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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kayseri üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun 
partilerine girdiğine dair Demokratik Parti 
Grupu Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

44 sayılı Kanunun 32 nci ve 648 sayılı Ka
nunun 108 nci maddelerindeki «siyasi partilerin 
kapatılması dâvalarının duruşmalı olarak görü
şülmesi» ne ilişkin hükümlerin iptaline ve bu 
iptal sebebi ile uygulanamıyacak duruma ge
len 44 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin ikin
ci fıkrasındaki «dâvalara C. Başsavcısının hu
zuru ile bakılacağına» dair hükmün de iptaline 
karar verildiğine dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı. tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan Kredi 
Anlaşması hakkındaki Araştırma Komisyonu
nun çalışma süresinin bir ay daha uzatılması
nı istiyen Komisyon Başkanlığı tezkeresi okun
du ve istek kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında 
münhal bulunan iki Kâtip üyeliğin bağımsız 
üyelere tahsis edilmesine dair Danışma Kurulu 
kararı ve muhalefet şerhi okundu ve karar tas-
vibolundu. 

Sıkıyönetim Kanunu tasarısının, havale edil
diği komisyonlardan üçer üye alınmak suretiy
le kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair Millî Savunma Bakanı Ferid Me
len.'in önergesi okundu ve kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince iptal 
edilen Belediye Gelirleri Kanununun bâzı hü
kümlerine dair Adalet ve Maliye bakanlarından 
sözlü sorusu; Adalet Bakanı ismail Arar; 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü 
Dikeçligil'in, Kâhta ilçesi Göçeri köyünde ku
rulan Ziraat Okuluna dair sözlü sorusunu Ta
rım Bakanı Orhan Dikmen; 

Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, narenciye ihracatına dair sözlü sorusu
nu, Başbakan adına Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ayhan Çilingiroğlu cevapladı. 

Tabiî Üye Ahmet Yıldız'ın 556, 
Kırşehir Üyesi Halil özmen'in 526 sayılı so

ruları, soru sahipleri ikinci defa bulunmadıkla
rından yazılı soruya çevrildi. 

Kırşehir Üyesi Halil özmen'in 527, 
İzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlu'nun 560 

sayılı sorularının görüşmesi, soru sahipleri ha
zır bulunmadıklarından, bir defaya mahsus ol
mak üzere, gelecek soru gününe bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 nci maddelerinin 
tadili hakkında içtüzük teklifi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru görüşüldü ve kabul edildi, 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un TRT 
Ankara Televizyonuna dair Senato Araştırma
sı istiyen önergesinin görüşülmesi önerge sahibi 
hasır bulunmadığından gelecek birleşime er
telendi. 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şevket 
Köksal'm, İstanbul'un Sağmalcılar ve Esenler 
mıntakalarında vukubulan kolera hastalığına 
dair Senato araştırması istiyen önergesi görü
şüldü ve Araştırma Komisyonu kurulması iste
ği reddedildi. 

13 Mayıs 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşime saat 19,35 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Hayrı Mumcuoğlu Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztiirk 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Sıkıyönetimi kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kalbul olunan metni (Millet Meclisi 

1/472; Cumihuriyet Senatosu 1/1216) (Anaya
sa ve Adalet, İçişleri, Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarına) 
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Raporlar 
1. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinoın, 1971 

yılı Bütçe Kanununa (bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkımda kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 2/517; Cumhuriyet Senatosu 2/315) ('S. 
Sayısı : 1568) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 
'BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kerelere başlıyoruz. 
Dört sayın arkadaşımız gündem dışı söz 

isteminde bulunmuşlardır : 
Sayın Kasım Gülek Güney Bölgesinde buğ

day mahsulü idrak edilmeye başlandığında, fa
kat buğday fiyatı hâlâ ilân edilmediğinden çiftçi
nin sıkıntısını ve dileklerini dile getirmek için 
'gündem dışı söz istemiştir. 

Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Burdur'da vu
kua gelen deprem nedeni ile söz istemiştir. 

©ayın O'Kan, uzun senelerden beri tüm 
Devlet memurlarının özlemini duydukları Per
sonel Kanununun yeni başlamış bulunan tat-
ıbikatındaki bâzı üzüntüleri devam ederken, 
bu defa daha ciddî ve insafla bağdaşmaz ölçü
de görülen yeni bir tatbikatla yüzbinlerce me
mur karşı karşıya bırakılmıştır. 657 sayılı Ka
nunu değiştiren 1327 sayılı Kanunun ek ge
çici 5 nci maddesinin son fıkrasına göre «D» 
cetveli tertibinden ücret alanların emekliliğine 
esas olan derecelerinin en son kademesine inti
bakları yapılmış ve 1 Aralık 1970 tarihinden 

2. — Sıkıyönetim kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet, içişleri, Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/472; Cumhuri
yet Senatosu 1/1218) (S. Sayısı : 1569) 

itibaren buna göre aylıklarını almaya başla
mışlardır. Bu defa, kanuna rağmen ve mükte
sep hak teessüs etmiş iken, Bakanlar Kurulu 
kararı ile «D» cetveli mensuplarının intibak 
ettirildikleri derecelerin son kademe hakları 
geri alınmıştır. Bütün iktisadi Devlet Teşekkül
leri, bankalar, belediyeye bağlı kurumlar ile 
bir kısım özel idare memurlarının vicdanların
da bu haksız tasarrufa karşı reaksiyonlar be
lirmiştir. Verilen hakların geri alınmasının 
hem hukukî, hem de psikolojik güçlüğünü va 
yersizliğini arz etmek için gündem dışı söz iste
miştir. 

Muslihittin Yılmaz Mete arkadaşımız da, 
buğday fiyatları konusunda konuşmak üzere 
gündem dışı söz istemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün ivediliği 
öne sürülerek gündeme alınması istenilen Sıkı
yönetim kanun tasarısı vardır. Hükümet fil-
hal Başbakanı ile deprem bölgesindedir. Bu 
itibarla, arkadşlanmın müsamahalarına sığı
narak, gündem dışı söz istemlerini karşılaya-
mıyacağımı özür dileyerek arz ediyorum. 

Arkadaşlarımız direnirlerse taleplerini alı
rım, Yüce Kurul hâkimdir, kararını versinler. 

••» ^t>9<m •<•• 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Bıaşkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Hüseyin öztürk (Sivas) 

— » 

BAŞKAN — 68 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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Sayın Gülek, direniyor musunuz? (A. P. 
sıralarından «lüzumu yek», «kabak tadı verdi» 
sesleri), 

KASÎM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
-— Bu hava içinde direnmiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa- i 
ym Earaağaoiıoğlu siz direniyor musunuz efen- ! 
dîm? " l 

Sayın Sezai O'Kan Beyefendi? 
SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Teşekkür 

ederim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Sayın 
Yılmaz Mete? («Direnmiyor» sesleri) 

MUSLİZÎTTİN YÎLIVÎÂZ METE (Adana) 
— Müsade buyurun arkadaşlar, arz edeyim. Bu 

1 konu hakkında verdiğimiz önerge, Hükümetin 
KÂZIM KABAAĞ-AÇLIOĞLIT (Afyon Ka- \ nazan dikkatini celbeimi? olacaktır. Binaena-

raliisar) — Vaz geçiyorum. | Isyh konuşmakta İsrar etmiyorum. 
•BASKÂH — Teşekkür ederim efendim. I SAÎŞHA.N — Teşekkür ederim efendim. 

4, — BAŞKANLİK DÎVANININ 3ENEL EÜBULA SUHÜşfLAEI 

1. — Jlü'ai'/a Cycs-i IIameli Özerin Bulgaris
tan'daki Türklere reva görülen ve insan hak-
1 aniyle bağdaşım yan muameleler hakkında IIü-
k in net •politikasının izeüınn istiyeıi önergesi. 

BAŞEAlî — önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Yabancı ülkelerde, özellikle komşu Bulga

ristan'da Türk asıllı vatandaşlarımıza insan 
haklarıyla bağdaşmayan muamele!ar yapıldığını 
esefle öğrennnk bulunuyorum. 

Eu husustaki Hükümet politikasının ilgili 
Bakan tarafından izahını sayeyle arz ederim. 

Malatya 
Haindi Özer 

" - V " —- S~ym kkmd. örer 1°1 nci 
, - - , , - ç „ D , C -ZL - , • , , . , ~ : J , > Î . 2 t m 

' / / 'k e b-

d V: ' •"? "*; mkr r 1 ~ı 

Başbakanlık Gl m e l e m e gbre j'öııetilmed Dev
let Planlama llkkiilak r iüsteprkğına bırakıl
mış bulunan ve 29 . 7 . 1370 tarihli ve 1318 sa
yılı Flnaıı^-uan Flammvnım '87 nei maddesiyle 
kalıul edlien Ek Hadde 2 ile «Bevlet Plânlama 
T.2k-iîâk Teşvik ve tkynmlama Dairesi» olarak 
adlandırılan ve çeşitli kanım ve kararnamelere 
•göre 'belirli. akrevleri yürütmekte olan bu daire
nin abrev ve yetkileri ile b i t ik te (yıllık prog
ramlar ve Kararnamelerle belirtilen esaslar ve 
objektif kritei'lsri t:3bit ve koordinasyon yet
kisi Bovbi Plânlama Teşkilâtında saklı kalmak 
ükrere) Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığına bağ
lanması, 

2, 32PA sayılı Kanunun 0 nen maddesiyle 
vcrik:ı v/brevlır: yapmak üzere kurulmuş bu
lanan Sanayi, ve Ticaret Hakanlığı bünyesindeki 
kabama Smmaye 8m cimin 2'krev ve yetkile
rime birlikte Bn bJkonomil: ilişkiler Bakaniı-

7>1 

( 
a T> a on 

Bari-akanın 4931 eayılı Kanunun 1 noi 
mZZİCİ0-Ilie is o_....^„i,-.; ri i i,-\r.ı 
fjükibnüjtür. 

uaerıne, uygun 

i " " SXAI\r 'e-kemm ok ^vmvr 

öumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Başbakanlığı""!. 3 Mayıs 1371 gün ve 

1 1 - 3480 sayılı yazısı. 

1. 23 . 7 . 1987 tarihli ve 033 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesiyle Başbakanlığa bağlı 
olarak «Yatırımları ve İhraeatı Geliştirme ve 
Teşvik Bürosu» adiyle kurulup 15 . 9 . 1967 
tarihli 12700 sayılı Bemnî Gazetede yayımlanan 

Oevdet Sunay 
C u mhur b a ° k a n ı 

c, r-L - , r efendim, 

' O h L rak Scr-
Jo sn la eıreıs-

ı cı 
o, ^^onv.n çeı-
r rfrnj KomİS-

""b^F kT — ?"* n ı o ^ o ^ ı v var, okutu-
73. . -> c." d m 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tlirk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 

Uçak Seresi Anonim Ortaklığının faaliyetleri 
konusunda araştırma yapmakta olan komisyonu
muzun ealısma suresi 14 Mayıs 1971 tarihinde 
sona ermektedir. 

Araştırmamışın tamamlanması işin mezkûr 
"tarihten itibaren muteber olmak üzere 2 ay 
daha saman verilmesini tavassutlarınıza arz 
ederim. 

Türk Hava Yolları Araştırma 
Komisyonu Başkanı 

Çorum 
Safa Yalçuk 

BA.ŞI1AN — önerge üzerinde bir görüşme 
talebi var mı efendim? Yok, Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 2 
ay süre ile uzatılmıştır efendim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Halûk 
Berkol, Ekrem Acuner ve Ahmet Orhan Akça'-
ya izin verilmesi hakkındaki Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi (3/1006, 1007, 1009) 

3AŞZAI; — Teskereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yasılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
idn'eri, Başkanlık Divanının 10 . 5 . 1971 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerinize arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi Halûk 
Berkol hastalığına binaen 3 . 5 . 1971 tarihin
den itibaren (20 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ekrem 
Acuner hastalığına binaen 3 . 5 . 1971 tarihin
d in itibaren (20 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Kütahya üyesi Orhan 
Akça hastalığına binaen 6 . 5 . 1971 tarihinden 
itibaren (20 gün) 

BAŞKAN — Adlar ayrı ayrı okunarak, 
irinleri oylarınıza arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Halûk 
Berkol, hastalığına binaen 3 . 5 . 1971 tarihin
den İtibaren (20 gün.) 

'BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ekrem 
Acuner, hastalığına binaen 3 . 5 . 1971 tarihin
den itibaren (20 g'<m.) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Or
han Akça, hastalığına binaen 6 . 5 . 1971 tari
hinden itibaren (20 gün). 

BAşfEÂN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Sıkıyönetim kamımı tasarısının Mület i Cumhuriyet Senatosuna gönderilmiş bulunan 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet i Sıkıyönetim kanunu tasarısı, tabedilip sayın 
Senatosu Anayasa ve Adalet, İçişleri, MUM Sa- \ üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
vumna ve Bütçe ve Plân komisyonlarından üçer 1 Müstaceliyeti sebebiyle gündemde mevcut 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon \ bütün işlere takdimen, gelen kâğıtlara ekten, 
raporu (Mület Meclisi 1/472; Cumhuriyet Se
rt at osu 1/1216) (S. Sayısı : 1569) 

BAŞKAN — Sıkıyönetim kanun tasarısının 
tetkiki için kurulan geçici komisyonu başkanı 
sayın Yiğit Köker tarafından verilen bir öner
ge var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilip 

gündeme alınarak öncelik ve ivedülikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

13 . 5 . 1971 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen ar
kadaşımız var mı?.. Yok. 1569 sıra sayılı tasarı 

113 — 
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basılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. Tüzüğümü
zün 70 nci maddesi mucibince gerekli zaman 
geçmemiştir. Sayın Komisyon Başkanı gündeme 
alınmasını istemektedir, oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler?... Kabul etmiyenler?.. Gündeme 
alınması kabul edilmiştir. 

Her şeye takdimen öncelikle görüşülmesi 
talebedilmektedir. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler?.. Kabuü etmiyenler?.. Gündeme alı
nıp öncelikle konuşulması kabul edilmiştir. 

©eğerli arkadaşlarım, 1569 sıra sayılı tasan 
raporunun okunup okunmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler?.. Kabul etmi
yenler?... Okunmaması kabul edilmiştir efen
dim. 

Sayın arkadaşlarım, tüzüğümüz gereğince 
söz alan değerli arkadaşlarımı Genel Kurula 
arz ediyorum. C. H. P. Grupu adma Sayın Fik
ret Gündoğan, M. G. P. Grupu adına Sayın Sa
mi Turan, Enver Bahadırlı, Millî Birlik Grupu 
adına Sayın Ahmet Yıldız, A. P. Grupu adına 
Sayın Orhan Kürümoğlu tümü üzerinde söz al
mışlardır. 

Şahısları adına söz alan değerli arkadaşla
rımı arz ediyorum : Sayın Fatma Hikmet tş-
men, Sayın Kasım Gülek, Saym Sırrı Atalay, 
Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Mehmet Hazer, Sa
yın Hamdi Özer, Saym Ekrem Özden, Sayın 
Cizrelioğlu, Saym Azmi Erdoğan, Sayın Fehmi 
Alpaslan. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Şahısları 
adına söz alan arkadaşlarımız hangi saatlerde 
şahısları adına söz aldılar? Biz açılır açılmaz 
size müracaat ettik. Acaba daha evvel mi mü
racaat ettiler? 

BAŞKAN — Daha evvel müracaat ettiler 
Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Olmaz, na
sıl oluyor? 

BAŞKAN — Sıra geldiği zaman bahsederiz 
Saym Ekrem özden. 

Söz, Sayın Fikret Gündoğan'da. Buyurun 
Saym Fikret Gündoğan. 

O. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Saym Başkan, Yüce Sena
tonun çok değerli üyeleri, uzunca sayılan bir 
duraksamadan sonra Yüce Senatoda ilk defa 
bir kanun tasarısı üzerin'de görüşlerimizi açık
lamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Eski 

itiyatlarımızı haiırlıyarak birbirimize gösterdi
ğimiz müsamahayı tekrar ibzal edeceğinizden 
emin olarak sözlerime başlıyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, görüşme konusu 
kanun tasarısı, hiç şüphe yoktur ki, bugünkü 
ortamda kendisini düzenlemeye sevk eden top
lumsal sebepler dışında, siyasal dürtüler dışın
da, kesin zorunluklar dışında soyut hükümler 
manzumesi olarak mütalâa edilemez, edilmeme
lidir de. Hiç şüpheniz olmasın ki; bütün kanun
lar gibi bu kanun da, getirenlerin zihninde belli 
ihtiyaçlara cevap vermek üzere getirilme iddiası 
ile karşınızda ve huzurunuzdadır. Oysa; bu ka
nunu getirenlerin, Türkiye'nin yaşadığı son si
yasal olaylarla kanun ısdar etme ihtiyacı ara
sında hiçbir ilinti yokmuş gibi bir takdim için
deler. Böyle olduğu içindir ki; biz bu kanuna 
toplumsal olaylardan, siyasi bunalımlardan top-
yekûn ülkenin içinde bulunduğu koşullardan 
iyice soyutlanmış, soyutlanmak istenmiş ve bu 
itibarla ihtiyaçlara cevap vermekten uzak ka
nun gözü. ile bakmak istiyoruz. Hemen ilâve 
edeyim ki; C. H. P. grupları olarak yaptığımız 
müşterek toplantıda bir sıkıyönetim kanunu ıs
darına parti olarak muhalefet etmediğimizi, an
cak kanunla getirilmek istenen müesseselerin, 
C. H. P. nin kendi inanış ve görüş açısından, 
anayasal düzene, toplumsal düzene uymıyan 
yönlerine parlömanter muhalefette bulunacağı
mızı daha önce ilân etmiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun, onları 
sevk eden toplumsal ve siyasal sebepler şerhe-
dilmeden, konuşulması, hiçjbir anlam ifade et
mez. Nasıl bir ortamdan bugünkü ortama gel
dik Bu bilinmeden bu kanun anlaşılmaz ve bu 
kanun bu ülkede yaşıyanlar tarafından tasvip 
görmez. Önce bunu her türlü kurnazlıktan, iki 
yüzlülükten, fırsat kollayıcılıktan, sükût ihti
yarından, bu gibi pasif sefaletlerden ya da ucuz 
ve kolay yüreklilik ve yiğit gösterilerinden 
arınmış'bir görüş ile ortaya koymamız lâzım. 
Sayısız suiistimaller, akıl almaz ahmaklıklar, 
enflâsyon, partizanlık, adaletsizlik, ekonomide 
darlık, misli görülmemiş sömürü ve gelir dağı
lımı dengesizliğinin en derinini, yabancı ekono
mi egemenliğine boyun eğmede en denî sürük
lenişi ve nihayet topyekûn devletin güçsüzlüğü 
ve iktidarda bulunanların iç ve dışişlerde en-
tellektüel inisiyatife sahip bir liderlikten mah
rum oluşları bugünkü ortamı doğurmuştur. 
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Şimdi, biz, haklı olarak, bugünkü ortamın sos
yal ve siyasal nedenlerini bu kanunda görme
miş olmanın ve bu kanunda, biraz evvel arz et
tiğim, bu büyük dengesizliği ortadan kaldırma
ya yarıyan bir vasıta olma niteliğinde bulun
mayışını hiç değilse bu kanunla Türk toplumu
nu bu ortama getiren nedenler arasında illiye-
tin gösterilmemiş olmasını kanunu getirenlerin 
önünde kınıyoruz. Soruyorum; Türk toplumu
nun, biraz evvel arz ettiğim, tarihin en derin 
adalet ve gelir bölüşümü dengesizliğine düştü
ğü, enflâsyonlar içerisinde bunaldığı, klâsik 
adaletten yoksun vatandaşlar haline getirildiği, 
her türlü kamu güvencesinden yoksun bir du
rumda yaşatıldığı bu ülkede sadece birkaç hâ
diseyi yapan kişiler veya zümrelerin daha ağır 
cezalarla cezalandırılması suretiyle bütün bu 
toplumsal dengesizliğin ve çöküntünün ortadan 
kalkacağını sanıyorlar da mı bu kanunu, biraz 
evvel arz ettiğim gibi, o büyük sosyal çöküntü
nün sanki bu memlekette hiç olmamış gibi gös
terilmesine yönelmişlerdir. Türkiyefaeki top
lumsal çalkantının durup ve dinmesi için eğer 
sıkıyönetim kanunu ile bâzı kişilere daha fazla 
ceza vermek yahut hürriyetleri bir miktar da
ha kısmak ile başa çıkılması mümkün ise, bu, 
dünyada eşine hiç rastlanmamış, emsaline ilk 
defa raslanan bir görüş ve düşünüş olur. Şunu 
demek istiyoruz; Sıkıyönetim Kanunu Türk 
toplumunun içine düştüğü dertlilikten, toplum
sal bunalımdan, büyük dengesizliklerden kur
tarılması için yeterli, tek başına netice doğuru
cu bir kanun olmaktan uzaktır. Bunun yanında 
Hükümet programında bâhsolunduğu üzere bâ
zı reformların ele alınarak onların gerçekleşti
rilmesi suretiyle Türk toplumunun içinde bu
lunduğu bunalımdan kurtarılması düşüncesi de 
tam ve kâmil, yeterli, doğru bir düşünce değil
dir. Biz C. H. P. olarak Türk toplumunun için
de bulunduğu bunalımdan kurtuluşunun teker 
teker ve her hangi bir siyasi parti programı 
içinde bütünleşmemiş, organik bağlarla birbiri
ne bağlanmamış, adına ıslahat diyenlerin ıslâ
hatlarla, reform diyenlerin reformlarla buna
lımlardan kurtulacağına inananlardan değiliz. 
Biz, Türk toplumunun ne Sıkıyönetim Kanu
nunda hürriyetlerin biraz daha tahdidi yolu ile 
ne de teker teker bütünleşmemiş organik bağ
larla birbirine ilişkin hale getirilmemiş sistemli 
(bir programla yapılmıyacak reformlarla kurtu

lacağına kaani değiliz. Biz, Türk toplumunun 
halkçı, devrimci, millîci, Atatürkçü bir atılım
lar dizisi içinde C. H. P. teminatına bağlanmış 
foir düzen değişikliği anlayışı içinde bugünkü 
bunalımlardan kurtulabileceğine kaaniiz. Açık 
fikrimiz, seçim görüşümüz, üstüne titrediğimiz 
inancımız budur ve bu zihniyetle her kanunu 
ele alıyoruz. 

işte değerli arkadaşlarım; biz Sıkıyöne
tim Kanununda sırası geldikçe eleştireceğimiz 
ve hürriyetlerin alabildiğine kısıldığı madde
lerle karşı karşıya geldiğimiz zaman soyut 
vatandaş hakları, insan hakları veya 1215 
lerde ingiltere'de başlamış topyekûn adına 
HaJbeas Oorpus kanunlarının ilkelerini, mücer
ret bu ilkeleri savunmak için, karşınızda bu
lunuyoruz. Kendi görüşümüzün bu kanunla 
ilintisini ortaya koyuyoruz, Türkiye ihtiyaç
larının bu kanunla ne dereceye kadar gideri
leceğini anlatıyoruz ve özellikle bu kanunla 
Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ortam! 
ve siyasal ortamla ilintisinin olmayışını tek
rar göz önüna koyuyoruz. 

