DÖNEM : 1
_—.

CİLT : 2
—
_

TOPLANTI : 2

T. B. M. M.
TUTANAK
DERGİSİ

Sekizinci Birleşim
19 . 8 . 1963
m

Pazartesi

m

İçindekiler
Sayfa
134
134

1. — Geçen tutanak özeti
2. — Yoklama
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları
134
1. — Ankara, İstanbul ve İzmir illeri
sınırları içinde ilân edilmiş olan Sıkıyöne
tim süresinin uzatılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi. (3/29)
134:143,144:159
2. — Münfesih Türkiye Büyük Millet
Meclisince karara Ibağlanmıg olup da 27
Mayıs 1960 İhtilâli üzerine sonuçlandırıl
mamış 'bulunan iki (soruşturma işi hakkın- •
>la Millet Meclisi Başkanlık Divanının

Sayfa
Genel Kurula sunuşu. (3/32 ve Devre X I
3/85), (3/31 ve Devre X 3/37)

159

A — Van Vilâyetinin öz'alp
ka
zasında 32 vatandaşın
bilâmuhakenıe
öldürülmesi hâdisesinde dahli olanların
şuç derecelerini tesbdt etmek ve bu suç
larının mahiyetine göre zaman 'aşımı olup
olmadığını anlamak iei>n tahkikat icrasına
dair (3/32 ve Devre XI. 3/85) '

159

B — 1937 yılında öldürülen vatan
daşlar dolayısiyle yapılan tahkikat hak
kında (3/31 ve Devre X 3/37)

159

T.B.M. Meclisi B : 8 19 . 8 .1963 O -• 1
1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
îd-anei Umumiyei Vilâyat Kanununda deği
şiklik yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kal
dırılmasına dair kanun tasarısının ek üçüncü
maddesi ile,

Birleşime s'on verildi.
Başkan
Başkanvekili
Mekkî, Keskin

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına
dair kanun tasarısının ek 11 nci maddesi kabul
olunaralk tasarılar kanunlaştı.

Bl.BtNOl

.

Kâtip
Konya
Vefa Tanır

Kâtip
Ağrı
Rıza Pulat

OTURUM

Açılma saati : 14,30
BAŞKAN — Fuad Sirmen
KATİPLER — Nurettin Akyurt (Malatya), Mthat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir)

BAŞKAN — T. B. M. M. Birleşik Oturumu
nu açıyorum. Her iki Meclisin sayın üyelerine
hoş geldininiz der, tatil ısonu çalışmalarında da

memleket hizmetinde (başarılar dilerim.
Şimdi yoklama yapılacaktır.

2. — YOKLAMA
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, çoğunluğu

muz vardır, gündeme geçiyoruz.

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI.
1. — Ankara, İstanbul ve İzmir illeri » r lan içinde ilân edilmiş olan Sıkıyönetim süre
sinin uzatılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
(3/29)
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : 17 . 6 . 1963 tarihli ve 2-2/3069 sayılı
yazımız
20 - 21 Mayıs 1963 gecesi önceden yapılmış
tertipler sonucunda, Anayasayı ihlâl amacını
güden bir ayaklanma hareketi üzerine, Ankara,
îsıtanbul ve İzmir illeri sınırları içinde bir ay
süre ile ilân edilen ve Türkiye Büyük Millet
Meclisinin 19 . 6 . 1963 tarihli ve 75 sayılı Ka
rarı ile 21 . 6 . 1963 «tarihinden itibaren iki ay

süre ile uzatılması kabul edilmiş toulunan Sıkı
yönetimin, 21 . 8. . 1963 tarihinden itibaren iki
ay süre ile yeniden uzatılmasının Türkiye Bü
yük Millet Meclisine arzı, Balkanlar Kurulunca
15 . 8 . 1963 tarihinde uygun görülmüştür.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
İsmet İnönü
Başbakan
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, (evvelâ grup
ları adına söz istemiş 'olan arkadaşlara söz ve
receğim, sonra şahısları adına söz istemiş 'olan
lara söz vereceğim. İlk söz Millet Partisi adına
sayın ^ekâi Donman'm.'
M. P GRUPU ADINA ÖMER ZEKÂİ DORMAN (istanbul Milletvekili) — Muhterem Baş
kan, aziz arkadaşlarımız,
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Ol

Muhterem arkadaşlar;
2 0 - 2 1 Mayıs 1963 olayları dolayısiyle ilân I
edilmiş bulunan sıkıyönetimin iki ay daha uzatıl
İzmir ve İstanbul'da sıkıyönetimin devamına
ması, Yüksek Meclisinizce 19 Haziranda kabul
mahal olmadığına dair geçen defa arz ettiğimiz
edilmişti.
görüşü değiştirecek ortada hiçbir sebep göremi
yoruz.
Hükümet bu defa, sıkıyönetimin iki ay daha
Sayın Millî Savunma Bakanı, hâdisenin birta
uzatılmasını talep ve teklif etmektedir.
kım saçakları olduğunu ve bunlar hakkında İz
Millet Partisi Büyük Millet Meclisi Grupu
mir ve İstanbul'da hazırlık tahkikatının devam
adına, bu talebin isabet derecesini tâyin bakımın
ettiğini ileri sürmüş ve;
dan, sıkıyönetimin, Anayasamızda ifade ve tari
«Eğer bu iki şehirde örfi idare kaldırılacak,
fini bulan mahiyeti üzerinde bir kere daha kısa
olursa,
bu tahkikattan hiçbir netice almamıyacaca durmakta fayda ve zaruret mütalâa etmekte
ğı gibi, derdest dâvanın da selâmetle neticelen
yiz.
mesi şüpheli hale gelecektir.» hükmüne varmış
Hürriyetlerin geçici olarak kayıtlanmasını
5
lardır.
' veya durdurulmasını tazammun eden sıkıyöne
tim, devletin varlığını tehdideden tehlikeler kar
Aradan iki ay geçtiği halde, bahsettikleri haI
• *
şısında kabul edilmiş, kanuni ve hukukî bir mü
zırlık tahkikatından mahkemeye intikal etmiş
essesedir.
bir husus görülmemiştir,
Ne zaman ilân edileceği hususu da keyfî tak
Diğer taraftan, 20 - 21 Mayıs olaylarının as
dirlere bırakılmamış, Anayasamızda açıkça ifade
li failleri hakkındaki tahkikat neticelenmiş ve
ve tesbit olunmuştur.
duruşma, son hükmün, tefhimi için 5 Eylüle bı
Bu mahiyetine göre sıkıyönetim, ilânını zaru
rakılmıştır.
ri kılan sebebin devamiyle mahdut ve mukayyet
Bu itibarla, İzmir ve İstanbul'da sıkıyöneti
olmak zorundadır. İlânını icabettiren haller or
min devamını temin için Millî Savunma Bakanı
tadan kalktığı takdirde, sıkıyönetimin devamı
tarafından evvelce ileri sürülen bu sözde sebep
Anayasanın tecviz ve kabul edemiyeceği bir ha
ler de ortadan kalkmıştır.
reket teşkil eder.
İzmir ve İstanbul'da, sıkıyönetimin devamı
nı zaruri kılan yeni hiçbir hâdise cereyan etme
Muhterem arkadaşlarım,
miştir. O kadar ki, bu iller dâhilinde gece soka
Şimdi, bu hukukî gerçeklerin ışığı altında
ğa çıkma yasağının devamına dahi lüzum kal
Hükümetin yeni talebini bir tahlile tâbi tutaca
mamış ve kaldırılmıştır.
ğız :
Muhterem arkadaşlarım,
Sıkıyönetimin uzatılmasını istiyen Hükümet
Aşırı sağ ve sol cereyanlarla alâkalı bâzı kim
tezkeresi, geçen defa olduğu gibi, bu talebi haklı
selerin
takip ve tevkifi de/ sıkıyönetimin bu il
gösterecek hiçbir mucip sebep ortaya koymamak
lerde devamı için bir sebep olamaz, zira Anaya
tadır.
samız, bu gibi takibatın yapılmasında kolaylık
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümetten
sağlıyor mülâhazasiyle, sıkıyönetimin ilânına
gelen istekleri, sebepler üzerinde durmadan ka
ve devamına cevaz vermemiştir.
bul ve tescile memur'bir heyet değildir.
Aksini kabul; Anayasanın sarih hükmünü ih
Bu gerçeği, sıkıyönetimin bundan evvelki
lâl etmek ve tehlikeli suiistimallere yol açmak
temdidine ait müzakereler esnasında Sayın Ada
olur.
let Bakanı da «Hükümet temdidin, memleketin
Muhterem arkadaşlar;
yüksek menfaatleri icabından olduğunu delille
Ankara'nın durumuna gelince :
riyle huzurunuza arz eder.'» demek suretiyle teBu il dâhilinde de sıkıyönetimin devamını
yidetmişlerdi.
haklı gösterecek yeni bir hâdise cereyan etme
Buna rağmen Hükümetin, bu defa da Büyük
miştir. Ancak; 20 - 21 Mayıs olaylariyle alâkalı
Meclis huzuruna gerekçesiz bir teklifle gelmesi,
sanıkların muhakeme edildiği yegâne yer Anka
anlaşılır bir keyfiyet değildir.
ra'dır. Bu itibarla Ankara'nın bu hususiyeti üze
Bu ciheti böylece belirttikten sonra, şimdi
rinde durmak yerinde olur.
Hükümet talebi ile (İzmir, İstanbul ve Ankara)
Muhakemelerin ne kadar devam edeceğini ön
nın- durumunu karşılaştıracağız ;
ceden kestirmek mümkün değildir.
>

/
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Hâdisenin ve adlî muamelelerin icabı, bu müd
det çok uzayabilir, muhakemelerin devammca
sıkıyönetimin uzatılması gerektiği şeklinde bir
kaideyi de kabule imkân yoktur.
Sıkıyönetimin devamını, muhakemelerin de
vamına bağlamak suretiyle benimsenecek, bir
tatbikat, memleketin siyasi, sosyal ve ekonomik
hayatı üzerinde telâfisi imkânsız büyük zararlar
doğurabilir.
Bu temel görüşümüze rağmen, geçen defaki
uzatma isteğinin görüşülmesi sırasında, sorgula
rın henüz tamamlanmadığı bir merhalede, sıkı
yönetimin kaldırılarak, işin başka mahkemeye
tevdiini münasip görmemiş ve Hükümet talebini
yalnız Ankara için kabul edebileceğimizi açık
lamıştık.
Bu kere durumu yeniden mütalâa eden Mil
let Partisi Büyük Millet Meclisi Grupu, asli faa
liyetlerin duruşmasının karara kaldığı bir safha
da, dosyanın başka büır mahkemeye tevdiini
mahzurlu bulduğundan, sıkıyönetimin yalnız
Ankara için ve 1 ay müddetle uzatılmasını uy
gun görmektedir.
Arz edilen sebeplerle sıkıyönetimin yalnız
Ankara için 1 ay müddetle uzatılmasını taleb
eden bir önergeyi sunuyoruz.
Muhterem arkadaşlar,
Şimdi de sıkıyönetimin tatbikatı hakkında
görüş, tenkid ve temennilerimizi arz edeceğiz :
Geçen defa huzurunuzda ifade ettiğimiz
haklı tenkidler, sıkıyönetimin tatbikatında ma
alesef bir intibah yaratmamıştır.
,
Eşitlik esasını zedeliyen, maksat ve zaru
retler dışına çıkan tatbikatı ile pervasızlığını
gittikçe artıran sıkıyönetim, kanuni ve hukukî
bir rejim olmaktan çıkarak, keyfî bir idare hü
viyetini almıştır.
Gayet ehemmiyetsiz sebeplerle gazete kapat
mak suretiyle, basın üzerindeki sindirme poli
tikasının idamesi kâfi görülmemiş, siyasi faali
yetlere de sebepsiz müdahaleler yapılmıştır.
Bunun en yeni örneği, 10 gün evvel Ankara
ili dâhilinde parti kademe kongrelerinin hiçbir
sebep gösterilmeden yasak edilmesidir.
Aylardan beri devam eden bu kongrelerin
birdenbire yasak edilmesinin sebebi nedir? Bu
yasağın, sıkıyönetimin gayesiyle ne alâkası
vardır? Bu suallere makul ve meşru bir cevap
bulmak mümkün değildir,

Ol

Yaklaşmakta olan mahallî seçimlerin pro
paganda devresinde, memleketin başlıca fikir
ve basın merkezlerinde sıkıyönetim devam et
tiği takdirde, seçimleri, mânâsız bir zevahiri
koruma hareketi haline getirecek ne gibi ya
sakların konacağı ve baskıların yapılacağı üze
rinde durulacak bir husustur.
Tatbikata hâkim olan keyfî ve pervasız zih
niyetin; seçimler esnasında toplantıları yasak
etmesi, nutuklara sansür koyması ve radyo ko
nuşmalarına müdahale etmesi beklenebilir. Hü
kümet bu hususlarda bir teminat verebilir mi?
Bu gidişin ve tatbikatın mesulü, herkesten
evvel Hükümet olmuştur /e olacaktır da...
Zira sıkıyönetim Hükümetin emrinde vazi
fe gören bir müessesedir. (Komutanlar böyle
takdir etmiştir.) demekle Hükümet, kendisini
mesuliyetten kurtaramaz.
Bu keyfî gidişi durdurmıyan ve hatalı ka
rarları düzeltmiyen Hükümetin, sıkıyönetimi
iç politikada bir baskı vasıtası olarak mütalâa
ettiğini kabul etmek zorundayız.
•MELİH
KEMAL
KÜÇÜKTEPEPINAR
(Adana) — Neye istinaden..
MÎLLET PARTİSİ GRUPU ADINA ÖMER
ZEKÂ1 DORMAN (Devamla) — Söylediğim
sebeplere istinaden.
Hükümete; bu gerçekleri ve mesuliyetini sı
kıyönetimin iç politikada bir baskı vasıtası ola
rak kullanılamıyacağını, yasakların. Anayasa
nın ve kanunların ruhuna ve zaruretlerin mik
tarına uygun olması ve eşitlik dairesinde tat
biki icabettiğini bir kere daha hatırlatırız.
Muhterem arkadaşlar,
Sıkıyönetimin yalnız Ankara için 1 ay müd
detle uzatılmasını talebeden önergemiz redde
dildiği takdirde Hükümet teklifi aleyhinde oy
vermek zaruretinde kalacağımızı arz ederiz.
Saygılarımızla... (Sağdan, alkışlar)
BAŞKAN — Şimdi söz sırası C. K. M. P.
Grupu adına sayın Cevad Odyakmaz'da.
C. K. M. P. GRUPU ADINA CEVAD ODYAKMAZ (Sivas Milletvekili) — Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin sayın üyeleri, sıkıyöneti
min ilân edilmesini icabettiren sebepler evvel
ce, Hükümet tarafından Yüce Meclisinize açık
lanmış ve bu sebepler varit görülerek sıkıyöne
timin ilânı kabul edilmişti. Bundan sonra, uza •
turnasına dair olan sebepler de gene burada
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açıklanmıştı. Fakat bu defa, Hükümet tarafın I
dan sıkıyönetimin yeniden uzatılması talebini
havi tezkerede, bu uzatılma isteğinin sebepleri
vuzuhla belirtilmiş değildir.
Hükümetin çeşitli istihbarat kaynakların [
dan aldığı bilgilerin, gerçekten, sıkıyönetimin 1
uzatılması için bir sebep teşkil etmiş olmam ka
bul edilebilir. Ancak, bizlerin de Meclis olarak,
vicdan huzuru içerisinde bunun uzatılmasına iş
tirak edebilmemiz, reylerimizi kullanabilmemiz
için, bu sebeplerin bizce de bilinmesindeki za- j
ruret aşikârdır.
,
i
Bu sebeple, Hükümetin her şeyden evvel,
sıkıyönetimin uzatılmasını ieabetiren sebepleri
açıklaması, şayet açık oturumda bütün bunla
rın izah edilmesine imkân bulunmuyorsa, gizli
bir oturum yapılarak bunların bizlere teker
teker anlatılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu
maksatla da bir takrir veriyoruz. Bu sebepleri
öğrendikten sonra C. K. M. P. olarak sıkıyö
netimin uzatılıp, uzatılmaması mevzuundaki
reyimizi kullanacağımızı arz ederiz. Hürmetle- I
rimizle. (Sağdan, alkışlar)
BAŞKAN — Şimdi söz sırası Y. T. P. Mec
lis Grupu adma Sayın Esat Kemal Aybar'm.
Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA ESAT
KEMAL AYBAR (Mardin Milletvekili) — Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; iç
timai ve tarihî zaruretler karşısında yüksek ka
rarınızla meriyete giren örfi idare bugüne ka
dar, karşı karşıya -bulunduğu millî görevini
tamamlayamamıştır, örfi idarenin ilânına se
bep teşkil eden /hususlar' dalha evvel Yüce Mec
liste açık açık konuşulmuş ve nihayet Yüksek
Meclisçe tasvip (görmüştür. Mevzuun çok has
sas olduğu meydandadır; polemiğe (hiç. taham
mülü yoktur. Binaenaleyh, Meclis Gıııpumuz
ca da bilmen ibu mevzuda türlü türlü münaka
şalar yapmakta ve 'bundan küçük .hesaplar çı
karma pahasına burakia dile .getirmekte fayda
ummuyoruz.
Gruptunuz örfi idarenin 2 ay dalha uzatıl
ması teklifini müspet 'karşılamaktadır. An
cak, Hükümetin bu temdit teklifinin son ol
ması temennisinden de kendimizi alıkoyama
dığımızı hürmetlerimle arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Söz, Adalet Partisi Grupu adı
na ISaym Cihat B%eöıan'indir. (A. P. sırala
rından «(Sözcümüz Ça.ğlıyanıgil», sesleri")

