
«V - Kapalı ve açık yerlerde her türlü top1 anlıları menetmek ve cemiyetlerin faaliyetlerini durdurmak;»
Soruyorum, hangi Anayasa rejiminde, bu konularda asla bizden ne ileri, ne geri olan Batı
demokrasilerimi insan hak ve hürriyetlerine
asırlardır dayanmış Batı demokrasilerinin hiçbirinde sıkıyönetim tatbikatında buna benzer
bir yetkinin mevcudolmıyacağını iddia edeni
şimdiden bilgisizlikle itham ediyorum, arkadaşlar. (Ortadan bravo, sesleri.)
«VI - Kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro
sinema, bar ve emsali umuma açık yerleri kapatmak veya bunların açılma ve kapanma zamanini tâyin ve tahdit etmek;»
Bunun için de anyı sözleri tekrarlarım.
«VII - Örfî idare mmtakasına girip çıkmak
isteyenler hakkında takyidat ve tahdidat koymak;»
Aynı şey varittir. Sadece dünya gazetelerini
veya bunlardan aktarılan haberleri Türk gazetelerinde okumak, örfi idare olduğu zaman dünyanın her yerinde, batı demokrasileri dahil, bu
yetkinin sıkı yönetim komutanlarına tanındığını, kanunla tanıdığını göstermeye yeter ve artar bile.
Şimdi muhterem arkadaşlar, binaenaleyh...
(A. P. sıralarından, «Konuş, konuş» sesleri)
Konuşacağım, merak etmeyin, konuşacağını;
çünkü bu kürsü bize açıklık rejimi getiriyor.
Hakikaten, birtakım hukuki oyunlara girişmek
suretiyle mevcut bir hukuk rejiminin temelini
baltalamak, «Sıkı Yiönetime razıyız, ama Sıkı
Yönetim kararları Anayasa'ya aykırıdır.» de
mek imkânını vermemek için bu kürsüyü kul
lanıyoruz. (Ortadan bravo, sesleri)
Muhterem arkadaşlar, şimdi de Temsilciler
Meclisinin 21 Nisan 19G1 tarihli 50 noi Birleşi
mindeki müzakerelerden birkaç parça okuya
cağım.
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Anayasa Komisyonu Sözcüsü Turan Güneş
konuşuyor: «İdari makamlar ve icabında muh
temelen askerî makamlar bir hakkı kayıtlıyor
larsa, bunların teker teker kanunda gösteril
mesi zaruri bulunmaktadır.» Bu haklar ve hürriyetlerm hangisinin kayıtlanacağı teker teker
22 Mayıs 1940 tarihli Kanunda gösterilmiştir.
Yine Komisyon Sözcüsü Turan Güneş: «örfi
idare bir hukuk rejimidir, keyfi bir rejim de
ğildir ; binaenaleyh. örfi idare makamlarının
almış oldukları kararlar, yapmış oldukları iş
lemler, mahiyet ve çeşidine göre tamamiyle kazai murakabeye tabi bulunmaktadır.» diyor ve
ilâve ediyor: «Gazete kapatma kararı, gerekli
merciler önünde itiraz edilebilecek bir karar
dır.»

j
J
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i
}
Temsilciler Meclisi Üyesi Alp Kuran soru
!
yor: «Gazete kapatma k a r a n karşısında nereye
ı
gidilir?» Komisyon Sözcüsü cevap veriyor:
j
«Devlet Şûrasına gidilmesi lâzımgelir.»
j
j
A'lp Kuran'ın Örfi idare kumandanlıkları
!
nın tasarrufları aleyhinde hiç bir suretle kaza i
! murakabenin cereyan etmemesi gerektiğini ile
j'
ri süren mütalâaları karşısında, bu Anayasayı
j
yapmış olan insanlardan birisi, Turhan Feyzii oğlu şu cevabı veriyor :
j
«örfi İdare kararları, yani Bakanlar Kuru
i
lunun ve Meclisin aldığı kararlar kazai merci
;
ler önünde iptal dâvası mevzuu olamaz; Hükü
•
met tasarrufu denen tasarruflar cümlesine •gi
i
rer. Hükümetin kararı Büyük Millet Meclisi
;
nin tasdikiyle tekemmül ettiğine, bu kararla
!
rın düzeltilmesi de Büyük Millet Meclisinin ka
'
rarı ile mümkün olacağına göre Devlet Şûrası
j
nın bu kararları diğer kararlar gibi iptal et
mesi mevzuubahsolamaz.»
Hangilerini? Bn-'
kanlar Kurulunun, Meclisin tasdiki ile tekem
mül eden örfi idarenin ilânına mütaallik ka
rarnamesini. Fakat, ilâve mevcut burada, de
vam ediyor: «Örfi İdare ilân edildikten sonra
ittihaz edilecek kararlar bir hukukilik nizamı
içinde olacaktır, örfi idare rejimi, keyfîlik re
jimi değildir, örfi idare rejimi, astığını astık,
kestiğimi kestik rejimi değildir, örfi idare ha
linde bile, yine hukuk kaideleri hükümrandır.
Yalnız tatbik edilecek hukuk kaideleri kısmen
farklıdır, örfi idarede, tıpkı normal zamanda
olduğu gibi, hukuk kaidelerine bağlı olarak
çalışacaktır. Bu itibarla, örfi idare rejimi tes-
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bit edilen, kurallar dışına çıkarsa, bu durum
iptal dâvasının açılmasına mevzu teşkil edebi
lir, Tazminat dâvasına mevzu teşkil edebilir.
örfi idare makamlarının da hukuk kuralları
içinde, "çalışması mecburiyeti vardır. Ama, tak
dir hakları biraz daha geniş olacaktır. Normal
zamanlarda idarenin sahibolmadığı gazete kapat
mak, cemiyet kapatmak gibi yetkilere örfi ida
re Kumandanı sahibolacaktır. Ancak bu yetki
yi kanunun çizdiği hudutlar içinde kullana
caktır.»