Hele bir toplumsal bunalımdan kurtulma 
vasıtası olmıyacağına, tek başına olmayacağı
na inandığımız bir kanunun, maddelerinin 
hükme bağlanan birtakım esasları da ortaya 
konduğu takdirde şüphemiz, endişemiz kat-
merleşiyor. O zaman aklımıza bu kanunla bu
nalımlardan uzak, hiçbir dengesizlikle ma
lûl olmıyan, her türlü refah ve saadet için
de yüzen insanlar ülkesinde ara sıra zevk 
için, ya da kötü alışkanlıklar yüzünden, ya 
da doğuştan suçlu olmaları sebebiyle, ya da 
'başka birtakım nedenlerle hâdise çıkaran
ları en şedit hükümlerle takibetmekten başka 
işimiz kalmamış gilbi bir inanışa varmaya mı 
zorluyorlar bizi?... Oysa, Türkiye böyle bir 
ülke değil. Türkiye'de bir vatandaşın Anaya
sada ve ondan evvelki bin senelik mücadele 
içinde derhal tabiî hâkimi önüne çıkarılıp 
tutuklanması ilkesini ihlâl edecek bir kanu
nun Bağlıyacağı fayda, sadece suçluyu yaka
lamaktan ibaretse söylenecek ve söylenmiş bir
çok sözlerle ortaya konmuş esaslarla hemen 
derim ki : Bu, Türkiye'nin derdine deva de
ğildir. Aksine Türkiye'nin genel dertlerini, 
toplumsal dertlerini, siyasal dertlerini, içti
mai dertlerini bir tarafa bir elle itmek gibi 
olur. 
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RİFAT ÖZTÜEKÇİNE (istanbul) — Sa
yın Ba|kanım, acaba sayın C. H. P. G-rupn 
adına mı konuşuyor beyefendi? (cŞahsı adı- ; 
na» sesleri.) 

BAŞKAN — C. H, P. Grupu adına söz is
tedi efendim, izliyoruz konuşmaları. 

FİKRET GÜIfBÜĞAM (Devamla) — 
Eğer bu kanun sadece bir müreffeh toplu
mun arasıra huzurunu bozanları kolaylıkla 
tedibe yönelmiş tedbirler kanunu olarak g3ti-
rilmişse, o takdirde tamamen klâsik hadler 
içinde kalarak getirilen maddelerin büyük t i r 
kısmının hakikaten insanlık tarihinde binlerce 
yıl yapılmış mücadeleler sonumda elde edil
miş hürriyet kalelerinin böyle bir maksat 
için, sadece birkaç suçluyu yakalamak veya 
tedibetnıek için bu hürriyet kalelerini feda 
etmeye gönlümüz razı değil ve Grupuznuz ela 
yaptığı toplantıda özellikle 200 yıldan barı il
gasına uğraştığımız, toplum olarak en sonun
da 1960 ta muvaffakiyete eriştirdiğimiz san
sür koyma müessesesinin geri gelmesini, mat
baa kapatılmasına ve her ne itham altında tu
tulursa tutulsun bir kişinin veya kişilerin 
hangi bahane, sebep ve saikle olursa olsun 
'hâkim önüne çıkanlmaksızın bir ay müd
detle hürriyetinden mahrum edilmesine ve 
sıkıyönetim şartları bitmesi dolayısıyla sıkı
yönetim rejiminin kalkmasını mütaakıp dâ
vaların sıkıyönetim kanunları, usulleri V3 
şartları içinde görülmesine gönlümün razı de
ğil. Biz, burada parti olarak vatandaşa sa
dece şirin gözükmek imkan ve usullerini ara
mıyoruz. Biz askeriyle, siviîiyle bu memisksin 
sevilebilir halde, idareye katlanılabilir halde, 
insan onuruna yaraşır bir yaşamayı sür
dürebilir halde tutmak istiyoruz. Yoksa bin
lerce yıllık tarihimiz de göstermiştir ki, önce 
cemiyetin menkulü olan kişilerin hürriyetini 
tahrible başlıyan hürriyet kısıtlamaları gide
rek âdet haline gelmiştir ve insanlık bundan 
çok ıstırap çekmiştir. 

Bir miktar güvenlik elde etmek için hür
riyetlerden fedakârlık etmede toplumlar çok 
zarar görmüşlerdir. İnsanlar araıında hayat 
mücadelesi sebebiyle sıkıyönetim rejimlerinde 
başlıyan iftiralar, isnatlar ve gammazlıklar so
nucunda komşunun komşuya insan gözüyle ba-
kamıyacak kadar ürkek ve korkak bir haj/at 
düzeni içine girdiğini yine tarih kaydetmiştir. 

Böyle ortamlar iğinde isnatlar ve-iftiralar, delil 
olmaya başlanmıştır ve giderek toplum bir hu
zursuzluktan kurtarılmak için nâzı tedbirlere 
mâruz bırakılmakla huzursuzluk kalkmamış, gi-
derilnıemiş: aksine huzursuzluklar artmış ve 
düşman kişilerin toplumu haline gelmiştir. 

Bu itibarla biz sıkıyönetimi ilân eden Hü
kümeti ve kabul eden meclisleri. onu 3'iirütecek 
askerî makamları halkın gözünde kendi hürri
yetlerine kasietmo amaciyle yola çıkmamış ama 
vazgeçilmez, toplum için feda edilmez birtakım 
zorunluklan ancak bu suretle kamlıyacağı 
inaneiyle ortaya çıkmış hakikaten iyi niyetli, 
keyfî idaredsn hiç hoşlannnyan insanlar bütü
nü, insanlar toplumu olarak görmek ve göster
mek isteriz, 

Biraz evvel bir gazetede okuduğum, sizin de 
olmduğnuuz gibi 228 kişiden 26 kişinin tutuk
landığı, çok k m bir tecrübeden sonra ortaya 
çıkm-ş. Biraz evvel İstanbul Bakırköy'den gel
miş kimisi Devlet hizmetinde görev yapan kişi
lerin, bu hâkim önüne çıkarma müddetinin bir 
ay gibi uzun olmasının büyük sakıncalar doğu-

ciaır 
•1*„-JL1 deri dinledim» 

Şimdi istirham ediyorum, eğer inatlaşmadan 
mâkul ve riyasız bir düşünce sistematiği ininde 
meseleleri ortaya koyarsak niçin vatandaşın 
hangi sebep ve saikle olursa olsun - ele alındık
tan sonra tâbirini kullanacağım betahsi^ çünkü 
tutuklanma tâbiri hukukî ve kanuni bir tâbir
dir, b-î.kim kararıra bağı: o'maksızm tutukla
malar mümkün değildir ve tutuklama denmez. 
tevkif dönmez o itiba.da - ele alman bir insinin, 
Anayasada yazzldığı gibi, în^an Hakları Beyan
namesinde yazıldığı gibi, Avrupa însan Hakları 
Paktında yazıldığı gibi niçin 24 saatte hâkim 
huzuruna çıkarılması hakkından, bin senelik 
hakkından mahrum edilmesine zaruret duyul
muştur? 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Bin kişi 
olursa bu kişiler. 

FİKRET GÜlfDOĞAH (Devamla) — Yüz-
bin kişi dahi olsa Devletin gücü kişilerle ölçül
mez. Bilesiniz ki, binlerce kişinin dahi böylesi
ne bir harekete kalkıştığı, kıyam ettiği esba
bına dayanılarak bu sıkıyönetim ilân edilir. O 
takdirde Devlet acz içindedir, Devlet hâkim bu
lamaz, Devlet vasıta bulamaz gibi düşüncelerle 
Devleti küçümsemeye kimsenin hakkı yoktur. 
Devletin gücü, hâkim bulmaya da, bin kişiyi, 
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oîibin kimiyi, yüzbin kişiyi muhakeme etmeye do 
yeterli ad ve kabul edilir: Ardamanı .br/pba Sür-
lÜ3Ünü. O zaman size sorarım, bin tane adanı?n 
999 tanesi masum ise, o takdirde Devletin vo o 
devleti yürütenk^rin bu hareketlerini uaed izah 
edersiniz? Briçim adalet tarihinde hakikaten 
insan yüreğini sızlatır, insana hamasi duyan
lar acılar "büyük adlî 'hatalar, büyük olaylar ce
reyan etmiştir. Bunları ele alıp ortaya koymak 
istemiyorum ama affedersiniz- Amerikan Ana
yasasının başında bir madde var; (Habeas 
Gorpııs) «İnsan vücudunun masuniyeti» 12İ5 
lerden beri gelen bu,, ertelenemez, He şartlar 
altında? «İstilâ şartları altında» diye Ameri
kan toplumunda ^inlerce kininin avaldandyğ'. 
veya ayaklanmaya kalktığı görülme—!s midir? 
Görülmüştür. Zenci hareketleri ve saire... Bun
ları Amerikan topluma (Habeas Corpus) ismiy
le anılan, bütün dünyada meşhur olduğunu söy
lüyorum, insan hak ve hürriyetlerinin masuni
yeti sebebiyle hiçbir şekilde, hiçbir suretle,... 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Dün böyle söy-
lemiy ordunun, 

DOĞAN B£RTJTÖUOÖLU (Manisa) — Sen 
anlamazsın, iyi dinle. 

FİKRET GÜHDOĞAN (Devamla) — H.^:ir 
suretle bunu ertelememiş tir. Ertelememek "il
am. gelir. Aksi takdirde gerçek niyet kaybo
lur, gerçek amaç yok olur. Gerçek amaç yok 
olunca toplumun idaresi istenilenden, arzu edi
lenden, halkın ortalama değer yargılarından 
dışarıya, başkaya, değişiğe taşar, Böylesine bir 
ihtiyacı Türkiye'de duyuyorsak eğer yslr-z 
bunla iktifa etmemeli diyen baştaki söylerime 
geleceğim. Türkiye'de binlerce kişiyi ayaklandı
ran nedenleri arayıp bulmakta kimsenin inkâr 
etmiyeceği faydayı söylememe müsaade eder 
misiniz? Ve Türkiye'de binlerce kişinin ayak
lanmasını icabettirecek şayet hiçbir mantığı, 
nedeni olrmyau sadece Türk toplumunu mah
vetmek, menfur emellerini tahakkuk ettirmek 
için ayağa kalkmış insanlar varsa bunlar için 
bu tedbirler kâfi değildir. Çok özel tedbirlere, 
çok özel davranışlara ihtiyaç vardır. Ama Türk 
toplumunda böyle, bugün. görüldüğü gibi değil, 
farzımuhal gelir dağılımındaki adaletsizlikten 
şikâyet eden memur zümresinin, diyelim ki, bir 
yerde toplanmasını bir suç telâkki eden zihni
yet, ya da bir işçi topluluğunun grevini, lokav-
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tını ya da bir siyasi partinin muhalefetini veya 
sınıf veya zümrelerin kendilerine uygulanan 
kanunlardaki adaletsizlikleri protesto gösteri
lerini eğer çok sıkı tedbirlerle zapturapt altına 
almaya kalktığınız zaman, o saman yeri yeri 
suçlar ihdas etmiş olursunuz ve tepkem r-ln:ak
tan çıkarırsınız. Çok rica edeceğim, samimiyet
le arz ediyorum., ciddî inanışımızı ortaya koyu
yorum. Türkiye'de gerçek sebeplere 'ren "ir 
tutum ve davranışa girilmeden arz ettiğim. bü-
Ütülenmiş programlar uygulanmadan rabab — 
lıklar ve dengesizlikler giderilmiyeesktir. Ama 
zor zamanlarda uygulanmak üzere getirdiğinim 
bu kanunda insan hak ve hürriyetlerini c-yyk 
surette rahnodar edecek bir tutum ic'ne gir: .'-
ğirlz zaman bundan ne Türk topumu, ne ac o 
tonlumu idareye memur kkiler faydalanyay"-
caktır. Türk toplumu huzumurluktan -:ğ*b 
huzur almak için hürriyetinden fedakârlık ed-cı 
ve tabiî daha çok huzursuz -olan bir toplum ol
mak durumuna geçecektir. 

yjaçbir gn y e a r^ fikrj_n p-^mdo olmaakğımı-
EI, Türk toplumunun ihtiyaçlarını yakından bb 
len bir parti hüviyeti ve haysiyeti ybs arz ediyo
rum. ki, bu kanuna tüm olarak bir diyecekimiz 
yoktur, Ancak bâzı maddelerindeki hükümler y 
arz ettiğim sebeplerle, parlamenter muhalefeti

yiz. 
'Bilindiği üzere 124 ncü maddenin son fıkra

sı şu hükmü taşımaktadır : 
«S-kıyönetbn veya genel olarak savaş halin

de hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin 
| nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıtla-
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nacağı veya durdurulacağı kanunla gösterilir» 
Bu Anayasa maddesi temel hak ve hürriyetlerin 
Sıkıyönetimi gerektiren hallerde kanunla kayıt
lanacağı ve Sıkıyönetimin devamı süresince bu 
hakların kanunla durdurabileceğini açıkça gös
termektedir. 

Meseleyi bu açıdan ortaya koyduğumuz za
man, varacağımız netice odur ki, olağanüstü 
hallerde Devletin ve milletin selâmeti uğruna Sı
kıyönetim rejimi ile normal zamanlardakinden 
farklı usullerin uygulanması ve temel hak ve 
hürriyetlerin kanunla kısıtlanması Anayasanın 
öngördüğü bir durumdur. 

Binaenaleyh, Anayasamızın çeşitli maddele
rinde yazılı hak ve hürriyetleri teker, teker ele 
alıp «Sıkıyönetim Kanunu bunları kısıtlamak
tadır» diye itirazlar ileri sürmek Anayasanın 
124 ncü maddesinin getirdiği temel hükümle 
bağdaşmaz. Sıkıyönetim adını taşıyan Anaya
sa müessesesinin mahiyeti ile bağdaşmaz. 

Sansür yasağı, kişilerin tabiî mahkemelerin 
huzuruna çıkarılması, aramaların hâkim kararı 
ile olması, yakalanan bir şahsın 24 saat sonra 
hâkim huzuruna çıkarılması gibi hak ve hürri
yetler nasıl Anayasaya dayanıyorsa, olağanüstü 
hallerde sıkıyönetim yolu ile ve buna benzer 
hakların bir süre için durdurulması veya kısıt
lanması da Anayasanın 124 ncü maddesine da
yanıyor. 

Anayasanın 124 ncü maddesinin kanun yapı
cıya verdiği bir yetkinin Anayasaya aykırılığı 
iddia olunamaz. 

Sıkıyönetim Kanununun, getirdiği tedbirle
rin yeterli, yetersiz, eksik veya fazla oluşu üze
rinde durmak ve düşünmek, yani siyasi takdir 
hakkını kullanmak başka şey, Anayasaya ay
kırılık iddiası başka şeydir. Sıkıyönetimde te
mel hak ve hürriyetler kısıtlanacağına veya 
durdurulacağına ve bu hususta aksine bir dü
şünce ileri sürülemiyeceğine göre, Sıkıyönetim 
Kanununun getirdiği tedbirleri ihtiyaca uygun
luk açısından mütalâa etmek gerekir. 

Fikirlerimize açıklık vermek için, ifade ede
lim ki, tedbirler üzerinde yasama organları da
ima tartışma yetkisine sahiptir. Bu husustaki 
düşüncemizi bir misâl ile açıklarsak, kaselimiz 
daha iyi anlaşılır. 

Meselâ hâkim huzuruna çıkarılma süresi 15 
gmı mü olsun, bir ay mı olsun hususu tartışı

labilir. Bu tartışma, Sıkıyönetim Kanununun 
getirdiği tedbirlerin isabeti ve ölçüsü ile ilgili 
bir tartışmadır. 

Bu misâlleri çoğaltmak mümkündür. Madde
lere geçildiği zaman bunun başka örnekleri gö
rülecektir. Fakat Millet Meclisi müzakerelerin
de bâzı üyelerin ileri sürdükleri Anayasaya iliş
kin itirazlar, Anayasanın 124 ncü maddesini 
anlamamaktan doğan itirazlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, sıkıyönetimi gerek
tiren halleri burada uzun, uzun izaha lüzum gör
müyoruz. Hâdiseler büyük Türk milletinin ve 
onun temsilcileri olan Türk Parlâmentosunun 
gözü önünde cereyan etmiştir. Memleketin içi
ne sürüklendiği durum cidden çok vahimdi. De
nebilir M, Türkiye yıkıcı faaliyetler yüzünden 
uçurumun kenarına kadar gelmişken, son anda 
bu durumdan kurtulmuştur. Milletimizi ve 
vatan bütünlüğünü sınıf, ırk ve mezhep kav
gaları ile parçalamak istiyenlerin yeraltı ve 
yer üstü faaliyetleri, yıkıcı propagandaları ve 
eylemleri çok tehlikeli noktalara ulaşmış bulun
maktadır. 

Millî Güven Partisi olarak başından beri çe
şitli yönlerden gelen bu Anayasaya ve hukuk 
dışı faaliyetlere dikkati çektik. Bu tehlikeler 
karşısında bütün millî partilerin, millî kuruluş
ların el ve gönül birliği halinde tedbir almala
rım İsrarla istedik. Memleketin varlığı, bütün
lüğü, Cumhuriyetin kaderi söz konusu olunca, 
bütün parti hesapları mânâsız kalır. 

Sıkıyönetim kesin bir ihtiyacın cevabı olmuş
tur. Sıkıyönetimin, yıkıcı ve bölücü faaliyetleri, 
yabancı memleketlerdeki fesat merkezleri ile 
irtibatı bütün mihrakları kökünden ortadan kal
dırmasını milletimiz can ve gönülden istemek
tedir. 

Tedavi sathî kalmamalı, köklere inmelidir. 
Atatürkçü ve milliyetçi geleneklere sahip, mil
letimize yönelen tehlikeler karşısında son de
rece de hassas ve uyanık olan Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin Sıkıyönetim Kanunu ile kendilerine 
verilen görevleri en iyi şekilde başaracaklarına 
tam güvenimiz vardır. 

Millî Güven Partisi memleketin huzur ve 
selâmeti için faydalı gördüğü Sıkıyönetim Ka
nununu desteklemeye kararlıdır. Dileğimiz, 
Türkiye'nin biran önce olağanüstü tedbirleri ge
rektiren tehlikelerden tamamı ile kurtarılması, 
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yıkıcı faaliyetlerin kökünün kazınması suretiyle 
normal şartların doğmağıdır. 

Atatürk'ün ve Türk milliyetçiliğinin ışıklı 
yolunu bırakıp Marks'cı, Lenin'ci, Stalin'ci 
tekerlemelere saplananlar en yüksek mânevi de
ğerleri şahsi çıkarları için istismar edenler, 
Cumhuriyetin temel ilkelerinin yıkılması yolun
da çeşitli yönlerden saldırıya geçenler hüsrana 
uğramalıdır ve eminiz ki, uğrıyaoaklardır. 

Millî Güven Partisi adına Yüksek Heyetinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Enver Bahadırlı, diğer 
grup sözcüleri konuştuktan sonra size söz vere
bileceğim. 

Sayın Ahmet Yıldız. Buyurunuz efendim. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 

YILDIZ (Tabiî üye) — Sayın Başkan, Sayın 
senatörler; acı da olsa bir toplum gerçeğimize 
değinerek sözlerime başlamak istiyorum: 

Türk toplumu, bilimini yapmış bir toplum 
niteliği kazanamadı. Bildiğiniz gibi toplumsal 
bilimler, sosyal bilimler büyük ölçüde genel ni
telikleri ile millîdir, millî niteliği en azından 
ağır basar. Bilimini yapmıyan toplumlar, ço
ğunlukla karşılaştıkları olaylara o anda çare 
ariyan ya da başka yerden aktarmalarla çözüm
ler bulan bir çelişki içine düşerler, ya da yan
lışları elemine ederek «artık doğrusu, başka
sı yok. Şu kaldı» diyerek böyle uzun yoldan 
doğru yolu aramaya yönelirler. 

Başladığımız durumun belirtilerine göre o 
anda uygun sanılan tepkiler ve çözümlerle, ger
çekten belki çözüm olamıyacak tedbirlere yöne
lirler. Bu suretle böyle toplumlar, etki - tepki 
süreci içinde bocalarlar. Bu arada ihtiyaca ye
ter gerekçesi ile yalnız o günkü ihtiyacı düşü
nen ve «işte yetti» diyen bir rahatlık içinde 
tedbirlere yönelebilirler. 

1961 Anayasasını böyle bir nitelikte gören 
birçok arkadaş, görüyorum ki, onlar da «»bir 
tepki Anayasasıdır» derken bugün bulunduğu
muz ortam içinde hiç de onun kadar bile ileri
ye gitmiyen etki - tepki süreci içinde olayları 
değerlendirmekte. 

Arkadaşlarım, bilimsel yöntemlerle gerçek 
sorunları somut örneklerden yararlanmakla 
birlikte, soyut kuramsal, teorilere de yer ve
ren geniş kapsamlı çözümler bulmak gerekir 
toplumlarda. Bilimin de zaten amacı budur. 
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Yoksa, her rasladığımız tepkiye karşı tedbir 
budur dersek, bilimsel niteliği olan bir gidiş ol
maz. 

Arkadaşlarım, bir benzetme ile bu görüşü
mü bitirmek isterim; Elbette nöbetleşe ateşi 
yükselen, sonra inen insanların hastalığı, - sa
yın doktor da bakıyor, acaba teşhis mi koyaca
ğım? - Malarya da olur, Florid de olur. Ben 
tbunlardan birine yakalandım. Malarya tedavi
sine uğradım aylarca, meğer sonunda anlaşıldı 
ki Floridmiiş ve ben bir sınıfı kaybediyordum. 
Yani belirtilere bakılarak alınan tedbirler, sanı
rım ki, bizde çok yaygındır. 

Arkadaşlarım, Anayasa ve yasa değişiklik
lerine karşı, umutlu bir suskunluk içinde bek
ledik. Aslında bu değişikliklere karşı tepki yap
makta her halde görevimiz olduğu halde umut
lu bir suskunluk içinde... Bunu Hükümetin iyi 
niyetlerine ve üyelerinin bilinen kişiliklerine 
beslenen güvenle bekledik. Fakat, bâzı kaygı 
yaratan belirtilere de Taslamaktayız. Beyanla
ra ve belirtilere... 