Ol

BAŞKAN — Bize yazılı olarak, Cihat Bilgehan 'm ismi verilmişti.
Buyurun, efendim.
A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRI
ÇAÛLAYANGlL (C. iS. Bursa Üyesi) — Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem üye
leri, demokratik rejimle idare edilen memleket
lerde olağanüstü tedbirlere başvurulması ve sı
kıyönetimin ilânı yoluna gidilmesi, topluluğun
tansiyonu yüksek, sıhhati bozulmuş bir bünye
nin içine düştüğümün bir işareti sayılır.
"21 Mayıs olaylarından sonra Sıkıyönetim
ilânına, ve bil'âhara bunun iki ay uzatılmasına
Yüksek Heyetinizce rıza ^gösterilmesi, o gün
kü şartların zaruri bir icabı olarak mülâhaza
edilmiş ve o yolda karar alınmıştır. Hükümet
her üç vilâyette sıkıyönetimin 'devamı isteği
ile bugün yine (huzurlarınıza igelmiş 'bulunuyor.
Hiçbir hâdiseye saihne olmamış, mahkeme
lerle iligisî kalmamış, yerlerde sıkıyönetimin
muhafazası için ne ıgibi sebeplerin mevcudol
duğu Hükümetçe açıklanmış değildir. B u iti
barla, Anayasamızın il 24 ncü maddesinde açık
ça. tadadedilen hallerden (hangisinin ne şekil
de mevcudolduğu (bilinmeden sıkıyönetimin
temdidi veya kaldırılması hakkında 'bir karar
verilmesindeki müşkilât ortadadır. Sıkıyöne
tim ıher halde Türkiye Büyük Millet Meclisi
üstünde 'de cari okuyacağına 'göre, evvelâ Hü
kümetin, talebinin gerekçesini huzuruzda açık
lamasını ve ondan sonra partimizin görüşünün
yüksek huzurunuza arzı mümkün olacağını
hürmetlerimle arz ederek huzurunuzdan ayrılı
yorum efendim. ('Soldan alkışlar)
BAŞKAN — Gruplar adına söz istiyenler
i bitmiştir. Şimdi şahıslan adma 'soz istiyenlere
sır asiyle söz vereceğim efendim.
Buyurunuz 'Sayın Uluç.
BURHANETTİN
ULUÇ
(Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Muhterem arkadaşlarım,
Sıkıyönetimin ilânını Anayasamızın 1*24 ncü
maddesi, «sebebe bağlı» ve «takdiri» olmak
üzere, başlıca dört halde mümkün (görmekte
dir.
Bunlardan sebebe bağlı olanlarından
«ayaklanma olması» ile Bakanlar Kurulunun
takdir edeceği «Vatan ve Cumlhuriyete karşı "•'
kuvvetli ve eylemli bir kalkışma olduğunu gös
terir 'kesin belirtilerin .meydana çıkması»' hai-
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leri son sıkıyönetim kararının Anayasa içi ne
denlerini teşkil ettiği 've Yüksek (Meclisinizin
»onanmasına hu yüzden iktiran ettiği ibir haki
kattir.
Bundan sonra iki ayı geçmemek üzere uzat
ma kararının Yüksek Meclisin 'birleşik toplan
tılarında onanmaya sonulması yine 'bu neden
lere dayanılmak istenmektedir. Bugün bu
nedenlerin var olup olmadığını ıhep beraberce
gözden geçirelim:
1. İsyan 'hali : Eğer '20 - !21 Mayıs olayları
'bir isyan idi ise bu isyan bastırılmış ve fiilî
durum normale avdet etmiştir. Toplum huzur
Ye sükûna kavuşmuş, isyan 'kuvvetlerinin 'dışarda kalanları varsa sindirilmiştir. O halde
hukukî durumun da tamamen normale avdet
etmesi ve sıkıyönetimin' 'ortadan 'kalkması ta
biîdir.
'•2. Vatan -\ 3 Cumhuriyete karşı kuvvetli
ve eylemli hir kalkışma olduğunu 'gösterir ke
sin 'belirtilerin meydana 'çıkması (hali: DBu ha
lin de devamı yolunda kesin 'belirtiler yoktur.
Vatan ye Cumhuriyet dimdik ayaiktadır. Bu
ilki kutsal kavrama karşı eylemli hiçıbir davra
nış yoktur, olmamıştır, ve olamaz 'da. Şu halde
bu da sıkıyönetimin Igerektirici İbir nedeni
olamaz.
Savaş hali ile savaşı gerektirecek foir duru
mun 'başıgöstermesi ise hiç yoktur. O halde
sıkıyönetimi neden uzatacağız? Hükümet 'ge
rekçesinde, 20 - 21 'Mayıs 'olaylarının yargı
lanmasının devam etmekte (bulunmasını, kesin
hüküm sonuçlarının alınmamasını sebep 'göster
mektedir. Oysa yargılanmanın devamı için
normal kazai hal istiyorsa, yollar "açıktır.
Esasen herkesin tabiî hâkimi (huzuruna çikarı'lması ile ilgili Anayasa hükmü, 'bağımsız ve
teminatlı mahkemelerde yargılanmak hakkı,
Hükümet 'gerekçesini zayıflatmaktadır.
Her hangi bir olayın iz ve etkilerinin ne
zaman ve yüzde yüz ortadan kalkacağı mate
matik ibir rakamla belirtilemez. Böyle olunca
da olağanüstü hal rejimlerinden olan Sıkıyöne
timin sürekli uzatmalarla hukukla Ibağlı olmıyan bir Devlet eğilimine kayması tehlikesi haşgö'sterir.
Olağanüstü bir rejim olan 'Sıkıyönetim An
kara, istanbul ve İzmir'de neden ilân edil
miştir ? (isyan sebebi ile. Fakat demokratik
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rejimi ve Anayasa üstünlüğümü mutlaka yerleş
tirmek 've•sağlamlaştırmak amacı ile... Görüyo
ruz ki tatbikat aksine tecelli ve istikamet al
mak üzeredir. Bugün (Sıkıyönetimin uygulan
masında 22 . 5 . 1940 tarih ve '3832 sayılı ör
fi idare Kanunu elde ıbulunmaktadır. Bu ka
nun eski ve yeni Anayasamızın getirdiği klâsik
ve modern hak ve hürriyetler ile (bağdaşmazlık
halindedir.
'Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 12'4 neü
maddesinin son 'cümlesinin çıkarılmasını ön
gördüğü yeni Sıkıyönetim Kanununu, tasarı
(halinde hile Büyük Millet Meclisine getirmiyen Hükümeti, «ihmal suretiyle Anayasayı 'ih
lal» suçu içinde mütalâa etmek gerekir. Diye
lim ki, Hükümet ihmal 'suretiyle Anayasayı İh
la] suçunu işlemekte 'bir sakınca (görmedi; ama,
3832 sayılı Kanunun tatbikatında yeni Anaya
sa (hükümlerine üstünlük tanımakta ve kanun
lar ile hükümlerinin tatbikinde de mi sakınca
görmez? Atatürk; hâzı fevkalâde (hal kanun
larının ••çıkarılmasındaki asıl maksadı şu şekil
de ifade 'buyurmuşlardır.
«Biz fevkalâde ittihaz olunan ve fakat kanuni
olan tedbirleri, hiçbir vakit hiçbir suretle ka
nunun fevkine çıkmak için vasıta olarak kul
lanmadık. ©iz o tedbirleri milletin medeni ve
içtimai inkişafında istifadeli kıldık» Biz ise
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 22 nci
maddesinin son cümlesindeki sarathata rağmen
•bildirilerle süresiz 'gazete ve dergileri kapatı
yoruz. (Bu hal Hükümeti ortak sorumluluktan
uzaklaştırmaz. 'Tersine yaklaştırır. Zira. Ana
yasamıza göre, Genel Kurmay Başkanı bile (gö
rev ve yetkilerini 'özel kanun çerçevesinde kul
lanmada (Başbakana, (-madde 110) ve (Başba
kan da, Bakanlar Kurulu ile (birlikte Yüce Mec
lise karşı sorumludurlar.
Bugün 'günlük işlere kadar inen örfi idare
tatbikatı yetkili ve görevlilerini yıpratmaktan
ıbaşka toir işe yaramamaktadır. Demokratik re
jimimize ve hele onun yegâne teminatı Anaya
samızın eksiksiz ve tastamam uygulanması ge
reğine ve üstünlüğüne ise hiç yaramamaktadır.
işlenmiş ibir suçun, ö r f i idarenin kalkması ile
normal kazanın fonksiyonuna
girmesinden
korkmamak ^gerektir. 'Bağımsız mahkemelerin
teminatlı hâkimleri önünde açıkça yangılan
mak ve savunmalarda 'bulunmak en (büyük
mahkeme olan tarihin de tarafsızlığına uygun
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düşecektir. 'Bu itibarla 'Sıkıyönetimin uzatıl
ma kararının ıon anmam asını yüksek takdirleri
nize arz eder, hepinizi hürmetle» selâmlarını.
BAŞKAN — Buyurunuz 'Sayın 'Ertunga.
ARİF ETCTÜNGA (;İzmir Milletvekili) —
Sayın Başkan, T. İB. M. M. nin sayın üyeleri,
mevcut Anayasa rejimini yıkmak ve onun te
mel müesseselerini ortadan 'kaldırmak üzere gi
rişilen bir 21 Mayıs harekâtını gerçi Türk Si
lâhlı Kuvvetleri ve Hükümet samanında 'bas
tırmıştır. Bir yandan hu 'hareket hastırilıriken,
öhür yandan da üç, Ibüyük şehirde, İstanbul,
izmir ve Ankara'da örfi idare ilân edilmiştir.
Bu bir ayılık ilânı mütaakıp 19 Haziranda iki
ay daha uzatılması Büyük 'Mecliste karar altı
na alınmış ve şimdi Hükümet taralından tek
rar iki ay dalha uzatmak gerekçesiyle önümüze
bir teklif getirilmiştir.
Her ne kadar benden evvel konuşan (ha'tip
arkadaşlarım; örfi idarenin uzatılması mevzu
unda Anayasanın !bâzı maddelerine sığınarak
'kişisel :ha'k ve (hürriyetler üzerinde 'hiçbir mü
lâhaza ile dokunulmam ası tezini savunmuşlar
ise de, yine Anayasanın 124 Çü maddesinin son
bendinde, 'örfi idarenin uzatılmasının ve örfi
idare mevzuunda ıher hangi •bir (hürriyeti kısıt
layıcı (hareketlerin bulunmasının kanunun ver
diği Ibir yetki ile 'olacağını pekâlâ ifade edil
miştir. Bu itibarla, Anayasaya aykırı 'hiçbir
hareketin -'olmayacağını takdirlerinize 'arz et-'
m ek isterim. Bilâkis !bu tarz konuşmalar ve
•bu tarz (beyanlarla daha tehlikeli 'bir yola (git
tiğimizi (hiçbir zaman (hatırdan 'çıkarmamalıyız.
Bir Anayasa rejiminin muhafazası için Anaya
sanın kendisinin verdiği Ih aklar ve sınırlar için
de pekâlâ iböyle 'bir kararı vermekle, memleke
tin umumi menfaatlerini korumak imkân dâ
hiline girecektir.
Millet Partisi ISözcüsii, sıkıyönetim, idaresi
nin, 'hukukî ve kanuni sınırını aşıp pervasızca
keyfiliğe kaçtığını ifade etmiştir. Ye sıkıyö
netimin iç politikada Ibir 'baskı vasıtası olarak
kullanıldığını söylemiştir. Hakikatle ilgisi olmıyan bu hali 'bilhassa nazarlarınıza arz etmek
te fayda vardır. Arkadaşlar, hepimiz bu son
tatilde gezdiğimiz yerlerde bilhassa Ankara,
İzmir ve istanbul'da ıgördük. Tatbik edilmek
te' olan sıkıyönetim, ıgeçm'iş devirdekiler.le kı
yas •edilmiyecek 'tarzda olgun ıbir şekilde, mem
leketin (büyük menfaatlerini !g*öz önüne alarak

yumuşak- 'bir tarzda 'hareket etmiştir. Hemen
llıemen (hiç. kimse sıkıyönetimden müşteki de
ğildir. Köylüsü de 'böyledir, işçisi de ıböyiedir, münevveri de böyledir, herkes de (böyle
dir. Aşağı - yukarı sıkıyönetimden müteessir
olanlar, müşteki olanlar; hak ve hürriyet para
vanası arkasında kendi ıg'izli maksatlarına eriş
mek istiyenlerdir. (Alkışlar) 'Niçin sıkıyö
netimden korkuluyor? Bunu anlamak bir
türlü 'bizim elimizde değildir.
Arkadaşlar, ıher halde ' Hükümet getirdiği
teklifin "gerekçesini hütün açrklığiyle
ortaya
serecektir. Ama unutmamalıyız ki, memleket
te büyük bir huzura, 'ihtiyaç duyulmaktadır.
Memlekette 21 Mayısta 'bıçak ıgibi kesilen işler
ve iktisadi hayat yavaş yavak açılmaya 'başla
mıştır. Memlekette bir mahsul devresi idrak
edilmiştir. Bol para ile, sağlam para ile müs
tahsil, işini gücünü görmeye 'başlamıştır, önü
müzde dış yardımlar vardır. Belki arkadaşla
rımız istihza ile güleceklerdir; ama, memleket
sever duygularla ve kindar (hırs, politikacıla
rın hırsı içinde körleşmeyen insanların duygulariyle hu hakikatlere göz yumup ıgeçemiyecegiz.

19'64 programı hazırlanmaktadır, arkadaşla
rım, Ve dış yardımlar realize edilmektedir.
Biz, önümüzde Ortak Pazara girmek için geniş
toplantılar olacağını duyuyoruz.
Bu şartlar altında örfi idare olmazsa kötü
niyetli politikacıların vatandaşlar arasında
gezerek, çıkarmak istedikleri fırsatlar,
vatan
sın zihnini bulandırmaktan (başka hiçbir işe
yaramayacaktır. Onun için her ne kadar mem
leket sever duygu pınarları kuramıyanlar ve
kötü niyetleri olmayanlar hu hak ve hürriyet
paravanası arkasına giremiyecek ve örfi ida
renin kurulmasını âstemiyecek rey verenler
hüsrana uğrıyacaklardır. Ben şahsan kuvvet
kumandanları ile konuşularak, örfi idare ku
mandanları ile konuşularak Hükümetin her
üyesinin enine boyuna düşünerek
hu (kararı
getirdiğine inanıyorum. Memlekete hayırlı
olacağına
inanıyorum.
Şahsan
.müspet
oy vereceğim. Hepinizi saygı ile selâmlarım,
arkadaşlanım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı
oğlu.

Yılanlı-
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İSMAÎL H A K K I YILAiNLIOĞLU (Kasta
monu Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarım.
Hükümet ikinci defa sıkıyönetimi uzat
mak için yüce Heyetinizin 'huzuruna geliyor.
Anayasa ve demokratik nizam aleyhine gi
rişilen ibir takım müessif hâdiselerin failleri
muhakeme 'edilirken bunun neticesine kadar
sıkıyönetimin yalnız Ankara'da uzatılmasını
evvelemirde uygun gördüğümü arz ederim. Fa
kat sıkıyönetim 'esasında Hükümetin dikkat,
basiret ve titizlik göstermesi gereken bâzı hu
suslara işaret etmeyi de lüzumlu görmekteyim.
Kıymetli arkadaşlarım, geçmişte bu mem
lekette kanun adına, hürriyet adına, Cumhu
riyet ve demokrasi adına bir takım haksızlık
lar ve adaletsizlikler yapıldığı cümlenin ma
lûmudur. Türkiye'nin yakın tarihini bilenler
bunları çok iyi hatırlarlar. Bugün aynı hata
lara düşmemek, derdi ve hastalığı iyi teşhis
edip tedaviyi esaslı olarak yapmak hepimizin,
bilhassa yüce Heyetinizin adına icrayı hük
meden Hükümetin başlıca vazifesidir. Hükü
met bu vazifesini hakkiyle yapmalı ve emrin
de bulunan sıkıyönetim Komutanlığının mille
tin kabul ve ilân ettiği Anayasanın ruhuna
uygun hareket edip etmediğini yakından takip
ve kontrol etmelidir Zira sıkıyönetim muvak
kattir. Sıkıyönetim kalkar gider ve fakat Hü
kümetin üzerinden mesuliyet kalkmaz.
Sıkıyönetim ilân edileli hayli zaman oldu
ğu halde bilhassa ihtilâl teşebbüsünden aylar
ca önce-memlekette ihtilâl zemini hazırlamak
için gizli ve açık faaliyet gösteren M. D. O. ve
S. D. Kr gibi mütecaviz ve demokratik nizam
düşmanı teşekkül mensuplarının ele geçirilip
geçirilmediğini bilmiyoruz. Ve hattâ ihtilâl
den 2 gün önce 19 Mayısta Hükümet erkânı
karşısında Parlâmentoyu ve Hükümeti tehdit
eder mahiyette konuşan kişiler hakkında tahki
kat açılıp açılmadığı da, malûm değildir.
Rejimin selâmeti, demokrasinin kökleşip yerleş
mesi hepimizin arzusudur, öyle ise meşru ni
zam aleyhinde faaliyet gösteren gizli ve açık
teşekküller ve şahıslar ele geçirilmeli ve hakla
rında gereken muamele yapılmalıdır.
'Bu türlü bozguncu faaliyetleri tahrik ve ne
ticede demokratik nizamı sarsmak ve yok et
mek için komünistlerin de gayret sarf ettikleri
bir hakikattir. Hükümet bu hainlerin melanet
yuvalanın acaba tcsbit edebildi mi?