Muhterem arkadaşlar, Komisyon Sözcüsü
ilâve ediyor. «Aynen Turhan Feyzioğlu'nun söz
lerine katılırım.» «Esasen Anayasanın 114 ncü
maddesinde, tasarımn 113 ncü maddesinde, ida
renin hiçbir eylem ve işlemi her hangi bir hal
de yargı mercilerinin denetimi dışında bırakı
lamaz, denmekle, örfi idare kumandanlıkları
nın tasarrufları Danışmayın murakabesin'e el
bette ki, tabidir.» diyor.
(Bundan ne çıkar arkadaşlar? Açıkça ifade
edeyim ki, örfi tdare rejiminde gazete kapatı
labilir, cemiyet kapatabilir. Bunlardan başka
dünyanın her yerinde olduğu gibi toplantılar
da menedebilir, meskenler de aranabilir; bütün
bunlar yapılabilir. Fakat, örfi idare Kanunu
'gereğince Sıkı Yönetim komutanlıklarının al
dıkları bu kararlar, bir idari tasarrufta mev
cut bulunması gereken unsurları cem etmemiş
ise, elbette ki, yine Danıştaym murakabesine
tabidir.
Şimdi, tekrar edeyim, açıkça,
Temsilciler
Meclisindeki müzakerelerde ifade edilmiş, ga
zete kapatılabilir, cemiyet kapatılabilir, den
miş. Demek ki, Anayasa açıktan açığa bu an
layışla yazılmış. Anayasanın 11 nci maddesinin
bununla ne alâkası var, arkadaşlarım? Anaya
sanın 11 nci maddesi; temel hak ve hürriyet
lerin özü ihlâl edilemez, diyor. Bunların özü
nün ihlâli burada bahis konusu değildir, iki se
bepten dolayı bahis konusu değildir. Bir kere,
Sıkı Yönetim, mahiyeti itibariyle geçici bir re
jimdir; onun için. ikincisi, Sıkı Yönetim, biza
tihi ilânında aranılması lâzımgelen sebepler
dolayısiyle şu Anayasanın getirdiği temel hak
ve hürriyetlerin müdafaası için ve muvakkat
bir zaman katlanılması
gereken, disiplinine
uyulması gereken bir rejimdir. Onun içindir ki,
işte, «Biz hem Sıkı Yönetimi kabul ediyoruz,
ama Sıkı Yönetimin, dünyanın bütün Batılı

demokratik memleketlerde olduğundan asla
farklı olmıyan bir tarzda, kanunen uyguladı
ğı yasakları Anyasaya aykırı buluyoruz.» de
mek, doğru değildir, arkadaşlar. Hükümet, en
aşağısından 1940 tarihli bir kanun olduğu ve
ya, «örfi idare» gibi bulgünkü Anayasanın kul
lanmadığı bir terimi kullandığı için dâhi, bu
kanunu değiştirmeyi düşünebilir. Her kanunun
değiştirilmesi düşünülebilir. Ama mevcut ka
nunun Anayasaya aykırı olduğunu ve binaen
aleyh Sıkı Yönetim Kumandanlıklarının bu ka
nun gereğince yaptıkları tasarrufların- da ne
vama Anayasa nizamı dışında olduğunu iddia
etmek asla ve kait'a mümkün değildir. Çünkü
bu kanun, bulgünkü Anayasanın hükümleri dai
resinde de tamamiyle Anayasaya uygun bîr
kanundur.
Anayasanın 124 ncü maddesinin son fıkrası
da yeni bir kanun getirilecek dememektedir.
Sıkıyönetim rejimi, sıkıyönetimde hürriyetler
ne ölçüde kaldırılır veya durdurulur; bunun re
jimi bir kanunla tesbit edilecek; bunu bilfarz
Hükümet tüzükle, bir yönetmelikle, bir karar
name ile tesbit edemez; bir kanunla tesbit ede
cek denmektedir. Mevcut kanunda bunlar var
dır, arkadaşlarım. Bu kanun, biz Anayasaya
uyan bir kanun meveudolmadığma göre hâkim
lere, komutanlara güvenelim zihniyeti içinde ol
duğumuzdan değil; ama hem kanunun Anaya
saya uygun olduğuna inandığımız için, hem bu
nu tatbik eden komutanların ve hâkimlerin bu
kanunun ve Anayasanın çerçevesi içinden hiçbir
suretle çıkmıyacaklarından emin olduğumuz
için; hem sıkıyönetimin devamı için sebepler
mevcudolduğu için, hem de sıkıyönetimin tatbi
katı bakımından bu vahim sebepler muvacehe
sinde kanuni bir disipline milletçe üç vilâyette
girmemiz lüzumuna inandığımız için gönül rahatlığiyle sıkıyönetime müspet rey veriyoruz.
arkadaşlar.;. (Orta sıralardan, alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım şimdiye ka
dar konuşan arkadaşlardan sonra Sayın Halûk
Nur Baki ve Sayın Talât Asal söz almış bulun
maktadırlar. Bu arada, yeterlik önergesi gelmiş
tir.
ALİ NAİLİ ERDEM (izmir Milletvekili) —
Efendim, grup adına söz istiyorum. BAŞKAN — Buyurunuz, sayın Erdem. (Or
tadan yeterlik geldi sesleri) Efendim, gruplar
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sıraya bağlı değildir. Hükümet de söz istemiş
bulunmaktadır. O yönden evvelemirde grup adı
na söz vereceğim, sonra Hükümete, "daha sonra
da bir milletvekiline... (Ortadan, «yeterlik, ye
terlik» sesleri)
Efendim, içtüzüğün 112 nci maddesine göre,
bir konunun üzerinde, lehinde, aleyhinde ikişer
milletvekili konuşmadan yeterlik önergesi oya
sunulamaz. O yönden şimdiye kadar üzerinde.
lehinde, aleyhinde olmak üzere 6 arkadaşımız
konuşmuş değildir. Bu duruma göre yeterlik
önergesini oyunuza sunmıyacağım.
Sayın Erdem, lehinde, aleyhinde, üzerinde
mi konuşacaksınız!