Görüşmekte olduğumuz yasa, bu kuşkuları
mıza kaynak olan, birkaç görüşü kapsıyan so
mut bir örnektir. 

Arkadaşlarım, ortamın ve olayların somut 
etkileri yanında uzak süreli soyut kuramlara 
da yer vermek gerekir. Yasanın gerekçesinde 
belirtilen, kimi görüşlerle açık çelişki halinde 
maddelerini görüyoruz. Bir yasa gerekli idi. 
1924 Anayasası ile 1961 Anayasası büyük ölçü
de, temel felsefesi yönünden; sosyal ve ekono
mik kapsamı yönünden, hukuk devleti ilkeleri 
ve onları güvenceye bağlıyan kurumları, hak 
ve özgürlükleri sırahyan ve güvenceye bağlı
yan yönleri bakımından büyük değişiklik gös
teriyor. 

O halde 1924 Anayasasına göre yürürlükte
ki bir sıkıyönetim yasası elbette bugüne yeterli 
değildir. Fakat, her halde değişiklik ileriye 
doğru, yeni Anayasanın' ana felsefesine göre 
olması gerekir. 

Bu arada bir kaygımızı da belirtmek istiyo
rum : 

Geçirdiğimiz büyük bunalımı yaratmada ye
terli hattâ çoğu kez yanlış gerekleri pek de de-
ğerlendiremiyen bilgilerle ve bu bilgileri su
nan kurumlarla çelişkiye düşen eski Hükümet, 
aynı kişilerin bugünkü dosyaları ile karşılaşan 
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yeni Hükümet de bu çelişkilere diner kaygısı 
içindeyiz, Aynı kimiler aynı rollerde. Sayın İç
işleri Bakanı bu çelişkilere ve fazlaca işgüzar 
davrananların çatışmasına karşı bile genelge 
yayınlamak zorunda kalinisti. 

Arkadaşlarını, kanıksız, delilsiz eylemlere 
girişilebilir, ihbar ve isnatlar ki, biz bundan 
ihtilâlde de çok yakındık, genelge de yayınla
dık. Sanıkların en yakınları da onları sağla
mak için yarışa girmişti. Türk toplumunda bu 
eğilimlere yer vermek, toplumu yalnız rahatsız 
etmez, yöneticileri de çok rahatsız eder. Bu ya
sada böyle fırsatlara açık kapılar çoktur. Ger
çekte yöneticilere büyük sıkıntı verir. Tasav
vur ediniz^ bir olayı burayı getirmiş tını. Evde 
sekiz nüfus varken, dört Amerikalı, dört de mu-
hafısı 16 kişi olacağız, Amerikan yayın bürosu 
ürerinde oturacağız. Türkiye işçi Partisinin Ge
nel merkezinin yanında olacağız, bunu dahi ih
bar eden bir örgütün Hükümeti ne hale soktu
ğunu bilirsiniz. «Akıl isi mi 15-16 kişiyi bu ka
dar merkez yerde hQTi sakîıyaeağını?» Bunu da
hi düşüneıııiyen örgütler, dosya hazırlıyan in
sanların, olduğu bir toplumdayız. Kanıksız, de
lilsiz ihbar ve isnatlara karşı tersine çok sıkı ted
bir almak gereklidir. Oysa, bugünkü yasa bu
raları çok acık bırakıyor, çok geniş alanlar bı
rakıyor bu gibi insanlarda. Aslında bu yasayı 
bir sıkı yönetim döneminde görüsnıeseydik da
ha iyi olurdu. Talihsiz bir görüşmedir de... Eleş
tiriler daha serbest ve daha rahat olurdu. 

Arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz ya
sa, gerekçedeki sözlerinin tersine çelişkilerle 
dolu. örneklerini vereceğim. Gerekçede diyor 
ki, «Anayasanın getirdiği yenilik ve özellikle
re uyulacak.» tersine uygun var. Tek parti dö
nemindekinden bile dada kısıtlayıcı hükümler 
var. Eski Anayasanın, 3832 sayılı yasa ona 
uygundu. Yeni Anayasaya göre gelecek Sıkıyö
netim yasası her halde ondan dana ileri, hak 
ve özgürlükleri koruma ve güvence olma yö
nünden daha ileri olması gerekir, bu Anayasa
ya dayanıyor ise. Oysa açık çelişkiler var. Ör
neklerden birkaç tane vereyim. 

Sansür; adı bile rahatsız edici. Tarihimizde 
kötü izlenimler yaratmış bir eylemdir. Bunu, 
yasa yürürlüğe koymaktadır. 

Sonra 3 ncü maddenin 3 neü fıkrasında, her 
hangi bir kişiyi; dikkat buyurulursa, bakın ne | 
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diyor; «ibhar, talep, hiçbir şey olmadan derhal 
arama hakkına haizdir.» Sıkıyönetim yetkilileri 
adamı yakaladı mı, götürebiliyor. Başka bir ka
yıt görmüyorum. Buradaki ifade aynen öyle. 
«öder hangi bir müracaat, talep ve karara lü
zum oimaksmm aramak ve bunlardan...» İşte 
«aramak». Demek ki, her hangi bir talep de 
olmayacak, karar de olmayacak adam arana
cak. Idu adam kimdir? Pariömanter oimıyan 
bir siyasi parti lideri de olabilir. Çünkü, «Do
kunulmazlığı ve diplomatik haklar saklıdır.» 
•aayor maadenin sonu. Sıkıyönetimin yetkileri 
kullanılırken biliyorsunuz hepsini komutan 
kuşanmaz ya... Kademe kademe herkeste bir 
dıkıycnedm yetkisi vardır. Bu yetkiyi kullanan 
der hangi bir kimse yakalayıp, derhal istediği 
adamı arar. Sakıncalı görüyoruz, Anayasanın 
temel hak ve özgürlükleri ile bağdaşır bir mad
de olduğuna inanmıyoruz. 

Sonra (ü) fıkrası; yasaklanmış broşür, ki
tap, neşir organı, dergi ne ise, basan basımevini 
kapatma yetkisi. Tasavvur ediniz İd, o basını-
evinde 10 organ basılıyor. Arada bir broşür de 
birisi çıkarmış, mümkün. Basımevi de kontrol 
edemez. O broşür çıkar çıkmaz kapatabilir. 
Aapatır, kapatmaz o ayrı bir şey. Yasa bu hak
kı veriyor. Efendim, o organı kapatıyorsa o 
ayrı bir şey. Organı da kapatır zaten. Bu ba
sımevini, matbaayı kapatıyor. Belki şu lâf olsa 
idi aklım erer; tek organı ba£;an ve inatla veya-
mıt uyardı dığı halde bu niielikfceki dergi, ga
zete, broşür ne ise, basmada ısrar eden bir mat
baanın basılmasına bir diyeceğim yok. Tek or
gan bas Lığı için yalnız onun için kapanmıştır. 
v'e uyarıldığı halde basmıştır. Tek organ ba
san bile, basımevisrini biliyoruz; böyle bir şeyi 
arada basmak mümkün olur. Ama yetki efen
dini, hakimin takdirine bağlı, yargıç böyle 
olursa yapmaz, o ayrı bir şey ama, bir defa bu 
hakkı veriyor. Bu hak istenildiği gibi kullanı
lır. 

Sonra ikinci maddede tasavvur ediniz, ben 
hiç bunun hukukla bağdaşır yönünü g'öreme-
dim. 

«Sıkıyönetim komutanlığına atanan ve o 
görevi alan bilcümle personelin...» Biliyorsu
nuz Sıkıyönetim ballar başlamaz diğer madde
lerde, bütün diğer kolluk işlerini yapan organ
lar örgütleri ile beraber. Hattâ o kadar geniş 



O. Senatosu E : 88 
ki, yasa. Bu yasayı göre Sıkıyönetim Devlet 
yönetimini ekonomik yönden, sosyal yönden, 
her yön don ele alıyor. Böyle geniş yetkili bir 
Sıkıyönetimde görey alan, oraya atanan kim
seler çekilemez. Emeklilik is'üyemez; Sıkıyöne
tim komutanlığının izni olmadan. Ben çekiliyo
rum, ya da artık, sonekli olmak istiyorum diye
mez. Sıkıyönetim ne kadar sürerse. He kadar 
sürer Sıkıyönetim? Bunu kimse bilemez. Sıkı
yönetim baslau Bizim Türkiye'de yıllarca sür
düğünü gördük, Biliyorsunuz ki, çekilme, 
erıekldik isteme tek yönlü bir istemdir, tek 
yönlü bir tasarruftur. Bunu yasaklamak... Ata
nanlara aklım erer, Atanmaya Sıkıyönetim ko-
m.utarkanın, izni olmadan "bankası kar^'masın, 
Bu mümkün. Ana, emekb. ok.cak, iktifa ödenek 
adam, Cyerck'î e^e sabote eden odTmvdcn ke^-ar 
v^kut yapmak istemez, bmdo şeyleri önlemek 
amacı ile güney yapmak, is^emmeni ^"rey yan-
tmumk 'Höi ma^e-m hükmeden bu kadar kısıt
layıcı bir hükmün böyle bir yasada bulunma
sını çok yadırgadık, 

15 nci maddede, «Sınıkların mahkemeye 
seyk ya tutuklamalarının gerekip gerekmediği 
hakkında, bbe karar akmn-aaya, kadar 30 adin 
göz altma ahnabdiu^ Anayasanın biliyordu
nuz 30 ncu maddem genel yaygı kam 21- s?at. 
1.24 ncü m.ad̂ .0 yasa İle Sduyme^imin yürüt-
m.eemm düzenlenmesin^ emrettiğine rc^r*-, ora-
da büe^ck snv'e" a^e^k-ihr, Ama her hakle, bu 
Anavatanın temel. fekn^mme avlun bs^mmder 
almır, dem.ivor. Yabanın düzenlimizi hü^ümle-
ri An.*-yy anın. temel felsefesine aykırı olamaz. 
A m.9. o1aaanü",tü hm 'hırum.dy ok ""^nüstiî ted-
ı^'-^.n-" çTiiiTVf, Bu ^"-' ku*1! fbmdl 30 ncu mo.d-
de, İT.s~ır|!auT. vargıdan önce, yarmam ömüne 
aıkmadan önce. b:r «"yas?! baeVda.n korunma
sı amaomı gü^.er, Truan boklarının bm gauan-
bisi, bir güven ceskb'r, Ya^gıvı çeliştirmek ya 
da önden kmuımak için delildir. Bu tedbir, 
Sıkıyönetim gibi adının bile moral etkisi bü
yük olan bir ortamda çok daha önemlidir. Kö
tülere cesaret vermemek ne kadar önemli ise, 
insanın güven duygusunu sarsmamak o da ka
mu yönodminin, Devlet yönetiminin temel ilke
lerindendir. Genel yargı için öngörülen 24 sa
at sürenin bizce Siluyonetim.de uzatılması için 
pek kabul edilir gerekçe yoktur. Neden? 11 nci 
madde der ki, yasanın; «Sıkıyönetim komutan
lığı istediği kadar mahkeme kurar.» Demek 
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ki, iş haemma göre istediği kadar yargı orga
nı kurar, Yöntemleri, mahkeme usullerini çok 
daha hızlandmına damakları vardır. Böyle bir 
zamanda genel yargıdan aslında daha kısa bir 
sonede vmumm önüne çıkması, kullandığı yön
temler yönünden, komutanlığın elindeki ola
naklar yönünden daha akıllıca bir iştir. Ama, 
denecek ki, cok kimse gelir. Cok kimseye göre, 
çak yemi dSöâ Sduvönetiminde, çok iyi bili-
yrmm yöreyi", bulunduğum. karargâhta Sayın 
arka^a^m Rulman Bey de çok iyi bilir onu, 
bulunduğu yerde oluyordu, 300 kimiyi bir gün
de yarma önüne çıkarma imkânı bulmuştuk. 
Bi-dm-m obaca!; demişti arkadaşım. Mümkün 
Ama b.d'yor.su~uz yargıa önüne çıkabilme sü-
m~a*mv h""-'.. Yoksa mahvrmenin süresi değil ki, 
bu,... Omz g"n a'rama içeriye alacaksınız, Müm
kün, Y-m:ü.-ıkü ka-ymtam bugünkü Hükümet 
mmn d^uil. Tir? hm yi bir Sd.uyon.etim, Sonra? 
O baz ^'i sonra «kusura bakma senin bir su-
mm. yokmua» dive çıkaracaksın. Otus günlük 
idmucg Ona hiehkmy yanmasanıs dahi bu, 
ne müt.Vy mr şeydir. iki. gün gezecek, belki son
ra bu adamı -dalım içeri d'yen bir iktidar olur. 
-mi â e cakamız içeriye, bir otus g^jn daha ya
ta -ak. m:mi cara yan, bir gün bme bu ölçüde 
"m; amam arar. kmadanması çok olağanüstü bir 
tedbir s acul m: sı gerekir. Sanık suçlu sayılmı-
yaaağına ve gl'z altına alanların da kusur et-
miyecağ] kabul edilemiyeeeğine göre kusurlu 
da olabilir, insanlar böylece hiç suçu olmıyan 
bir kimse, damın de arz ettiğim gibi, iftira, 
isnat, ihbar yolları da bu ölçüde açık olurken, 
kim bilir ne kadar insan, ne kadar süre böyle 
'tedbirlere ağrıyabilir, uğrama olanağını yasa 
yeriyor, Çoğu kes olduğu gibi, Sıkıyönetimi si
yasal ildidariar baskı aracı olarak da kullanır, 
Bugün öyle bir şey düşünmüyoruz. Ama, her 
zaman bu olanak yardır. O halde, böyle bir bas
kı aracını Sıkıyönetimin ilk günü, hoşlanma
dığı insanların hepsini otuzar gün içeriye alma 
fırsatını elde etmiştir. Bu önemli bir şeydir, ar
kadaşlarım, Sayıya göre düşünme önemli de
ğildir. Sayı çok olursa, ona göre organlar ku
rulur, Belki bu süre denebilir ki, bir gün yet
mez, önerge yereceğiz zaten, belki iki gün, üç 
gl'm olabilir. Ama, her halde otus gün gibi bir 
süre dehşet vericidir, müthiş bir süredir. Son
ra, bu Sıkıyönetimlere uğrayıp da çıkan bir
çok arkadaşları biliyorsunuz. 1958 de oradan 
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çıkan arkadaşlarımızla görüştük. Anlatırken 
tüylerim ürperiyordu: 9 Subay Olayı idi. 

Şimdi, böyle 30 gün insanı tutmak... BeM 
hiçbir sjeyi yiok, halberi /bile yok, 30 gün kala
bilir. 30 gün değil, 10 gün insan oraida kalırsa 
fbelki arzusu dışında, iradesi dışında ifadeler 
dahi verir. Eski yasada böyle bir sınır yoktu, 
onun için beklenebilirdi. Ama, genel kural uy
gulanıyordu. Uzattığı gün de olabiliyordu. Es
ki Anayasa, demin de arz ettiğim gaibi, haklar 
ve özgürlükler kurumsal yönden bu ölçüde gü
venceye bağlı olmadığı gibi tanımlama yönün
den ide bu kadar açık değildi. Bunda daha 
açık olduğu halde kısıtlamalar çok daha ileri 
gitmiştir. 

23 ncü maddede; Sıkıyönetimin sona erme
si ile Sıkıyönetim yargısının sona ermemesi ön
görülüyor. Bir ayağı kalıyor. Sıkıyönetim bir 
hallin gereğidir. Genel yargıya güvensizlik için 
değildir. O, aslında genel yangıya, altında bir 
güvensizlik yatmasa bile, yoruma elverişli. 
«Bu başladı, Ibu bitirsin, o bunu Ibu ölçüde is
tediğim gibi yapamaz. Efendim, kolay olur 
işlier.» Bu, bir anlamda idoğru. Ama, yargıç
lık yapan sayın arkadaşlarım çok iyi bilir ki, 
benden daha iyi bilr elbette; bu o kadar da 
önemli değildir. Yargı organlarının (birbirleri
ne görevleri aiktarmaları, dosyaları birbirine 
vermeleri belki birkaç gün sürehilir ama, arka
daşlarım insanoğluna yargı yönünden vermeye 
zorunlu olduğumuz güvence ile birkaç günün 
gecikmesi karşılaştırılınca her halde ağırlık 
güvence verme yönünden, hukuk kurallarını 
uygulama yönünden ele alınmalıdır. Bizce bu 
hüküm, sağlıyacağı kolaylık, yaratacağı sa
kıncalardan çok daha Önemsizdir. Aslölan ki
şinin hak ve özgürlüklerine saygı ve Sıkıyöne
timin herkes için aynı zamanda sona ermesi
dir. Bu durumda kimli insanlar için Sıkıyöne
tim bitecek, kimi insanlar için Sıkıyönetim sü
recek. Gerçekte orada dâvası olan kimseye Sı
kıyönetim bitmiyor. O mahkeme devam ediyor, 
Sıkıyönetime gidiyor. 

Şimdi arkadaşlarım, Sıkıyönetıinı belirli bir 
anda başlar, belirli bir anda ıbiter. Ne ondan 
önceki olayları ele alarak, onların muhakeme
sini yapar; ama bir olayı incelerken eskiden 
kalmış kamltları, delilleri, diğerleri ile ilişkile
rini inceler. Ama, eski bir olayı özellikle ele 

almaz. Bittiği günden sonra gider, biter. Ana
yasaya ıgöre olağanüstü bir tedibindir. İstisnai 
hallerde uygulanan (böyle bir tedbiri kimi in
sanlar için, çoğunluk için bitmiş ama, sizin 
için, 100 kisti, 500 kişi her neyse, sizin için bit
memiş, devam edecek bu, demek bizce uygun 
gelmiyor. 

Arkadaşlarım, yasa ile ilgili görüşlerimizi 
belintirken bir kaygımızı daha söylemek iste
riz. Yasa Sıkıyönetime çok geniş alanlar ve
riyor. Biz bunu Silâhh Kuvvetler için de sa
kıncalı görüyoruz. Silâhh Kuvvetleri böyle bir 
Sıkıyönetim fırsatı ile tarladan, toprak konu
larından, piyasaya kadar, Sosyal konulardan 
bütün toplumun konuları ile görevi kılmak, 
tepkilere hedef tultmak, onun itibarını sarsmak, 
sempatiyi ona karşı azaltmak gibi sonuç vere
bilir. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Tamamen ak
si Ahmet Bey. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Her zaman 
bu beyefendi. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Tamemen. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Bugün çok 

kötü bir ortam içinde, çok kötü bir bunalım 
içinde bulunurken Sıkıyönetimden memnun. 
Ama biz bugün kanun çıkarıyoruz. Bir emir
name yayınlamıyoruz M. 1971 Mayısındaki Sı
kıyönetimin emri değil ki bu. Bu, Türkiye Cum
huriyetinin Sıkıyönetim Yasasıdır. Bugün doğ-
ruldur; çok büyük (bir bunalım, anarşi, top
lumu altüst eden olaylar içinde huzur istiyen, 
rahat istiyen insan Sıkıyönetimin tedbirlerin
den hoşnut kalmıştır, onu görüyoruz. Ama, 
biz bugün bir Sıkıyönetim bildürisi yayınlamı
yoruz ki. Biz bir yasa çıkarıyoruz, ileride 
böyle bir tedbir alırsak ve bu fırsatı verirsek, 
sıkıyönetim komutanlığı her neyse, bütün bu 
işlere karıştığı zaman arkadaşlarım, Silâhh 
Kuvvetlerin yararına olmıyan, onları rahatsız 
eden, çoğu kes de pek uğraşmadıkları konularla 
karşı karşıya getiren ve etki - tepki süreci içine 
onları sokup itibarlarını sarsan bu etki - tepki 
karşılıklı sertleşmeye götürür. Etki - tepki sü
reci içindeki sertleşme hiçbir zaman Silâhlı 
Kuvvetlerin yararına değildir. Onun için biz 
buradaki alanı genişletmeyi sakıncalı buluyo
ruz.. 

Arkadaşlar, kaygılarımızı ve Anayasamızın 
temel felsefesi ile çatışan yönlerine değindik. 
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Değişiklik önergelerimiz olacaktır, onları suna
cağız. Bu yasaları yalnız bugünkü Erim Hükü
meti ve bugünkü sıkıyönetim komutanları uy-
gulamıyacak. Onların bile saf birer yurttaş ol
dukları ortamda bunlar uygulanabilecek. Yarın 
onlar da saf birer yurttaşken aynı Anayasa ile 
karşılaşabilecekler. Onun için eleştirmelerimizi 
ne bugünkü Hükümete, ne sıkıyönetim komu
tanlarına yönelmiş diye kabul buyurmayınız. 
Böyle bir amaç yoktur, ama bir yasa konuşuyo
ruz. Ne kadar sürede değişeceği belli değil. Es
kisi 50 yıla yakın, yürürlükte kalmış, 40 yılı 
geçmiş. Bu da belki bir 40 yıl sürer. Bunun 
içinde Başbakan daima filân, sıkıyönetim ko
mutanı falan olmıyacaktır. Böyle bir ortamda, 
sanırım ki, nice insanlar gelebilir ve kötü uy
gulamalar olabilir. 