Netice olarak :
Milletin yedisinden yetmişine, dağdaki ço
bandan kösteki Cumhurbaşkanına kadar be
nimsemiş olduğu demokrasiyi korumak ve kur
tarmak için her türlü gayret ve faaliyetlerinde
Hükümete yardımcıyız. Eğer 'bu konuda Hükü
metin ihmalini görürsek o zaman da Hükümet
ten hesap sormak vazifesini müdrik olduğumu
zu (hatırlatmak isterim.
İnşallah Hükümet ve Sıkıyönetim Komutan
lığı melanet ocaklarını, söndürür, külleme ci
hetine gitmez; rejim hastalıktan kurtulur ve
Yüce Heyetinizin temsil ettiği Büyük Türk Mil
leti huzura kavuşur. Hürmetlerimle'. (Alkışlar).
BAŞKAN — «Sayın Kadircan Kaflı.
KADİRCAN KAFLI (Konya Milletvekili)
— Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri, 19
Haziranda 3 vilayetimizdeki Sıkıyönetimi iki ay
daha uzattık. Bu müddet de doldu. Şimdi Hü
kümet yeniden iki ay uzatılmasını istiyor.
Sıkıyönetimin kurulmasına, 21 Mayıs ihti
lâl teşebbüsü sebebolduğu gibi, devamı için de
bu teşe'bbüse katılanların muhakemelerinin bit
memiş olmasının sebep gösterildiğini zannedev
rim.
İhtilâl daima kötüdür. Zaruri olduğu millet
çe tasvibedilen 27 Mayıs İhtilâlinin bile millet
ve memleket bünyesindeki sarsıntıları ağır ol
muştur. İhtilâl fikri taşıyanlar kendilerini ide
alist ve vatansever olarak tanıtmaya çalışıyor
lar. Vatan kurtaracağız, mucizeler yarataca
ğız diye anayasayı çiğnemek, millî iradeyi yık
maya teşebbüs etmek idealizm değil, siyasi hay
dutluktur.
<
1908 İhtilâli Osmanlı İmparatorluğunu ba
tırmıştır. Yeni (bir ihtilâl de Türkiye Cumhuri
yetini zor durumlara sokabilir. Her namuslu
vatandaşın ve sorumlu şahsiyetin buna inanma
sı ve hareket tarzını bu gerçeğe uydurması
şarttır. Sorumlu olmıyanların bu tutumları ya
nında sıkıyönetimi kanun üstü yetkilendirmek,
hududu aşmasına göz yummak da tehlikelidir.
Evvelki tenkidlerimiz dikkate alınıp gereği ya
pılsaydı, bugün söz almaya lüzum görmiyecektim. Fakat durum yazıkki değişmemiştir.
Millî iradeyi hiçbir kuvvetin 'gölgesinde gör
mek istemiyoruz. Memlekette millî iradenin
temsilcisi olan B. M. M. den daha yüksek bir
kuvvet görmek istemiyoruz. Anayasaya aykırı
en küçük bir hareketin veya durumun meyda-
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na gelmesini istemiyoruz. Bâzı kötü maksatlı I
KADÎRCAN KAFLI (Devamla) — ÖyleysĞ
söylentilere rağmen, 21 Mayıs sanıklarının mu
Talât Aydemir küstah değil .mi?
hakemelerinin adalete yakışan ciddiyet ve veASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Düşü
kar içinde yapıldığına şahidolduk. Suçları sa
nerek söyleyiniz. Subay kanuni vazifesini yapı
bit olanlar mutlaka cezalarını görmelidirler.
yor.
Çünkü demokratik rejimin ve dolayısiyle Türk
KADÎRCAN KAFLI (Devamla) — Düşüne
varlığının devamı ancak bununla mümkündür.
rek söylüyorum. Bu sebeplerle milletin Harfe
Bu konuda en küçük müsamahaya yer verilme
Okuluna şefkat göstermesi münasibolduğu ka
meli, tesirden sakınmalıdır. Ancak, sanık 1 500
naatindeyim.
kadar Hart) Okulu öğrencisinin kaderi üzerine
Milletin şefkat duygusu, mahkemenin ada
büyük Meclisin ve Hükümetin biraz eğilmesi
letine, mahkemenin adaleti milletin şefkat duy
gerektiği kanaatindeyim.
gusu göstermesine mâni değildir.
Bu şefkat
Harb Okulunun bugünkü acıklı duruma düş
zarureti ve hissi üzerinde Büyük Meclisin bir
mesinde tarihî hatalarımız var. Mithat Paşa,
vicdan yoklamasına hazır bulunmasını temen
Hüseyin Avni Paşa, Süleyman Paşa keşke Sul
ni ederim. *
tan Aziz'i tahttan indirmek için Harb Okulu
19 Hazirandaki konuşmamdan
bâzılarının
nu kullanmasalar, 27 Mayııs inkılâpçıları da
öfkelendiklerini söylediler. Tenkide önem verkeşke aynı hareket tarzını tatbik etmeseler, yap
miyenlerin akıbetinin' ne olduğuna dair tarih
tıkları inkılâbı keşke Harb Okulunu karıştır
te pek çok örnekler vardır. Ve yakın zamanda
madan yapsalardı. Bu hakikati ancak hugün
da var. 'Siyaset, insanları en
yüksek şan ve
öğrenebiliyoruz. Siyasetin ne kadar uzak gö
şerefe götürdüğü gibi, en rezil duruma ve seh
rüşlülük istediğine de bir delil olarak zikredi
paya da 'götürebilir. Tenkidlerimiz dostluk ese
yoruz.
ridir. Nitekim meşhur sözdür; dost acı söyler.
22 Şu'battan sonra Harb Okulunun içine
Geçen konuşmamda, bir teşekkülün başında
düştüğü sapık havanın tasfiyesi için de hiçbir
bulunan
yüksek dereceli ve
üniformalı bir
tedbir alınmadığı görülmüştür. Zaten Harfe
Devlet
memurunun
yetkisini
aşarak
feir yakı
Okulunun ve diğer askerî okulların tabi tutul
nım
aleyhine
hakarette
bulunduğunu
açıklamış
duğu eğitimin hatalı olduğu anlaşılmıştır. Bu
tım. Bu açıklamayı, sadece yakınlarımdan biri
'müessesenin eğitimi âdeta tesadüfe bırakıl
ile ilgili olması noktasından yersiz bulanlar gö
mıştır. Subay üniforması giymenin üstünlük
rüldü.
Bu bir ıgarip düşünce tarzıdır. Başkala
sağlıyamıyacağı bile telkin edilememiştir. Han
rının
yakınları
haksızlığa uğrayınca hemen ada
gi rütbede olursa olsun her subayın ancak üni
let
istenir,
fakat
kendi yakınlarımız haksızlığa
formalı bir devlet memuru olduğu gerçeği bile
uğrayınca susulur diye bir kural mı vardır?
öğretilememiştir. Bu sebeple diğer Devlet me
Vardır? Böyle bir kural, zaten insan tabiatına
murları Devlete ve millete karşı bir hareket
aykırı düşer.
yapmadıkları halde, üniformalı Devlet memur
larından pek çokları maalesef ımillî iradeyi hiçe
Sıkıyönetim tatbikatı hatalı <• olarak devam
sayan birer küstah durumuna düşmüşlerdir.
etmektedir. İstanbul ve İzmir'de sıkıyönetim
ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Sözü
-gayet isabetli bir kararla gece yasağını kaldır-,
nü geri al.
mış, Ankara'da ise parti kongrelerini yasak et
KADÎRCAN KAFLI (Devamla) — Almıyo
miştir. Parti kongreleri, demokratik rejimin
rum sözümü. Gerçek ortadadır, meydandadır.
ve millî iradeyi gerçekleştirmenin temel çalışGözünüz kör mü, aklınız yok M ! işte halen
malarındandır. Bu durumda, sıkıyönetimin,
muhakemeleri görülüyor. Hakikati olduğu gibi
Meclis toplantılarını da yasak etmesi veya tahgöreceğiz. Evet subaylar da bir Devlet memu
didetmesi ihtimali aklımıza geliyor.
rudur, üniformasından başka bir vasfı yoktur.
Sıkıyönetim, demokratik rejimi ve millî ira
ASIM EREN (Niğde Milletvekili) — Sözü
deyi korumak için midir, yoksa felce uğratmak
nü geri al. Küstah sensin.
için midir?
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın, siz de
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı galiba vicevap vermeyin sayın hatip.
I lâyet (hududunu da tanımıyor. Çünkü Kırşehir
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vilâyetinde yanan harmanlar münasebetiyle bil
diri yayınlamıştır. Bunu akıl ve mantık açısın
dan normal bir hareket saymaya imkân göre
miyoruz.
Hükümet, yeni Anayasaya uygun bir sıkı
yönetim kanun tasarısını Meclise (getirmemek
le hata etti ve bir oldu bitti karşısında kal
dık. Fakat sıkıyönetim üç aydan beri devam
ediyor ve hâlâ sıkıyönetimi Anyasaya ile' ayarlıyacak bir kanun tasarısını Hükümet 'getirme
miştir. Hükümetteki sayıca büyük oırtağın tek
başına iktidarda imiş gibi davrandığı görül
mektedir. Acaba eski ve bugünkü Anayasaya
aykırı kanunun yürürlükte tutulmasından' bu
ortak parti özel bir fayda ımı ummaktadır?
Sıkıyönetimin iki ay daha devam ettirilme
si veya sona erdirilmesi konusunda partimizin
Meclis Grupu ile beraberim. Grupumun kara
rını ise iSözeümüz burada açıklamıştır. Ana
yasamıza ıgöre T.B.M.M. bütün silahlı kuvvet
lerin başkumandanıdır. Bunun herkes tarafın
dan bilinmesi ve tanınması lâzımdır. B.M.M. ne
ve Büyük Meclisin yetki ve anlayışına aykırı olan
her hareket vatana ve millete ihanettir. İhanet
lere ceza vermek kadar
vukübulmaması için
tedbir almak da Hükümetin vazifesidir. Hepi
nizi saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar - ;
şimdi
bir kifayet takriri gelmiştir. Şu ana kadar
ıgrupları adma 4 'arkadaşımız, şahısları adına da
4 arkadaşımız konuşmuş bulunmaktadır. Halen
söz istemiş olup da konuşamıyan bir grup adı
na bir arkadaşımız, bir de şahsı adma bir arka
daşımız vardır.
Takriri veren arkadaşımızdan rica ediyorum,
müsaade ederlerse bu iki ayrı arkadaşa da söz
vereyim, Hükümeti dinliyelim. Ondan
sonra
neticeyi hallederiz. ıSaym Üzer, takririnizi ıgeri alıyor musunuz?...
CELÂLETTÎN ÜZER (Eskişehir Milletve
kili) — Evet.
BAŞKAN — Peki efendim.
CUMHURİYET V HALK PARTİSİ T.B.M.M.
GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA (İstanbul
Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarım, bun
dan evvelki birleşimde açıklamak fırsatını bul
muş olduğumuz gibi, o uzun izahatımı burada
tekrar ederek Yüce Meclisi yormak istemiyo
rum.

Mevcut Sıkıyönetim Kanununun Anayasaya
aykırı olduğu kanaatinde değiliz. Bildiğimiz
kadar. Anayasanın kendisine verdiği
yetkiyi,
Anayasa Mahkemesine müracaat ederek bu ka
nunun iptalini istemek suretiyle kullanmış hiç
bir siyasi parti ıgrupu da mevcut değildir.
Muhterem arkadaşlarım, buna rağmen Ana
yasamızın hükümleri yargı yolu ile her hangi
bir kanunun, bu arada örfi idare 'Kanununun
Anayasaya aykırı ise iptalini sağlıyaeak yolları
ardına kadar açık tutmaktadır. Binaenaleyh,
bu yolları kullanmak, bu yolları kullanma yet
kisine sahibolanların da, Hükümetin, eğer bu
kanun Anayasaya aykırı ise bu kanunu tadil
için. bir tasarı getirmek kadar vazifeleri olsa
gerektir.
Muhterem arkadaşlarım, yine bundan evvel
ki birleşimde açıklamak fırsatını bulmuş ol
duğum ıgibi, sıkıyönetim bir hukukî rejimdir.
(Sıkıyönetim kumandanlıklarının bütün tasar
rufları Danıştaym murakabesine tabidir.
Bu itibarla, bu' kürsüden sıkıyönetim ida
resinin tasarrufları, umumi ve muğlâk cümle
lerle tenkid edilmeden,önce böylelikle Sıkıyöne
tim Komutanlıkları biraz da tehlike arz eder
bir şekilde yıpratılmadan önce, bu tasarruflar
dan şikâyetçi olan ilgililerin Danıştaya. müraca
at etmelerine de cevaz vardır. Kendilerine, bu
kürsüyü kullanmadan evvel kazai yola baş vur
manın çok daha basiretli ve faziletli bir yol ol
duğun u h atı rl atı rım.
KADİRCAN KAFLI (Konya) — Hükümet
ne yapacak?
C. H. P. T. B. M. M. GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (Devamla) — Muhterem arkadaş
lar, bir isyan vukubulduğu zaman, bu isyan bas
tırılır bastırılmaz sıkıyönetim ortadan kalkar
diye bir kaide mevcut değildir. Tamamiyle ak
sine, hangi sebeplerle sıkıyönetimin ilân edi
leceği, Anayasamızın .124 ncü maddesinin 1 nci
fıkrasında belirtildikten sonra, bu sebeplerle
ilân edilmiş olan bir sıkıyönetimin T. B. M. Mec
lisinin karariyle 2 şer ay uzatılabileceği de
açıkça derpiş edildiğine göre, bundan çıkan mâ
na sadece, toplum işlerinde basiretli her insanın
pekâlâ bilebileceği gibi bir isyan hareketi vukubulduktan sonra böylesine vahim bir hareke
tin çalkantılarının da bir günde sona ermiyeceğidir.
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Muhterem arkadaşlarım, 3 ilde sıkıyönetim
mevcuttur. İnsafla mütalâa edildiği takdirde,
bu sıkıyönetimin - teknid hürriyetini ortadan
kaldıracağını ve hattâ bir gün belki! bu Parlâ
mentoyu kapatmaya kadar ileri varacağını farz
etmek için, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak en ufak bir emare dahi görmüyoruz, çün
kü, bugünkü sıkıyönetim
kumandanlarının
Cumhuriyeti ve onun Anayasasını tarumar et
meye kalkışmış olanların karşısında yor almış
insanlar olduğunu biliyoruz. (Alkışlar)
Muhterem arkadaşlar, sıkıyönetimin sebebi
ni teşkil eden vahim isyan hareketinin karşı
sında bundan böyle bu isyan hareketiyle ilgili
olarak cereyan etmekte bulunan kazai muame
leler vesilesiyle olsa dahi yapılan tahriklerin
birtakım çalkantılarının yeni ihanetler doğur
maması için, tıpkı sayın Kadircan Kaflı arka
daşımızın buyurdukları gibi, Hükümetin elbetteki tedbirli olması gereklidir. Sıkıyönetimin
cari olduğu vilâyetlerde mesul komutanlarla
Millî Güvenlik Kurulunda yapılan toplantılar
dan sonra bu çalkantıların birtakım suiniyetli
şahıslar tarafından nerelere'kadar getirilmek
istenebileceği hususunda ortak kanaatlerin, C. H.
P. olarak, Y. T. P. olarak ve sayın Kadircan
Kaflı'nm mensubolduğu muhterem C. K. M. P.
olarak aynı hüsnüniyetle bu kanaate varmış ol-^
duklarını biz kabul ediyoruz.
Muhterem arkadaşlar; elbette ki, Hükümet,
huzurunuzda gereken izahatı verecektir. Hükü
met izahat vermeden önce C. H. P. Grupu olarak
bir gizli celse yapılması hususunda da kesin |

bir kararımız olmıyacaktır. Çünkü, biz, Hükü
metin vereceği izahat karşısındaki görüşlerimiz
mahfuz kalmak kaydı ile, bugünkü durumda
mahkemelerin neticelenmediği ve mahkemeler ce
reyan etmekteyken dahi, şurada burada tahrik
ler yapıldığı; hattâ meşru bir ihtilâl yapıldığı
zaman o meşru ihtilâl yapıldıktan sonra ta* se
çim sonuna kadar sıkıyönetimin niçin devam
ettiğini o sıkıyönetimin yetkilerini kullanmış
olmak dolayısiyle bilmek mevkiinde olan kim
seler tarafından dahi bugünkü sıkıyönetimin
devamı zaruretinin ulu orta inkâr edildiği bir
devrede, Hükümetin hakikaten tedbirli ve basi
retli olmak lüzumunu hissetmesi için bâzı ciddî
sebepler olduğuna kaaniiz, arkadaşlar. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; şimdi
15 imzalı bir takrir geldi. Konunun ehemmiye
tinden bahsedilerek içtüzüğün 96 ncı maddesi
gereğince oturumun gizli olarak devamı isten
mektedir.
içtüzük hükümlerine göre bu hususta takri
ri imzalamış olanlara, istedikleri takdirde söz
vereceğim. Ancak şu anda Meclisin samiin ta
rafından tahliye edilmesi icabetmektedir. Bütün
samiin ve gazetecilerin dışarıya çıkmalarını ri
ca ediyorum.
Zabıt memurları da dışarıya çıkacak, icabettiği zaman, biz kendilerini çağıracağız.
(Samiin ve gazeteciler ve zabıt memurları
dışarı çıktılar.)
Saat : 15,40
(îkinci

oturum

kapalıdır.)