A. P. T. B. M. M. GRUPU ADİNA ALİ NA
İLİ ERDEM (izmir Milletvekili) — Efendim,
yaptığımız konuşmada bir Anayasa münakaşası
haline getirilen ve C. H. Partisi Sözcüsü Coşkun
Kırca Bey tarafından arz edilen hususata cevap
vermek istiyoruz.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Erdem.
A. P. T. B. M. M. GRUPU ADINA ALİ NA
İLİ ERDEM (izmir Milletvekili) — Yüce Mec
lisin muhterem üyeleri, konuşmamızda esası iti
bariyle huzurunuza bir Anayasa münakaşası ge
tirmek gayreti içinde bulunmadık. Biz daha bir
başka deyimle sıkıyönetimin bir hukukî nizam
olduğunu kabul etmiş ve yapılan tasarruflarda
tatbikatçıların mevcut hukukilik vasfını berta
raf etmeden tasarruflarda bulunduğundan şüp
hemiz olmadığını arz etmiştik. Ancak mer'i Ana
yasalım 124 ncü maddesinin son fıkrasını; bağış-.
lasınlar, Saym Coşkun Kırca Bey gibi anlıyamıyoruz. Çünkü sıkıyönetim 1924 tarihli Anaya
sada tarif edilmiştir.
Şöyle denmiştir : «Şahıs ve mesken dokunul
mazlığının basın, haberleşme cemiyet ve şirket
hürriyetlerinin geçici olarak takyit ve taliki de
mektir.» şeklinde tarifini yapmıştır. 1940 da ka
bul olunan örfi idare Kanunu 1924 Anayasası
nın tarifi içinde kabul edilmiştir. Halbuki mev
cut, mer'i Anayasanın 124 ncü maddesinin son
fıkrasında böyle bir tarif yok. Yeni bir kanunla
düzenlenir, deniliyor.
Saym Coşkun Kırca Bey, bir kanunun meveudolduğundan ve bu kanunun tedvin ettiği hususatın nizamatın icabatından olduğundan bahsile hürriyetlerin bir nevi hukukilik nizamı dı
şında takyidedildiğinden bahsedilemiyeceğini
söylüyorlar.
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Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Temsil
ciler Meclisinin tutanak dergisinde Turhan Feyzioğlu Beyin konuşmasını arz ederken, şöyle bu
yuruyorlar :
Normal zamanlarda idarenin sahibi olmadığı
gazete kapatmak, cemiyet kapatmak gibi yetki
lere örfi idare kumandanı sahibolacaktır. An
cak bu yetkiyi kanunun çizdiği hudutlar içeri
sinde kullanacaktır. Kanunların çizdiği hudut
lar içinde kullanacaktır tâbirinden maksat 1924
Anayasasına göre kabul edilmiş örfi idare Ka
nunu mudur; yoksa mer'i Anayasanın 124 ncü
maddesinin son fıkrasında yeniden hazırlanma
sı icabedecek bir kanun mu kaydedilmektedir?.
Biz o kanaatteyiz ki; sıkıyönetim demokratik
cemiyetlerde hür müesseselerin muayyen ahval
de bekasını temin bakımından zaruri addedil
miştir. işte bu anlayışın içerisinde, ki metni
okurken detaylara inmekten daima içtinabettik
yapılan tasarrufların bir hukuki mahiyeti dai
ma ihtiva etmesi lâzımgeldiğini ve tatbikatçı
larda bir hata aramanın doğru olmıyaeağmı, an
cak Hükümetin, yine anladığımız şekilde, 124
ncü maddenin son fıkrasına göre yeni Anayasa
nın; getirdiği hürriyet nizamını kapsıyan bir
özel kanun çıkarmakla meselenin halledilebile
ceğini dile getirdik. Kanaatimiz yine aynıdır.
Binaenaleyh, 124 ncü maddenin son fıkrası
na göre yeni bir kanun getirilmesi icabetnıektedir. Bunu, bu yapılan tasarruflar, tatbikatçı
ların yaptıkları tasarruflar bir nevi şüpheler
doğmasını icabettirir, şekilde bir tefsire tabi
tutmak kanaatimce çok yanlıştır. Biz böyle bir
endişe içerisinde huzurunuza gelmiş değiliz.
Katiyetle arz ettik ve dedik ki, tatbikatçıların
1924 Anayasasına göre kabul edilen örfi idare
tatbikinde mevcut şartların nazarı itibara ala
caklarından şüphemiz yoktur. Binaenaleyh,
meselenin bu şekilde ele alınmasında zaruret ol
duğu kanaatindeyim. Maruzatım bundan iba
rettir. (Soldan alkışlar)
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Sancar.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ILHÂMÎ SAN
CAK (istanbul Milletvekili) — Büyük Millet
Meclisinin sayın üyeleri, sıkıyönetimin uzatıl
ması mevzuunda münakaşa halindeyiz, zannede
rim ki, hemen hemen ihtilâf halinde değiliz. Bu
nun" lüzumuna ve uzatılmasına hemen hemen bü
tün arkadaşlar katılmaktadır. Yalnız Sayın Ze-
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kâi Dormaıı İstanbul ve İzmir'den kaldırılmadı
ğı takdirde Ankara'da da kalmasına oy vermiyeeeğini söylediler. Aşağı - Yukarı fer'i asla feda
ediyorlar gibi bir hal geldi bendenize.