Arkadaşlarım, kimi insanlar; biz gelince ha
zır buluruz, ya da biz bunu bir süre daha uy
gularız hevesine kapılmasınlar. Kimin geleceği, 
Mmin bunu uygulayacağı, kimin bundan uzun 
süre yararlanacağını gelecek gösterir. Biz Dev
let yönetimine temeller hazırlarken kişilere, 
özel arzulara göre değil, biraz da hukuk kural
larına uyarak hazırlamak zorundayız. Efendim, 
«Biz gelirsek bize uygun gelir.» veya, «Biz daha 
bir süre kalırız; bu, bir süre daha sürsün» gibi 
arzular değildir bizim görüşümüz. Anayasa fel
sefesine uygun uzun süreli yaşama gücü olan 
yasalar çıkarmalıyız. Bu arada iyi niyetlerin
den asla kuşkumuz olmıyan ve çok önemli bir 
bunalım ortamında görev alan bugünkü Hükü
mete ve sıkıyönetim yetkililerine önemli bir di
leğimizi de sunmak isteriz : Hükümetin, tüm 
sıkıyönetim komutanlıklarına yön verici, koor-
dine edici, genel ilkeleri kapsıyan bir direktif 
vermesi gelenekleşmelidir. Bu olmasa dağınık
lık olur, tutarsızlık olur ve tüm yönetime karşı 
falan iyi, falan kötü değerlendirmesi ile yerme
ler yönelir. Sıkıyönetimler, genel olarak, ordu
ya beslenen sempatiyi yıpratan yönetimlerdir. 
Pek öyle sevimli yönetimler değildir. Onun için 
şimdiye kadar ordu bundan daima kaçmış
tır. Ordunun itibarının sarsılmasına yer 
vermiyen, onun tarihsel misyonuna uygun, 
devrimci çizgi üzerindeki durumunu sar
sacak davranışlardan sakınılmasını, mensubu 
olmakla onur duyduğumuz bu yüce kuruma 
olan saygımızın, ona beslediğimiz bağlılığın bir 
gereği olarak belirtmeyi görev sayarız. Türk 

tarihinde ordunun belirli bir çizgisi vardır. On
dan ayrılacak her hangi bir tedbiri elbette or
dudan beklemeyiz ama, dileğimizi de Sayın Hü
kümete ve sıkıyönetim ilgililerine sunmayı gö
rev sayıyoruz. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu görüşlere uy
gun davranacağı inancı ile ve saygı ile hepinizi 
selâmlarım. (M. B. G. ve d H .P. sıralarından, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekür ederiz efendim. 
Adalet Partisi Grupu adına muhterem 2 ar

kadaşımız söz talebetmişlerdir. Kim, takaddüm 
etmek ister efendim?.. Sayın Kürümoğlu?, Sa
yın Nusret Tuna?. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Kürümoğlu konuşsun. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu buyurunuz. 
ADALET PARTÎSÎ GRUPU ADINA OR

HAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun muhterem üyeleri; grupumu-
zun sözcüsü olarak Sıkıyönetim kanun tasarısı 
üzerinde fikirlerimizi ifade etmeden önce ben
den evvel konuşmuş bulunan sayın grup sözcü
lerinin temas ettikleri bâzı yerlerde, hatırlatma 
yapma bakımından, dokunacağım noktalar ola
cak. 

Sayın C H. P. iSözcüsü bu kürsüden konu
şurken bana öyle geldi ki, belki yanılıyorum, 
uzun zaman kürsüden uzak kalmış olmanın ya
rattığı ruhi baskı ile ve deşarj olma ihtiyacı 
içerisinde konuştu. Konuşması, başlangıç kıs
mında grup adına konuşmadan ziyade şahsi gö
rüş ve düşünüşlerini ifade eder mahiyet taşıyor
du. Şayet bunda İsrar ediyor, bu görüşlerin 
grupuna ait olduğunu iddia ediyor ise o takdir
de yakıştıramadığımı ifade etmek mecburiyetin
deyim. Ve buna ilâveten şunu belirteyim M: bi
zim görüşümüze göre, memlekette bugün mev-
cudolan ve sıkıyönetimi icabettiren, meydana 
getiren hususlar arasında, Sayın Gündoğan'm 
belirtiği gibi, iktisadi ve sosyal sebepler dışın
da «ortanın solu» sloganının ortaya koyduğu 
düzen değişikliği fikrinin toplum içerisinde is
tismara varan şekilde tatbikat görmesidir. 

SALÎH TÜRKMEN (Ağrı) — O, ortanın so
lu değil, daha başka şey. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Hâ
lâ akıllanmamışsınız. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Dü
zen değişikliği... 
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tekâmül derecesine ve temel nizamındaki özel
liğe gere bazan fert hukuku, bazan da kamu 
hukuku ağırlık taşımaktadır, ileri cemiyetler
de fert hukuku ile kamu hukuku arasında mey
dana gelen dengeye göre toplum medeni vasıf 
taşır. 

Medeni cemiyetlerde fertler, hukuk kural
larının bahşettiği haklarını kullanırken toplu
mun vs kendileri dışındaki diğer fertlerin hu
kuk sınırını geçmemek yani, onların hukuku
nun başladığı yerde kendi hukuk sınırlarının 
bittiğini bilmek ve buna titizlikle riayet etmek 
zorundadırlar. 

Hak sınırının zorlandığı veya bu sınır aşıl
dığı zaman, bu Lip davranışları önliyecek şekil
de müeyyideler getiren yeni hukuk kurallarına 
ihtiyaç hâsıl olur. Bu yoldan da fert ve kamu 
hukuku korunmuş olur. 

Dünya üzerinde hiçbir toplumda bugüne ka
dar hudutsuz hak ve hudutsuz hürriyet mevcut 
olmamıştır. Hakların hudutsuz olduğu yerde 
toplum olmaz, hattâ bizatihi hakkın kendisi ol
maz. 

insanlar yaratılışlarının tabiî icabı olarak 
farklı değer hükümlerine sahiptirler. Bu fark
lılık, insanlar arasında hukuk anlayışı yönünden 
de farklı düşünüşlere ve birine göre hak olan 
şeyin, diğerine göre hak olmadığı sonucuna gö
türür. 

Ortada bir hukuk kuralı bulunmadığı zaman, 
fertlerin hukuk sınırlarını tâyin etme hakkı 
kendilerine bırakıldığı saman, farklı değer 
ölçülerinin sonucu olarak toplumda anarşi ve 
ihkakı hak geçerli bir tatbikat olur. 

Bütün bu mahzurları önlemek üzere, toplu
mu ve fertleri idare eden, onların hak sınırını 
tâyin eden kurallar tesbit edilmiş ve zaman içe
risinde gelişme göstermiştir. 

Muhterem senatörler : 
Türk toplumu; tarih boyunca düzenli, 

dengeli, hakka saygılı, vicdanlı ve yazılı 
bir metne dayanmasa dahi fert ve kamu hu
kukunun sınırlarını iyi tâyin etmiş bir top
lum olarak bugüne gelmiş ve bu kuvvetli 
temel sebebiyle de varlığını bütün dünya 
toplumlarına kabul ettirmiştir. Toplum bün
yesindeki bu sağlamlık neticesi olarak tarih 
boyunca Türkler tarafından kurulmuş birçok 
devlet idareleri dünya milletlerine örnek olmuş
tur. 

Türk toplumunun bu medeni vasfını zedele
mek ve Devletin temel nizamını içeriden yıkmak 
amacına yönelen sinsi faaliyetler dünya üzerin
de Türk toplumu mevcudoiduğu müddetçe de
vanı etmiş ve bundan sonra da edecektir, Fakat, 
bu faaliyetler tarihin hiçbir devrinde Türklüğün 
aklıselimine tesir edememiş olduğu için millet 
olma vasfını muhafazaya devam etmiş bulunu
yoruz. 

1981 Anayasası ile getirilen medeni ve ileri 
hukuk anlayışı bir kere daha Türk aklıselimi
nin güzel bir örneği olmuştur. Fakat; sözleri
mizin basında da ifade ettiğimiz gibi, bu Ana
yasa da diğer kanunlar gibi bütünü ile toplu
mun ihtiyaçlarını karşılayıcı mahiyette kaideler 
topluluğu olamazdı. Anayasa ile getirilen hak 
ve hürriyetlerin sınırlarını tâyin eden ve bunla
rın suiistimaline imkân bırakmıyan, yeni anla
yış içerisinde düzenlenen yan tedbirlere ve yeni 
kanunlara ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı giderme 
yönünde ( her iktidar gibi, Adalet Partisi ikti
darı da) gayret göstermiştir. Bu gayretlere 
paralel olarak kökü dışarıda olan bâzı mihrak
lar tarafından yurt içerisinde hakların suiisti
mali yolu ile ideolojik maksatlı anarşik olaylar 
yaratılmıştır. 

Anarşik olayların ortaya koyduğu zaruret 
ile 1961 yılından bu yana birkaç defa Sıkıyö
netim. ilân edilmiş ve yeni Anayasa yanında 
1924 Anayasası hükümlerine göre hazırlanmış, 
fakat yeni Anayasaya uy durulamamış olan Sı
kıyönetim Kanununun tatbiki zaruretinde ka
lınmıştır. Bu tatbikat sonucunda 3832 sayılı 
Örfi İdare Kanununun maksada kifayet etmedi
ği gerçeği ortaya çıkmıştır. 

Yeni Anayasamız 124 ncü maddesi ile Sıkı
yönetimin hukukiliğini hükme bağlamıştır. Ana
yasa ve kanunlar çerçevesinde hukukî olan bir 
yönetim şeklinin maksadına uygun bir kanunla 
nizam altına alınması zarureti olduğuna kesin 
inancımız vardır. 

Bu inancımızı 6 yıllık uzun bir zaman içeri
sinde iktidarda bulunmuş ve memleket yöneti
minde mesuliyet deruhte etmiş bir parti olarak 
geçirdiğimiz tecrübelere ve karşılaştığımız zor
luklara dayandırmaktayız. Bu sebeple, maksa
da uygun ve ihtiyaçlara cevap verecek nitelik
te kabul ettiğimiz Sıkıyönetim kanunu tasarısı-
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ma tümünü benimsiyor vs Yüce Heyetinizin de 
bu yönde bir fikre sahibolacağma inanıyoruz. 

Tasarının 3 - 15 ve 23 ncü maddeleri ile ge-
t iri] en kayıtlayıcı hükümler ilk nazarda Ana
yasa ile tayin olunan temel hak ve hürriyetler
le bağdaşmaz gibi mütalâa olunabilir. Fakat, 
Anayasanın 124 ncü maddesinin son fıkrası ile 
Sıkıyönetim ilânı halinde (hürriyetlerin nasıl 
kayıtlanacağı veya durdurulacağı kanunla gös
terilir) demek suretiyle fert hürriyetlerinin ge
çici bir yönetim sekli olan Sıkıyönetim devresi 
içerisinde tamamen veya kısmen kaldırılabilece
ği esası kabul edilmiş olduğu cihetle her hangi 
bir §eki!öö bağdaşmazlık bahis konusu değildir. 

Sıkıyönetim, özel şartların tahakkuku halin
de uygulanan özel bir sıkı rejim tarzı olduğu 
için, uygulanacak kaidelerin de bu özellik içe
risinde mütalâa edilmesi zarureti vardır. Temel 
hak ve hürriyetlerin kısitlanamaıııası esası her 
halde normal şartların devamı müddetince tec
viz olunur. Devletin temel nizamını zedeliyen 
veya ortadan kaldırma yönünde gelişen olayla
rın mevcudolduğu süre içerisinde bizatihi Ana
yasanın diğer hükümlerinin de uygulanma ala
nı kalmayacağı için, temel hak ve hürriyetler
den fiilen istifade imkânı da kalmamış olacak
tır. Bu suretle temel hak ve hürriyetlerin; tümü
nün kaybını önlemek üzere geçici zaman için 
kısmen kısıtlanmasına kamu menfaati yönünden 
zaruret vardır. Kanaatimizce Anayasamızın 124 
ncü maddesinde güdülen gaye budur. 

B'i izahatınızın ışığı altında mütalâa olun
duğu, zaman, tasarı ile getirilen kayıtlayıcı hü
kümlerden en ağırlarım teşkil eden sansür, ka
rara lüzum olmadan zapt ve arama, gözaltına 
rJznna sürecinin uzatılması, Sıkıyönetim mah
kemelerinin görev sürelerinin islerin bitimine 
kadar uzatılması ve diğer hürriyetlerin kısıtlan
masını temel hakların özüne dokunma şeklinde 
mütalâa etmek imkân olamaz. 

Adalet Partisi Grupu olarak memleketin se
lâmetle idaresi, temel nizamın ve rejimin ko
runması, milletin huzurunu temin konularında 
yapılacak bütün çalışmaların yanında olacağı
mızı ve hakların suiistimali ile nisamı zedele
me yönünde gelişecek her türlü anarşik hare
ketin takipçilerine yardımcı olacağımızı, vatan 
ve millet sevgisi ile dolu insanların huzuru içe
risinde zevkle ifade etmek isteriz. 

En düğünüsün şevki iledir ki, 12 Mart Muh
tırasından sonra kurulan Hükümete yardımcı 
olduk. Vatanın, miletin ve rejimin selâmetini bu 
yolda görmekteyiz. 

Tutumumuzu yadırgayanlar veya tasvibet-
miyenler olabilir. Fakat bütün siyasi ve top
lumsal, anayasal kuruluşlarca vatan ve millet 
selâmetini ve vatanın bütünlüğünü, üzerinde 
birleşilmesi gereken asgari müştereklerin ilki 
saydığımız için bu yolda olduğumuz bilinmeli
dir. Çünkü bis Adalet Partisi mensupları ola
rak, bugün içerisinde bulunduğumuz anarşik 
ortamın; gerek Meclislerde ve gerekse Anaya
sal kuruluşlar arasında alıgari müşterekler ko
nusunda fikir birliğine varılamamış olmanın 
sonucu olarak doğduğu kanaatindeyiz. 

Bu duygular içerisinde sözlerimi bitirirken 
vatan ve millet hizmetinde samimiyetle çalışan
lara YÜC3 Alah'ııı yardımcı olmasını, Sıkıyöne
tim kanun tasarısının memlekete hayırlı olma
sın diler derin saygılarımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendini, gruplar adına konuşmalar bitmiş, 
ikinci 'kez Millî Güven Partisi Grupu adına En
ver Bahadırlı, Adalet Partisi Grupu adma Ah
met Nuteret Tuna ve C. H. P. Grupu adına Fik
ret Gündoğan söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Enver Bahadırlı. 

MÎLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA 
ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, halen tatbik 
edilmekte olan Sıkıyönetim Kanunu 1924 Ana
yasasına göre çıkarılmış bir kanundur. 1961 
Anayasamızın getirdiği yeni hükümler ve mü
esseseler vardır. 1971 T ür'kiyesi yeni problem
lerle karşı karşıyadır. Hiçbir kanun daimî 
olamaz. Kanunların zaman içerisinde, memle
ketin bünyesine ve ihtiyacına göre, değiştiril
mesi zarureti vardır. Bu itibarla eski Sıkıyö
netim Kanununun yerini almak üzere yeni bir 
kanun yapılması ihtiyacından doğan elimizde
ki tasarıyı bu açıdan mütalâa ediyor ve olum
lu karşılıyoruz. 

Memleketimizin yakın zamanda çeşitli akım
ların foteiri altında ciddî tehlikelere mâruz 
kaldığı bir gerçektir. Her türlü aşırı ve yıkı
cı faaliyetleri vahim olarak tavsibedilebilecek 
bir ortam yarattığı bilinen bir keyfiyettir. Menı-

126 -r-
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leketin biran önce huzura kavuşması bâzı ted
birlerin alınması ile mümkün olabilir. Mem
leketin selâmeti, ancak güven hissinin vatan
daşın şuurunda yerleşmesi ve vatandaşın gele
ceğe inanması ile kabildir. 

Sıkıyönetim Kanununda yapılmak istenen 
değişikliğin evvelemirde bu huzur ve güvenin 
doğmasına yardımcı olacağına inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, Millî Güven Partisi 
olarak bir hususu daha arz ve ifade etmek is
terim. Müzakere konutsu Sıkıyönetim Kanunu 
hakkında bâzı çevrelerce ileri sürülen fikirler 
Anayasamızın temel hak ve hürriyetlerini orta
dan kaldırdığı istikametindedir. Bu fikir ve 
düşüncelere iştirak etmek mümkün değildir. 
Zira-, Sıkıyönetim bir Anayasa kuruluşudur, 
bilindiği üsere Anayasamızın 124 ncü madde
sinin son fıkrasında: Sıkıyönetim halinde han
gi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin na
sıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıtlana
cağı veya durdurulacağının bir kanunla dü
zenleneceği hüküm altına alınmıştır, işte unu
tulmaması gerekli husus, Anayasamızın bu 
fıkrasının da bir Anayasa hükmü olduğudur. 
Bütün hür memleketlerin millî güvenliklerini 
himaye ve koruma için aldıkları tedbirlere mu
vazi olarak getirilen bu kanunu faydalı ve olum
lu bulmaktayız. Bu kanunun hedefi hürriyet
leri yok etmek değil, anarşiyi ve yıkıcı faali
yetleri yok etmektir. Geçici bir süre için uy
gulanacak kısıtlamalar ve kayıtlamalar hürri
yetleri kaldırmak değil, tam aksine, hürriyetle
ri ve Cumhuriyetin temel ilkelerini korumak 
ve kurtarmak maksadını taşır. 

Muhterem arkadaşlar, Sıkıyönetim tatbika
tının bugüne kadar huzur ve güveni tesis eder 
istikamette cereyan ettiğini görmekle mem
nuniyetimizi ifade eder, bundan sonra da aynı 
istikamette tatbikat göreceğine olan inancımı
zı. belirtmek isteriz. 

Bir noktaya temas etmekte fayda görmekte
yiz. Zanlı kimselerin 30 gün içerisinde hâikim 
huzuruna çıkarılması yerine, 15 gün içerisinde 
hâkim huzuruna çıkarılmasına taraftarız. Mil
lî Güven Partisi Grupu Millet Meclisinde de 
bu istikamette oy kullanmıştır. Millet Meclisi 
Geçici Komisyonunda göz altına alma süresinin 
15 gün olaark tesbit edildiği malûmunuzdur. 

Bu süreyi 24 saate indirmek için önergeler ve
rilmiştir. Kanaatimizce, bilhassa toplu ola
rak işlenen suçlarda ve gizli yürütülen yeraltı 
faaliyetlerinin aydınlığa çıkarılmasında bu sü
re yeterli değildir. Anayasamızın 124 ncü mad
desinin son fıkrası; kanunları yapacak olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bu konuda tak
dir hakkını kullanmak imkânını da vermekte
dir. Kanaatimizce gerekirse tutuklanma talebi 
ile ve yeterli bir dosya ile sanığı hâkim önüne 
çıkarmak için 15 günlük süre Sıkıyönetim dö
neminde yeterlidir ve lüzumludur. Bu sürenin 
24 saate indirilmesi bütün tedbirleri tesirsiz 
'kılacağı gibi daha fasla uzatmak da mahzur
lara yol açabilir. Bu görüşümüze uygun bir 
önergeyi maddesi geldiğinde Yüce Heyete tak
dim edeceğiz. 

iyi hazırlanmış ve Millet Meclisi müzakere
leriyle daha da olgunlaşmış olan Sıkıyönetim 
Kanununun memleketimiz için hayırlı olacağı 
inancı ile tasarının maddelerine geçilmesi le
hinde oy kullanacağımızı arz eder, Yüce Se
natoyu saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Ahmet Nusret Tuna, Adak t Partici 
Grupu adına ikinci kes. 

Â. P. GRUPU ADINA AHMET NUSRET 
TUNA (Kastamonu) — Muhterem arkadaş
larım. Adalet Partisi Grupu adına ımthtsrem 
arkadaşım Kürümoğlu görüşlerimizi ifade 
etti. Ben bâzı tarizlere kısaca cevap vermsk 
için huzurunuzu işgal ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, evet Kürümoğlu 
arkadaşım bunu ifade etti ama, ben bu mev
zua tekrar temas etmeyi zaruri görüyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Tema: ede 
ede bu hale geldik saten. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın özden, ks.mıi-
yelim hatibin sözünü, efendim. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET NUSRET 
TUNA (Devamla) — Şimdi, bir Sıkıyönetim 
Kanunu çıkarmak istiyoruz. «Efendim, eski 
Hükümetin ahmakça hareketleri» filân. 

Arkadaşlar, bu kürsü hürdür. Burada söv
mek kolaydır. Elbette bunun on mislini iade 
etmek de mümkündür. Fakat bu sakîm yollara 
niçin gidelim? Şu Cumhuriyet Ssnatosu gibi 
şahsiyetler Meclisinin ve fikrî ağırlığı olması 
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lâzımgelen bir Meclisi «ahmak, dangalak, sa
lak» gibi kelimelerle tezyif etmekten kim 
fayda görecek? Rejim mi fayda gördü bugü
ne kadar? Bunu rica ediyorum... Ben istedim 
ki, CuınJhuriyet Halk Partisine mensup ar
kadaşlarım, «hayır, arkadaşlar grupumııizun 
görüşü bu değildir» diyebilsinler. 

Arkadaşlar, biz böyle mevzularda şu Par
lâmentoyu yükseltmeye matuf gayretlerde el
birliği yapmazsak bu işin içinden çıkamayız. 
Çünkü, bu söylediğim kem sözlerin on mislini 
her saman iade etmek mümkündür. Rica edi
yorum, memleket hayrına olan yollarda bu 
kürsüyü istimal edelim. 

Şimdi, iki arkadaşım söylemek istedik
lerini söylemekten çekinir gifci bir tutumun 
içindeler. Bir Sıkıyönetim Kanunu konuşu
luyor. Buna taraftarlar anı, değiller mi? Bu
nun ifadesi yok. Kaçamaklı beyanlarla bası 
sözler söylenmek istendiğini müşahade ediyo
rum. Sayın Fikret Gündoğan arkadaşım; 
«Son hâdiseler mi bunu getirdi, birkaç çocuğu 
cezalandırmak için mi, bu kanunu çıkarıyo
ruz?» şeklinde konuştu. Arkadaşlar, Anayasa
nın 124 ucu maddesi malûm. Hangi ahvalde 
Sıkıyönetim Kanununa iıhtiyacolduğu ve na
sıl bir ihtiyaçla çıktığı meydanda. Ne diyor 
Anayasanın 124 ncü maddesi : Ne zaman sa
vaş hali varsa, ne #aman savaşı gerektirecek 
bir durumla karşılaşırsak, ne zaman ayaklan
ma olursa, ne zaman vatan va Cumhuriyete 
karşı fiilî tecavüz taşlarsa. Bu zamanlarda 
kullanmak üzere çıkarılmak istenen bir ka
nundur, Şunu da arz erleyim, belki bu kanun 
szkıyonr-t.imin. ilânından sonra rıüsakerç edil
meye başlandı. Fakat her halde Hükümet söz
cüsü arkadaşım da ifada edseoktir. Bu ka
nun Sıkıyönetimin ilânından çok evvel hazır
lanmış, bakanlar seviyesinde tetkik edilmekte 
olan bir kanundur. Binaenaleyh, «ysni vııku-
bulan hâdiseleri tecziye etmek üs?re bu ha7,s 
mi getirildi?» Şeklindeki ter sual eşyanın ta
biatına aykırı bulunuyor. Çünkü, Sıkıyöne
timin ilânından cok evvel bu kanun hazırlan
mış durumdadır, Meclislere yoni intikal et
miştir. Hem değişmeden intikal etmiştir. 

Şimdi, bâzı arkadaşlarım da şu 'topyekûn 
kor.aşinaları nazarı itibara alırsak - Türki
ye'ye yeni bir nizam getirmenin kanunu ha

zırlıyoruz gibi bir hava var. Arkadaşlar, Tür
kiye'nin normal nizamı Anayasa nizamıdır. 
Elimizdeki Anayasanın bize bahşettiği haklar 
normal haklarımizdır. Bu, kemali ile kulla
nılacaktır ama, demincek saydığım şu hal
ler meydana geldiği zaman, kendiliğinden 
değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi karar 
verirse, kendiliğinden değil. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi hürriyetlerin bir kısmının, kı
sıtlanmasına lüzum görürse Sıkıyönetim reji
mi başlar. 