ÜÇÜNCÜ

OTURUM

Açılma saati : 16,10
BAŞKAN — Puad Sirmen
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir)

BAŞKAN — Açık oturuma devam ediyoruz.
CBVAD ODYAKMAZ (Sivas Milletvekili) —
Yalnız gizli oturumda söylediklerimizi açık otu
rumda da söylemek üzere söz istiyorum.
B A Ş K A N — Söz sırası Millet Partisi Grupu
adına Sayın Zekâi Dorman'ın.
Samiin ve gazeteciler içeri gelebilirler.
M. P. GRUPU ADINA ÖMER ZEKÂÎ DORMAN (İstanbul Milletvekili) — Aziz arkadaş-'
lar, az evvel grupumuz adına yaptığımız konuş
manın bâzı noktalarına temas eden biri şahsi,
diğeri de grupu adına görüşen iki arkadaşımıza
arzı cevabedeceğiz.
Sayın Arif Ertunga, grupumuzun bu tarz
beyanlarla daha tehlikeli bir yola girmekte ol
duğunu ifade etmiş ve (Sıkıyönetimden şikâyet
çi olanlar, hak ve hürriyet paravanası altında,
kendi gizli maksatlarını yürütmek istiyenlerdir) demiştir.
Biz keyfî tatbikata ait misaller veriyoruz.
Hakikatleri çürütemiyenler ise, alışkın Oldukları
damgalama metodu ile' tenkidi eri baskı altına
almak istiyorlar.
Gizli maksat taşıyanlar, biz değil kanunsuz
ve keyfî tatbikatı durduracak mevkide olduk
ları halde, seyirci kalanlar ve bundan memnun
olanlardır.
C. H. P. Sözcüsü arkadaşımız (Sıkıyönetim
tasarrufları Danıştaym murakabesine tabidir)
dediler ve tenkidlerimizi müphem buldular.
Tenkidlerimiz müphem değildir. Misallere
dayanmaktadır.
Sıkıyönetim kararları aleyhine Damştaya
müracaat yolunun açık olması, Hükümeti, mesu
liyeti deruhte etmekten müstağni kılamaz.
İhlâl edilen bir hakkın kolaylıkla elde edilemiyeceğini, mahkemede hak kazanılsa bile telâ
fisi imkânsız zararlara uğranılacağını herkes
takdir eder.
Keyfî tatbikatı durdurmıyanlarm, yokuşa

doğru yol gösterir gibi, mahkeme yolunu gös
termeleri ne ciddî ve ne de samimî bir hareket
tir. Hürmetlerimle. (M. P. ve A. P. sıralarından
alkışlar.)
BAŞKAN — C. K. M. Partisi Grupu adma
Cevad Odyakmaz.
C. K. M. P. GRUPU ADINA CEVAD OD
YAKMAZ (Sivas Milletvekili) — Aziz arkadaş
lar, Sıkıyönetim süresinin uzatılmasına dair
Hükümet talebinin gerçek sebeplerinin anlaşıl
ması için 15 arkadaş gizli oturum talebetmiştik.
Gizli oturumda Sayın Başbakan, sıkıyönetimin
uzatılması sebeplerinin millet önünde, Meclis
önünde açıkça konuşulmasında bir mahzur ol
madığını beyan ettiler. (Orta arka sıradan, gizli
celsede konuşulanları açıklama sesleri) Açıkla
rım. Açık celsede söylenmesinde mahzur yoktur
denince gizli celsede söylediklerimi açıklayıp
millet huzurunda tescil etmek vazifemdir.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim.
C. K. M. PARTÎSt MECLÎS GRUPU ADI
NA CEVAD ODYAKMAZ (Devamla) - - Sa
yın Başbakanın açıklanmıyacak hiçbir mevzuu
bulunmadığını söylemesi üzerine gizli oturum
yapılması talebinden vazgeçtik, bunun üzerine
takririmizi geri aldık. Binaenaleyh şimdi Sayın
Başbakandan veyahut Hükümet azalarından,
halk arasında yayılmış bulunan birtakım şayia
ların gerçek mahiyetinin ne olduğunun ve sıkı
yönetimin uzatılmasında bu hâdiselerin ne dere
ceye kadar müessir olduğunun izahi.ni talebediyoruz. Onlar da şunlardır :
1. İstanbul'da bâzı kimselerin, ha.l-:ıı Ma
mak'ta muhakeme edilmekte olan kimseleri kur
tarmak için teşebbüse geçtikleri veya yürüyüş
yaptıkları veyahut yapmaya hazırlandıkları,
2. Talât Aydemir'in müdafaasının teksir
edilip, el altından millete dağıtıldığı; bugünkü
demokratik rejimi yıkmak için birtakım faali-
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yetlerin mevcudolduğu, mihraklar teşekkül et
tiği ve bu mihraklardan birisinin İzmir'de bu
lunduğu,
Arkadaşlar, bu mevzular halk arasınd ı dedi
kodu mahiyetinde dolaşmaktadır. Hattâ şunu
da söylüyorlar; mahkemeler hiçbir suretle karar
veremiyecek veya karar verse de zaten yapıl amıyacak.
Bunlar ne dereceye kadar doğrudur? Ne gibi
faaliyetler vardır? Bunları öğrenelim.
Bundan başka arkadaşlar, üzerinde titiz
likle durduğumuz ve iki yıldan beri bütün
gayretimizle yürütmeye çalıştığımız demokra
tik rejimin hakikaten bir tehlikede bulunup
bulunmadığını da bir milletvekili olarak evvelâ
ben, bundan sonra d*a adına konuştuğum ve
Hükümette ortak bir parti olarak C. K. M.
Partisi mensuplarının ve nihayet hepimizin,
M t ü n milletin öğrenmek hakkıdır. Bunun da
bilhassa açıklanmasını Hükümetten istirham
ediyoruz.
Hiçbir surette demokratik rejimin zedelen
memesini ve ona tevcih edilecek şu veya bu
hareketin karşılıksız bırakılmamasını canı gö
nülden istiyoruz. Binaenaleyh 'bunların da
neler olduğunun açıklanmasını talebetmek en
sarih hakkımızdır. Hükümetin, millet önünde
açıklanmıyacak kadar, açıklanması mahzurlu
olacak kadar vahim hadiseler bulunmadığı
nı, veyahut bütün sebeplerinin açıklanabile
cek kadar az önem taşıdığını belirtmesini ay
rıca memnuniyetle karşılamaktayız.
Şimdi Hükümetin izahatına intizar ediyo
ruz, bundan sonraki beyanlarımızı bu izahat
üzerine yapacağız, hepinizi hürmetle selâmla
nın.
BAŞKAN —• Sayın Ağırnaslı.
NİYAZİ AĞIRNASLI (C. Senatosu Üyesi
Ankara) — Türkiye Büyük Millet Meclisinin
muhterem azalan, Yüce Huzurunuzda okunan
Hükümet tezkeresiyle, Sıkıyönetimin iki ay
daha uzatılması istenmektedir. Gerçekten, ba
na da mucip sebepler pek tatmin edici görün
medi. Garp memleketleri anayasalannm bir
çoğunda yeri olmıyan Sıkıyönetimi bizim Ana
yasamız kabul etmiştir. Ve biz bu sebeple
prensibine karşı değiliz. Ancak, hürriyetleri
sınırlamak konusunda pek isabetli ve iyi ör
nekler verdiği iddia edilemiyecek olan fevka-

lâde halin, daha da devamını savunmak bu
şartlar altında güç olmaktadır. Bunlardan bir
kaç misali huzurunuzda arz etmeme müsaade
buyurmanızı rica ederim.
Bir iş ihtilâfında iş verenlere karşı Oleys'i
destekleme kurarı olan Türkiye Gazeteciler
Sendikası Başkanı Sıkıyönetim Komutanlığına
götürülmüş ve halen de şu dakikada serbest bı
rakılmamıştır. Bu, sendikanın hakkıdır. Sıkı
yönetim böyle bir ihtilâfa karışmamalı idi.
Arama emri olmadan veya muteber sayıla
cak bir emir bulunmaksızın vatandaşların ev
leri aranmış, kitapları, hususi metkupları top
lanmıştır. 20 nci yüz yılda artik kitap veya
hususi muhaberat toplanamaz. (Ortadan, hâ
diseleri söyle sesleri) (Niçin sesleri) O halde
biraz daha açıklıyacağım, açıklamam tamam
landıktan sonra. Bir kısım vatandaşlar tev
kif müzekkeresi olmaksızın hücrelere sokul
muş ve uzun müddet ifadelerine bile başvu
rulmadan, azaplı bir beklemeye tabi tutulmuş,
sonra , serbest bırakılmıştır. . (Ortadan, nerede
sesleri) Söyliyeceğim, söyliyeceğim...
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim,
devam ediniz.
NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Ve yi
ne bu arada Sıkıyönetim faaliyetleriyle bağdaş
tırılması mümkün olmıyan bir hâdise de Anka
ra'nın gecekondu semtlerinden birinde, maale
sef, cereyan etmiştir. Mahkeme kararı ve saire
olmadan vatandaşların evlerine greyderler so
kulup yıkılmıştır. Ekmek parası kazanmak için
gelen yüz küsur kişinin Ankara hudutları dışı
na gönderilmesi karar altına alınarak kamyon
larla gönderilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, Sıkıyönetim şart
ları, bir kadife eldiven içinde bir demir pençe
olmadan ve vatandaşı sıkmamak şartiyle kul
lanılacak bir fevkalâde yoldur. Bu itibarla Sı
kıyönetim; vatandaşları şu veya bu zümreden,
şu veya bu fikirden veya şu veya bu tarzda ko
nuştu veya hareket etti, şeklinde bir tehdit şek
linin üstünde olmalıdır. Ve hakikaten bu şart
lar altındadır ki, meşruiyeti mahfuz olur ve he
pimiz bunun üzerine kanat gereriz.
Muhterem arkadaşlar, örfi İdare Mahkemesi
tahkikatlarını tamamlamıştır. Karar 5 Eylülde
verilecektir. Bu safhada biz Sıkıyönetimin kaldmlmasmda hangi mahzurun bulunduğunu dü
şünebiliriz? Denilebilir ki, hükümlerden evvel
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Sıkıyönetimin kaldırılması mahzurlu olabilir, j lanları kendilerine bağışlarız; ama onu da gö
neşriyat vatandaşlar üzerinde aksülamel mey
nüllerinde arslan gibi taşıyan insanları müsaa
dana getirebilir. Kararın, hükmün tefhimi veya
de etsinler de, kabul etsinler. Onu da tasvibtebliği, yahut da infazı güçleşebilir. Olmaz
edenler vardır ve sevenler çoktur.
böyle şey arkadaşlar!. Bu memlekette demok
Kıymetli arkadaşlarım, asıl benim temas et
ratik rejim tam mânasiyle oturdu ise, buna ina
mek istediğim noktayı bir parça da tahrik et
nıyorsak, birtakım tahrik yazıları çıksa bile
mek suretiyle söyletmeye mecbur ettiler. Asıl
onun karşısında basireti, muvazeneyi temsil
memlekette vatandaş kütlelerinin huzuruna,
eden yazılar elbette çıkacaktır ve onun tevcih
çok daha evvelden kabul edileceği gibi, üst ka
etmek istediği menfi istikamet de önlenmiş ola
demelerden mütemadi bir tahrik olmuş ve va
caktır. Endişe; sadece basmm yapacağı neşri
tandaşlarda huzur bozucu âmiller maalesef o
yatla vatandaşlarda bir reaksiyon doğup, doğsiyasi üst kademelerden gelmiştir. Bunu inkâr
mıyacağı keyfiyetidir.
edemeyiz. O mihraklar kurutulabilcli mi? O
Yaptığımız işin meşruiyetinden o derece
mihraklar kurumadan ne yaparsak yapalım,
emin olmalıyız ki, vatandaşların da bizim veya
boş olmıyacak mıdır! Takdir sizin ama, hiç ol
bizim adımıza, Hükümet adına icrai kaza eden
mazsa bir aylık bir müsaadeden fazlasına gitmiSıkıyönetim Mahkemesinin kararlarına boyun
yelim.
eğeceğini ve isabetli bulacağını kabul etmiş ola
ZEKÎ BALTACIOĞLU (Bolu Milletvekili)
lım. Bu itibarla, işin bu cephesinden de benim
—
Hücrelerdcinleri
açıklasınlar.
hiçbir endişem yoktur.
Muhterem arkadaşlarımdan bâzıları, isim
BAŞKAN — Sual sormayın.
açıklamamı emrettiler. Şüphesiz ki, bu Yüce
NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Efen
Meclisten gelen her sadayı emir telâkki ederim.
dim, hücreye, almanlar, hücreye almanlar, «bir
Peki isim açıklıyayım.
yanlışlık oldu.» diye bırakılmıştır. Onun için
bunların ismini açıklamaya lüzum görmüyo
Kıymetli arkadaşlar, yakın günlere kadar
rum. Çünkü, 10 - 12 saat hücrede tutulduktan
plânın temellerini hazırlamış insanlar arasında
sonra,
yanlışlık oldu, diye serbest bırakılmışlar.
olan bir şahıs, (Ben il başkanıyım, Ankara'da
o da benim il sekreterimdir. îsmi Aslan Başer)
BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. Hü
Evvelki gece saat 4 te evinden alınıp götürül
kümet adına Millî Savunma Bakanı, buyurun.
müş, henüz nerede olduğundan haberimiz yok
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN
tur.
CAK (İstanbul Milletvekili) — Büyük Millet
Muhterem arkadaşlarımızdan, eğer, Aslan
Meclisinin sayın üyeleri, konuşmama evvelâ
Baser'in belki mensup bulunduğu parti veya
muhterem arkadaşlarımın tenkidlerine cevap
düşünce istikameti itibariyle bunu sevap gören
vermekle başlıyaeağım.
ler varsa bir gün kendilerine de gelebilecek
Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel kürsü
olan şeyi bizim de sevap görmemiz lâzımgelir
yü terk eden Sayın Niyazi Ağırnaslı arkadaşı
ki, ben hayatımda sadece prensiplerden hare
mız bâzı şikâyetlerde bulundu. Bir iş ihtilâfın
ket etmeyi şiar edinmiş bir arkadaşınız olarak,
dan, bir sendika başkanının örfi idareye götü
bunu sevap telâkki etmiyeceğim için ifade et
rüldüğünü,
ve 'halâ bırakılmadığını, (buyurdu
miyorum. Kıymetli arkadaşlarım..,
lar. Bir arama emri olmadan, bir arama yapıl
KADlRCAN KAFLI (Konya Milletvekili)
dığını söylediler-ki,-bunu söyliyebilmek için ta
— Hangi prensip?...
kip dosyasının muhteviyatına vâkıf olmak ge
rekir. Bunları uzaktan duyularak söylenmiş
BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim.
rivayete
müstenit sözler olarak telâkki etmekNÎYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Bun
]
teyim.
Çünkü
örfi idare nezdinde, refakatin
lar arasında gazeteciler vardır. («Adı ne» ses
de, (kâfi derecede hâkim vardır, herşey hâki
leri) Müşerref Hekimoğlu isminde hepinizin,
min süzgecinden geçmektedir.
herkesin tanıdığı değeri ile tanınmış bir gaze
Bir kısım vatandaşların hücrelere sokulup,
tecidir. (Ne değeri, sesleri, gürültüler) Olmıi
sonradan
serbest bırakıldığı keyfiyetini bir
yanlar da olur, onların da gönüllerindeki ars-
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ihbar telâkki ederek, Hükümet adına tetkik
ve tahkik edeceğimi arz ederim.. Bu arada bâzı gecekonduların yıkılmasından
şikâyet ettiler. Arkadaşlar, her yerde alâkalı
mercilerin yıkma kararlaırı yer yer müsamaha
ile tehir edilmekte, yer, yer müsamahasız infaz
edilmektedir. Biz bu infazın dahi bu günkü
şartları içinde yeni bir huzursuzluk doğuraca
ğını düşünerek, infazın örfi iderenin sonuna
bırakılmasını alâkalı mercilere tebliğ nettik.
Bundan evvel bir kararın infazı sadedinde yı
kılmış bir gecekondu varsa, bunu kanunun tat
biki olarak telâkki etmek ve bundan şikâyet
olara'k değil memnuniyetle bahsetmek gerekir.
Basının neşriyatı ve vatandaş üzerinde ya
ratacağı a'ksülânrelclen bahsettiler. Hiç şüphe
siz (basında, salim yolda olanlar 'gibi salim yol
dan ayrılanlar da olacaktır. Bunlar dsıe kanu
ni müeyyide ile karşı ıkarşıya kalacaklardır.
Bunlardan bizim hiç bir endişemiz yoktur. Ye
ter ki, sizin itimadınıza lâyık olalım.
Sayın Zekâi Dorman, «Sıkı Yönetim Komu
tanlığı pervasızlığını artırarak keyfî idare
'mahiyetine kaymaktadır»
buyurdular. Bir
emekli generalin, vazifedeki silâh arkadaşına
bu vasfı yakıştırmasını üzüntü ile 'karşıladım.
örfi Idatfe Komutanı icra uzvuna Ibağlı; icra
uzvu da sizlerin itimadınızla tavzif ettiğiniz
kimselerdir. Yani Örfi îdare Komutanı da si
zin emrinizde, sizin kararlarınızı infaz eden
bir vazifelidir. Emrinizdeki vazifeliye, vazife
si müddetince bu vasıfı yakıştırmamanızı, bilâ
kis İhatasını Ibir üslûbu hakimane ile ifade edip
vazifelerinde salâbetle muvaffak olmasını sağ
lamak cümlemizin şerefli bir hedefi olmalıdır.
Mahallî saçimlerin yapılacağı şu günlerde
sıkıyönetim müdahalelerini, parti kongrelerine
kadar ileri götürüldüğünden bahis buyurdular.
Arkadaşlar, sıkıyönetim komutanları-parti
kongrelerini ve parti kongrelerine gelecek dele
ge seçmenlerini hakiketen bu üç. ilde menetmişlerdi. Müşterek bir toplantıda delege seçiimlerim, bunların mahzurlarını (kendilerinden din
ledik. ölçüsüz siyasi konuşmaların ve* karşı
lıklı çatışmalarının, tesisine çalıştıkları huzuru
bertaraf ettiğinden şikâyet ettiler ve Ibirçok
misaller verdiler. Bunun üzerine delege seçi
minin sierbest bırakılmasını, esasen delege se
çiminde bir siyasi konuşmanın, tartışmanın bu
lunmadığını kendilerine hatırlattık. Bunu şu