Muhterem arkadaşlarım, sıkıyönetim mahke
melerine bilinen suçlarla tevdi olunan kimse
lerin yekûnu ne kadar kabarık olduğu malûmu
nuzdur. Sorgu, sorgudan sonra delillerin ikame
si ve münakaşası; bundan sonra tahkikatın ge
nişletilip genişletilmemesi, iddia, müdafaa, tet
kik ve karar kolay kolay düşünülen kısa bir za
man içinde elbette bir neticeye bağlanamaz. İş
te bu, hiç şüphesiz bir vakıa olarak, bir zaruret
olarak sizlere de arz edilmiş bulunuyor. Sıkıyö
netimin kabulünde -müttefik olduğumuza göve,
müddetinde de ufak tefek ihtilâflardan vaz geçip
işin azameti, mahiyeti önünde düşünülmesi ge
rekir, bu hususta da endişeye düşmememiz lâzımgelir, arkadaşlarım. Anayasanın bahsi geçen
maddesi, Büyük Meclisin her. zaman kısaltmak
ve uzatmakta yetkisi olduğunu tasrih etmekte
dir. Böyle olunca; bir ay sonra, 10 gün sonra bu
Meclisi sıkıyönetimin kaldırılmasına veya iki
ay sonra uzatılmasına veya daha evvel bu mese
leyi tezekkür edip bir münasip karara varma
ya yetkili bulunmaktadır. O halde, hâdiselerle
çok yakın teması olan, mesuliyet mevkiinde iti
madınızla bulunan arkadaşlarınızın teklifine ha
kikate en yakın bir teklif olarak bakmanızı ve
itimat buyurmanızı rica ederim.
Muhterem arkadaşlarım, örfi İdare Müesse
sesini itimadınızla vazife başında bulunan icra
kuvvetine bağlı bir müessese olarak kabul ve
ifade buyurduğunuza göre artık bu müesseseyi
sımsıkı tutmak ve en kısa zamanda müessir bir
hukuki, kanuni rejim olarak semerelerini istih
sal ile cemiyeti huzura kavuşturmak birinci
ııoktai hareketimiz olmak gerekir. Ama görü
yoruz ki, arkadaşlarımız daha ilk günlerden
itibaren örfi idare tebliğlerini, örfi İdare ma
kamlarını adeta yıpratmaya matuf tenkidlerle
işe başlamış bulunmaktadırlar. Arkadaşlarım,
bu mevkilere kolay kolay mesuliyet taşıyacak in
sanlar bulamazsınız. Eğer bu mevkilere getirece
ğimiz insanlar ancak sizin mutlak itimat ve des
teğinize mazhar olurlarsa size lâyık, Türk mille
tine lâyık hizmet görebilirler. Elbette her idare
deki insanlar gibi bu idarede bulunanları da ku
suru daha başka şekilde ıslah, tamiri mümkündür.
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Esasen bütün tasarrufları kazai murakabeye tâ
bi olduğuna göre, anında kazai mercilere müra
caat ve mutazarrır olduğu bir karar varsa, tehi
ri icra kararı istihsal mümkündür. Meclis kürsü
sünden bu meseleleri ele aldığınız takdirde, itti
haz buyurduğunuz tedbirleri ilk andan itibaren
sakatlamış olursunuz.
Bir arkadaşımız bir isim getirerek, bu kür.. süden örfi idare makamlarını tenkid buyurdu
lar. Basma ait takyidatı, takibata uğrayan Mi
salisin mâruz kaldığı muameleyi...
Aziz arkadaşlarım, örfi idarenin kazai cep
hesi, Anayasanın 132 nci maddesinde tasrih edil
diği veçhile, diğer kazai mercilerle aynıdır, mu
amelesi, ve sairesi kabili münakaşa değildir.
Onun dışındaki idari cephesi kabili' münakaşa
dır, arz ettiğim mahzurları göze alırsak... Bu
kürsüye meseleler getirirken sıhriyet ve hizmet
münasebetleri kaale alınarak, tamamen hissi,
dosyalara aykırı mütalâalar arz etmeye kimse
nin yetkisi olmamak lâzım gelir. (Ortadan al
kışlar.)
İstirhamım odur ki, biraz evvel işaret etti
ğim gibi, salâhiyet sahiplerini korumakla be
raber, size izafetle iş yaptıkları için; rejime ta
allûk edenleri dâvanın duruşma safhasında ol
duğu günlerde iddia ve müdafaaya mesnet teş
kil edecek veya verecek mahiyette birtakım
fikirlerin dermeyanı da her halde rejimi koru
maya yeminli ve bu işi tenkile, tecziyeye sizin
adınıza vazifeli insanları da düşünmek gerekir.
Bir kere geçen devrin örfi idaresiyle bugü
nün örfi idaresini mukayese etmek hakikaten
hüzün verecek bir hâdisedir. Geçen devrin ör
fi idaresinin koltuğu altında yaşıyanlar dahi
bugün soğukkanlılıkla muhakeme ederek bu
hakkı teslim etmektedirler ki, hiçbir zaman
dünle bugünün örfi idaresi kabili mukayese de
ğildir. Çünkü, murakabe, en küçük, en basit
teferruata kadar tenkide mâruz bulunmakta
dır. O günlerde bunların hiçbiri mevzuubahis
değildir.
örfi İdare Kanununun Anayasaya aykırılığı
münakaşası, hatırlarsınız, duruşma safhasında
da cereyan etti. Ve mahkeme bunun üzerine bu
itirazı ret ile bâzı kararlar ittihaz etti. Şimdi
Anayasanın 132 nci madesi muvacehesinde
aynı meseleyi Meclis Kürsüsüne getirerek mü
nakaşa mevziimi yapmasını Anayasaya yemin
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eden bir arkadaşımıza Meclis kürsüsünden bu
nu yakıştıramam. örfi idare Kanunu 1940 ta
meriyete girdi de hiç mi el sürülmedi? Hayır
arkadaşlar, böyle bir şey yok. Zamanın icap
ve zaruretleriyle birçok tadiller gördü, bugüne
geldi ve örfi idare Kanununda biz Anayasaya
aykırılık görmedik. Bakanlıklar arası bir ko
misyon da bunu incelemekte; yani bütün kanun
ları elinden geçirmektedir. Bu komisyon böyle
bir aykırılıığı şimdiye kadar tesbit ve bize ifade
etmemiştir.
Muhterem arkadaşlarım, eğer * böyle bir ay
kırılığı bariz olarak gören bir milletvekili
arkadaşlarımız var idi ise, bugüne kadar bizi
mesuliyet mevkiindeki insanlar olarak ikaz et
meleri, veyahut Yüksek Meclise getirerek diğer
birçok kanunlarda emsalini gördüğümüz gibi,
bu kanunun şurası veya burası şu bakımdan ta
dile muhtaçtır, diye kanun teklif etme yetkisini
birinci vazifesi olarak kullanması gerekirdi.