Şimdi, bir kere demek M, bu kanun kendi
liğinden yürürlüğe giren bir kanun değil. 
Evvelâ Türkiye Büyük Millet Meclisinin, hür
riyetlerinin kısıtlanmasına zaman geldiğini, 
ihtiyaç duyulduğunu belirtmesi lâzımdır, bir 
kararla. Ondan sonra bu kanunla kılsıtlanan 
hakların çerçevesi yapılmıştır. Sıkıyönetim ilân 
edilir edilmez bu kanun derhal yürürlüğe gi
recek değildir. Bu, bir çerçeve kanundur. Ku
mandanlara hak tanımaktadır. Hangi hürri
yetlerin kısıtlanacağı mevzuunda kumandan
lara hak tanımaktadır. Hangileri kısıtlanabilir, 
çerçeveyi bu kanun vermektedir, tatbikatını 
kumandan yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu mevzulara iti
raz oldu. «Efendim hâkim huzuruna çıkmak 
için 24 saatten daha fazla zaman nasıl bekle
tilebilir? Muhterem arkadaşlarım, Sıkıyönetim 
komutanlarının neşretmekte oldukları bildiri
leri dinliyoruz. Şimdiye kadar vatandaş hak 
ve hürriyetine tecavüz edecek, onu hürriyetin
den mahrum bırakacak tek bir karara rasla-
dık mı? Bu kanunu memleketin içinde yetişmiş, 
o payeye ulaşmış kumandanların eline teslim 
ediyoruz. «Buyurun şu hakları kullanabilirsi
niz» diyoruz. Derhal kendiliğinden yürürlüğe 
girmiyor, o kumandan, çerçevesi gösterilen hak
lardan hangisinin kısıtlanacağına dair karar ve
riyor. Binaenaleyh bu şekilde yetişmiş ve şu tat
bikatından bütün memleketin topyekûn mem
nun olduğu kumandanlara bu hakkın tanınma
sında, âdeta bir sakınca görmede isabet olma
dığı kanaatindeyim. En güzel şekilde tatbik 
olunmaktadır. Bir aya kadar mehil verildi. 
Şimdi, kumandan alacak bir ay durdurduktan 
sonra... Hayır arkadaşlar, Anayasamızın 30 ncu 
mddesi yürürlüktedir. 24 saat içerisinde bir 
kimsenin hâkim huzuruna çıkması kaidesi mey-
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Idandadır. Ama ne oluyor? 30 güne kadar zaru
ret varsa, bunun, hâkim huzuruna gönderilme
den nezaret altında bulunmasını kabul ediyoruz 
ama, elbette kumandan o 24 saatlik hükmü tat
bik için elinden gelen çabayı sarf edecek, im
kân bulamadığı zaman ikinci günü, imkân bula
madığı zaman üçüncü günü kullanacaktır. Bi
naenaleyh, ilk başta verilmiş oln bu hakkın 30 
gün duracak ondan sonra gelecek şeklindeki 
düşüncede isabet olmadığı kanaatindeyim. Bu
nun âzami hududu 30 gündür. Fakat imkân bu
lunduğu takdirde Anayasanın «24 saati geçe
mez» şeklindeki kesin direktifini tatbik için uğ
raşacak olan kumandan bunu en kısa bir za
manda hâkim huzuruna çıkarmak için elinden 
gelen çabayı sarf edecektir. 

Arkadaşlar, bu mevzuda şunu demek isti
yorum. Kanun kendiliğinden haklan yasakla-
mıyacaktır. Lüzum görülen hakların kısıtlan
ması mevzuunda, kanunun gösterdiği hakları 
kısıtlama sırasında kumandan karar verecek
tir. Bir elden geçecektir, o da memleketin ye
tiştirdiği bir vatan evlâdıdır. Hiçbir zaman na
hak yere, lüzumsuz yere vatandaşının hürriye
tinden mahrum edilmesini istemiyecek kimse
dir. 

Sonra muhterem arkadaşlar, Anayasada «24 
saat» diyor ama, şuna da temas edeyim; «24 sa
at zarfında hâkim huzuruna çıkarılır.» Elimizi 
vicdanımıza koyalım ve düşünelim. Yani örfi 
idare işi değil. Normal zamanda adlî mevzuda 
düşünelim. Yakalanan kimse 24 saat zarfında 
hâkim huzuruna varır mı Varmaz arkadaşlar. 
Biz de bunun hâkimliğini yaptık, müddeiumu
miliğini yaptık, tatbikattan geliyoruz. Ne olu
yor? Baktın onun işi bitmedi, bir başka karako
la gönderilir. Bu suretle bu 24 saatlik müddet 
kat kat tecavüz ettirilir. Yani zaruret hududu
na kadar getirilir. Yoksa 24 saat bitti, evrakı
nı da ikmal edemedim bırakayım şeklinde bir 
suçlu bırakılmaz. Ne yapıyor bu? Bir meşrui
yet veriyor. Son hududu bir aydır, bir ay da 
her zaman kullanılacak değildir. Bu itibarla 
dermeyan edilen itirazda büyük isabet olduğu 
kanaatinde değiliz. Zaten bu, bir Sıkıyönetim 
Kanunudur. Hürriyetlerin devamlı olarak mu
hafazasını temin etmek için saydığım zaruret 
hallerinin doğduğu ahvalde kısa bir zaman için 

katlanma, hürriyetten fedakârlıkta bulunma 
devresidir. 

Şimdi, bu 30 günün pek fazla olduğu belir
tildi. Bu hafta Amerika'da cereyan eden bir hâ
diseyi bütün radyolarda dinledik. Nasıl olmuş? 
30 000 kişi gösteri yürüyüşüne kalkmış; Hükü
met 7 000 kişiyi göz altına almış, 6 000 kişiyi 
tevkif etmiş. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, toplum hâdise
lerinin başındayız. Bugünkü münferit hâdise
lerde belki bu müddete lüzum görülmez ama, 
görülüyor ki, toplum hâdiselerinin geliştiği mil
letlerde böyle fazla zamana ihtiyaç vordır. 

Bir arkadaşımız dedi ki, «hâkimler ona göre 
çoğaltılır. Muhterem arkadaşlar, örfi idare ko
mutanlığı emrindeki hâkim sayısının 5 - 6 dan 
fazla olduğunu zannetmiyorum. Yani, dilediği 
kadar çoğaltsın... Hayır. Örfi idare komutanlı
ğına 100 hâkim, 500 hâkim... Hayır; verilecek 
değildir. 4 hâkim, 5 hâkim, 6 hâkim vardır. Kur
sa kursa 4 mahkeme kuracaktır, 5 mahkeme ku
racaktır, 6 mahkeme kuracaktır. Binaenaleyh, 
bu müddetleri de, yeknazarda, serapa kullanı
lacak gibi kabul edersek uzun gözükür, ama bu 
kanunu yetişmiş bir kumandana vermekteyiz. 
Bu kumandanın hürriyetler için, vatandaşın 
hürriyeti için çırpınaçağı kanaatindeyiz. Tu
tumları bunu göstermektedir. Bundan sonra ge
lecek kimselerin de aynı titizlikle davranaca
ğına kaaniiz. Gösterilen hudutlar, zaruret hu
dududur. Elbet bunu tatbik eden kumandan en 
kısa zamanda işi bitirip, Anayasanın ruhuna 
uygun olarak hâkim huzuruna göndermeye ça
lışacaktır. Netice itibariyle bu Sıkıyönetim Ka
nunu zor zamanlar için hürriyetlerden feragat
te bulunmamız lâzımgsldiği zamanlarda, hürri
yetlerimizi kullanmak için, hürriyetlerimize 
tam sahibolmak için çıkarılmış bir kanundur. 
Müspet mütalâa edilmesini temenni eder, cüm
lenizi hürmetle selâmlarim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Fikret Gündoğan, C. H. P. Grupu adı
na, ikinci kez. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım; kanunun tümü üzerinde 
ikinci defa beni söz'almaya icbar eden neden-
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leri, Yüksek Heyetiniz burada, biraz evvel ko
nuşan kişilerin ağızlarından dinledi. 

Şimdi, bir meseleyi açıklıkla ve kesinlikle 
ortaya koymakta fayda mülâhaza ediyoruz. 
Daha konuşma sırasında bir kişinin tertipli ola
rak, bir fitne eseri olarak, kimin adına konuş
tuğumu sormasından başlıyarak, tâ İd, grup 
başkanlarına kadar Sayın A. P. Grupunun 
hâlâ.... 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Anlı-
yamadık efendim. Sataşma var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hâlâ 
bâzı tereddütler yaratmaya çalışmalarındaki 
amacı, açıkça ortaya koymak lâzımgelir. 

Diyor ki, sözcü, siz diyor, «C. H. P. olarak 
asgari müşterekTerdeki, kelime yanlıştır, asga
ri müşterek olması lâzım - bizimle beraber ol
madınız da ondan dolayı bu haler başımıza gel
di.» 

Birden der hatır eyledik. Onlarla beraber 
olmadığımız asgari müşterekler, meselâ Başba-, 
kanın eve - i bâlâya çıkmış, arışı tutmuş hırsız
lıkları mı idi? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Yeri var mı? 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Ayıp. 
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — İsmet 

İnönü ne oldu? 
BAŞKAN — Sayın Grup Başkanvekili, bir 

dakikanızı rica edeyim efendim. (Gürültüler ve 
A. P. sıralarından «çok ayıp» sesleri) Şimdi siz
den rica ediyorum, (Gürültüler) Müsaade bu
yurun efendim, rica ederim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Sözü
nü geri alsın. 

BAŞKAN — İlk konuşmanızda hakikaten 
kaba kelimesinin zıddı olan nezih kelime olarak 
tavsifine imkân olmıyan ahmak kelimesini kul
landınız. Bir cümle içinde geçtiği için 63 ncü 
madde gereğince sözünüzü kesmedim. Şimdi, 
tekrar kendisini burada savunma imkânı olmı
yan bir kişi hakkında (««ok ayıp» sesleri) ve 
umumiyetle hakaret anlamına gelen kelimeleri 
kullanmadan tenkidinizi yapmaya muktedir bir 
zatsınız. Bu nedenle sizi nezahati lisaniyeye da
vet ediyorum ve bu müzakerelerin selâmetle ce
reyanı da bunu âmirdir. Takdirinize terk edi
yorum, rica ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, çok nazik ikazınıza elbette ki, uymak 
medeniyet icabıdır. Ama, istirham ediyorum, 
bir fiili adlı adınca ortaya koymanın nezahet 
dışı olduğu iddiası ne zamandan beri hukuk te
rimi olmuştur? 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Niye suiis
timal? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica 
ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Biz 
bundan evvelki iktidann suiistimallere batmış 
başının mahkeme altına alınması için bir asgari 
müşterek ortaya koyduğumuz zaman, karşımı
za, «226 yi bulun da öyle çıkın» diyenler, niye 
o asgari müşterekte bizimle beraber olmadılar 
da, bu felâketi, kendilerinin dili ile söyledik
leri gibi.... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Niye suiis
timal? Bankalardan aldıkları paraların faizleri
ni vermemişler mi? Batırmışlar mı? O senin 
şahsi düşüncen. 

BAŞKAN —- Rica ederim efendim. Sayın 
Tığlı, Saym Tığlı... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu
günkü Hükümetin Başbakan Yardımcısının... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Niye suiis
timal? 

BAŞKAN — Saym Tığlı, Sayın Gündoğan 
lütfen. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — .. Or
taya koyduğu azîm gerçekler, memleketin bor
ca batmışlığı, yabancı ekonomiler egemenliğine 
girmişîiği, her türlü gelir dağılımının derin den
gesizlikleri, sömürü ve bütçe çıkmazları ve bu
nun gibi memlekette devletin iler tutar yeri 
kalmamışçasma ortaya koyduğu tabloyu yara
tan biz miyiz de, bunlar daha bir asgari müşte
reklerde birleşecekmiş bizimle? 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Sizin 
meselelerinizi mahkemeler bile halledemiyor. 

BAŞKAN — Lütfen susalım efendim. (A. P. 
sıralarından gürültüler) Lütfen müdahale et
meyin efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu
günkü Hükümetin Başbakan Yardımcısı Sayın 
Karaosmanoğlu bunları ortaya koymadı mı? 
(A. P. sıralarından gürültüler ve anarşi artma
dı mı sesleri) 
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İBAŞKAN — Lütfen, lütfen. Sayın Gündo
ğan lütfen sadede gelin efendim. Sıkıyönetim 
üzerimde efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sa
detteyim efendim. Sıkıyönetim üzerinde konu-
şıyorum. 

Şimdi, sıkıyönetimin sıkılığından istifade 
ederek bunları millete ve memlekete unuttur
mak mı istersiniz? 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bir şey unut
turmak istiyen yok. (A. P. sıralarından gürül-
tüler> 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamda) — Biz en 
az şu kadar dikkat edeceğiz... (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sen 24 
milyonun hesabını ver. 

BAŞKAN — Lütfen. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Benim 
vermiyecek hesabım yoktur. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Evet, par
ti olarak ver. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Benim 
hiçbir zaman, hiçbir suretle ne partimin ne de 
şahıslarının hiçbirisi hakkında takibat vardır. 
Ama, hâlâ devam eden tahkikat komisyonları
nın altından ne çıkacağını Türkler bekliyor 
Türkler bekliyor bunları. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Gündoğan. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Neyin üzerinde 
konuşuyorsa onun üzerinde konuşsun. 

BAŞKAN —- Lütfen Sayın Gündoğan, Sıkı
yönetim tasarısı üzerinde efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ta
mam, evet efendim onun üzer'indeyim zaten. 

Şimdi kim çalbuk hırsızlık ediyor? (A. P. sı
ralarından «kuluçka makinası» sesleri) Sıkıyö
netimin sıkılığından istifade ederek bunları 
unutturacaksınız, kendinizin yarattuğı toplum
sal bunalımların tek çaresini Sıkıyönetim Kanu
nu olmayışına, veya Sıkıyönetim Kanunundaki 
cezaların azlığına yükliyeceksiniz, şiddetli bir 

kanun çıkartarak dediklerinizi memleket huzu
runda ispat yoluna gideceksiniz ve Hükümetin 
'askerleri buna alet edilecek, var mı böyle şey? 
Olmaz böyle şey. 
- YİĞİT KÖKER (Ankara) — Yok böyle şey. 

RİFAT ÖZTÜBÎKÇİNE (İstanbul) — Fikir 
yok ki ne yapsın. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tasarıyı 
okumamış. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Böyle 
şey olmaz. (A. P. sıralarından gürültüler ve 
«utan utan» sesleri) Yapamazsınız bunu. Güya, 
siz diyeceksiniz ki, «Eğer Türkiye'de sömürü 
var idi ise, eğer Türkiye'de sosyal çalkantı var 
idi ise, sebebi de .Sıkıyönetim Kanunundaki ce
zaların azlığı idi. işte dediğimizin doğruluğu. 
Yeni gelen Hükümet ilk önce getirdiği bu ka
nunuyla bizi doğruladı.» işte biz bu saygı de
ğer, sizin indinizde saygı değer, bizim indimizde 
de yenilmesi, yutulması olmıyan hileye karşı
yız. (A. P. sıralarından «anarşiye karşı ol» ses
leri) 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Tah
rikçi, 

BAŞKAN — Lütfen efendim. (A. P. sırala
rından tahrikçi sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Böyle
sine bir hileden istifade ettirmiyeceğiz sisi. 
(A. P. sıralarından «anarşiyi tahrik ediyorsun» 
sesleri) 

Ha... Anarşi. Onun amansız takipçisi, (A. P. 
Biralarından gülüşmeler ve ya, ya sesleri) ve de 
yok edicisi, Türkiye'de bir jandarmaya... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O zaman biz 
seyrediyorduk karşımızda. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ... iki 
vilâyet yaşatan parti, bir jandarmaya iki vilâ
yet yaşatan parti şerefi bize aittir. (« A. P. sı
ralarından ya, ya» sesleri) Biz, Yunan istilâsın
dan, işbirlikçisinden, emperyalist istilâsından 
kurtardığımız memlekette 5 sene gibi kısa bir* 
saman zarfında bir jandarmaya iki vilâyeti bek
letecek kadar kanun hâkimiyetini tesis etmiş 
partiyiz. Bu şerefi bizim üzerimizden alacak 
güş daha doğmadı. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 
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BAŞKAN — Şimdi bir dakikanızı rica ede
yim Sayın Gündoğan, bir dakika rica edeyim. 
Muhterem arkadaşlarım, lütfedin efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sözle
rimizi beğenmiyorsunuz... 

BAŞKAM — Müsaade buyurun Sayın Fik
ret Gündoğan. Değerli arkadaşlarım.. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sataş
ma var, söz istiyorum. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Biz Sıkıyöne
timi destekliyoruz, Orduya güveniyoruz, inanç
sızsınız, sizin şüpheleriniz ve kuşkularınız... 

BAŞKAN — Sayın Ham'di Özer, Sayın Ham-
di ösar, Sayın Hamdi özer... 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan 
tahrik etmesin o zaman. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Ben.. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Komi-
nistler tutulmaya başlayınca endişe ediyor. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, ben 
ikan yapıyorum, Fakat Fikret Gündoğan arka
daşımız konuşurken bu tür müdahale olursa ta
kibe imkân, müdahaleye imkân hulamıyarvağı-
mı arz ederim. Bir sataşma vâki olursa söz hak
kınız elbetteki var, efendim. İstirham ediyorum, 
başka türlü verimli ve düzenli bir çalışmayı te
sis etmemiz mümkün değildir. Lütfetmenizi is
tirham edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — C. H. P. 
düzsn değişikliği ve ortanın solu programını 
ortaya, koyduktan sonra hâdiselerin şu veya bu 
istikamette gelişti imâsı, benim kullandığım 
nezih olmıyan kelimeden daha ağır bir lisan de
ğil midir? Buna hangi partinin hakkı vardır? 

Açıkça söylüyoruz, ayaktayız, vazgeçmiş de
ğiliz. Tam anlamında Anayasal bir düzen deği
şikliğinin bugün de, Sıkıyönetim içinde de, dı
şında da takipçisiyiz ve takipçisi kalacağız. 
Hiç kimse bizi bundan döndüremiyecektir. Biz 
Sıkıyönetim Kanununa karşı çıkmamaya, onu 
desteklemeye Grupta karar almış bir partiyiz. 

KÂZIM EARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — öyle ise ne konuşuyorsun? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bean 
şart ki, bâzı maddelerindeki ifratı düzeltebili
riz ümidi ile çırpmıyoruz. Yo, siz öyle yapmı
yorsunuz. Ve şunu da soyuyorsunuz, taihtmda 
müstetir olarak, nasıl olsa biz iktidara geliriz, 

hazırlayın, bize, hazırlayın bize der gibi; duyu
yorum sözlerinizin altındaki sessiz ifadeleri. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O na
sıl konuşma o? (A. P. sıralarından gürültüler) 

RİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, 
sizin çünkü programınızda da böyle yazılı idi, 
bundan sonra da söyliyeceksiniz, aslında bu kü
çücük hilenin içindesiniz. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ama, 
bunu Sayın Sıkıyönetim Kanununu getiren Hü
kümet ve onu kullanacak olan Türkiye'nün yüce 
varlığı ordu; siz, eninde sonunda memleketin 
kurtuluşu yükselişi, insan hak ve hürriyetleri
nin baki kalması yolunda en emin, en candan 
dost olarak yalnız ve yalnız C. H. P. ni bulacak
sınız. Aldanmaymız. (0. H. P. sıralarından 
bravo, sesleri ve alkışlar) 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkanım sataşma var. 

M. YILMAZ METE (Adana) — Kime, sa
na mı?.. Sen kim oluyorsun da sana sataşma 
oluyor? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Öztürkçine zatı-
âliniz Grupu temsiilen konuşmaya yetkili değil
siniz. Grup Başkanınız A. Nusret Tuna hazır, 
başkanvekilleri de hazır. Söz istiyor musunuz 
Beyefendi? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Bende
nize fitne dedi, sataşma var şahsıma, söz isti
yorum. 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Şahsı
ma sataşma oldu, efendim. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Ge
cekondudan bahsetmedi ki. 

BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkçine istir
ham ediyorum, efendim. Grup adına yetki al
madan konuşmaya yetkili değilsiniz, efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Şahsı
ma sataşma var, şahsım adına istiyorum. 

BAŞKAN — Yok efendim, şahsınıza sataşma 
yok. Buyurun efendim. Sayın Barutçuoğlu ri
ca ediyorum, efendim. 

A. P. GRUPU ADINA A. NUSRET TUNA 
(Kastamonu) — Muhterem arkadaşlar... 
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BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna bir dakika
nızı istlirlhaım edeceğim. Tekrar bir sataşma ne
deniyle söz istemeye vesile verecek konuşma 
yapmamanız is'tirhamiyle, sataşmaya münihasır 
bir konuşma yapmanızı rica ediyorum efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA A .NUSRET TUNA 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, evvelki 
konuşmamda bütün görüşmelerimizin Senato
nun ağırlığına yaraşır bir hava içerisinde geç
melini rica etmiştim. Bunun mukabelesi, T. B. 
M. M. nin tetkikinden geçmiş, karara bağlanmış 
bir mevzuun T. B. M. M, kararı hilâfına orta
ya atılması ve bir partinin genel başkanının bu 
karara rağmen hırsızlıkla itham edilmesi şeklin
de tecelli etti. 

Muhterem arkadaşlarım, bir konuşmamda 
4aha arz etmiştim. Bu memleketlin başında va
zife alan kimseleri yıpratmak isıtiyen bedbaht 
kimseler çeşitli isnatlarda ve iftiralarda bulu
nurlar. (A. P. sıralarından, «bravo» sesi) Bu 
komisyonda demiştim ki, Atatürk zamanına ait 
isnatları o Devlerin büyük kurtarıcısının şahsi
yetine hürmeten dile getirmiyeceğim. Fakat, on
dan sonraki zamana ait beyanlara kısaca temas 
etmiştim. Ve demiştim ki, ben, biz bu kimselerin 
hırsızlığında ısrarlı değiliz. Memleketin ön sa
fına atılan, hizmet görmek istiyen bu vatan ev
latlarına karşı çeşitli yollardan menfaatleri ha
leldar olan kimseler daimî isnatta ve iftirada 
bulunabilmektedir. Biz sokakta dolaşan bu söz
leri Cumhuriyet Senatosu Kürsüsüne getirip bu 
hizmet gören vatan evlâtlarım küçültmeye uğ
raşırsak bundan hiç birimiz, hiçbir teşekkül, 
hiçbir parti, hiçbir vatanperver Türk evlâdı 
fayda görmez. 