suretle telâkki ettiler; kongrelerdeki mahzurda
ısrar ettiler. Vazife ve mesuliyet deruhte eden
bu insanların bu takdirine tbiz de bu ölçüde ri
ayet ettik.
«Ankara hududunu aştı, Kırşehir'de harman
yangını söndürdü» diye şikâyet ettiler. Arka
daşlar, bundan insan olarak, vatandaş olarak
memnuniyetle, şükranla bahsetmek lâzımdır.
Bir diğeri, «Adana'da eknıek dağıttı» dediler.
Bunlar, fevkalâde zamanlarda herkesin istimdadederek, bilhassa idarenin ciheti askeriyeden
istimdâdederek yaptırdığı yardımlardır.
Kırşehir'deki harman yangınının ibu mevsim
de Ankara'ya kadar sirayet etmiyeceğinli kimse
garanti edemez idi. Örfii idare Komutanı, ar
kadaşlar, yangiii^ söndürmeye gitmedi. Bele
diyenin malhallî ve merkezî itfaiye kuvvetlerini
harekete geçirdi. Bütün zabıta kuvvetleri ken
disinin enirinde bulunduğu için daha siki bir
idareci olara'k bunu bizzat deruhte etti ve ıgece
uçakla yangın sahasına kadar gidip tedbirleri
dahi gördü. < Buna gülmek değil,' sevinmek ge
rektiğine kaaniim. (Bravo sesleri)
Kadircan Kaflı arkadaşımız, nedense lüzu
mundan fazla kanaatiımce, subaylarla meşgul
oldu ve üniformalariyle meşgul oldu. Arkadaş-.
lar, vatan sathında pek çok üniformalı kimseler
vardı, üniformasız 'olanlar var, çeşitli etiketler
taşıyan insanlar var ve herbirinin bir dnsan
olarak elbette marifetleri vardır. Ama, bunlar
dan tefrik ederek, münhasıran subayların üni
formasından bahsile, tarizkâr dil kullanması
nı doğrusu tasvibetmemekteyim.
Harb Okulunun tarihçesinden bahis buyur
dular. Tarihî malûmatının sonsuzluğunu, gazete
lerden takiple öğrenin ekteyiz. Harb Okulu Teş
kilât Kanunu yakında huzurunuza gelecektir.
Kendisi tarihî malûmat ve bilgilerini elbette bu
rada ortaya serecekler ve Harb Okulunun ıslahı
na faydalı olacaklardır.
Oevad Odyakmaz arkadaşımız, şayialara işa
ret buyurdular : İstanbul'da bâzı kimselerin Mamak'takileri kurtarmak için harekete geçtikleri
ne ;
İkincisi. Talât Aydemirin müdafaalarının
teksir edilip, dağıtıldığına; üçüncüsü, rejimi
yıkmak bâzı mihrakların teşekkül ettiğine ve bi
rinin de İzmir'de olduğuna işaret ettiler.
Muhterem arkadaşlarını, bir silâhlı isyan ha
reketinden sonra ele geçenlerin dışında ele geç-
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miyen, kendisinden şüphe edilip takibedilen, hiç
bir ip ucu elde edüemiyen kimseler ve ve elbet
te bunun daha birçok dalı, budağı- ve saçağı var
dır. Bunu geçen konuşmamda arz etmiştim. Nite
kim bu iki aylık devre içinde Türk gençliğini ve
Silâhlı Kuvvetlerini bir tahrike hedef alarak bâ
zı gençleri teşkilâtlandırıp beyannamelerle An
kara, İzmir ve istanbul'da bâzı tahriklere geç
tikleri görülmüş ve suçüstü olarak yakalanmış
ve birkaç gün evvel örfi idare mahkemesine te
kemmül eden tahkikat evrakı İstanbul'a tevdi
edilmiş bulunmaktadır. Bu, mukabil bir hareketi
istihdaf ediyor.
Bunun dışında, bir diğer yerde gene Mamak
suçlularından bâzıları ile irtibatlı ve bunlar ta
rafından organize edildiği söylenen bir grupun
bunları kurtarmak için bir mukabil hareketi, top
layıcı, vurucu kuvvet, gibi bâzı isimler takarak
teşkilândırılp hazırladıkları istihbar edildi. Bu
istihbarat da tahkikat safhasına intikal ettirildi.
Henüz bu mahkemeye intikal etmiş değildir.
Bunun dışında, şehrimizde bir iki günden be
ri Mamak sanıklarım kurtarmak için fikir ve ha
reket olarak bâzı teşebbüs safhasında bulunan
kimseler suçüstü yakalandı.
Ayrıca, aşırı solculardan bir grup da bütün
vesikalariyle birlikte ele geçmiş bulunmaktadır.
(Alkışlar ve bravo sesleri)
Muhterem arkadaşlarım; takdir edeceksiniz
ki, henüz dün başlıyaıı bu son ifade ettiğim hâ
disede, bugün belki bir kısmı masumdur, bir kıs, mı da maznun olarak tevkif edilecektir; bunu
henüz bilmiyoruz. Onun için izin verirseniz her
tahkikatın selâmeti bakımından ölçüsünde bu işi
bırakayım, hem de Anayasanın 132 nci maddesi
ne riayetkar olarak burada kalayım. (Ortadan
ve sağdan «teşekkür ederiz,» sesleri)
Şimdi, müsaadenizle umumi mütalâamı arz
etmek isterim.
Sıkıyönetim ilânını icabettiren ayaklanmanın
mahiyeti, sebepleri ve ilk safhada tesbit olunabi
len mesullerinin adalet "huzuruna çıkarılmaların
da ilgüi makamlarca üstün gayret sarf edilmiş
tir. Herkesin bildiği üzere 151 sanık Mamak 1
numaralı Sıkıyönetim Askerî Mahkemesine ve
1 459 Harp Okulu öğrencisi de 2 numaralı Sıkı
yönetim Askerî Mahkemesine sevk olunmuşlar
dır. Duruşmalara her gün devam edilmesine, lüzum
lu tehir ve taliklerin çok kısa müddetle yapılması
na rağmen, bııgün 2 numaralı Sıkıyönetim As-

kerî Mahkemesi savunma safhasına, 1 numaralı
Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi de karar tefhi
mi safhasına gelmiş bulunmaktadır. Karar tef
himinden sonra 8 günlük Temyiz müddeti, mehil
ler, Başmüddeiumumilikte evrakın tetkiki ve
alâkalı ceza dairesine intikali de bu safhalar ara
sında düşünülmek gerekir. Bu safhaları Askerî
Yargıtay incelemesi takibedecek ve bu işlemler
pek tabiî olarak zamana ihtiyaç gösterecektir.
Şunu da Yüksek Meclise hemen arz edeyim ki,
yakın zamanlarda dünyanın hiçbir yerinde sanı
ğı bu kadar fazla olan bir mahkemenin bu kadar
kısa müddet içinde bu safhaya gelebildiğini gös
terir her hangi bir örnek bulabilmek çok güç
tür.
Mamak 1 numaralı Sıkıyönetim Askerî Mah
kemesinin bugüne kadar yaptığı duruşma sıra
numarasının (1 925) e ulaşması, her sanık için
ayrı dosyada toplanan yazılı delillerin 1 500 say
fayı bulması ve 1 000 sayfaya yaklaşan yazılı sa
vunmaların bu rakama dâhil bulunmaması mu
vacehesinde yargılamanın savunma hakkını ihlâl
etmeden ne kadar süratle yürütülmüş olduğunu
ve geçen zamanın israf edilmediğini açıkça gös
termektedir.
Harb Okulundaki 2 numaralı Sıkıyönetim As
kerî Mahkemesindeki sanık adedinin 1 459 olma
sı, duruşma tutanağı sayfa numarasının 2 000 kü
suru bulması aynı hususta Yüksek Meclisinize
bir fikir verir kanaatindeyim.
Ayrıca; gerek Sıkıyönetim Komutanlıkları
nın silâhlı ayaklanmayı tertipleyenlerin bu ha
reketlerinin mahiyeti, şümulü ve güttüğü hedef
leri göz önünde bulundurarak haklı ve yerinde .
olan endişeleri sonucu gösterdikleri hassasiyet ve
gerekse devam eden duruşmalardan edinilen ne
ticelerden açıkça anlaşılmıştır ki, mezkûr olayla
ilgililer sadece adalet huzuruna çıkarılmış olanlardan ibaret değildir. Yani biraz evvel işaret
ettiklerim de var. Görülmekte olan dâvalar, si
lâhlı ayaklanma hareketinin şümulünün tesbit
edilenlerden daha geniş olduğunu bir vakıa ola
rak göstermiş ve bir kısım şahısların faaliyetle
rinin hâdise ile plan münasebetlerinin kati ola
rak tesbiti, Ankara, İstanbul ve izmir'de soruş
turmaların gizli olarak ehemmiyetle devam et
mesi lüzumunu göstermiş bulunmaktadır.
Mahiyetinin açıklanması şimdilik mahzurlu
görülen bu soruşturmanın selâmetle neticelendirilmesi birtakım tedbirlere ve devamlı takip-
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"fere'ihtiyaç göstermekte ve İm hal de, takdir
buyurursunuz ki zaman almaktadır.
Diğer taraftan; Anayasa düzenini yıkmak
' maksadîyle vukuhulmuş olan (silâhlı hareketin
Silâhlı Kuvvetlerin yerinde ve zamanında mü
dahalesi ile bastırılmış olmasının, sıkıyöneti
mi lüzumlu kılan sebeplerin de ortadan kalktı' ğiriı ğöstenmiye'ceği pek tabiîdir,
Silâhlı ayaklanma cemiyetimizin huzur ve
sükûnunu bozmuş ve onu tedirgin etmiştir.
Millî güvenliğimiz - bakımından bu gibi hâdise
lerin tekerrür etmiyeceği inancının sıkıyöne
tim idaresi' sayesinde kısa bir zamanda millet
v e dünyâ efkârı uımınmiyesinde yerleşeceğine
inanıyoruz.
Yüksek (itimadınızla görev hasında bulunan
Hükümet, 'bütün kaynaklarından faydalanarak
elde ettiği bilgilere istinaden rejimin selâmeti
için sıkıyönetimin bu üç dlde iki ay daha uzatıimasını uygun bulmaktadır. Görevini ve Sı
kıyönetim İdaresinin siyasi mesuliyetim müd
rik bir Hükümet olarak bunda zaruret görül
mektedir.
Sıkıyönetim İdaresinin bugüne kadar Ana
yasa ve hukuk rejiminden ayrılmadığı, hak ve
hürriyetlerin kısıtlanması veya durdurulması
sonuçlarını-meydana getiren tedbirlere zaruret
Iıissediimedifeçe müracaat edilmediği ve sıkı
yönetim. takyidatının zaruretlere hasren 'azaltılinakta olduğu her halde-tarafınızdan da-müşa
hede olunmaktadır, . Bundan sonra da aynı şekilde hareket -edileceğine ve bu tedbirlerin yujmuşatı'lmasına ve azaltılmasına-, maksadı koru«mak şartiyle, devam olunacağına muhterem arkadaşlarımm inanmalarını istirham ederim.
•-..-. -Yukarda, arz edilen sebeplerle sıkıyönetimin
Ankara, - İstanbul ve îznıir illeri sınırları içtinde- bilhassa en-nazik safhada bulunduğumuz
şu. -anlarda iki ay daha uzatılmasına müspet oy
.kullanacağınızı- ümideder hürmetle huzurunuzdan ^ynhrı-m. {Alkışlar)

arz etmiştim. Sayın Savunma Bakanını dinle
dikten sonra hu husustaki görüşlerimizi aıçiklamamıza izninizi rica edeceğim.
Sayın Millî Savunma Bakanı mevcut şart
lara ilâve olarak birtakım aşırı sol cereyanla
rın mevcudolduğundan ve b-u hususa ait ifşası
şimdilik mümkün olmıyan tahkikat cereyan et
mekte bulunduğundan, aynı zamanda da Ma
mak sanıklarını kurtarmak için bazı teşebbüs
lerin tevatüren şayi olduğundan bahsettiler.
(Gürültüler) Vâki lolduğuridan tevkif at oldu
ğundan bahsettiler,
Acaba, ö r f i İdare rejimi mevcudolmasa idi
de Hükümet, Yüksek Huzurunuza «aşırı sol cerevanlar var, ben bunları bastıramıyorum, Örfi
idare ilân edelim» diye ıgelse idi bu kararı ve
recek miydiniz?
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- BAŞKAN —.'Adalet Partisi Grupn âdına Sa
yın Çaflayariğil'. '
•—A: P: T. B. M. M. GRUPU ADINA İHSAN
SABRI ÇAÖLAYANGÎL (Bursa C. S. Üyesi) —
Pek muhterem arkadaşlarım"; ilk mâruzâtım
da parttmıiz görüşünü arz etmek için Hükü- I
metin sıkıyönetimin uzatılmasına dair getire- I
eegî gerekçeleri bilmeye ihtiyacımız olduğunu |