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vardır, işte biraz evvel işaret ettiğim el konulan
hâdiseler ve hattâ birisinin başı dışarda bir adam,
burada bugün elimizin altında bulunmaktadır.
örfi idare hakkındaki mâruzâtımı burada kesiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, bütçe müzakereleri
sonunda emekli subaylara taallûk öden bir sual
vesilesiyle (Ordunun şahsiyetini, memleketin selâmetini düşünmelerini, bunun haricinde bâzı el
altı oyunlarına girmemelerine bilhassa işaret etmek isterim, demiş ve Yüksek Meclisten benim
istirhamım orduyu her türlü taciz ve tasalluttan
- korumanızdır) diye sözlerimi bitirmiştim. Hâdisat göstermektedir ki, tamamiyle endişelerim gij bi cereyan etmiştir. Tekrar uyanık olmanızı istir| ham ediyorum. (Alkışlar)
I
BAŞKAN — Sayın içişleri Bakam Hıfzı
Oğuz Bekata.
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lOlŞLERl BAKANI H I F Z I OĞUZ BEKi ATA (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhterem
arkadaşlarım, memleketin büyük ve hayati me
selelerini aynı ağırlıkta ve millî sorumluluk duy
guları içinde ele almak mecburiyetindeyiz, önü
müzdeki konunun Büyük Meclisin birleşik ha
reket edeceği son derece mühim konulardan biri
j olduğu meydandadır.

Aziz arkadaşlarım, dâva mevzuunu teşkil
eden hâdise dallı budaklı bir hâdisedir. Henüz
bunun birtakım saçakları, hazırlık tahkikatı
safhasında izmir'de de, istanbul'da da ve Anka
ra'da da cereyan etmektedir; ana mevzuun dı
şında bununla irtibatlı olarak. Eğer bu iki şe
hirde örfi idare kaldırılacak olursa, bu tahki
i
Gerek partileri adına, gerekse şahısları adına
kattan hiçbir netice almmıyacağı gibi, derdest
konuşan arkadaşlarımın bu anlayışta birleştik! edâvanın da selâmetle neticelendirilmesi şüpheli
, rini görmekle de Hükümet olarak ve Meclise
hale gelecektir. Onun için bunun devamında,
mensup arkadaşlar olarak son derece memnunuz.
her üç şehirde, içtimai faydanın, zaruretin bü
Filhakika Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşımız
yük olduğuna inanmaktayız ve rejimin selâme
ı sıkıyönetim, hükümetlerin mecbur kalmadıkça
tini de bunda bulmaktayız.
I istemiyecekleri bir yoldur, dediler. Doğrudur, ar
kadaşlar. Bu sözün mantıki neticesi de tabiatiyle
Hâdiselerin cereyanı sırasında burada de
ğildim, dışarda idim, sonra geldim. Onun için . şlı olmaktadır : Hükümet bu uzatma teklifini
getirdiğine göre buna bir zaruret duyuyor, de
bu hâdiseleri daha soğukkanlı olarak görmekte
mektir. Üstelik bir noktayı daha belirtmekte isave nüfuz edebilmekteyim. Samimî kanaatim bu
j bet görüyorum. Hiçbir hükümet kendisine aidodur.
lan yetkilerin, velevki bir kısmını, başka kimseBunun yanında Örfi idare rejimi sayesinde,
lore vermek istemez. Buna zaruret görmek, ha
dolayısiyle kökü dışarda olan birtakım Türkiye'
yati zaruretlerin icapları içinde bulunmuş olma
deki faaliyetlerin tesbit - edildiğini, bir iki gün
nın açık ifadesidir. Bunu belirttikten sonra bir
sonra, hepsini, tafsilâtiyle Meclise ve basma ak
settireceğimizi de bilhassa arz etmek isterim. \ noktaya temas etmek istiyorum.
Sıkıyönetim hangi şartlar yüzünden ilân
(Bravo, sesleri, alkışlar) Aşırı sağ ve aşırı sol I
cereyanlarla Hükümetin meşgul olmadığı yolun j edilmişse, bu şartların âmilleri bertaraf edilmiş
daki zehabın pek doğru olduğu kanaatinde deği ' olmakla beraber, hâdiselerin nezaketi henüz orlim. Belki zahiren öyle görülebilir. Ama haki ! tadan ve sahadan tam kalkmıştır, iddiasını
katte elbette suçluyu suçüstü yakalıyabilmek jçin j bugün kimse ileri süreimez. Bunun yamyaşında
birtakım tedbirlere, takibe ve zamana ihtiyaç
m ömleketîmizin sosyaıl ve siyaisi hayatını tehdid-
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öden 'belirli, belirsiz Ibâzı temayüllerin de. sıkı
yönetim. çerçevesi içinde daha iyi <ve tesiri takibedileceği hir Ibedahattir. Arkadaşlarımızın
öne sürdükleri ilki hususa, müddet ve bâzı Me
rin bu sıkıyönetimi uzatılması içinde yer almaımasu konularına gelince; şu hakikati belirtmek
te fayda- varıdır: Tahkikat, hâdiselerin inkişafı
'bize açıklıkla ıgöstermiştir ki, hâdiseler daha
çok Ankara ve İstanbul'da tekevvün etmiş ol
makla heraiber serpintileri bâzı illere de uzan
maktadır. İzmir ilinin sıkıyönetim çerçevesi
içine alınımasınm haş ssc'beibi 'bu serpintilerin mü
şahede edilmiş olmasıdır.