Muhterem arkadaşlarım, söylenen sözlere mi
sal olmak üzere tekrar söylüyorum. Ben bu va
tan evlâtlarının vatana hizmetten gayrı bir ga
ye uğrunda çalışmadıklarını bilerek şunu söylü
yorum : 

Sayın İnönü'nün kardeşlerinin 1943 ve ile
risinde şu memleket için, «millî birader» diye 
sözü geçmemiş midir? (C. H. P. sıralarından 
itirazlar) Hangi mal bulunmadığı zaman, millî 
biraderin, efendim, tasarrufunda, onun el koy
masından... 

BAŞKAN — Sayın Tuna, tekrar rica ede
rim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — ... 
onun karaborsaya sevk etmesinden ileri geldi
ği söylenmemiş midir? (C. H. P. sıralarından 
müdahaleler ve gürültüler) 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Niçin tah
kikat istemediniz? 

BAŞKAN — Tekrar bir sataşmaya meydan 
vermiyelim, rica ediyorum, efendim. Lütfen, 
rica ediyorum. (C. H. P. sıralarından müdaha
leler) 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Senin Baş
bakanın hırsızdır. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Gö
rüyor musunuz, arkadaşlar? (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

EKREM ÖZDEiN (istanbul) — o kadar. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Gö
rüyor musunuz arkadaşlar, görüyor musunuz 
arkadaşlar? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna, rica ede
ceğim, efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bir 
arsa hırsızlığının dedikoduları... 

BAŞKAN — Sayın Özden, rica edeceğim... 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bir 
arsa hırsızlığının dedikoduları ayyuka çıkmamış 
mıdır? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Dedikodu 
değil, evrak ile sabittir. 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna, rica edi
yorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Ar
kadaşlar, ben bu sözlerin adamı değilim. Ben, 
şu 10 yıllık müddet içerisinde buradayım ve hiç
bir zaman da bu mevzuu ortaya atmadım. Ama, 
bir grup sözcüsü kalkar da, T. B. M. Meclisi 
tahkikatına rağmen ıbu kalbîl isnat ve iftiraya 
devam ederse, söylenen sözleri akla getirmek 
bizim için bir vazifedir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Beraat mı 
etti? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bir 
vazife olur. 

EKREIM ÖZDEN (istanbul) — Beraat mi 
etti. O töhmetin altındadır, hâlâ da altında
dır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efen
dim. Sayın Özden, lütfen. 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hâlâ altın
da, hâlâ altındadır. Yanma kâr mı kalacak? 
(Karşılıklı müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Özden, Sayın Özden, lüt
fen efendim. Lütfen Sayın Nusret Tuna, rica 
ederim, bağlayınız, efendim. 

ÖMER UÖUZAL (Eskişehir) — Müfteri du
rumunda kalacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna, bağlayınız 
efendim, rica ederim, sataşma yapacaksa biz ce
vap veririz. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, grupum, hiçbir suiisti
malin gizli kapaklı kalmasının taraftarı değil
dir. Açtığımız tahkikatlar, Genel Başkan iğin.. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Tahkikatın 
önüne set çektiniz. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — ... 
Genel Başkan için ona inandırıcı, şahsını bu iş
le alâkalı gösterici en ufak bir delil gösteriniz 
sisinle beraber olduğumuzu ifade etmek isterim. 
(O. H. P. sıralarından, «Hah, hah» sesleri) 

Fakat, sizin muhalefet şerhi veren Tahkikat 
Komisyonu üyeniz dahi yapılmış olan muamele
de, bâzı usulsüzlükler olduğundan bahsetmiş, 
kanunsuzluklar olduğundan bahsetmiş; fakat, 
Başbakan Demirel ile irtibat ve münasebeti ol
duğuna dair en ufak beyanda bulunamamıştır. 
(C. H P. sıralarından, «bulmuştur» sesleri ve 
A .P. sıralarından, «Yok öyle şey» sesleri) 

Dedik ki, arkadaşlar, yeni deliller ortaya ge
tirildiği zaman her zaman bunun tetkiki müm
kündür. Huzurunuzda tekrar söz veriyoruz, 
Grupum hiçbir suiistimalin kap ayıcısı, gizi ey i-
cisi değildir. (A. P. ve O, H. P. sıralarından, 
«bravo» sesleri) Bu Devlet arşivleri daha faz
la istifade edeceğiniz şekilde ellerinize geçmiş
tir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) - - Niye orada 
karar verdiniz? 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın özden, lütfen. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bü
tün parlömanterleri, bütün Hükümet erkânım, 
elinde kudret olan herkesi vazifeye davet edi
yorum. Eğer ellerinde bizim Genel Başkanımı
zın suiistimalde bulunduğuna dair en ufak bir 
delil varsa buraya getirmesi şeref ve namus 
borcudur. (A. P. sıralarından, «bravo» sesleri 
ve C. H. P. sıralarından, «yakında» sesleri ve 

A. P. sıralarından. «Hâlâ ne konuşuyorsunuz?» 
sesleri) 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Keresteler 
kâfi, bütün Devlet inşaatlarında onun kereste
leri var. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Yal
nız... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hâlâ 
ne konuşuyorsun, benim partimi, benim grupu-
mu nasıl olur da töhmet altında bırakırsın? 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen, Sayın Özden, 
Sayın Ege, lütfen efendim, (Karşılıklı müdaha
leler ve gürültüler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hâlâ 
konuşuyor, efendim, (A. P. sıralarından, «Ol
maz, olmaz bu, o hasta, o hasta.» sesleri) Be
nim partim gibi büyük bir parti... (Gürültüler) 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Çok büyük 
bir partidir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Özden, lütfen 
Sayın Özden, lütfen Sayın Ege. 

Beyefendi, bir dakika efendim, rdca ediyo
rum, satıâliniz mümtaz bir arkadaşımızsınız. 
Cevap veriliyor efendim, cevap veriyor, istirham 
ediyorum. Peki böyle karşılıklı konuşma olur
sa... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — ihtar 
ediniz, 

BAŞKAN — Efendim, ihtarımızı yapıyoruz, 
istirham ediyorum. 

Buyurunuz efendim, devam edin, Sayın Nus
ret Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, bâzı muamelelerde bir 
kardeşinin kötü arzusundan, bir memurun ya
ranma duygusundan doğan kanunsuz ve nizam
sız hareketler olabilir. Bu gibi hallerin tetkik 
mercii Türk adliyesidir, bağımsız Türk mahke
mesidir. Onlar için bir iddianız varsa, her va
tandaşın mahkemeye müracaat etme ve delille
rini gösterme hakkı vardır. Eğer, Genel Başka
nımız için bu beyanda bulunuyorsanız, bugün 
Devletin arşivleri elinizdedir, yeni delil getirin, 
ikna edici delil getiriniz. Biz, hiçbir zaman bir 
kötülüğün, suiistimalin müdafii ve taraftan ol
madığımızı tekrar tekrar ifade ediyoruz. Ayrı
ca, böyle kötü bir yolun takipçisi olmıyacağı-
niizı da belirtmek istiyorum. 
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Muhterem arkadaşlar... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Anayasa 
Mahkemesi kararı... 

AHMET NUSEET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, şu sözleri söylemekten 
ben de muazzezim. Bir örfi idare konusunu ko
nuşuyoruz, C. H. P. li hatip arkadaşım çıkıp 
geliyor, «ahmak, ahmak» diye hitabediyor. 

OSMAN SALîHOĞLU (Sakarya) — O, onun 
terlbiyesidir, o, onun üslûbudur. 

AHMET NÜSEET TUNA (Devamla) — 
Tekrar, ikinci defasında geliyor, «Hırsız bir 
Basibakan» diye beyanda bulunuyor. 

İİİİFAT ÖZTÜR'KÇİNE (istanbul) — Bir 
daha saçileaüyeceğim. diye deliriyor. 

AHMET NUSEET TUNA (Devamla) — Ar
kadaşlar, bu sözlerin buraya yarasmıyacağı ve 
yaramadığı kanaatindeyim. Söylemiş olduğum 
hırsızlık isnadını, arsa yolsuzluğu isnadını bir 
meşru müdafaanın hududu içinde kabul etme
nizi, benim tutumumun, benim konuşma tarzı
mın bu olmadığını kabul etmenizi rica ediyor ve 
tekrar hepinizi hürmetle selâmlıyorum. (A. P. 
aralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir. 

Saym Millî Savunma Bakanı, tümü üzerin
de görüşecek misiniz, efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Arkadaşlar konuştuktan sonra. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

ym Baykan, Sayın Giüıdoğan, bulundukları 
yerden, «Sizin fiiliniz» diye bir söz sarf ettiler, 
bununla n3yi ifade etmek istiyorlar? Söz isti
yorum, istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Anlamadım efendim, rdca edi
yorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gru-
pumun tümüne, «Sizin fiiliniz.» diye söz atı
yorlar. 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna cevapladı 
efendim, bu sataşmayı. Bu sataşmayı cevaplan
dırdı, efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ha
yır efendim, hâlâ söylüyorlar, oturdukları yer
den. 

BAŞKAN — Şimdi ıfctıîaımıza gelen bir şey 
yok, rica, ediyorum, istirham ediyorum. 
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| İSKENDER OEINAP EGE (Aydın) — Niye 
yok? 

BAŞKAN — Sayın Grup Başkanı lâzım ge
len konuşmayı yaptı, sataşma nedeni ile. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sa
yın B'aşkan, istirham ediyorum, bundan daha 
•ağır bir itham olamaz. 

BAŞKAN — İstirham ederim, ne istiyorsu
nuz beyefendi? Grup Başkanınız burada. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, istirham ediyorum, ben her hangi bir 
hâdise ve mesele çıkartmak isteniliyorum, yal
nız oturduğu yerden, «fiiliniz» diyor. Nedir 
bu? (C. H. P, sıralarından, «Anayafsa MaJhkemesi 
kararı vardır.» sesleri) 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Anayasa Mah
kemesi kararı vardır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, Sayın Öz
den. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Par
timi ve Grupumu tümü ile töhmet altında bı
rakamaz. 

BAŞKAN — Sayın iskender Cenap Ege, bir 
grup itham altında bırakılamaz, sözünüz doğru. 
Fakat, bir saym üyenin de, diğer lir sayın üye
nin söylediği ve Başkanlık Divanının ıttılaına 
gelmiyen sözden dolayı soru sormak hakkı da 
yok. Grupumızu şeref ile, dirayetle temisil eden 
arkadaşlarınız filhal salondadırlar. Bu sataşma 
vaki ise, bu sataşmadan dolayı da söz hakları 
derkârdır. Onun için lûtufkâr anlayışınızı rica 
edeceğim. 

Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. Şahıs
ları adına yapılacak konuşmalara geçiyorum. 
Bu arada bir önerge gelmiştir, okutuyorum : 

Saym Başkanlığa 

Şahısları adma konuşma süresinin 10 daki
ka olarak sınırlandırılmasını saygı ile arz ve ri
ca ederim. 

istanbul 
Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Nereden çı
kardın, bunu? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Fik
rini 10 dakikada anlatamıyan insandan hayır 

I mı gelir, kardeşim? 
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BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
şahıslan adına ses alan arkadaşlarımız l i ki
şidir Adlarını tekrar okutuyorum: Hikmet İs
men, Kasım Gülek, Sırrı Âtalay, Ömer Ucuza! 
Mehmet Hazer, Hamdi özer, Ekrem Özden, 
Sayın Çizrelioğlu, Azmi Erdoğan, Fehmi Alp
aslan, Nurettin Ertürk, Salih Tûrkrnen . 

Buyurunuz Saym Sırrı Atalay, önergenin 
aleyhinde. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Öztürkçi-
ne konuşmaların saman ile sınırlandırılmasına 
dair bir önerge vermiştir. Sayın Öztürkçine, 
İçtüzüğün emrettiği gibi konuşmaların en as 
olanı ile, yani 10 dakika ils sınırlandırılmasını 
istemişlerdir. 

Görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı cid
den önemli bir yasa tasarısıdır. Anayasayı ilgi
lendiren yönleri vardır, diğer kanunları ilgilen
diren yönleri vardır. Bu sebeple tümü üzerinde 
söz alan saym üyeler gerektiği kadar konuş
ma haklarına sahibolmaları, maddelerde daha 
çok konuşmak sureti ile müzakerelerin daha 
çok uzaması ihtimali belirebilir. 

Bu sebeple, arkadaşımdan rica edeceğim, 
önergelerini geri alsınlar. Tümü üzerindeki gö
rüşmelerde söz alan arkadaşlar görüşlerini ifa
de ederler, Saym Bakan cevap verir ve böyle
likle öyle sanırım ki, tümü üzerindeki madde
lere geçilmesinde aleyhte kimse de oy kullan
maz. Maddelere gettikten sonra görüşmeler da
ha rahat ve daha sükûnet içerisinde geçebilir. 
Ama tümü üzerindeki görüşmelerde üyelerin 
15 veya 20 dakika içerisinde ifade etmek iste
dikleri hususlar kısıtlanırsa, bu kez bu umumi 
görüşlerini maddeler üzerinde ifade etmek su
reti ile daha çok bir zaman kaybına sebebola-
bilL\ 

Bu sebeple izin verirseniz 1961 Anayasası
nın salık verdiği ve çıkarılmasını çoktan iste
diği ve fakat şimdiye kadar çıkarılmıyan, ama 
nesiller boyu bir ömre sahibolmasını dilediği
miz ve sadece bugünkü şartlara cevap değil, 
gelecek günlere de cevap verecek, bir reaksi
yon yasası değil de, gerçekten bir Sıkıyönetim 
yasası olmayı nasip kılacak bir nitelikte ol
masını arzu ettiğimiz bu yasa üzerinde tÜL 
görüşmeler serbestçe ifade edilebilsin. Noksan 

taraflar, Anayasa ile çelişkisi olan taraflar gos-
teriiebiîsin. Ama, sonunda da bugün çıkarabile
lim. 

Böyle olmadığı müddetçe, tümü üzerindeki 
görüşmeleri kısıtlarsak; yasaları bir def a görüş, 
basılır basılmaz görüş, iyi okumadan görüş ve 
10 dakikada görüş. İşte hep çektiklerimiz bun
dandır. Biz yasaların görüşülmesinde snırla-
•iialar koyuyoruz. Başka memleketlerde yasa
lar 5 defa görüşülür. Amerika'da kanun kai
deleri var, 5 defa görüşülür; 1, 2, 3, 4 değil ve 
caat'erce, günlerce görüşülür. Ye en nihayet 
yasa akar. Amerika Anayasası 200 yıla yakın 
bir ta>ili içerisinde değişmemiştir; 10 - 12 ta
ne ek ma-'Mesi vardır. 

OSMA& SALİHOĞLU (Sakarya) — Oraaa 
üyeler de yasa üzerinde konuşurlar. 

E AŞ »I AN — Lütfen. 

SIERI ATALAY (Devamla) — Başka mem
leketlerde de yasalar üzerinde tartışılır. Bir 
şeyden korkmıyalım, bir şeye alışalım. Yasalar 
üzerinde knouştuğumuz zaman acı konuşalım, 
tatlı konuşalım, yasalar üzerinde birbirimizi 
yiyelim, ama bunu Türkiye'nin ortamına inti
kal ettir miy elim. Önemli olan, bir spor maçı gi
bi burada karşılıklı olarak meseleleri açıkça, 
cesaretle, korkusuzca, bütün açıklığı ile görü
şelim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hattâ bir 
birimizi kıralım, ama koridora çıktığımız za
man da, yahut ülkenin sahtında bunları mese
le etmiyelim. iyi yasalar böyle çıkar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Yoksa, sü
ratle çıkaralım, ama sükûnetle çıkaralım der
sek yasalarımızı hep böyle çıkarırız ve iki gün 
sonra da yanlışları ve noksanları çıkar ve de
diğim gibi reaksiyon kanunları çıkar. 

Bilirsiniii, 1961 Anayasasının en büyük ka
bahati nedir? Bâzı yerlerinde reaksiyon hüküm
leri taşımasıdır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kabahat si
zin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — izah edece
ğim, müsaade ederseniz. 
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1981 Anayasasında reaksiyon hükümleri var
dır. Şimdi reaksiyon yasaları çıkarmıy alını, 
günün icaplarına göre değil, tecrübelerimize 
göre çıkaralım. Bugünün ortamını, ama gelecek 
günlerin şartlarını da düşünerek yasalar çıkar
talım. Yoksa, bugün şartlar getirmiş, bugün 
kü şartlar içerisinde ünüform bir zihniyetle ya
salar çıkarılması konusu var, Açıkça söylüyo
rum, hepimiz çıkarılmasından yanayız. Ama, 
isteriz ki, iyi bir yasa çıkarabilelim, uzun ömür
lü ve hepimizin memnun olabileceği ve gelecek 
neslin evlâtlarının fikir hürriyetinden yana olan, 
temel hak ve hürriyetlerine evlâtları gibi sahip 
çıkabilen insanların hasletini taşıdığı duygular 
içerisinde yasalar çıkarabilelim. Bu bizlere şe
ref verir. Yoksa, alelacele çıkarılmasının mah
zurları vardır; ama, çıkarılmasmdan da yana 
olalım. Bırakın konuşalım, konuşmsda fayda 
vardı:1, konuşmada rahatlık vardır. Biraz önce 
çok kızdığınız hususlar, daima az konuşturmayı, 
geçmiş iktidarın supap boruları olarak ara
mızdan ileri geldi. Zannettiniz ki hep, az ko
nuşturacağım, hürriyetleri kısacağız, rahat ede
ceğiz. Yolu bu değildir. Rica edeceğim, madde
ler üzerinde uzun görüşmelere gitmeden ve bu 
yolda önergeler verip bütün maddelerde ko
nuşmadan, tümü üzerinde izin verin kısıtlamı-
yaiızn, rahatlıkla görüşelim, ondan sonra da 
maddeler üzerinde de önergeler verilir, kabul 
veya reddedilir, ya değiştirilir yahut kabul 
edilir, yasa çıkar. Ama kısıtlarsanız peşinen 
söyliyeyim ki daha uzar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tehdit bu. 

SIRRI ATALAY (Davamla) — Uzar dedi
ğiniz zaman, «tehdit» diyorlar görüyor musu
nuz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gayet tabiî, 
şart sürüyor sunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hep peşin 
yargılara sahibolmanın hükmü, Peşin yargıları 
yerleştiririz kafamıza, oturma zahmetlerinden, 
gece yarılarına kadar bulunma zahmetine kat
lanmayı... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir dakika ri
ca edeyim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Çabucak bit
sin deniyor.. 

ı BAŞKAN — Sayın Atalay, bir dakika rica 
edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi sayın hatibe 
müdahale işi uzatıyor. Lütfedin efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, 
bir tüzüğümüz var. 

BAŞKAN — Ama lütfedin bunu yapmayın 
efendim, Söz kesmeyin beyefendi, rica ederim 
efendim. Buyurun Sayın Atalay. Lütfen topar
layın efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Tümü üze
rinde konuşmalar uzarsa belki gece yarılarına 
kadar çalışılır. Bu mu? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Çalışırız. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Güzel, o hal

de kısıtlama niçin? 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım efen

dim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tüzüğü, siz 

çıkardınız. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım efen

dim, Sayın Ucuzal. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Tüzük, be-

hemahal tümü üzerinde görüşmelerde üyeler 
10 dakika konuşacak diye, A. P. li üyeler sınır
layıcı önergeler hazırlasın diye, bir hükmü ta
şımıyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O zaman 
siz Başkanvekili idiniz, tüzük çıkarken. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Böyle bir 

hükmü taşıyor mu Tüzük? Taşımıyor. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne güzel 

esbabı mucibe. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. Efendim, sa

yın üyelerin yasanın tümü üzerindeki konuş
malarını 10 ar dakika ile sınırlandırılması hak
kında önerge verildi... Aleyhinde de Sayın Ata
lay konuştular. Oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... 34 saym üye önergenin 
kabulü lehinde oy kullanmış, 20 sayın üye aley
hinde oy kullanmıştır. Bu nedenle 10 ar daki
ka ile konuşma kabul edilmiştir, efendim. 

Söz sırası Sayın Fatma Hikmet işmen'de. 
Buyurunuz efendim. Saat 17,33 tür. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, saym senatörler; bugün huzuru-

1 nuzda görüşülmekte bulunan yeni Sıkıyönetim 
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kanun tasarısı özellikle iki yönden büyük bir 
önem taşıyor. 

Bunlardan birincisi; 1940 tarihli nı'evcut ka
nunun 1961 Anayasamızın gerisinde olması do-
layusiyle demokratik bir anlayışla yeniden ele 
alınması gerekirken tamamen aksine, daha ge
ri adımlar atılmalıdır. 

ikinci husus; Parllömanterler maaşları me
selesinden sonra ve ondan da fazla olarak ilk 
defa Meclislerin huzuruna Anayasaya bu de
rece açıkça aykırı tekliflerin getirilmesidir. 

Bu tasarıyı getirtenler, ona oy verenler, her 
şey bir yana Anayasamızın meselâ bir 30 nıcu 
maddesini, mes'elâ bir 25 nci maddesini nasıl 
oluyor da yok sayabiliyorlar? 

İşlerine geldiği sürece demokrasi havarisi 
olarak geçinenler, Anayasal hükümleri apaçık 
bir şekilde ihlâl ederken, iki taraflı demokrasi 
anlayışlarının açığa serildiğimin farkında ol-
mıyaıbiliirler mi? Onu bilemiyorum. 

Farkındalar mı, değiller mi orasını pek bi
lemem, ama bugün kamu oyunda bilinen şu
dur ki; Anayasaya ve demokrasiye açıkça mey
dan okuma çabaları, toplumumuzun uzun mü
cadelelerle oluşturduğu demokrasi düzenine ve 
1961 Anayasamıza kasdetme çabalarının en be
lirgin olanlarından biridir. 

Anayasamızın; «Yakalanan ve tutuklanan 
kimse, tutulma yerine en yakın mahkemeye 
gönderilmesi için gerekli süre hariç, 24 saat 
içimde hâkim önüne çıkarılır ve bu süre geçtik
ten sonra hâkim karları olmaksızın hürriyetin
den yoksun kılınamaz. Yakalanan veya tutuk
lanan kimse, hâkim önüne çıkarılınca durum 
hemen yakınlarına bildirilir.» şeklindeki 30 ncu 
maddesini çiğniyerek yeni kanunda bir aylık 
nezarette tutma süresi öngörülmek ne demek
tir? 