örfi İdare, muayyen zabıta
vakaları için
müracaat edilecek bir rejim değildir. Binaenaleyhı temdit için öne sürülen sebeplerin hiç de
tatminkâr olmadığını arz etmek isterimi1 Biz
dedik ki, yeni Anayasa sıkıyönetim rejimini ka
bul ediyar. Fakat, onun kendi espirisine uygun
bir- kanunla tatbikinde zaruret vardır. Bâzı ha
tip arkadaşlarımız bu noktada
mutaassıp bir
müdafaa içindedirler. Onun için Yüksek Huzu
runuzu bir nebze bu mevzu üzerinde işgal et
meme, dikkatinizi bâzı hususlara
celbetmeme
müsaadenizi rica edeceğim.
.
Bugün mer'i olan örfi idare Kanunu, idarei
örfiyevi; İcra Vekilleri Heyetince tâyin ve tesbit edilen zaTritâ salâhiyet ve vazifelerinin as
kerî makamlara intikal etmesi suretinde tarif
eder. Ve idarei örfiye şahıs, ikametgâh masuni
yetlerinin. matbuat, müraselât, cemiyet, şirket
Mirıy etlerin iri muvakkat takyit veya taliki de
mektir, der. Eldeki kanunun Örı*i idare makam
larına verdiği yetkiler şunlardır : Meskenleri,
(her türlü cemiyet, kulüp 'gibi teşekküllere ait
hinaları, (bunların müştemilâtını, iş mahalleri
ni, diğer kapalı yerler mektup, telgraf sair
mersulleri- şahısların üzerlerini gece
ıgündüz
aramak... 'Bunlarda sübüt vasıtası olan yahut
•müsadereye tabi eşyaları zapdetmek. Radyo, te
lefon, telsiz ıgibi bilcümle muhabere vasıtaları
nı kontrol -etmek, icabında tatil ve menetmek...
Arkadaşlar, on madde. Okursam çok vakti
nizi almış olacağım. Fakat burada takyidedilen
hürriyetler haricinde hiebir şey kalmamak su-
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retiyle bütün insan hak ve hürriyetlerini kap I durumları, iktidara ortak olan kendi kanadın
samış bulunuyor.
dan, kendi partisinden saklıyan bir Hüküme
tin Yüksek Heyetinize açıklıyacağı elbette ki
©ir de size yeni Anayasamızdan bir madde
ümidedilemezdi. !Bu memleketin tealisini iste
okuyacağım : «Madde 11. — Temel hak ve hür
mek,
bu memlekette demokrasiyi hâkim gör
riyetler, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun
mek; şu veya bu şahsın veya şu siyasi zümre
olarak ancak kanunla sınırlanabilir.'
nin inhisarında değildir. Hepimiz bu ihtiyaç, bu
Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu dü
iştiyak içinde yanıyoruz. Ama, nedir sebebini
zeni, sosyal adalet, millî güvenlik sebepleriyle
bilelim, anliyalım, ıgörelim, gönül hoşluğu ile
de olsa, bir hakkın ve hürriyetin özüne doku
isterlerse bütün memlekete şâmil
daha uzun
namaz.»
süreli, örfi idare kabul edelim. Ama mucip se
Şimdi, bir tarafta yeni Anayasanın koydu
bepleri bilelim diyoruz. Bu ayıp mıdır,
hata
ğu bu kadar canlı ve vazıh bir hüküm, diğer ta
mıdır, günâh mıdır? (C.H.P. si sıralarından gü
rafta baştan aşağı takyidedilmiş hürriyetler...
rültüler) Arkadaşlarımın sabırla dinlemelerini
Bir nokta daha v a r ; örfi idare sureti katirica ederim.
yede askerî idaıre ^dernek değildir, örfi idare
pekâlâ takyidedici hürriyetlerin sivil makamla
Şimdi Yüksek Heyetinizi fazla, işgal etme
ra verilmesi, askerlerin de idareyi bu bakımdan
mek için, vaktiyle örfi idare hakkında, bugün
takviye etmesi suretiyle de idame edilebilir.
kü S iyin Başbakanın, o günün Muhalefet Lide
Yeni kabul buyuracağınız bir örfi idare Kanu
rinin, 12 Eylül 1955 tarihli Büyük Millet Mec
nunun bu esnri dâhilinde gelmiyeceği ne ma
lisinde vâki olan muhterem 'beyanlarını naklet
lûm? Şu halde, biz dedik ki, bu memlekette ör
meme izin veriniz. (C.H.P. si sıralarından «Bun
fi idare rejimi teessüs edince, bu yeni rejimi es
lar hayat usuller, hunlar çok tecrübe edildi»
ki elbise ile yanmıyalım. Yeni kabul edilecek
sesleri)
kanunun esprisine uvsrun, hepimizin kabul ede
BAŞKAN — Müsaade ediniz, müdahale et
ceği bir kanunla tedvir edelim, ihtilâfları hal
meyiniz,
siz de cevap vermeyiniz, (Sayın Çağlaledelim.
yansril.
İHSAN İSABRÎ OAttLAYANGlL (Devam
(Bâ?!i arkadaşlarımız örfi idarenin tatbika
la) — «Bugünkü vazifelerimiz için şunları dütında hata vardır dediler, misaller
«verdiler.
öyle olmuş veva öyle olmamış; ben bunun üze J şünebilivoruz. Namuslu vatandaş, insan hakla
rinde durmuyorum, ©en şükrediyorum ki, hep
rına sahibolarak tam bir eranivet içinde ve ka
sini okumaktan çekindiğim bu kadar geniş samın himayesinde bulunduğundan emin olmalı
lâhiyüetleri buerün elinde tutan yetkili makam
dır. Hükümet vukuat yerinde örfi idare istiyor.
lar anlayışlıdırlar, makuldürler ki. büyük ihti
Ancak Ankara'da geom hâdiseler burada örfi
lâflar yaratacak tasarruflara girişmemişlerdir.
idarenin devamını (gerekli ıgöstermivor. örfi
E&er bn«?ün örfi idare rejimi ayakta ise, fâzidarenin ilânı için bilmediğimiz sebepler yoksa,
' la bir ihtilât yaratmamıza, bu mevzuatımızda
Ankara'da örfi idareden vazsreçmek
gerekir.
ki selâbetten değil, tatbikattaki isabettendir.
örfi idarenin bir an önce lüzumsuz hale gelme
Ve biz divoruz ki, intikal v devrinde bizimki gi
sini temenni etmekte müttefik olduğumuza şüp
bi sarsıntılar geçirmiş bir cemiyette bizzat or
he etmiyoruz. Ankara'da Örfi idare ilân olundu, Türk 'Silâhlı Kuvvetleri politikanın içinden
m asindaki siyasi maksadın, muhalif partilerin
sıyrılmak için büyük bir azim ve irade göste
siyasi faaliyetlerine ve ıgeçen hâdiselerin- üzerin
rirken, hu jestin misallerini kendisi- verirken,
de kimsenin durmamasına imkân bırakmamak
bir Hükümetin illâ örfi idare rejimi diye onu
olduğu anlaşılıyor, örfi idarenin yakında İstan
paçasından tutup behemehal ; siyasetin içine
bul'dan da kaldırılması âcil bir ihtiyaç ve za
sokmasına bu rejime iştiha ile satılmasına lü
ruret halini almıştır, ©özümüzü kapatmamızın
zum var mıdır? (Soldan; alkışlar ve-bravo ses
faydası yoktur. Her şey gösteriyor ki, cemiye
leri)
timiz normal nizam içinde yaşamaya hem lâyık'tır;
hem de arızî sebeplerdin ömrü pek kısadır.
Hakikaten bu memlekette örfi idarenin tat
bikatını ieabettirici vaziyetler olabilir. Ama bu I Bir an evvel hakikatlerin icabını kabul etmek
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hepimiz için doğru bir gidiştir.
iktidar, bizi I metin teessüsü için icabeden tedbirleri almaya,
Hükümete müzaheret etmeye hazır ve
bunu
milletçe ihtiyacımızın tam zıddı olan yollara
yürekten istiyen bir camiayız. Ama, Meclisçe is
sevk ediyor. Sonu gelen sıkıyönetim yerine da
ha sert ve bütün ülkeyi kaplıyan yeni bir sıkı
tihsal edilecek karar, evvelce kendisince matlup
rejim kuruyor. Demokratik hayatın
bekçileri
ve hakikaten istihsal edilmiş şekilde gelip bu
toplar ve polisler değildir.» Ben bu
sözlere
radan empoze ederek bir karar istihsal etmenin
an-samimülkalb iştirak ediyorum. Ve yeni Hü
artık devri ve zamanı geçtiğini, Hükümetin hankümetin de bu şekilde düşünmesini
temenni I gi sebeplerden örfi idareye ihtiyaç olduğu hu
ediyorum. (Ortadan gürültüler)
susunda daha vazıh, daha açık olması lüzumu
nu belirtmek istiyorum.
(Bir noktaya dalha yüksek müsaadelerinize
sığınarak ve arzum hilâfına işaret edeceğim.
Biz Ankara'da örfi idarenin devamında mah
Demin Sayın Millî Savunma Bakanı Zekâi
kemelerin imtidadı bakımından lüzum ve za
Dorman' için, «bir emekli .generalin kendi mes
ruret görüyoruz. Ama bunun haricinde örfi ida
lekine mensup bir zata bu şekilde hitabı doğru
reyi devam ettirmek için, meselâ İstanbul'da,
mu idi» dedi. ( C H P . si sıralarından gürültü
mahkemelerle olan irtibatı ddolayısiyle bu çer
ler)
çeve içerisine girebilir. Fakat, İzmir için asla
BAŞKAN — Müsaade ediniz,
beni ihtara
bir sebep ıgörmüyoruz, lüzum görmüyoruz. Ora
mecbur kılmayınız, siz de cevap vermeyiniz, Sa
da örfi idareye müncer olan sebeplerle ilgili bir
yı n hatip, devam buyurun.
hâdise cereyan etmedi, mahkemeler ile
ilgisi
İHSAN SABRÎ CAĞLAYANGÎL (Devam
yok. Beynelmilel bir fuarın hususiyetleri var.
la) — Bugünün Hükümet Başkanı, dünkü Mu
O itibarla İzmir'de örfi idarenin devamında en
halefet Lideri, o devrin bir askeri, örfi idare
küçük bir lüzum 'görmüyoruz. Hükümetin, bu
Kumandanı için -nasıl konuşuyor, bunun misa
nun haricinde bir lüzum varsa, Yüksek Heyeti
lini okuyacağım.
nizi tenvir etmesini, isabetli bir karara varmak
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SANbakımından lüzumlu ve zaruri görürüm ve hu
CAR (İstanbul Milletvekili) — Mukayese im
zurunuzdan hürmetle ayrılırım. (Adalet Partisi
kânını vermeyiniz, şimdi arz ederim.
sıralarından alkışlar ve bravo sesleri))
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaş
lar, Hatip istediği 'gibi konuşur, siz de istedi
ğiniz gibi cevap verirsiniz. Devam ediniz.

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan,
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Mil
letvekili) — Muhterem arkadaşımız 1955 deki
muhalefet liderinin sözlerini bugüne tatbik et
A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞmek içdn gayret sarf etmiştir. Büyük Meclisin
LAYANGİL (Devamla) — «Halbuki, 7 Eylül
vaziyeti,
zamaniyle ve sebepleriyle mütalâa bu
sabahı salahiyetli kimseler öfri idarenin iç po
yurması
için
bir iki elimle söyliyeceğim.
litika vasıtası olarak kullanılmıyaeağmı taahhüdetmişlerdi. örfi İdare Kumandanı daha da |
1955 örfi İdaresi, 6-7 Eylül hadisesi müna
ileri gidiyor; kapattığı gazete sahiplerine Tür
sebetiyle kurulmuştur. Vakayı biliyorsunuz;
kiye içinde her hangi bir gazete çıkarmayı da
6-7 Eylül der demez İstanbul'da resmî kuvvet
yasak ediyor. Bu bir yeni kanun hükmüdür.
ler ve vatandaşlarla büyük ölçüde elem verliei
örfi İdare Kumandanının yeni bir kanun hük
hâdiseler olmuştur. O zaman Hükümet, daha ilk
mü koyma salâhiyeti yoktur, örfi İdare Komu
günü ımütalâasmda «Bu hâdiseye muhalefetin
tanı askerî hâkimlere doğru zannettiği cezaları
tutumu sebeboldu mu olmadı m ı ; bunu mütalâ
hükmetmeleri için emir veremez.» Demek ki,
aya lüzum görmez misiniz?» şeklinde kendi ga
mesele umumi bir tenkid mevzuu olduğu za
zetelerinin teşviklerine muhatap olmuştur. Bu
man, makam sahibinin meslekdaş olmasının ve
variyet Skarpsiinda yalnız
İstanbul'da değil,
ya mazide dostluk tesis • etmiş olmasının ehem Ankara'da da örfi idare ilân olundu. Ve An
miyeti yoktur. Mesele; tenkid edilen hâdiselerde
kara'da, İstanbul hâdiselerinin hedefi olan va
isabet ve hakikat olup, olmadığının sübutudur.
tandaş kütlesinden hemen hemen hiç kimse y o k 
Ben Yüksek Huzurunuzda şunu arz etmek isti
tu. Vaziyetler birbirine benzemiyor, zaman biryorum; hepimiz bu memlekette huzur ve selâ- I birine benzemiyor. Onun için, Büyük Millet
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Meclisinde vazife gören muhterem arkadaşları
mın, bugünkü vaziyeti
mütalâa ederken bu,
farkları dikkate almalarım istirham ederim. O
zaman da söylediğim gibi sıkıyönetim idaresi
bir keyfî idare değildir. Anayasanın koyduğu,
tatbikini doğru bulduğu bir idare sistemidir.
Bu sebeple Büyük Millet Meclisi sıkıyönetim
idaresini kabul ettiği zaman bu idare kanun
hükümleri dâhilinde bir Anayasa müessesesi ola
rak işliyecektir ve o tarzda işlemektedir. Orta
dan ve sağdan (Bravo sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi adına
Sayın Coşkun Kırca.
C. H. P. T. B. M. M. GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (istanbul Milletvekili) — Çok
muhterem arkadaşlarım, sıkıyöneitimin izmir
haricinde Ankara ve istanbul'da uygulanması
nı tasvilbede çeklerini söylemekle ıberaber, tasvibedeceıkleri bu idarenin Anayasaya aykırı bir
kanun nizamı 'altında- cereyan edeceğini söyliyeîn, ancak her nasılsa- bu kanun aleyhine Ana
yasa Mahkemesinde iptal dâvasını da (C. H. P.
si sıralarından «açmadı, açmadı» sesleri.) 'aç
mamış bulunan muhterem Adalet Partisi Grupunun sözcüsünü, «Biz devletin nizamı aleyhin
de bulunmuyoruz. Fevkalâde şartların, hiç de
ğilse, Ankara ve istanbul'da mevcut olduğuna
kaaniiz» derken, bu fevkalâde şartların icabettirdiği idarenin yaptığı bütün tasarrufların
Anayasaya aykırı olduğu propagandasını yap
masına meydan vermemek için yüksek huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum, arkadaşlarım.
Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın yalnız
124 ncü maddesi değil, hangi hak ve hürriye
tin ne zaman tanzimi bahis mevzuu edildi ise,
muhterem Adalet Partisi Grupu sözcüleri ıkarşıımıza, pek yerinde olarak, Batı Almanya Ana
yasalımdan mülhem olunarak alınmış bulunan
Anayasanın 11 nci maddesi ile çıkarlar.
Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 11 nci
maddenine benzer bir hüküm; Federal Alman
ya Anayasasında da mevcut bulunmakla bera
ber, bugünkü Federal Almanya Hükümeti, fev
kalâde hallerde kullanılacak bir ıtakım salâhi
yetlerle teçhiz edilımeslini lüzumlu görmüş ve
bu salâhiyetlerle teçhiz edildiği zaman, hak ve
hürriyetlerin ne ölçüde kayıtlanabileceğim tesbit eden bir kanunu, şimdiye (kadar mevcult ol
madığı halde, şu sırada' tasarı halinde Parlâ
mentoya sevik ; etmiştir. Türk Anayasası batı

j demokrasilerimde kullanılan mevhumların dışın
da mefhumlar ihtiva ediyonmus tarzında tefsir
etmek için hiçbir sebep mevcut değildir. Ken
disine sadece Fransa ve Amerika'dan birkaç
I misâl vermek isterim.
I
Fransa'da örfi idare ilânına Anayanasmın
I 32 nci maddesi cevaz verir. Ve Fransa AnayaI sasının 32 nci maddesinde bizim Anayasamızda
mevcut kayıtlamaların hiç birisi yoktur. FranI sa'da örfi idare rejimi 9 Ağustos 1849 Itardhli
ve bilâhara 3 Nisan 1878.de tadil edilmiş bir
kanuna istinaden tatbik edilir. Ve o zamandan
beri Fransız Anayasası birkaç kere değiştiril
miş olduğu halde hiç ıkimse çıkıp ibu kanunla
rın Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmiş .de
ğildir. Binaenaleyh, bir kanunun mukaddem .
j Anayasa rejiminde meri bulunuşu keyfiyeti,
yeni bir Anayasa rejimine geçildiği zaman, onun
I Anayasaya aykırı olduğu iddiasını serd edebil
mesine kâfi selbep teşkil edemez. Muhterem arI kadaşlai'im. Fransa'da da. örfi idare icra or
ganı tarafından ilân edilir ve bir kanunla Mec
lislerin tasdikinden geçer. Fransa'da da tıpkı
Türkiye'de olduğu gibi örfi idare ilân edildi
ği zaman sivil otoritenin bütün yetkileri aske
rî makamlara intikal eder. Bu takdirde, mev
cut kanuna göre askerî makamlar bültün hak
I ve hürriyetleri istedikleri ve lüzumlu gördük
leri ölçüd,e ve pek tabiî olarak icra organının
(mesuliyeti tahtında tahdidetme'k yetkisine sa
hiptirler. Fransa'da bununla iktifa edilmemiş
tir. Daha 1946 Anayasası zamanında çıkarılmış
olan ve halen iner'i bulunan 3 Nisan 1955 tarih
li Fevkalâde Hal Kanununa göre münhasıran
içişleri Bakanı, hattâ münhasıran bir vilâyetin
valisi, bu fevikalâde haller mevcut ise ıkamelt
hürriyetini kısıtlayıcı
tedbirler alabilir, .her
türlü toplantıları yasak edebilir, içki' satışını
yasak edebilir; ilh.. İ d a r i makamlar şahısların
evlerinde gece gündüz 'araştırma yapabilir; ba
sın ve her türlü .neşriyat ve radyo yayını da
ın.enedilefcilir ve kontrol edilebilir.
Muhterem arkadaşlarım, bu kıanun Fransa'
da Cezayir hâdiseleri dolayısiyle çıkmış olan ve
anavatan asayişini devamlı surette bozan fiiller
dolayısiyle çıkarılmıştır. Binaenaleyh, bir 'de
mokraside fevkalâde haller mevcut olduğu za, man hürriyetler hiçbir suretti e ıkayıtlanamaz;
çiinkü,. bir demokraside hürriyetlerin özü orta-...
J dan kaldırılamaz ifadesi doğru, değildir,
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Muhterem .-arkadaşlarım, Anayasamızın 124
ncü. maddesi Temsilciler Meclisi Anayasa Ko
misyonunun hazırladığı tasarıda 123 ncü 'mad
deye tekabül ediyordu. Zabıtlara bir parça göz
gezdirdiğimiz taıkdirde bu 123 ncü maddenin
tamamiyle realist bir anlayış içinde kaleme
alındığı anlaşılır.
,
Anayasanın bu maddesinin Temsilciler
Meclisindeki müzakeresi sırasında bir sayın
üye, Alp Kuran, örfi idare kumandanlıkları
mın tasarrufları aleyhinde Danıştaya müra
caat edilmemesi prensibinin Anayasaya derceditaıeirini talep ettiği vakit, kendisine şimdiki
Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu, o
zaıhmn bir Temsilciler Meclisi üyesi ve bir
idare hukukçusu sıfatiyle, aynen şu cevabı ve
riyor:
«örfi idare kararları yani Bakanlar Kuru
lu ve Meçisin aldıkları kararlar kazai mer
ciler önünde iptal dâvası mevzuu olamaz. Hü
kümet tasarrufu denilen tasarruflar cümlesine
girer. Hükümetin kararı Büyük Millet Meclisi
nin tasdikiyle tekemmül ettiğine göre bu
kararların düzeltilmesi de Büyük Millet Mec
lisinim kararı ile mümkün olacağına göre, Dev
let Şûrasının, bu kararları, diğer kararlar gibi
iptal etmesi mevzuubahsolamaz.» Hangi karar
lan Bakanlar Kurulunun örfi idare ilânına
mütaallik kararı,
Devam ediyor, o zaman Turban Feyzioğlu:
«örfi idare ilân edildikten sonra ittihaz edile
cek kararlar bir hukukilik nizamı içinde ola
caktır. örfi idare rejimi, keyfîlik rejimi değil
dir. Örfi idare rejimi astığımı astık, kestiğini
kestik rejimi değildir, örfi idare halinde bile
yine 'hukuk kaideleri hükümranıdır. Yalnız tatbik
edilecek hukuk kaideleri kısmen farklıdır, örfi
idare de, tıpıkı normal zamanda olduğu gibi hu
kuk kaidelerine bağlı olarak çalışacaktır. Bu
itibarla örfi idare rejimi tesbit edilen kurallar
dışına çıkarsa; ıbu durum iptal dâvasının açıl
masına mevzu teşkil edebilir. Tazminat dâva
sına mevzu teşkil edebilir, örfi idare makam
larının da, hukuk kuralları içinde çalışması
mecburiyeti vardır. Ama, takdir hakları biraz
daha geniş olacaktır. Normal zamanlarda ida
renin sahibölmadığı .gazete kapatma, cemiyet
kanatma gibi yetkilere örfî idere kumandanı
sabibolacalktır. Ancak bu yetkiyi kanunun çiz-
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dıiği hudutlar içinde kullamacaiktır.» Turiıan
Feyzioğlu'ndan sonra söz alan komisyon söz
cüsü Turan Güneş, Turhan Feyzioğlu'una foıv
beyanlarına komisyon namına aynen iştirak
etmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette Ana
yasayı yapan insanlar, Fransa'da olduğu gibi,
Amerika'da olduğu gibi ve birçok demokratik
memleketlerde olduğu gibi, o Anayasa düzenini
yıkmak maksadiyle birtakım-'hareketlerin orta*
ya çıkabileceğini ve bu hareketler karşısında
örfi idare denilen muvakkat bir disiplin rejimi
içerisinde icabettiği zaman, o kanunun hüküm
lerine uymak kaydiyle gazete kapatılabileceği
ni, cemiyet kapatılabileceğini düşünecek kadar
realist insanlar olmuşlardır, arkadaşlar..
Muhterem arkdaşlarım; bu, hiçbir suretle
hak ve hürriyetlerin özünü ortadan kaldırmak
mânasına gelemez. Gelemez, çünkü, örfi idare
ancak Büyük Millet Meclisinin kararı ile muay
yen zamanlar için uzatılabilecek olan bir muvak
kat rejimdir ve çünkü, örfî idare, ancak ve an
cak, içten veya dıştan devlete ve devletin Ana
yasa düzenine karşı, yani hepimizin üzerinde it
tifak ettiğimiz hak ve hürriyetlere onların te
meline, meşruluk düzenine karşı yapılan hare
ketleri ortadan kaldırmak, bu hareketleri, men
etmek için ilân edilen bir rejimdir. Binaenaleyh
örfi idare vardır diye, Anayasnın 11 nci maddesi
nin ihlâl edildiği iddiası hiçbir surette varit de
ğildir.
Muhterem arkadaşlar; sözlerimi bitirirken
her halde Sayın Çağlayangil'in, bir demokrasi öl- ,
madiğini söyliyemiyeceği Birleşik Amerika'da biz
de mevcut örfi İdare Kanunundan da ileri gidi
lerek, hattâ vatandaşların ferdî mülkiyet hak
larının dahi örfi idare rejimi içinde ve sadece
Cumhurbaşkanının kararı ile değil, alelade vilâ
yet valilerinin kararı ile dahi tahdidedileceğhıi
belirtmek isterim. Binaenaleyh; biz O. H. P. Grupu olarak hiçbir istismar gayretinin içine gir
meksizin her birimizin nasibi olduğu kadar Dev
let adamlığı mesuliyetini omuzlarımızda hisset
mek durumunda olan insanlar sıfatiyle, örfi İda
re Kanununun Anayasaya uygun olduğunu ve
başka memleketlerdeki misallerinden de farklı
bulunmadığını bilerek, gönül husuni ile 3 vilâ?
yette örfi idarenin devamı için oylarımızı" kulla
nacağız. (Bravo sesleri re alkışlar)
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BAŞKAN ~ Sayın Adalet Bakanı.
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL
YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Büyük- Millet
Meclisinin çok muhterem üyeleri, huzurunuza'
çakmaklığım İçin pek sebep kalmamıştı. Mesele
oldukça tavazzuh etmiş, sıkıyönetim müddetinin
daha 2 ay miiddetle uzatılması hakkındaki mu
cip sebeplerin büyük bir ekseriyetini ikna etti
ğine kaani bulunmaktayım. Fakat bununla be
raber kapalı kalması hoş görülmiyecek bâzı nok
talara temas etmek lüzumunu da hissettim: Idarei örfiyenin vaz'ını icabettiren sebepler her ne
ise; bu sebeplerin idarei örfiye müddetinin tem
didi hususunda da nazarı itibara alınması gerek
tiği yollu bir iddia ile karşılaştık.
Sıkıyönetimin ihdasını mucibolan Anayasa
nın 124 ncü maddesinde sayılı hususlardan her
hangi birisi tahaddüs etmiş olabilir. Sıkıyöneti
min ihdasında takibedilen gaye, tahaddüs etmiş
olan bu vaziyetin tasfiyesi mevzııubahsolduğu
zaman yeni baştan sıkıyönetim ilânının mucib
olan sebebini araştırmaya imkân yoktur, O se
beple. zaten evvelce tahaddüs etmiştir. Fakat
tasfiye muayyen bir müddet içinde vâki olabile
ceği için Anayasanın 124 ncü maddesinde iki ayı
tecavüz etmemek üzere birtakım temadi müddet
leri kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu nokta hak
kında bu kadarla iktifa ettikten sonra diğer bir
noktaya geçiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, sıkıyönetim müdde
tinin temdidedilmemesi ve meselelerin, bugün
askerî mahkemeler elinde bulunan meselelerin,
diğer salahiyetli olan mahkemelere tevdi? n in uy
gun olaeağmı ifade buyurdular ve burada «ta
biî hâkim» sözü de zannederim geçti. Tabiî hâ
kim/kanunu mahsusu gereğince hangi meseleye
el koyması iktiza,eden hâkim kimse; oduı. Sıkı
yönetim ilân edilmiş, askerî mahkemeler kurul
muş ve sıkıyönetimi icabettiren hâdiselerin me
sulleri o mahkemeye sevk edilmiş; artık tabiî
hâkimin kim olduğu taayyün etmiştir. Askerî
hâkim, tabiî hâkim değildir. Askerî Mahkeme
deki hâkim tabiî hâkim değildir. Ancak adlî
mahkemelerdeki hâkimler tabiî hâkimdir demek
abes bir şeydir.
(Şimdi vaziyet, Ihukukî vaziyet böyle olduğu
na göre tbu işi asıl tabiî 'hâkimine bırakmak üze
re Sıkıyönetimi «ortaklan 'kaldıralım demenin, ka
tiyen ihükukla hiçbir alâkası mevcut değildir.
Arz ettiğim ıgibi talbiî (hâlkim, Ihâdiseye kanunun