O (halde bütün donelere sahip bulunan Hü
kümetin takdirine Büyük Meclisin itimat [bu
yurmasını rica edeceğim. Bu vesile ile arkadaş
larınım üzerinde durduğu '.bir iki noktaya da kı
saca temas at m ek istiyorum :
;
Hepimiz biliyoruz ki, 'sıkıyönetim bir 'huku
ki /müessesedir; keyfî müessese değildir. Ve sı
kıyönetimin idaresini eline alan komutanlar ken
dilerine kanunların verdiği
yetkileri kullan
maktadırlar. Böyle olunca her hangi bir şekil
de vazife sahibi arkadaşların uzak yakın örse
lenme, itham edilme istikametine gidilmemesi
bu müessesenin tesirli ve rahat işlemesinin şart
larının hasında gelmektedir. Sıkıyönetimin, bu
güne kadarki idaresinde gürdüğümüz, son de
rece titiz bir itinanın alâmetleridir. Bundan böy
le de aynı itina ile tatbik edileceğinden kimse
nin şüphesi olmamı ak gerekir.
Sözlerimi daha ç'ok uzatmamak için şöylece
'bağlamak istiyorum : Memleketin nazik devir
lerinde »vazife alan fedakâr insanlara itim adl
ımızın tam ve birleşik gösterilmesi
nispetinde
bu zevatın aldıkları vazifeyi hihakkin ifa için
ıgönül rahatlığına kavuşmaları tabiî olmakta
dır. Buıgün bu vazifelerin Ibaşmda 'bulunan arkaldaşlarrn, her türlü itimada tanı liyakat gös
terdikleri (bulgüne kadarki
tecrübelerden elde
ettiğimiz neticelerin yanıbaşında, kendilerinin
kanun ve nizamlara karşı son derecede hürmet
kar olduklarını da kararlariyle bütün memle
ket görmektedir.
Hükümetin teklifi Büyük Meclisin tasvibine
lâyık ve ibu'günkü memleket zaruretlerinin ica
bıdır. Teşekkür ederim arkadaşlar. (Ortadan ve
sağdan alkışlar)
,
BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalet Bakanı.
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ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL
YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin ç'ok muhterem üyeleri, iki
sayın arkadaşım 'mevzuu müzakere olan mesele
üzerinde gerekli şeyleri söylemiş bulunuyorlar.
Ben onların kısmen bir 'başka tarzda tekrarı ile
'bâzı ufak, tefek fikirler önünüze sermekle ikti
fa edeceğim. Bu itibarla mâruzâtımı uzatarak
sizleri fazlaca taciz etmek istemem.
Zannediyorum ki, son vukua gelen hâdise
lerden sonra sıkıyönetimin ilânının bir zaruret
olduğu hususunda içinizde tereddüt ifade ve
izhar eden her hangi (bir arkadaşa rasigelmemişizdir. Rejimi tamamen ortadan kaldıracak, hür
riyeti eri takyit veya talik değil, yok edecek olan
'bir rejimin kurulması için yapılmış olan silahlı
gayreti] erden sonra kendimizi toplamak-ve şah
sımızdan ziyade memleketin ümidini bağladığı
'bir 'müesseseyi korumak için gerekli tedbirleri
almak ımecbu-riyetinde Ibulunduğumuzu hep id
rak ettik.
Evet, .sıkıyönetim, adı üzerinde, sıkı Ibir re
jimdir. Eski adı örfi idare idi. Fakat bâzı has
talıklar vardır iki, bu hastalıkların tedavisi için
dağlama vasıtasına müracaat edilir. Eski tıpta
ilâçların o kadar çok fazla şifa bahşolmadığı
devirlerde dağlama- yaralar için en ımühim bir
tedavi tarzı idi. Dağlama nedir? Kızgın bir de
mirin: vücudun muayyen bir yerine yapıştırıl
ması demektir. Bunun tevlidettiği 'büyük bir
acıyla büyük ıbir tehlikeden insan hayatı kur
tuluyor.
Sıkıyönetim de bir nevi dağlamadır. Şüp
hesiz hepimiz hürriyete aşığız. Ama hürriyetle
rimizin ımuayyen 'bir zaman için sınırlanması
iktiza ettiği vakit, 'bundan da kaçınmamız lâzımgelir, tşte sıkıyönetim, hürriyetlerimizin mem
leketin yüksek menfaatleri namına sınırlanması
icabettiği zaman kurulan hukukî bir rejimdir.
Bu rejimi kurmak hususunda Hükümetin bir
insiyatifi elbette mevcuttur. Çünkü, sizin kar
şınızda, memleketin içinde vukua 'gelecek kötü
hâdiselerden dolayı soruımluluğu tahmil edece
ğiniz insanlar Hükümeti teşkil eden insanlar
dır. Bunlar sorumluluk hissiyle, hüyük tehlike
leri gördükleri zaman, Anayasanın çizmiş ol
duğu çerçeve içerisinde sıkıyönetim ilânım Yük
sek Heyetinize teklif eder ve Yüksek Heyeti
niz de bu teklifi kabul ettiği takdirde bir ay
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müddetle bu cereyan eder. Ondan sonra tekrar
temdidi iktiza ediyorsa, yine huzurunuza ge
lir ve bunun temdidinin
memleketin yüksek
menfaatleri icabından olduğunu delilleriyle hu
zurunuza arz eder. Bunları Iben tamamen vâki
olmuş addediyorum. Binaenaleyh sıkıyönetimin
temdidi 'hususunda, şükranla .kaydedeyim -ki, bu
yüksek kürsüden her hanlgi 'bir muhalif noktai
nazar serd edilmiş değildir. Ancak bunun mu
ayyen 'bir şehre inlhisarı ve diğer iki şehirden
kaldırılması hususunda bir temayül izhar edildi,
'bir fikir beyan edildi.
Evet, ımathkemeler 'burada cereyan ediyor;
fakat dikkat buyurulursa, burada cereyan eden
mahkemenin dairei rüyetine konan bir mesele
İstanbul'dan ıgeldi. Burada eereyan eden hâdise
ile İstanbul'da cereyan eden hâdiseyi birbiriy
le irtibatlı gören tstanlbul îdarei örfiye Amiri
Adlisi, Ankara Mahkemesine gönderdi.. Demek
ki, hâdiseler yalnız Ibir şehirde cereyan etmemiş
bir başka 'büyük şehirde de cereyan etmiştir.