Yine Anayasamızın; «Basımevi ve eklenti
leri ve basın araçları, suç vasıtası olduğu ge
rekçesiyle de olsa, zapt veya müsadere edilemez 
veya isletilmekten alıkonulamaz.» diyen 25 nci 
maddesıi varken, maitbaa kapatma yetkisinin 
verilmesi ne demektir? 

Sıikıyıönetiınin ilân gerekçelerinin dışına çı
karak her türlü işçi ve emekçi hak ve eylem
lerini ıtümden yok edebilmesi, özerk kurumla
ra istediği gibi el uzatalbilmesi ne demektir? 

Her türlü safsata ve demagojinin ötesinde 
bütün bunlar, toplumumuzun demokratik hak
larını, haîjk oyuna dayanan, halkımızın gön
lüne ve bilincine yerleşmiş bulunan 1961 Ana
yasasını boğazlamak çabalarıdır. 

Sayın senatörler; Yüce Heyetiniz her türlü 
aııti - demokratik niteliğin ötesinde Anayasayı 
açıkça çiğnemeye cüret eden bu tasarıyı oldu
ğu gibi geri çevirmelidir. Bu Anayasayı ihlâl 
macerasına ortak olmamalıdır. Hiçbir parti ve 
hiçbir Parlömanter bu Anayasa dışı vebale 
katılanların demokrasi hayatımızda ve siyasi 
talihimizde açık alınla yer aliamıyacağını unut
mamalıdır. ilerici ve demokratik güçler bu 
vebali paylaşan politikacıların içyüzlerini hal
kımızın gözleri önüne elbette ki sereceklerdir. 

Yüce Senatonun şimdi yapması gereken, an
tidemokratik seslere ve baskılara kulak asma
dan bu önemli demokratik sınavı vermektedir. 

Sayın senatörler; tasarı, Anayasamıza uy
gun, demokratik bir anlayışla yeniden ele alın
malıdır. Anayasayı açıkça çiğniyen hükümlerin 
ayıklanmasından başka tasarıya, demokratik 
hakları ve özgürlükleri güvenci altında tutan 
hükümler konulmalıdır. 

Bu msyanda, sıkıyönetimin icratının ilân 
gerekçesi ile sınırlı olduğu hususu açıkça be
lirtilmelidir. 

Bu husus son derece önemlidir. Bugünkü 
uy^iîlamasiyle sıkıyönetim, giyim - kuşam me-
sebhrinde halka nasihat vermekten, trafik 
düzenlemesine kadar toplumsal hayatımızın he-
nısn heınen her noktasına müdahale etmekte ve 
düzenlemeler yapacaktadır. Oysa, sıkıyönetimin 
ilân gerekçesiyle bağlı kalması ve bu gerekçe
nin dışında kalan konuları mülkî idareye bı
rakması,. bunlara karışmaması gerekir. 

Üniversitelerden kitap toplamaya kadar va
ran tüm hukuk dışı uygulamaları kesinlikle 
meneden hükümler mutlaka yer almalıdır. 

Sıkıyönetim mahkemelerinden bahsedilmek
tedir. Sıkıyönetimle ilgili suçların, 138 nci 
maddede sayılan mahkemeler dışında ihdas 
edilen bir organ olan sıkıyönetim mahkemele
rinde görülmesi, özel mahkeme ihdası yönün
den Anayasaya aykırıdır. Ayrıca, yürütme 
organına suçun işlenmesinden sonra hâkim ata
yarak duruşmaya yön verecek etki yapma ola-
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gani tanıdığından büyük sakıncalar taşımakta
dır. Bu suçların hâkimleri önceden belli olan 
olağan askerî mahkemelerce yargılanması ge
rekir. 

Sıkıyönetimin ilânından önce işlenen suçlar
dan hangilerinin askerî mahkemelerce görüle
ceği teminatlı hâkimlerden oluşan yargı or
ganları tâyin etmelidir. Sıkıyönetim sona erin
ce, askerî mahkemelerin görevinin devam et
mesi hukuk tekniği ile bağdaşmıyan antide
mokratik bir anlayıştır. 

Sayın senatörler, uzun uzun tekrar söyle
meye bile lüzum yoktur ki, vatandaşların bir 
ay sonra hâkim önüne çıkarılması, matbaaların 
kapatılması gibi Anayasa dışı tedbirler tasarı 
yeniden ele alındığında hatıra bile getirilme
melidir. 

Ancak bütün bunlar demokrasiye ve Ana
yasaya asgari bir saygı kalmışsa ' yapılacak 
şeylerdir. 

Benden evvel konuşan bâzı sözcülerin ifade
lerinden anlaşıldığına göre, sermayedar sınıf 
politikacıları bu saygıyı göstermeye niyetli de
ğildirler. Aksine halikımızın demokratik hak
larını ve Anayasayı çiğnemeye kararlıdırlar. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Kimlerdir 
onlar? 

BAŞKAN — Sayın özden. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Sayın senatörler, demokratik kurallara ve Ana -
yasaya bağlı olmak hâlâ geçerli ise, Yüce He
yetinizin bu tasarıyı reddetmesi gerekir. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde, kendisini der
hal Anayasa Mahkemesi önünde bulacak ve 
onu hazırlıyanlarla destekliyen, sözüm ona de
mokrasi savunucuları, halkın önüne çıkıldığın
da Anayasa dışı davranışların hesabını veremi-
yeceklerdir. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) - - Saym Baş
kan, bu nasıl lâf? 

NURETTİN AKYUET (Malatya) — Utan
mıyorsun. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın İsmen, rica 
ederim. Komisyon Başkanı buyurunuz efendim, 
bir emriniz mi var? 

GEÇİCİ KOMİSYON 'BAŞKANI YİCrİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, «sözüm 
ona Anayasa destekçileri» falan filân, gayet 

•acaip lâflar. Hükümete, Devlete, Millete ha
karet ediyor buna nasıl müsamaha ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Beyefendi, Sayın Yiğit Köfcer 
size hitabsdiyoram. İstirham ediyorum. Bun
dan 67781 ki, davranışınız zatıâliniz gibi de
ğerli bir Parlamentere yakışır mı? Sizin davra
nırınız Başkanlık Makamına karşı kınadığınız 
Fatma Hikmet işmen'in beyanından daha mı 
hafif, isüıham ediyorum, rica ediyorum. Baş
kanlık vazifesini müdriktir. Başkanlık bir hati
bin sözünün ne vakit kesileceğini Tüzük gere
ğince takdir eder. İstirham ediyorum efendim. 
Rica ediyorum. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Mükem
mel de sırıtıyor, bir de gülüyor. 

MEHMET HÂZEB (Kars) — Anayasanın 
dışiüdasrmz. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, Sayın İs
men. Bir dakika içinde lütfen toparlayın efen
dim. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Bu gürültüler hesaba katıldı mı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, onlar hesaba 
katıldı efendim. Rica ederim, bir dakikanız 
var, ondan sonra müsamaha mümkün değil efen
dim. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Teşekkür ederim, 

Toplumumuzun ilerici demokratik güçleri, 
politikacıların parlak demokratik ifadeler 
arkasında nasıl antidemokratik bir çehre taşı
dıklarını apaçık ortaya koyacaklardır. Şart
lar ve baskılar ne olursa olsun Anayasamızı 
yaratan, onu yaşatan toplumsal dinamiğimiz 
•demokratik haklarına sımsıkı sahip çıkacak
lardır. 

Saygılarımla, 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Gözü

nüzde kalacak. 

BAŞKAN — Saym Kasım. Gülek. Buyuru-
ILY'? Efendim. 

EASTM GÜLEK CC;iRiharba?kamnca S. Ü.) 
— fjj.ym Başkan. Yüce Senatonun değerli üye
leri. Odcycnctim istenen bir çey değildir. Ancak, 
ağır şartlar altında getirilir. Beyle ağır şart
lar altında getirilen Sdsyönetinün dayanması 
gervken !••-:•"ntm ü^eri^doy;^. Bu kanun, önümüz
deki değişiklik gelinceye kadar, mevcut kanun 
192"̂  Anayasasına dayanırdı, yenisini çıkarmak 
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lâzımdı. Anayasanın da emri bu idi. Gönül is
terdi ki, bu kanunun konuşulması Sıkıyönetim 
devresine gelmesin. Ama, daha evvel hazırlan
mıştır; bunun hususi bir mânası olduğu üzerin
de durmamak gerekir. Bu kanunu, Sıkıyönetim 
devresi için değil, bugün için değil, uzun bir 
zaman için çıkarıyoruz. Objektif olmak zorun
dayız. Anayasa maddesine dayanan bir Anayasa 
müessesesidir, Sıkıyönetim. Temel hak ve hür
riyetler durur, bunları geçici bir devre için kı
sıtlar. Zaman, zaman dünyanın her yerinde Sı
kıyönetim ilânı gerekebilir. Daha kısa bir za
man evvel Kanada'da sadece Sıkıyönetim de
ğil, harb hali ilân edildi; bir Bakanın öldürül
mesi dolayısiyle. 

Sayın arkadaşlarım, ben, Sıkıyönetim Ka
nununun uzun, uzun tahlilini on dakika içinde 
yapamam. Bir nokta üzerinde duracağım. O da 
sansür. Sansür, Türkiye'de de dünyada da kö
tü bir kelime, arzu edilmez. Gönül ister ki, san
sür lâzım olmasın. Basm, kendi kendini mura
kabe etsin. Basın, büyük, kuvvetli bir silâh. 
Sıkıyönetim devri için değil yalnız, normal de
virlerde de basının kendikendini murakabe et
mesi lâzımdır. Hürdür basın. Ama, kendi ken
dine sormalıdır; hürüm, istediğimi yazarını. 
Ama, bu yazdığım, memleketimin hayrına mı
dır? Eğer, vicdanı bunun memleketin hayrına 
olmadığını söylüyorsa hür olmasına, yazma yet
kisi olmasına rağmen yazamamalıdır. Yalan ha
ber, esaslı olmıyan haber yazılamamalıdır. Ba
sın gibi büyük kuvveti iyi kullanmazsa basın, 
o vakit hürriyetinin kısıtlanması yerinde olur. 

Sayın arkadaşlarım, basın hürriyeti uğrunda 
yıllarca emek veren, günü geldiği vakit hapise 
giren arkadaşlarımız var. Bunlar basın hürri
yetinin basın sorumluluğuyla beraber gittiği 
kanısındadırlar. Bugüne varacağımızı umuyo
rum. Ama, o güne varıncaya kadar sansürü koy-
masak, sansürün adı bile geçmese zannediyorum 
yine biz, netice almak imkânını bulabilirdik. 
Sıkıyönetim, çok partili demokratik devirde 
birçok defalar kullanıldı. Her vakit iyi kul
lanıldığını iddia edemeyiz. Bu kullanılan devir
lerden ders almak, tecrübe edinmek ve bunları 
en iyi şekilde kullanmak lâzım. Sıkıyönetim, 
Ordu ile halkın temas ettiği son derece nazik 
bir noktadır. Burada halkın Orduya olan bü
yük sevgisinin, büyük saygısının devamını sağ-

lıyacak şekilde tatbik üzerinde itina etmek îâ-
sımdır. 

Arkadaşlarım, Sıkıyönetimin tatbiki Orduya 
mevdu. Türk Ordusu ilerici, medeniyetçi, Ata
türk'çü Ordu; Anayasa nizamının koruyucusu 
Ordu. Anayasanın temeli de Parlâmento. Oto
riten, mahabetîi Parlâmento. Milletin sevdiği, 
saydığı Parlâmento. Demokrasinin temeli Par
lâmentonun devamı, Türk demokrasisinin, Tür
kiye'nin istikbalinin garantisidir. 

Aziz arkadaşlarım, nazik bir devreden geç
mekteyiz. Politik hayatımız son derece önemli 
bir dar boğazdan geçiyor. Bu dar boğazdan sü
ratle geçmek zorundayız. Birbirimizi suçlama
nın, birbirimizi kırmanın zamanı değil. Dar par
ti. görüşü, yarm için parti yatırımı düşünceleri 
samanında değiliz. Bu dar boğazdan geçerken 
bunların üstünde kalalım. Kalmazsak, yarma 
parti yatırımı yapacak konu kalmıyabilir. Sıkı
yönetim önemli bir tedbirdir ama meselelerimi
zi temelinden halletmez. Temelden halletmek 
için daha esaslı tedbirler almak lâzımgelir. Ev
velâ huzur sağlanacak, arkasından reformlar 
gelecektir. Reformların en önemlisi de Anaya
sa reformu, Anayasada yapılacak değişiklik. 
Anayasamızın, 1861 deki Anayasamızın on yılda 
tatbikatı bize yeni birtakım fikirler verdi. El
bette bunlardan faydalanarak Anayasada gere
ken değişiklikleri yapacağız. Bunları yaparken 
temelinden Devlet idare şeklimizde değişiklik 
ve reform yapmak zorundayız, Prezidansiyel sis
tem Türkiye'nin şartlarına en uygun usuldür. 
O yoldan biz ancak, çıkar yolu bulabileceğiz. 
Diğer reformları da; eğitim reformunu da, top
rak reformunu da, Devlet reformunu da yapa
cağız. Bu reformları da halka benimseterek, 
halkın beğendiği, halkın kendi malı olduğunu 
göstererek 37apmak imkânı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bugünkü Hüküme
tin elinde büyük fırsat var. 12 Mart uyarısiy-
le desteklenen, parti endişesi olmıyan, Sıkıyöne-
netimin de kendisine kuvvet verdiği bu, şimdiki 
Hükümet, Anayasa reformunu da, diğer reform
ları da rahatlıkla yapabilecek durumdadır. Sı
kıyönetimin dayanacağı bu kanunun, - ben bir 
noktaya sadece temas ettim, çok temenni ede
rim, bunsuz geçirmek imkânı olabilsin - sansür
süz çıkacağını temenni ettiğini Sıkıyönetim Ka
nununun, uzun devre bu millete hizmet etmesini 
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temenni ederim. Tatbik edenlere basan dilerim. 
Bu memleketin iyi günlerinde bu kanunu kul
lanma lüzumunu göstermesin. 

Aziz arkadaşlarım, birbirimizi kırmadan bu 
dar boğazdan geçmenin önemi üzerinde, sözleri
mi bitirirken, tekrar durmak istiyorum. 

Siyasi hayatımızın yeni bir yön alması dev
resi içindeyiz. Hepimiz partilerin üstünde, 
particiliğin üstünde hele partizanlığın çok üs
tünde. Birbirimizi her vesileyle destekliyerek 
memleketin önünde bulunduğu meseleleri birbi
rimize müspet taraflarını göstererek, yardımcı 
olarak bu dar boğazdan geçmenin çarelerini 
bulalım. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (G-. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşökkür ederim Sayın Gülek. 
Sayın Sırrı Atalay. Saat 17,52 sayın Atalay*. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, Sıkıyönetim yasası ta
sarısı üzerinde 10 dakikalık görüşlerimi tak
dim etmeye çalışacağım. Her şeyden önce ifa
de edeyim M, böyle bir tasarının yasa haline 
gelmesinin zorunluğu vardır. Eleştiride bulu
nacağım. Hatalı, noksan ve celisi olan taraf
ları göstermeye çalışacağım; önergeler verece
ğiz, iyi çıkmasına gayret edeceğiz ve sonunda 
olumlu oy kullanacağız. Böylelikle şunu 
ifade etmek istiyorum. Ne çoğunluğu burada 
teşkil eden A. P. gibi «gözümü kapar vazifemi 
yaparım», ileri de acaba bir heves ümidi içeri
sinde, ne de işçi Partisi adına konuşan üyenin 
memleketin selâmeti ne olursa olsun sadece 
tenMd ederek ve üyelere vebal yüküyeyim şek
linde değil; akılcı, objektif bir görüş içerisinde 
fikirlerimi ifade etmeye çalışacağım. 

Sıkıyönetim, Anayasanın 124 ncü maddesin
de bir Anayasa müessesesidir. Gönül isterdi ki, 
gelişmiş bir ülke halinde olsaydık da; tıpkı Al
manya, İtalya. Amerika ve ingiltere'de olduğu 
gibi, sıkıyönetim aklımıza dahi gelmeseydi. Al
manya Anayasasının 18 nci maddesinde temel 
hak ve hürriyetlere ancak, kaydına ve kaydın 
şümulüne Anayasa Mahkemesi karar verir. Hak
lar ve hürriyetler öylesine garanti altındadır. 
Ama, Türkiye'nin şartları o dur ki, gerçekten 
uzun yıllardan beri Anayasalarımızda sıkıyöne
timler yer almıştır. 1924 Anayasasının 86 ncı 
madesi, yeni Anayasamızın da 124 ncü maddesi 
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sıkıyönetimi bir Anayasa müesesesi haline ge
tirmiştir. Ancak, yasaları hazırlarken, demin 
de kısaca ifade etmeye çalıştığım gibi, ne geç
mişin tecrübelerini bir kenara bırakalım, ne bu
günün ortamının bize sıcağı sıcağına getiddği 
olaylara yapışıp başka şeyleri düşünmeden ha
reket edelim, ne de gelecek günlerin neler geti
rebileceğini unutalım. Bütün bunları bir araya 
getirip yasalar yaparsak iyi yasalar olur, Ana
yasaya uygun yasalar olur. 

Şimdi, gelen tasarı içerisindeki hükümlerin 
Anayasayla bağdaşan tarafları var mıdır, yok 
mudur, bunları eleştirelim. 

Bu yasa şüphesiz ki, dilediğimiz gibi çıka
racağımız bir yasa olmıyacaktır. Çünkü, Ana
yasanın 124 ncü maddesi yasanın çerçevesini 
çizmiştir. 124 ncü maddeyi iyi okuyanlar göre
ceklerdir ki. bu çerçeve hangi hükümlerin uygu
lanacağını göstermektedir. Bu yasa, işlemlerin 
nasıl yürütüleceğini gösterecektir. Bu yasa, 
Hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağını gösterecek
tir. Bu yasa, bu hürriyetlerin nasıl durdurula
cağını gösterecektir. Bu yasada, acaba yeni suç 
ve cezaların konulması mümkün müdür, soru
suyla hemen karşı karşıya geleceğiz. Anayasanın 
124 ncü maddesinin çizdiği bu çerçevelerde gö
rüyoruz ki, dört hat içerisinde ve bu hudut içe
risinde ancak, bir yasa tanzimi mümkündür. 
Yeni cezalar ve yeni suçları bir Sıkıyönetim 
Yasası getiremez ve ilhdas edemez. Bu yasada 
var mıdır? Evet, vardır. Yasanın 16 ncı madde
sini hemen tetkik edin, göreceksiniz ki; «asıl
sız, mübalâğalı havadis ve haiber yayan veya 
nakledenler» hükmü var. Bu kamunun telâş ve 
heyecanını doğuracak şekilde olursa cezanın 
artırma sebebi olacak. Böylelikle ceza mevzuatı
mıza yeni bir suç unsuru getiriyor, bu yasa. 
Gördük ki. Anayasanın 124 ncü maddesi Sıkıyö
netimin çıkarılacağı ve uygulanacağı yasanın 
hudutlarını tesbit etmiş bulunmaktadır. Bunda 
yeni cezalar koyacak, yeni suçlar ihdas edecek 
hükmü mevcut değildir. Halbuki bu yasada bun
lar alınmaktadır. Bunlara lüzum da yoktur. 
TOK nun 526 ve 528 nci maddeleri mevcuttur. 
Denebilirdi ki, şu, şu, şu şekilde hareket eden
lere yahut Sıkıyönetim komutanlarının emirle
rine riayet etmiyenler© TCK nun 526 ncı mad
desindeki cezaların üç katı, dört katı, beş katı 
verilebilir. Bu yasa ile hem yeni suçlar hem yeni 
cezalar getirmek mümkün değildir. Anayasa ile 
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çelişki haldedir Denebilir ki, 3834 sayılı Ka- ı 
nunda buna benzer hükümler vardır. 
Buna benzer hükümler vardır ama, ora
da TCK nun 526 ncı maddesine atıf yapmak
taydı. Bir aydan altı aya kadar hapis yoktu ve 
ikinci fıkradaki, asılsız, mübalâğalı havadis 
ve haber yayanlar şeklinde hükümler mevcut 
değildi. Şimdi bu hükümleri de getiriyoruz. Be
nim bu görüşümü, Anayasanın 124 ncü madde
siyle Hükümet veya Komisyon nasıl bağdaştı
racaktır, bunu pek merak etmekteyim. 

Ayrıca, Sıkıyönetim komutanı Sıkıyönetim
den Önce işlenmiş ve Sıkıyönetimin ilânını ge
rektiren suçlar bir başka yerde görülmekte ol
salar dahi bunları Sıkıyönetim bölgesinde, Sıkı
yönetim mahkemelerinin huzuruna getirebilir I 
hükmünü koyuyoruz. Fakat ondan sonra diyo
ruz ki, bunlardan istediklerini Sıkıyönetim ko
mutanı adlî mercilere verebilir. Objektif hü- | 
kümler getirilir. Ya denir ki, bütün bunlar Sı
kıyönetim mahkemeleri önünde görülür yahut 
'Sıkıyönetim mahkemesi bunlara bakmaz. Ama, 
hem Sıkıyönetim mahkemesine yetki vereceğiz 
hem de bunların bir kısmını dilerse adlî merci
lere verebilir hükmünü koyacağız. Objektif hü
kümler koymak lâzım. Yoksa şahıslara göre yet- i 
kiler kullanılması şeklindeki hükümler Anaya
saya aykırıdır. | 

3 ncü maddenin (b) fıkrasında, telefon üze- | 
rinde sansür koymanın hükümleri getiriliyor, j 
Gerçekten telefon üzerine sansür nasıl kona
bilecektir? Görüyormusunuz nasıl hükümler ge
lebiliyor? On dakikada hemen görüşelim diyen 
arkadaşlarıma ifade etmek istiyorum. Başta da 
ifade ettiğim gibi çıkması zorunlu, müspet oy 
da kullanılacak, ama telefon üzerine sansür ko
yacaksın. Bu yasa ile telefon üzerine sansür 
mümkün müdür ve konabilir mi Görüyorsunuz 
ki, yasaları iyi getirmek sorundayız. Yasaların 
enine boyuna görüşülmesinde faydalar vardır. 
Yanlış, hatalı taraflar nıevcutur. Telefon üzeri
ne nasıl sansür koyacaksınız Telefonlar dinle
nebilir, telefon görüşmeleri kısıtlanabilir, tele
fon görüşmelerinde Hükümet öncelik alabilir 
ama telefon görüşmeleri üzerine sansür koya
mazsınız. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Telefon, ı 
üzerine sansür olunca, yani Fehmi Alpaslan 
Artvin'de belediye başkanı ile konuştuğu zaman 
muayyen hudutlar içinde konuşacak veyahut f 

ben Kars belediye başkanı ile konuştuğum za
man şu şekilde konuşacağım, bu şekilde konuşa
cağım. Bu ne biçim fiildir? Haklar ve hürriyet
ler tahdidedildiği zaman akıllıca tertibedilen 
hükümler getirilir. 3 ncü maddenin (b) fıkrası
nı okuyun : Telefon, radyo, televizyon ve tel-
sis üzerine sansür konuyor. Sansür bir yana, 
Anayasamız sansürün lâfzını dahi etmemiş. Ana
yasanın getirmediği hükümleri Sıkıyönetim ta
sarısı ile getirmek mümkün değildir. 