kendisine verdiği salahiyete müsteniden vaziyet
eden hâkimdir. •
Kanatlardan, bu (Sıkıyönetimin ilânını mu
cibolan hâdiseden sonra cereyan eden hâdiseler
halkında her (hangi bir meselenin saklanıp sak
lanmadığı hususu da burada mevzuubasoldu.
(Buna bir cevap vermeyi, kanatlardan birine
mensubolmak itibariyle vicdani bir vecibe adde
derim.
•
Bir Koordinasyon Komitesi vardır ki, bu Ko
ordinasyon Komitesinde muhtelif pa,rtilerin ya
ni 'her üç partinin mensubu olan Bakan arlkadaşlar bulunmaktadır. Bendeniz de o Komi
tede Adalet Balkanı olarak bulunmaktayım.
Orada bütün meseleler mevzuulba/hs'olrnakta ve
biz cereyan eden hâdiselere muttali bulunmak
tayız. Eksikleri olabalir, var mıdır, yokmudur
bilmem. Ama taraflardan saklanmış bu işe
mütaallik (hâdiselerin mevcudiyetine muttali
değilim. Bunu burada alenen ifade etmeyi
vicdani Ibir vecibe addederim. (Brabo sesleri)
(Sıkıyönetimin hiçolmazsa izmir'den kaldı
rılması hususundaki fikre de iştirak etmelk im
kânını göremiyoruz. îzmir, geçen defa da arz
ettiğim gibi, münevveri çok, içten içten kay
nayan bir şelhirdir. Ve memlekette kaynaş
makta olan bütün cereyanların orada birer kolu
mevcuttur. İzmir 'den Sıkıyönetimin kaldırıl
ması ıhalinde, bunun tevlidedeceği mahzurlar
üstündür. Binaenaleyh İzmir'de Sıkıyönetimi.
kaldıralım derken, orada askerî mekteplerin
bulunduğunu, liselerin ve askerî kampların
mevcut bulunduğunu bir. an dahi Ihatırdan çı
karmamak lâzımdır. Bu itilbarla reylerinizi,
sadece büyük bir efeseriyetin hissiyatına ter-<
cuman olarak bu (kürsüden ifade edildiği gibi
Ankara ve Istanbula değil, aynı zamanda İz
mir'e de 'şâmil olmak üzere kullanmanızı dile
rim. Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın öztrafc.
İÇİŞLERİ! İBAKAN VHKlLl VE GÜMRÜK
VE 'TEKEL BAKANI ORHAN ÖZTRAK (Te(kird'ağ Milletvekili) — 'Sayın Başkan, sayın
(arkadaşlarım, (Büyük Mecliste Sıkıyönetimin
uzatılması fconusuhda partileri ve şalhısları adı
na' konuşan değirli üyeler 'sorumluluk duygusu
içinde mesele üzerinde durmuşlardır, inceleme
lerden çıkardığım netice; bu memleketin ıher
meselesinin difckatle ve önemle ele alınması,
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bilhassa demokratik Devlet düzeninin 'bekası
v-e bu zeminde mevcuddan hak ve 'hürriyetle
rin zedelenmemesi oluyor. Ayrıca ıbâzı. (hatip
ler de Hükümetin 'Sıkıyönetim isteği selbebinin,
'zaruretinin Yüksek Meclisçe ibil'inmesi lüzu
muna işaret etmiş 'bulundular. Bu 'zaruret.
2 0 - 2 1 Mayıs hâdiselerinden sonra yapılan
-müzakerelerde ifade edilmiştir. Ayrıca yeni'
sebepler de, Sayın arkadaşım Sancar tarafın
dan 'belirtilmiştir.
•
- . 2 0 - 2 1 Mayıs 'olayları ve (buna ilişkin olay
ların demokratik devlet düzenini ve bu rejimin
esas aldığı 'hak ve hürriyetleri yok etmeye ma
tuf thareektlerin neticelerini Hükümetimiz, ibir
an evvel ve en -mükemmel şekilde tasfiye etme
ye çalışma gayreti içindedir. HBu konuda ta
mamen sizlerin gösterdiği înlceli'k ve itinaya
eşit (bir dikka'tle çare ve tedbirler yürütmek
amacı ile (Sıkıyönetimin Arikara, İstanbul ve
İzmir'de 2 ay dalha uzatılması ıteklifini (huzu
runuza igetîrmiş bulunuyor.
(Bâzı arkadaşTanmız (Sıkıyönetimin İstanbul
ve İzmir'den kaldırılmasının ve yalnızca Anlkara ilinde uygulanmasının doğru olacağını ile
ri sürdüler. 'Bu üç ilde Sıkıyönetim İdaresinin
ilhdası sebebi,. 20.- 21 Mayıs olaylarıdır. Bu
olayların sanıkları, aidolduğu malhkemede yar
gılanıyorlar. Yargılar, safha safha talhkikat,
tetkikaty müdafaalar ve karar merhaleleri için
dedir. Muhakemeler devam ediyor. 'Böylece
bu üç ilde Sıkıyönetime vücut vermiş (hâdisele
rin mulhakemesi . ihalen yürütülmektedir. (Btı
işe mütaallik "'olan yargının 'sonuna kadar dü
zenle, sılhlhatle ve emniyetle yürütülebilmesi
için 20 - 21 Mayıs olaylarınla doğrudan 'doğru
ya ve sirayetlerle. «sahne 'olmuş ibu -üç ilde Sıkı
yönetim İdaresinin, yürütülmesi tabiî ve 'zaruri
bir tedbir olarak. {bulunmaktadır.
• [Bövleee değerli 'bâzı (hatiplerin ifade ettikleri
gibi, Hükümetimiz idarei örfiyeyi aşırı cereyan
ların takibi için getirmemektedir. İç politika
da bir baskı yapmak için örfi İdareyi getiriyor
demek bugünkü tatbikat karşısında haksızlık
ve insafsızlık olur.
Sayın Çağlayangil sol cereyanların mevcudi
yetini önlemek için idarei örfiye getirilmez
buyurdular; doğrudur. Bu normal bir zabıta
işidir. Fakat faaliyetler 20 - 21 Mayıs olayları
sanıklarını kurtarmak amacı ile yapılırsa mâ-

i naşı değişir. Ve Sıkıyönetim için mevcudiyeti
ifade edilmiş sebeplere bir yenisini katar.
I
Kaman ilçesinde çıkan bir yangın sebebi ile
Kırşehir ilinin, Ankara ili idaresinden talebetmiş olduğu yardım üzerine Ankara İdarei örfiyesi gerekli yardımı yapmıştır. Bu da zannedi
yorum ki, insani ve tabiî bir vazifenin yapılmar sından dolayı Meclisimizi memnun etmiş olacak
tır. Bizi de, böyle bir vazifenin yapılmasından
dolayı bu makamlara karşı müteşekkir kılar.
İdare lüzum gördüğü zaman ve bulunduğu
yerde kendi ölçüsünü aşan hâdiseler zuhur etti
ği zaman, elbette ki, kanunlar içinde zikredilmiş
olan her türlü yardım ve çareye baş vuracaktır.
Sıkıyönetim, tamamen Anayasaya uygun teI meller üzerinde getirilmiş, yürütülmüş ve yürü
tülmekte olacaktır. Sıkıyönetimin devam et
memesini talebeden Esat Kemal arkadaşımıza
arz edeyim ki, örfi İdarenin uzatılması, zaru
retler sebebiyle huzurunuza gelmiş bulunuyor.
Muhterem arkadaşlarım, itimadınızla görev
lendirdiğiniz Hükümet memleketin ve rejimin
selâmeti için bu 3 ilde Sıkıyönetimin devamını
lüzumlu görmektedir. Yüksek takdirlerinize
sunarım. (Bravo sesleri, alkışlar.)
NECİP DANİŞOĞLU (Rize Cumhuriyet Se
natosu Üyesi) — Bir sual soracağım.
BAŞKAN — Sayın öztrak bir dakika sual
soracaklar. Buyurun sayın Danişoğlu.
NECİP DANİŞOĞLU (Rize) — Efendim sa
yın Bakandan şöyle bir soru soracağım: Bugü
ne kadar gerek Mamak'taki ve gerekse Harİ?
Okulundaki mahkemelere gitmemiş ve fakat bu
hâdiselere 2 nci derecede karışmış olduğu orada
ki ifadelerle sabit olmuş sivil zevat hakkında
her hangi bir kesin kovuşturma yapılmakta mı
dır? Bunu rica ediyorum.
İÇİŞLERİ BAKANI VEKİLİ VE GÜMRÜK
VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZTRAK) (Te
kirdağ Milletvekili) — Muhterem arkâdşalarım,
hemen şunu söyliyeyim ki, bugün ''ifadelerine
lüzum hissedilen bütün samklar ye şahitler Sı
kıyönetim mahkemeleri huzuruna" ceİbediİmiştir. Bundan sonra yeni ihtiyaçlar, yeni lüzum
belirirse elbette mahkeme vazifesini yapacaktır.
KADİRCAN KAFLI (Konya Milletvekili)
I — Kırşehir'deki yangın dolayısiyle yardım edil
mesi gayet tabiîdir. Her hangi bir kimsenin yar
dım etmesi vazifesidir. Ama, bildiri yaymlanI masına niçin lüzum görülmüştür?

:LB.M,Mectiai B : J 19.8.1363 O ;3
i.-. . ^ g l P i ^ . ; - B A K a ^ - - V l î K l l 4 - ' ^ GÜMRÜK
VE TEK8İ BAKANI ORHAN ÖZTRAK) (TeMrdağ Milletvekili) •— Değerli arkadaşımın, Sıkıyönetim makamlannm çok yerinde yaptığı
bir hareketin aslında olan isabetini kabul ettik
ten sonra diğerini eevaplandırmamakta lütfen
ben| mazur görsünler.

Bu mantık, kötü şeyler yazması ihtimali var
dır, diye, bütün gazetelerin peşinen kapatılma
sına da pekâlâ yol açabilir. Saym Bakan acaba
bu bahsi de müdafaa edebilecek midir?
Ulus'un, Akis Dergisinin nasıl bir imtiyazlı
muameleye tâbi tutulduğu herkesin bildiği bir
keyfiyettir. Bunu söylemek suç mudur?
Ezcümle, Ulus Gazetesinde; dört sütunu
BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına sa
aşan
resimlerin neşriyatı yasak olmasına rağ
yın Zekâi Dorman.
men 8 sütunluk ve parti liderlerini küçülten.
MÎLLET PARTÎSÎ GRUPU ADINA ÖMER
tezyif eden karikatürler çıkmamakta mıdır?
ZEKÂÎ DORMAN (istanbul Milletvekili) — •
Mahallî seçimlerde Sıkıyönetimin ne gibi
Muhterem arkadaşlarım, sayın Millî Savunma
yasak
ve baskılara başvurabileceğini bugüne
Bakanı tenkidlerimize maalesef tatmin edici bir
kadar
vukubulan tatbikatın ilhamiyle ortaya
cevap vermemişlerdir. Eşitlik esasını zedeliyen,
koymuş
ve Hükümetin bu mevzuda bir teminat
maksat, ve zaruretler dışına çıkan, tatbikatiyle
verip veremeyeceğini sormuştuk. Bakan bu hu
pervasızlığını gittikçe artıran Sıkıyönetim ka
susta
da sükûtu muhafaza etmiştir. Bunu da
nuni ve hukukî bir rejim olmaktan çıkarak key
kaydetmek
isteriz.
fî bir idare hüviyetini almıştır şeklinde ifade
Diğer
taraftan
Anayasanın 124 ncü maddesi
ettiğimiz gerçeğe de temasla, emekli bir gene
Sıkıyönetim halinde hürriyetlerin nasıl kayıtla
ralin keyfî ve pervasız tâbirini kulanmasmı hay
nacağı
ve durdurulacağı kanunla gösterilir, de
retle karşıladığını ifade etmişlerdir. Bu vadi
mekle
bu
kayıtlama ve durdurmaları birtakım
de saym Çağlayangil'in beni değil, bir mantığı
şartlara
ve
kıstaslara bağlamak hedefini güt
müdafaa etmiş olmasından dolayı kendilerine
müştür.
Binaenaleyh,
kıstassız bir tatbikat Ana
şahsan teşekkür ederim. Ancak bu kürsüden
yasaya aykırıdır.
yapılan konuşmalar, Sıkıyönetim Komutanı ile,
Muhterem arkadaşlar, Sıkıyönetimin gecen
taşıdığımız ünüforma ile birbirine karıştırılma
defa
temdidi bahis konusu olduğu zaman Sa
malıdır. Fikre ve tenkide fikirle ve gerçekle
yın
Millî
Savunma Bakanı, hâdisenin saçakları
mukabele etmek yolu benimsenmelidir. (Orta
hakkında
hazırlık tahkikatının yanıldığını söy
sıralardan «Yaşa Bölükbası» sesleri.) Ne var
lemişlerdi. Aradan iki ay geçtiği halde bu ha
înönüi.
zırlık tahkikatından mahkemeye intikal etmiş
hiçbh husus bulunmamıştır.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin, devam edin
efendim.
Şimdi, aynı bakan yine, birtakım hazırlık
M. P. GRUPU ADINA ÖMER ZEKÂÎ DOR
tahkikatından bahsetmek* suretiyle Sıkıyöneti
MAN (Devamla) —Keyfilik ves pervasızlık;
min tekrar devamına mazeretler, bulmaya çalış
bizim icadımız değil, tatbikata yakışan sıfatlar maktadır.
dır... (Gürültüler)
Sıkıyönetimin ilânı ve devamının sebepleri;
Anayasanın
124 ncü maddesinde ifade ve tadadBAŞKAN — Devam edin efendim, hatibin
edilmistir. Bakanın verdiği izahat, tadadedilen
sözünü kesmeyin. (Gürültüler)
bu hallerin hiçbirisi ile alâkalı değildir. Bâzı
; . M: P. GRUPU ADINA ÖMER ZEKÂÎ DOR- aşın cereyanlarla alâkalı takibat VB tevkiflerin
~MAN CPeY4mla) — Devam edemiyorum.
mevcudiyeti de Anayasamıza göre Sıkıyöneti
parti kongrelerinin hiçbir mâkul sebep yok
min ilân veya devamına bîr sebep teşkil ede
-iken ÛÖ gün evvel yasak edilmiş olmasını da sa
mez.
.
•
•.
yın Bakan müdafaa ettiler.
Saygılarımızla.
BAŞKAN — Sayın Halûk Nur Baki; buyu
, Btkıyönetinı, gayesine aykırı faaliyetleri
run.
yaaafchyabüir. Parti kongrelerinde yapılacak
HALÛK NUR BAKÎ (Afyon Karahisar Mil
- konuşmalar hakkında hiçbir yasak konmadan
bunların men edilmesi; müdafaa edilir bir şey . letvekili) — Çok kıymetli arkadaşlarım, konu
nun ehemmiyetinin siklet merkezi üzerinde birdeğildir.