O şehirde cereyan eden hâdisenin burada çereyan eden hâdise ile irtibatı nazarı itibara almarak Iburadaki 'mahkemenin kazai
salâhiyetine
terk ve devredilmiştir.
Üç büyük şehrimizde muhtelif fikir çereyanlarının, muhtelif hareketlerin vâki olduğu
kabili inkâr değildir. Her ne kadar İzmir'de
bu hâdise ile irtibatı ifade edecek bir vakıa
ortaya çıfcmamışsu da, bu demek değildir ki,
İzmir gibi büyük bir şehirde, gerek, siviller
içinde, gerek askerlerin, içinde, gerekse emekli
subaylar içinde böyle bir hâdiseye iştirak etnıiş hiıe kimse yoktur. Temenni ederiz ki, bu
tamamen böyle olsun. Ama çok mümkündür ki,
yarın mahkemenin. safahati ilerledikçe oraya
da sıçrayabilmek ihtimali mevcuttur.
Binaenaleyh, bu muhtelif fikir cereyanlarının kabarıp gittiği memleketlerde bu büyük hâdişe dıolayısiyle bir sıkı nizam teJsis etmek mecburiyetini, biz Hükümet mesuliyetini deruhte
etmiş- bir heyet olarak üstümüze alamıyoruz.
Mutlaka, buralarda, da bu hâdiselerin bir an
evvel şayanı temenni olan tasfiyesine erişebile
ceğimiz zaman ortadan kalkacak Sıkı Yönetimin o güne kadar bu üç büyük şehirde mevcu
diyeti zaruridir. Bu büyük şehirlerde vukua ge
len hâdiseler mutlaka diğer şehirlere sirayet
eder. Çünkü arz ettiğim gibi bu şehirlerde muh
telif fikir cereyanları mevcut bulunmaktadır.
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Kanun meselesine gelince, bu hususta Sayın
Kırea'nm dediklerine tamamiyle iştirak ediyo
rum. Anayasanın istihdaf ettiği şudur : Sıkı
Yönetim rejimi kanundan gayrı her hangi bir
vesika ile hürriyetlerin kısıtlanmasına sebeibolmasın. Fakat takdir buyurursunuz ki, bu ka
nunların, her hangi 'bir kanun olursa olsun,
onun ve Sıkı Yönetime mütaallik kanunun mut
laka olduğu yerde kalması da lâzımgelmez.
Cemiyet her gün istihale etmektedir. Bundan
50 sene evvel mevcut fikirlere tamamen zıt fi
kirlerin bugün muhtelif memleketlerde hâkim
olduğunu görüyoruz. Bu cereyanları idare ede
cek olan kanunların da, zamanın icaplarına ve
ihtiyaçlarına göre bir tahavvüle, bir tadile ta
bi tutulması zaruridir. Ama Anayasa diyor ki,
mutlaka bu rejim bir kanun emridir. Şu veya
bu kanunla değil. Binaenaleyh böyle bir ka
nun getirilmemiş okluğu iddiaisı ile Hükümeti
t ahdiye etmenin pek yerinde olduğuna kaani
değilim. Kanun mevcuttur. Eğer bu kanun
içinde Anayasaya aykırı hükümler varsa, o hü
kümler dıolayısiyle Anayasa Mahkemesine mü
racaat edilir ve Anayasa Mahkemesince iptali
yoluna .gidilebilirdi. Böyle bir teşebbüs vâki
olmuş değildir. Ve ben de zannetmiyorum ki,
bugün mer'i bulunan bu kanunun hükümleri
Anayasaya aykırı olsun.
Bir noktayı daha arz edeyim: Bu avukatlar
meselesine temas edildi. Filhakika Askerî Ce
za Muhakemeleri Usulünün 206 ncı maddesin
de ; «Dâva olunan fiil, sahtekârlık, hırsızlık,
emniyeti suiistimal, yağma, tahrip cürümlerin
den biri olduğunu veya. askerî sırlarla ve Hü
kümetin emniyetiyle alâkadar bulduğu takdir
de maznun âmiri adlinin muvafakat ede<ceği
avukat veya dâva vekilini müdafii tâyin eder.»
diyor. Bu sarih bir hükümdür. Bu hükmün tat
bikatından dolayı şikâyet etmenin ne derece
yerinde olduğunu takdirinize bırakırım. Çün
kü, kanunun verdiği salâhiyetleri salahiyetli
olan makam, merci, şahıs, o hudut dâhilinde
kalmak kaydiyle serbestçe kullanmak imkânı
na sahiptir.

|

Kaldı ki, Millî Savunma Bakanımızla Baro
Başkanı bu işlerin iyi bir nizama bağlanması
için görüşmede bulunmaktadırlar. Bu en iyi
bir şekil de bir nizama bağlanacaktır. Mâru
zâtım bundan ibarettir, hürmetlerimle. (Al
| kışlar)
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BAŞKAN — Son söz milletveMlinindir.
ıSayın Halûk Nur Baki, Sayın Talât Asal,
Sayın Kâmil Çoşkunoğdu ve Sayın Turhan Ka
pantı söz istemiş bulunmaktadırlar. Bu arada
Millet Partisi Grupu adına Sayın Zekâi Dorman söz istemiştir. Yüce Meclisinin almış oldu
ğu bir içtihat kararı gereğince Millet Partisi
Grupunu takdim ettiriyoruz. Buyurun Sayın
Zekâi Dorman, aleyhte.
HALÛK NUR BAKÎ (Afyon Karahisar Mil
letvekili) — Grup sözcüleri konuştu.
BAŞKAN — Meclisin kararı bu şekildedir.
Bir ta;krir üzerine Yüce Heyet bu sekilide karar
vermiştir, Sayın Nur Baki.
Buyurunuz, Sayın Dorman.