T_B.M. Meclisi B : 8 19.8.1983

0:3

kaç cümle sarf ederek kıymetli vaktinizi almış I tine herkes inanımaktadır. Eğer şu veya bu şe
olacağım. Aslında Meclisin çeşitli partilerinin
kilde kanuni taralfları arıyorsak, evvelâ şu re
sayın temsilcilerinin ifadeleriyle anlaşılmakta
jimin özünün yaşaması lâzımdır. Anayasanın
dır ki, örfi idarenin uzatılmasında temel bir
«Hiçbir hürniyeıtin özüne dokunulamaz.» cüm
aykırılık görmemektedirler. Ancak, Hükümetin
lesinin içerisinde şu da vardır arkadaşlar : Bu
esbabı mucibelerini zayıf bulmakta, bir de hiç.
Anayasa varken bunlar konuşulur. Anayasa
olmazsa bâzı vilâyetlerde kaldırılmasını daha
nın temeli üzerinde bir hâdise vardır. Anaya
uygun bulmaktadırlar. Bu parlâmento içerisin
sanın'temeli üzerinde bir barut kokusu vardır.
de arkadaşlar, hiçbir parlâmento üyesi tasav
Anayasanın temeli üzerinde bir tehlike vardır.
vur etmiyorum ki, Türkiye'nin bulunduğu tari
Biz bu tehlikeyi bırakıyoruz da Anayasanın cilt
hî ve kritik noktayı tesbit etmemiş olsun. Haki
leri üzerine toz konmasın diyoruz. Evvelâ Ana
katen bâzı olaylar vardır ki, geçerken, insanın
yasanın temelini kurtarmak için çok ciddî şekil
etrafında dolaşırken sıcaklığını hissettirir. Bâzı*
de dâvayı anlamaya mecburuz. Eğer bu dâva
olaylar d a vardır ki sıcaklığını re'sen hissetti ryı arılamıyorsak örfi idare uzatılsa da, çok da
mez. Akıl ve mantığa hitabederek tehlikesini
ha güzel günler gelse ele memlekete, millete
gösterir.
bu rejimi yerleştirip, tarihî vazifemizi yapmış
olmayız, tekrar başladığımız noktaya döneriz.
Bugün Türkiye'de akıl ve mantığı olan her
Eğer biz bu işin hassasiyetini bugün anlamıyorkes bilmektedir ki, Türk Milleti tarihî dönüm
sak, yarın da anlaımıyaeaksak bütün emekleri
noktalarından birini igeçinmek'tedir. (Bunun, giz
miz hebadır. Hassasiyetini anlıyorsak lütfen
lisi ve kapalısı yoktur, istediğiniz kadar açık
bunun piolemik 'çerçevesini bırakalım. Evet
oturum yapalım, istediğiniz kadar gizli oturum
memleket ağır şartlar içindedir. Mucizevi ola
yapalım, herkes bilmektedir ki, memleketin
rak iyi bir noktaya gelmiş durumdayız. Bu
içinde bulunduğu durum, onbeş defa Sıkıyöne
noktayı elden kaçırmamak için sıkıyönetimin,
tim ilân edilmesi kadar ağır şartlar göstermek
bugün için pürüzlü gibi görünen, şahıslar için
tedir. Eğer Hükümet kalkıp da, «Ben şu, şu, şu
dahi,
onların telâkkileri içerisinde olan nokta
tedbirlerim sayesinde, şu otoritem sayesinde
ları dahi kabul ederek, evet sıkıyönetimin uza.-'
memleketi birtakım kanlı hâdiselerden kurtar
turnasında millî menfaat var demek lâzımdır.
maktayım» diye övünmüyorsa insafla bunu
takdir ve hakikaten iyiliği, güzelliği tesbit et
istanbul, izmir ve Ankara'da sıkıyönetimin
menin zevkine varmak lâzımgelir. (Orta sıralar
uzatılıp uzatılmaması mevzuu; biliyorsunuz ki
dan, bravo, sesleri)
memleketlimizde lâalettâyin bir olay olmuş,
Herkes bilmektedir ki, arkadaşlar, bugün
15 kişi Hükümete karşı gelmiş, bunlar tevkif
içinde bulunduğumuz huzur noktası şans, isedilmiş değildir. Bu ciddî bir rtejim buhranıdır
tisnad ve beklenmedik bir mucizedir. Bunu
arkadaşlar. Örfi idarenjin kalktığı yerde der
kabul etmiyen arkadaşlarımız varsa hepsini in
hal bütün nüveler teşekkül ede'Mlir. Gönül
safa davet ederim. Bir memleketin geleceği, is
arzu etmektedir ki, inşallah bu iki aylık süre
tikbali, huzuru, ekonomik (Alkışlar) ekonomik
nin sonunda bu nüveleri bir daha mihraklaşmıhayatı her şeyden evvel temel yaşama şartına
yacak şeklinde bir davranışa sahibolalım. Asıl
bağlıdır. Acık konuşalım, biz temel yaşama
üzerinde durulacak n'o'kta budur, kendimizi
şartı üzerinde mücadele ediyoruz. Yani bu re- I buna ayarlıya! im. örfi idare içinde, Hüküme
jim yerleşsin, bu rejime karşı olanlar muayyen
tin. basiretli davranışı sayesinde, şürndi üze
-bir statikoya 'bağlansın derken Türk Milletlinin
rinde bulunduğumuz paralel üzerinde yürüye
temel yaşama statükosu üzerinde münakaşa edi
biliyoruz. iki ay sonra örfi idare kalktığı za
yoruz. Yoksa örfi idarenin, Hükümetin kanu
man üzerinde bulunduğuımuz hat üzerinde, pa
ni birtakım tasarrufları hattâ gözden kaçırıralel üzenimde birtakım muvaızienesizlikler ya
yormuş .gibi görünen ve güya Hükümet zoraki
parsak, yeniden bu nüveler teşekkül eder ar
uzatıytormuş gribi görünen tarafına bakmıyalım.
kadaşlar. Evvelâ bunu düşünelim ve şimdiden
Bugün içinde bulunduğumuz hâdise küçümse
buna kendimizi 'hazırlıyalım. örfi idarenin te
necek bir hâdise değildir. Ook mühimsenecek
melli kalkması için bu nüvelerli uyandıracak
'bir .hâdisedir, örfi idarenin uzatılması zarureher nevi yanlış harekâtın, şimdiden, kendi ken-
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dimize s rejimini yapmamız gerekir. Perhliz re
jimini yapmamız gerekir. (A. P. sıralarından
gülüşmeler): Mademki arkadaşlar güldüler bir
şey daha söyliyeceğliım : Bu memlekette şu şart
lara irca edecek hiçbir kuvvet yoktu. Bu mem
leket tarihî 'bir mucize halinde şu mesut 'gün
lere gelmiştir. Evet, bâzı arkadaşlar bu saadeti
az görüyorlarsa bu saadetten daha üstününü
ihalen getirmeli mümkün değildir. Bunu kötü
ye götürmek için en ufak bir kıpırdanış ise,
bu vatana ihanettir. Hürmetlerimle. (Alkışlar).
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, iki
takrür vardır, onları okutuyorum. Evvelâ ki-fayet takririni okutacağım.
Sayın Başkanlığa
Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması husu
sundaki Hükümet teklifi üzerinde kâfi miktar
d a tenevvür 'edMmiştir. Reye konulmasını arz
ve teklif ederiz.
Muğla Milletvekili
Çanakkale C. S. Üyesi
Hilmi Baydur
Halit Sarıkaya
BAŞKAN — Kifayet takririni oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiiyenler... Müza
kerenin kifayeti kabul edilmiştir.
i k i önerge vardır, onları okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Bölgesinde sıkıyönetim, ilânm'a sebe'bolan
hâdiselerle ilgili bir vakra cereyan etmemesi
mahkemelerle ilgili bir durumu bulunmaması ve
beynelmilel fuarın hususiyetleri gibi sebeplerle
İzmir vilâyetindöe örfi idarenin devamına lü
zum olmadığının karara bağlanmasını arz ve
teklif ederiz.
A. P. Meclis Grup
' Başkan V.
Balıkesir
öilhat Bilgehan

Senato A. P. Grup
Başk<an V.
Bursa
İhsan Sabri Çağlayangil

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Şifahen arz ettiğimiz sebeplerle sıkıyöne
timin îzmir ve istanbul'da da devamına mahal
olmadığına ve yalnız Ankara için (1) ay uza
tılmasına karar verilmesini arz ve teklif ede
riz.
Millet Partisi
T. B. M. M. Grupu
adına istanbul M.
Ömer Ze'kâi Dorman

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu takrirler içinde en aykırı teklif Millet Partisi Grupu adına
yapılan tekliftir. Ancak bu teklif iki hususu
ihtiva etmektedir. Kısım kısım oyunuza arz
edeceğim.
'örfi idarenin îzmir ve istanbul 'da temdidedilmeyip yalnız Ankara'da temdidedilmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
örfi idarenin yalnız izmir ilinden kaldırılıp
Ankara ve İstanbul'da devamını oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Belli olmadı efendim, tekrar sayacağız.
örfi idarenin yalnız izmir'den kaldırılmasını
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler, lütfen
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Muh
terem arkadaşlar, 159 oya karşı 266 oyla redde
dilmiştir.
Şimdi Millet Partisinin takririndeki ikinci
teklifi oyunuza sunacağım. Millet Partisi Gru^
pu sıkıyönetimin bir ay için temdidini iste
mektedir. (Sağdan, Millet Partisi , safların
dan, Ankara'da sesleri) diğerleri reddedildi.
istanbul'da, izmir'de Sıkıyönetimin devam et
memesi reddedildi, bu reddedildiğine göre
üçünde de devam edecektir. Meclis kararma
iktiran etmiştir. ıŞimdd sıkıyönetimin bir ay
müddetle temdidi hakkındaki teklifi oyunuza.
sunuyorum. Kabul edenler...
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat Mil
letvekili) —• Üç ilde birden birer ay uzatıl
ması teklifi takririmizde yoktur. Onun için...
BAŞKAN —. Müsaade buyurunuz, siz bir ay
lık teklifinizden mi vazgeçiyorsunuz?
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN
(Yozgat
Milletvekili) — B,ir aylık teklif yalnız Ankara
içindir. İzmir ve istanbul için değildir.
BAŞKAN — O halde oylamıyayım. Sizin
teklifiniz iki vilâyetten kaldırılması hakkında
dır. Bunu Büyük Meclis reddetti. İkinci kısım
dan vaz mı geçiyorsunuz?
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN
(Yozgat
Milletvekili) —. Vazgeçiyoruz.
BAŞKAN — Şimdi Hükümet tezkeresini,
tekrar okutup oyunuza sunacağım.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 17 . 6 . 1963 tarihli ve 2 - 2/306»
sayılı yazımız.
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20 - 21 Mayıs 1963 gecesi önceden yapılmış I netice kısmındaki (bir kısmı hakkında Genel
tertipler sonucunda, Anayasayı İhlâl amacını
Kurmay Başkanlığı x\skerî Mahkemesinin ka
güden bir ayaklanma hareketi üzerine, An
ziye - i muhkeme halini alan hükmü : bir kısmı
kara, İstanbul ve İzmir illeri sınırları içinde
'hakkında adam öldürmek, veya adam ödüraıebir ay süre ile ilân edilen ve Türkiye Büyük
ye azmetmek ve idam suçlarının delillerini giz
Millet Meclisinin 19 . 6 . 1963 tarihli ve 75 sa
lemek ile ithamlarına kâfi delil olmamasından,
yılı Kararı ile 21 . 6 . 1963 tarihinden itiba
bir kısmının vefat etmiş bulunmaları sebebiyle
ren iki ay süre. ile uzatılması kabul edilmiş bu
ceza takibatına mâruz bırakılmaktan kurtullunan Sıkıyönetimin, 21 . 8 . 1963 tarihinden . muş 'olmalarından ve diğer bir kısmının da 5677
itibaren iki ay süre ile yeniden uzatılmasının
sayılı Af Kanununum şümulüne girdiğinden
Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar
Türk Ceza Kanununun 240 ve 330 ncu maddeleri
Kurulunca 15 . 8 . 1963 tarihinde uygun görül
ıgereğince yapılacak takibatın durdurulmuş ol
müştür.
duğundan,
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Haklarında ceza dâvası açmaya imkân kal
İsmet İnönü
mamış olması şeklinddki sonuca göre bu konu
Başbakan
da soruşturma yapmak üzere ayrıca bir komis
yon teşkiline lüzum bulunmadığı hususunun Ge
BAŞKAN'— Hükümet teklifi gereğince An
nel Kurula arzı,
kara, İstanbul ve İzmir'de örfi idarenin, 21
(BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşunun
Ağustos 1963 tarihinden itibaren 2 ay müddetle
uzatılmasını oyunuza sunuyorum. Kabul e d e n  bu kısmını oyunuza sunuyorum; kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2. — Münfesih Türkiye Büyük Millet Mec
lisince karara bağlanmı§ olup da 27 Mayıs 1960
İhtilâli üzerine sonuçlandırılamamış
bulunan
İki soruşturma işi hakkında Millet Meclisi Baş
kanlık Divanının Genel Kurula sunuşu.
(3/32
ve Devre XI (3/85),
(3/31 ve Devre X 3/37)

B. — 1937 yılında öldürülen vatandaşlar dolayısiyle yapılan tahkikat
hakkında. (3/31 ve
Devre X 3/37)
(BAŞKAN — Bu ikinci kısmı da
rum ;

okutuyo

4. — .1937 yılında öldürülen vatandaşlar
BAŞKAN — Gündemin 2 nci maddesine ge
dolayısiyle yapılan tahkikat hakkında Başvekâçiyoruz. Gündemin ikinci maddesinde BaşkanI let teskeresi üzerine İçtüzüğün 170 nci maddesi
. lık Divanının Büyük Heyete iki sunuşu vardır.
ne fgöre 9 . 1 . 1953 tarihinde teşkil olunan 5 kişi
Bu sunuşlar Başkanlık Divanının 25 . 6 . 1963
lik komisyonca hazırlanan ve Genel Kurula
tarihli 47 sayılı Kararının 3 ve 4 numaralı
sevk edilmemiş bulunan 3 . 11 . 1953 tarihli ra
bencilerine aittir, okutuyorum :
porun (netice, bu delil ve vesikalar karşısında
A. — Van vilâyetinin, Özalp kazasından 32 va
komisyon eski Dahiliye Vekili Şükrü Kaya hak
tandaşın bilâmuhakeme öldürülmesi
hâdisesinde
kında Meclis Tahkikatı açılması iâzımigeldiğidahil olanların suç derecelerini tespit etmek ve
ne karar vermiştir) şeklindeki kısmında göste
bu suçların mahiyetine göre zamanaşımı olup
rilen eski İçişleri Bakanlarından Şükrü Kaya'olmadığını anlamak için tahkikat icrasına dair
nın da halen vefat etmiş bulunması' sebebine
binaen bu konuda başkaca bir işlem yapılması
(3/32 ve Devre XI 3/85)
na lüzum olmadığının Genel Kurula arzı.
Van vilâyetinin Özalp kazasında 32 vatanda
şın biHâmuhakeme öldürülmesi hâdisesinde dahBAŞKAN — Başkanlık Divanının okunan
li olanlar hakkında tahkikat icrasına dair 15
sunuşunu oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
Ağustos 1956 tarihinde 2027 sayılı Kararla teş
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
kil olunan ve muhtelif tarihlerde görev süresi
Türkiye Büyük Millet Meclisimin müşterek
uzatılmış bulunan Tahkikat Komisyonunun ha
toplantısını kapatıyorum.
zırlamış olduğu ve fakat Millet Meclisi Genel '
Kuruluna sevk edilmemiş bulunan raporunun
< (Kapanma saati : 18.00)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
SEKİZİNCİ BİRLEŞİM
19 . 8 . 1963 Pazartesi
Saat : 14,30
î
BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilân edil
miş olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/29)
2. — Münfesih Türkiye Büyük Millet Mec
lisince karara bağlanmış olup da 27 Mayıs 1960
ÎhtilâH üzerine sonuçlandırılamamış bulunan
iki soruşturma işi hakkında Millet Meclisi Baş
kanlık Divanının Genel Kurula. sunuşu.
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