M. P. GRUPU ADINA ÖMER ZBKÂÎ DOR
MAN (İstanbul Milletvekili) — Muhterem ar
kadaşlarım, Hükümetin teklifi Sıkı Yönetimin
her üç iüde uzatılmasını mutazammmdır. Bu
haliyle oya konduğu takdirde İstanbul ve İz
mir'de Sıkı Yönetime taraftar olmadığımız için
bizzarur aleyhte oy vereceğimizi belirtmiştik.
Bu aslı fer'e feda etmek değildir. Bar zaruretin
ifadesidir. Sayın Millî Savunma Bakanı beyanı
mızı her halde tam kavramamış olmalıdırlar.
Sıkı Yönetim komutanları şerefli ordunun
bünyeısinden çıkmıştır. Bunlara inanmak lâzım
dır, şeklinde C. H. P. Sözcüsü bir mütalâa serd
ettiler. Ordunun şerefli olduğunu, onun eski
bir mensubu olarak en az kendileri kadar ben
ve grupumuz takdir etmekteyiz. (ıSağdan, al
kışlar) Ama şerefli ordunun bünyesinden çık
tıkları halde salâhiyetlerini kötüye kullanmış
ve ma'hkûm olmuş örfi tdare komutanları da
vardır.
Tatbikata ait haklı iddialarımızı doğrudan
doğruya çürütemiyen C. H. P. sözcüsünün (İSıkı Yönetim komutanları ordunun bünyesinden
çıkmıştır.) gibi bir söze sığınması ciddiye alı
nacak bir mütalâa olmasa gerektir. Sıkı Yöne
timin bâzı tatbikatının sarstığı itimadı bu gi
bi sözlerle yeniden tesise maalesef imkân yok
tur. Ve muayyen şahısların fiillerine ait tenkid1 erimizi bir camiaya mal etmek de doğru de
ğildir. Bu devir geçmiş devir değildir, demek,
hâdiselerin ortaya, koyduğu gerçekleri ve tenkidleri çürütmeye kâfi değildir. Ve bir Mee^
liste iltifat görecek bir metot-sayılamaz.
/

0:1

Bu itibarla Hükümet adına yapılan izahat
maalesef kanaatimizi değiştirememiştir. Arz
ederiz. (.Sağdan, alkışlar)
BAŞKAN — Sayın
arkadaşlar, yeterlik
önergesini okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifaye
tinin oya konulmasını arz ve teklif ederini.
Ankara
Nihat Berkkan
TALÂT ASAL (Edirne Milletvekili) —
Al ey hinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde, buyurunuz,
Talât Atfal.
TALÂT ASAL (Edirne Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlar...
MUSTAFA UYAR (tzmir Milletvekili) ~~
Buyurunuz avukat bey.
TALÂT ASAL (Devamla) — Bunlar laf
değil, eski metotlardır.
Muhterem arkadaşlarım, evvelâ muhterem
meslektaşım Sayın Millî Savunma Bakanı bir
noktaya temas ettiler...
BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Ta
lât Asal...
TALÂT ASAL (Devamla) — Yeterlik aleyhindeyim. Leb demeden leblebi diyeceğimi zan
netmeyin, bazan da lebalep derim, beyefendi.
Sayın Bakan buyurdular ki, bize, Anayasanın
124 ncü maddesinin son fıkrasına göre bir ka
nun ısdarı lâzımgeldiğini izah etselerdi...
BAŞKAN — Sayın Asal, çok rica ederim.
Eğer yeterlik önergesi kabul edilmezse zatıâliniz, bu mâruzâtınızı söylersiniz. Ancak, mün
hasıran ben zatıâlinize yeterlik halikında söz ver
dim, çok rica ederim, onun hakkında konuşunuz.
TALÂT ASAL (Devamla) — Binaenaleyh,
ben 124 ncü maddenin son fıkrasına müsteni
den yeni bir kanun ısdarı lâzımgeldiğini Hükü
metin isteği üzerine izah etme kararındayım.
Bunun için yeterliğin kabul edilmemesi lâ
zımdır. Anlaşıldı değil mi Reis Beyefendi?
İkincisi, yeterliğin aleyhindeyim; C. H. P.
Grupu Sözcüsü getirdi, bizi yersiz şekilde aslı
astarı olmadan, sanki ordunun davranışı ve
tasarruflarının karşısında imişiz gibi takdim
etmek istedi.
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COŞKUN
değil, seni..

KIRCA (istanbul) — Grupunu

TALÂT ASAL (Devamla) — Beni. Bakınız
bunu ikrar ediyor. Binaenaleyh, bu ithamdan
bizi kurtarmak imkânını, o grup mensupları
vermezlerse, o ithamın altında kendileri kalmış
olacaklardır.
BAŞKAN —• Yeterlik önergesini oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Değişiklik istiyen iki önerge vardır.
rılıkları itibariyle okutuyorum.

Aykı

Sayın Başkanlığa
Devamı zaruri görülen sıkı yönetimin (yal
nız bir ay için) ve yalnız Ankara için kabulü
nün oylanmasını teklif ederim.
Konya Milletvekili
Kadircan Kaflı
BAŞKAN — Önergeyi oya sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiş
tir.

Diğer önergeyi okutuyorum.
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Şifahen arz ettiğimiz sebeplerle sıkı yöne^
timin îzmir ve İstanbul'da dev&mına mahal
olmadığına, yalnız Ankara için iki ay uzatıl
masına karar verilmesini arz ve teklif ederiz
Millet Partisi Grupu adına
İstanbul Milletvekili
Ömer Zekâai. Dorman
BAŞKAN — önergeyi oylunmza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... önerge
reddedilmiştir.
Tezkereyi tekrar okutuyorum, oyunuza su
nacağım.
(Başbakanlık tezkeresi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. An
kara, İstanbul, İzmir'de sıkı yönetim 2 ay da
ha uzatılmıştır.
Gündemde başka madde bulunmadığından
T. B. M. M. Birleşimini kapatıyorum.
Kapanış saati : (17,00)
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BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. —- Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilân edil
miş olan sıkı yönetim süresinin uzatılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/29)
II
İKİNCt DEFA OYA KONACAK İŞLER
III
GÖRÜŞÜLEN İŞLER