Diğer bir hüküm, tabiî yargıç yönünden al
ma mümkün değildir. Şimdi eldeki işlere mün
hasır olmak üzere faaliyetlerine devam edecek 
Sıkıyönetim, mahkemelerinin görmekte olduğu 
dâvalar da, bizim Anayasamızda, İtalya'da, Al
manya'da, bütün memleketlerin Anayasalarında, 
tabiî yargıç esası mevcuttur. Sıkıyönetimde hak
lar ve hürriyetler mahdut bir yerde kayıtlana
bilir... 

BAŞKAN — Lütfen görüşlerinizi bağlayınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kayıtlana
bilir ama, Sıkıyönetim bittikten sonra hürriyet 
ve hakların masuniyetlerini nasıl kısıtlıyacağız. 
Anayasa ile bunu nasıl bağdaştıracağız? Dene
cektir ki, mahkemeler başlamıştır, bitsin. Bu 
doğru. Ama devamı, Sıkıyönetim bittikten son
ra, yani Sıkıyönetim mahkemelerinin, hâkimle
rinin ve savcılarının yetkilerinin devamı ile 
Anayasanın hüküm altına aldığı tabiî yargıç 
hükmünü nasıl telif edeceğiz? 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Atalay. 
-SIRRI ATALAY (Devamla) — Anayasaya 

aykırı. Gördünüz mü daha birçok taraflar var, 
bunları ifade etme imkânını vermediniz, 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Maddeler
de görüşebilirsiniz, 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Değil. Mad
delerde konuştuğumuz zaman tümü üzerinde 
konuştunuz diyeceksiniz. Bunları ifade edemi-
yeceğiz. O zaman konuştuğumuzda, tekrar tek
rar konuştuğumuzda neyi kazanmış olduk? So
ruyorum size. 

" OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Yine 
konuşacaksınız. 

'SIRRI ATALAY (Devamla) — Gözümü yu
marım vazifemi yaparım diyenlere soruyorum, 
neyi kazandık? 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ücuzal. Sayın 
Ucuzal'dan sonra söz sırası Sayın Hazer, Sayın 
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özer, Sayın özden, Sayın Cizrelioğlu, Sayın Az
mi Erdoğan, Sayın Alpaslan, Sayın Ertürk, Sa
yın Türkmen, Sayın Karaağaçlıoğlu ve Sayın 
Karaman'dadır. 

Buyurun Sayın Ömer Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; huzurunuza getiri
len Sıkıyönetim kanun tasarısı tetkik edilirse 
görülür ki, bu bir Anayasa mecburiyetidir. Ana
yasamızın Geçici 7 nci maddesinin son fıkrasın
da bulunan sarih hüküm bizi bugün bu nokta
ya getirmiştir. Tasarının evveliyatı 1963 lere 
dayanır. Tasarı, benden evvel konuşan bâzı ar
kadaşlarımın ileri sürdükleri iddialar gibi, ne 
bizim Hükümetimizin ve ne de bugünkü Hükü
metin ele alarak getirdiği bir tasarı değildir. 
Tasan, 1963 lerden beri hazırlığı yapıhp maa
lesef Anayasanın tâyin ettiği müddet içinde 
ele alınamamış, fakat günün icabı bugün ele 
alınmış bir tasarıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, tasarıyı hepiniz tetkik 
ettiniz. Tasarı 3832 sayılı Kanunun tadili şek
linde geliyorsa da aslında o kanun 12 madde, 
bu kanun 30 maddeye yükseltilmiş. Maddelerin 
artırılması sadece zaman içinde meydana ge
len şartları kanun çerçevesi içerisinde tesbit et
menin neticesindendir. 

Burada ilk defa konuşan C. H. P. nin sözcü
sü tasarıyı bir tarafa attı, sanki biz burada Sı
kıyönetim ilânına karar verecekmişiz gibi me
seleyi ele aldı. Aslında o mesele bitmiş, o me
sele hükmünü icra etmekte. Bu mesele ayrı bir 
mesele. 

Şimdi istirham ediyorum, 30 maddeyi tetkik 
ettiğimiz zaman, bu memleketi seven, bu mem
leket benim diyen, bu memleketin tek bir ev
lâdı çıkar da şu kanunun getirdiği hükümler
den şikâyetçi olur mu? 

Anayasa yönünden fikri münakaşası yapı
labilir. Ama tasarı hazırlanırken bütün hassa
siyetiyle Anayasanın 124 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası üzerinde durulmuş, ortaya atılan mese
leleri, vatanı ve Cumhuriyeti tehlikeye düşü
ren hareketleri önlemek için gereken her tür
lü tedbirleri buraya koymuştur. 

Şimdi Sıkıyönetim ilânına sebebolan mese
leler önlenecekse, bu tasarının içerisindeki ted
birler az bulunuyorsa yeni tedbirler getirmek 
imkânını araştıralım. Ama getirilip konan ted-

j birlerin Anayasa yönünden hukuk dışı ilân 
j edilecek tarafı yoktur, sevgili arkadaşlarım. 

Sansür kelimesi üzerinde duruyorlar. Bu
nun bu metinde yer almamasını istiyen arka
daşlarımız var. Benden evvel konuşan Sayın 
Atalay «telefona sansür koyulur mu» diye san
ki bir fikir ortaya koydular. 

Sevgili arkadaşlarım, lütfen 3 ncü madde
nin o fıkrasını okuyun. 

Göreceksiniz ki, telefondan başka vasıtalar 
da var, o maddede. Sansür sadece telefon için 
değil. Orada «kayıtlama» kelimesi var. Madde
yi müsaade ederseniz okuyayım. 

3 ncü maddenin (b) fıkrası, «Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumunun yayımları dâhil ol
mak üzere telefon, telsiz, radyo, televizyon gi
bi her çeşit araçlarla yapılan yayım ve haber
leşmeye sansür koymak, kayıtlamak veya dur-

j durmak ve hizmetin gerektirdiği ahvalde bun-
j lardan öncelikle faydalanmak;» 

Şimdi metni tamamen okumadan «telefon» 
kelimesini alacaksınız, «sansür» kelimesini ala
caksınız ondan sonra bu kelimenin hukuka ay
kırılığını iddia edeceksiniz. Bu mümkün de
ğil-

Biz buraya ne gözümüzü kapayıp vazife 
yapmaya geldik, ne de bir sınıfa hizmet etme
ye geldik. Birbirimizi fert olarak itham etmeye 
kalkışmıyalım sevgili arkadaşlarım. Burada 
10 yıldan beri hizmet eden değerli arkadaşla
rımız var ve 3 yıla kadar hizmeti geçmiş arka
daşlarımız var. Birbirimizi, gerek partili üye 
olarak, gerekse senatör olarak, millet temsil
cisi olarak burada hizmetlerimizi yakinen bil
mekteyiz. Gözümüzü kapıyacağız gelen bu ta
sarıya oy vereceğiz. Sonra da millî mücadeleye 
sahip çıkacağız. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de bir büyük 
şahsiyet, bir büyük mücadele vardır. Birisi Bü
yük Atatürk, buna toptan 36 milyon sahip çık
mak mecburiyetindedir. Bir ikinci mesele millî 
mücadeledir. Çünkü millî mücadeleyi yapan o 
gün yaşıyan milletin tümüdür. 1920 lerde millî 
mücadeleye giren insanların evlâtları bugün bu 
sıralarda, şu veya bu partiye ayrılmışsa bu fi
kir ayrıhğmdandır, ama millî mücadeleye hep 
birlikte girmiş, yaşları itibariyle değerli arka
daşlarımız -vardır veya yaşları itibariyle hiz-

i met etmiş ecdatları vardır. O halde gelin ne 
| Atatürk'ü bir parti olarak inhisara almaya kal-
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lasın, ne de millî mücadeleyi. Buna kalkıştığı
nız zaman bu meselede yaya kalırsınız. 

Sevgili arkadaşlarım, 15 nci maddedeki 30 
günlük müddete itirazlar var. Ben şahsan 30 
günü Anayasaya ve hukuka uygun buluyorum. 
Bu vatanı ve Cumhuriyeti yaşatacaksak, demin 
de arz ettiğim gibi, bu kanun kötü niyetli kim
seler için ısdar edilmektedir. Efendim, milyon
da bir vatandaşın, olabilir bir hata işlemek 
mümkündür, ama bir hata uğruna bir memle
keti tehlikeye düşürmeye hakkımız yok. Tat
bikat yönünden, Anayasanın 30 ncu maddesin
deki normal şartlara bağlı 24 saat, normal şart
lar sayilmıyan Sıkıyönetim ahvalinde kâfi değil
dir. 

BAŞKAN — Ömer beyefendi lütfen bağla
yın efendim. 

ÖMER ÜCUZAL (Devamla) — Bir Orta -
Doğu hâdisesinde görülmüştür. Orta - Doğuda 
savcılık resmen 1 600 küsur talebe suça iştirak 
etti mi, etmedi mi diye el koymuştur. 8 savcı 
24 saat çalışmıştır. Bunlardan ancak bir kısırı
nı sorguya çekebilmiştir. O halde 30 gün müd
detle bir kimseyi bir köseye atıp bekletecek de
ğiller. Belki 24 saatten evvel de bu şahıs sorgu
ya çekilme imkânına kavuşacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, meseleye nereden bak
sak, benim şahsi kanaatim bu 30 madde içeri
sinde getirilen tedbirlerin hepsi bugüne de, ya
rına da imkân Bağlıyacak mühim tedbirlerdir. 
Bu kanun sayesinde inşallah bugün ortaya çı
kan anarşistlerin kökü temizlenir ve birgüıı hu
zur içerisinde yaşama imkânını bu kanunla sağ
lamış olursunuz ve inşallah memleketimi?; bir 
daha bu kanunun hüküm icra edecek devrelere 
gelmez. Eu niyetle, Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, S?.-
yın Mehmet Hazer. Şahısları adına 5 nci sayın 
arkadaşımız konuşacak. 

MEHMET HAZES (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Sıkıyönetim kanunu 
tasarısı hakkında görüşlerimi arz ederken bir 
noktayı baştan tesbit etmeyi lüzumlu gördüm. 
Belki genellikle konuşmam ve izhar edeceğim 
kanaatim grupumuz adına yapılan konuşma ile 
bâzı noktalarda çelişki halinde bulunabilir. Bu 
çelişki, grupumuzun tümü ile bu yasayı tasvi-
betmesi esasında, olmıyacak, tabiî. Çelişki sa-

I dece şahsi istikamette ve anatemeli taşan nok
talara münhasır olacaktır. Çelişki sayacağınız 
noktlan bu suretle tesbit ve tavzih etmeyi baş
tan vazife saydım. 

Muhterem arkadaşlar, kem küm etmeden 
ifade etmeyi isterim ki, Türkiye ciddî günler 
geçirmiştir; bugün ciddî günler içindedir, yarın 
da benzer günleri yaşıyabilir. Anayasanın, hu
kukun genel kaideleri yıllarca hepimizin uğrun-

I da karınca kaderince hizmet gömdüğümüz, uğ-
I rastığımız, didindiğimiz noktalardır. 'Anayasa 

ve hürriyet kaidelerini tarsin etmek, yerleştir
mek için uğraşanları bu haklan, bu imkânları 

I birdenbire gönül rızası ile feda etmesi elbette 
beklenemez. Fakat tümü kurtarmak için, esası 
kurtarmak için zaman gelir fedakârlık icabe-
der. Viktor Kugo'nun bir sözünü biraz değişti
rerek arz edeceğim; Viktor Hugo «hürriyetim 
uğruna aşkımı, vatanım uğruna hüriyetimi feda 

I ederim» diyor. Ben de hürriyetimi sadece vata
nım uğruna kısıthyan bu kanıma, bu anlayışla 
ve gönül rızası ile evet diyorum. (Bravo ses
leri) 

I Bu kanunun katılmadığım, eksik gördüğüm, 
I fazla bulduğum hükümleri var. Fakat Türkiye 

o hale gelmiştir ki arkadaşlar pazardaki fiyat
tan, sıhhat kaidelerine riayetsizlikten şikâyet 
edenler gözlerini Sıkıyönetim kumandanlığına 
çevirmişlerdir. Bunlar Sıkıyönetim mevzuları 
değil. Kanunlarla da verilmemiştir, ne dünkü 
kanunda vardır, ne bugünkü kanunda var
dır. Belki -tetkik etmedim ama- dünyada 
sağlık şartlarının, fiyat kontrolünün Sıkıyö
netim mercilerine veren kanunlar vardır. Fa
kat Türkiye bugün öyle bir ihtiyaç içindedir. Bu 
gerçeği unutmamak, bu gerçeği beraber görme
ye mecburuz. îşte bu gerçeklerin içinde yaşa
yan insanlar olarak parti, yarın seçim, bunla
rın hepsini bir tarafa atarak, bu yasanın iste
nilen şekilde uygulanabilmesini sağlamak için 
rızamızla verdiğimizi, istiyerek verdiğimizi; 
hiçbir tazyikin, Sıkıyönetim tedbirleri içinde 
getirilmesinin mahzurları falan asla hayale ge
tirmeden, asla bu kanun üzerine böyle bir göl
ge düşürmeden, bu meseleyi halletmeliyiz ar
kadaşlar. 

Demin bir arkadaşımızın burada biraz ga
rip bulduğum ve adetim olmadığı halde yerim-

I den müdahale etmek mecburiyetinde kaldığım 

144 — 
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ithamına rağmen, biz Türkiye'de hürriyetle
rin saçağı altına sığınıp memleketi parça par
ça hale getirmek, memleketi altüst etmek is-
yenleri gördük; onlara imkân vermemek için 
bu tedbiri alıyoruz. (Bravo sesleri) Bu beka 
tedbiridir, bu vatan bütünlüğünün tedbiridir. 
Bunu uygulayacak bir siyasi heyet olsa idi te
reddüt ederdim. Bunu uygulayacak askerler
dir. Siyasetten uzak, hiçbir partinin malı ol-
mıyan bir heyettir. Türkiye'nin daima asker
ler tarafından idare edilmesine de taraftar 
değilim. Onun için Sıkıyönetimi geçici ve ken
di sahasına münhasır bir tedbir olarak kalma
sını, öyle uygulanmasını arzu ediyorum. Mad
deler gelince eksik, fazla bulunan noktalarda ve
rilecek takrirlere iştirak edeceğim. Fa'kat bu 
vesiyle ile bir noktayı da söylemeyi vazife sa
yıyorum. Sıkıyönetim bugünkü Türkiye'de 11 
vilâyette birkaç bölgede uygulanmaktadır. Bu 
uygulamalarda bu komutanların hepsinin Hü
kümete bağlı, hedefi belli, müşterek bir idare
ye tabi olduğunu her haliyle, har tebliği ile 
gösterir halde bulunması da lüzumludur zanne
diyorum. Bunu kanun maddesi ile teçhiz et
mek mümkün değildir. Ama bugün bâzı komu
tanlıkların tebliğleri birbirine aykırılık göster
mektedir. Bunlar bir arada Hükümet emrinde 
ve Hükümet etrafında toplanarak anahedefe 
yöneltiürse hem tesiri fazla olur, hem islenilen 
hedefe biran evvel varmak mümkün olur. 

Arkadaşlar, hürriyetler kîlsılaeak. Bugün 
hürriyetlerin kısılacağından en çok şikâyet 
edenler kimlerdir biliyor musunuz? Dün terör 
hareketleri yapanlar; anarşi tahrikleri yapan
lar ve onlara hami rolü oynayanlar. Ama ya
rın ünıidederim ve öyle görmek istiyorum, bu 
kısıtlanan hürriyetlerin haksız yere tatbik edil
mesi elbette arzu olunamaz. Hiç kimse yarını 
kendi elinde, kendi yedi iktidarında tutmaya 
muktedir değildir. Yarınların kimleri iktidar
da, kimleri muhalefette, kimleri kürsüde, 
kimleri pazarda, çarşıda bulacağı belli olmaz. 
Ama bir şey belli olur. İnsanlar ellerine geçen 
yetkileri inanarak uygular, garazdan, kinden 
uzak olur, âdil olursa o uygulamalar kanunla
rın noksanlarını telâfi edebilir. Yokba hangi 
kanunu yaparsanız yapın ve ne suretle yapar
sanız yapın, aksaklıklar, adaletsizlikler olabilir. 
Hâkim huzuruna çıkarılmada hepimiz titizlik 
gösteriyoruz, doğrudur. Ama eğer bir hâkim 

iyi yetisrnemişse, eğer bir zabıta âmiri iyi ye-
tişnıemişse, eğer bir sivil makam sahibi iyi ye
tisrnemişse bütün yetkilerine rağmen o da hak
sızlık yapabilir, o da adaletsizlik yapabilir. 
Binaenaleyh, adaletsizlik yapılacak endişesiyle 
millî bekaya müessir ve yardımcı olacak ted
birlerde tereddüt göstermek doğru olmaz. 
Ümidedilir ve beklenir ki, her yetki sahibi, her 
sorumlu yetkisini, görevini genel hukuk 'kai
deleri içinde, adalet duygularına tabi olarak, 
vatandaşlarına olan sevgisini vicdanında du
yarak uygulasın. Böyle olduktan sonra, böyle 
olursa elbette kanunun eksiklikleri tamamlan a-
bilii'. Ama... 

BAŞKAN — Bağlıyalım efendim. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Bağlıyo

rum efendim. Kanunda elbette baştan tedbir 
almak, kanunları iyi yapmak, iyi çıkarmak 
lâzımdır. Türkiye'de değil, dünyanın her tara
fında olağanüstü hallerde olağanüstü kaideler 
uygulanır, arkadaşlar. Hiçbir Anayaisa uygu
layan demokratik memleket yoktur ki, olağanüs
tü halleıde olağanüstü tedbirler uygulama
sın. Yalnız belki demirperde gerisi memle
ketlerde bir ikinci tedbire lüzum yok, çünkü 
oradaki tatbikat daima olağanüstü ve sıkı tat
bikattır. O itibarla biz bu Sıkıyönetimin sıkıcı 
bir yönetim olmadan kısa devreli ve asla te
reddüt etmeden şu erozyonu kazıyacak, şu pü
rüzleri, arızaları düzeltecek, vatanın selâme
tini bütünlüğünü sağiıyacak bir uygulamaya 
ulaşmasını canı gönülden bekliyoruz. Bu inanç
la ve bu güvenle de bu yasaya tümüne, ana-
fikrine, temel felsefesine evet diyorum, miüspet 
oy vereceğim, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. İki değerli 
arkadaşımız yeterlik önergesi vermiştir. Sa
yın Hamdi Özer konuştuktan sonra yeterlik 
önergesini muameleye koyacağım. Buyurun 
S^yın Hamdi Özer. 

Saat 18,24 tür arz ediyorum, efendim. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; sayın bir üye Hükümete ve 
tasarısına olumlu ve, yardımcı davranışları 
sükût ihtikârı olarak nitelemiştir. Ne sükût ih-
tilkârcılığı ve ne de lâf bezirgânlığı memleketin 
selâmet vasıtası olarak kabul edilemez. Gerçek
leri ifade etmeyi ahlâki bir vecibe olarak ka
bul etmek ve inandığı yoldan dönmemek, in-

145 — 
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!san olabilmenin hüneridir ve baş nedenidir. 
Simidi mâruzâtıma bu ölçü içinde devam edece
ğim. 

Sıkıyönetim, Anayasanın 124 ncü maddesin
de belirtilen hallerde, Devletin bütünlüğünü, 
düzenini, toplumun huzur ve güvenini korumak 
için başvurulan hukukî bir yönetim usulüdür. 
Asayişin sağlanması, normal yönetim gücünün 
'sınırını aşınca sıkıyönetim zarureti doğar. De
mokrasinin insanı insan kabul eden, onun hak 
ve hürriyetlerine saygı duyan, okşayışı yöne
timine kafa tutup, kurşun sıkan ve bu eyle
minin cüretini onun bahşettiği hürriyet nime
tinden alanları, sıkıyönetim hizaya getirir ve 
bu yeleli aslan taslaklarını tavuk kümeslerinde 
yakalıyarak terbiye eder. Açıkçası gelişmemiş 
ve demokratik yönetime alışmamış toplumlar 
sıkıyönetime sık sık müstehak olurlar. Bu yö
netim onları demokrasinin gereği de uyandırır 
ve dev hayaletlerin kâbusundan kurtarır. Sı
kıyönetim kışla disiplinidir. Bazan bir vatanı 
kapsıyacak kadar genişler ve vatan sınırları 
bu kışlanın duvarları haline gelir. Toplumun 
yaşantısı bir asker yaşantısı gibi disipline edi
lir, çekilmesi zor olmasına rağmen, hürriyet
lerin anarşiye karıştığı noktada özlemi çekilen 
bir çare olur. Kabından taşan, mecrasını yırtan 
hürriyetleri, kabına ve mecrasına çevirmek 
suretiyle fert ve toplumu boğulmaktan kurta
rır. Kabı ve mecrası dar olan fert ve toplum
lardaki fazla hürriyetlerin tahribatını önler. 
Toplumun huzuru bir yasak çemberinin gü
venliği içine alınır. Ancak çember içinde ve kilit
li kapı arkasında güven olsa da uzun süreli hu
zur olamaz. Bunalım başlar, hürriyetlerin ka
buklaşması bu kabuğu yırtmak için zorlama
lara yol açar. Şöyle bir teşbih ile toplum ve 
yönetim arasındaki münasebeti ifadeye çalışa
cağım : 

Toplum bir yumurta hayatiyetini, yönetim 
de bir kuluçka görevini taşır. Uygun yönetim 
ve belirli sûra ile gelişme sonucu kabuktan 
çııkış olursa normal yaşantı başlar. Vakitsiz 
ve zorlama çıkış olursa yaşama ve yaşatma im
kânı ortadan kalkar. Her çeşit bozuk yönetim 
toplumu cılk hale getirir. Şu halde bütün hü
ner, yönetim ile yönetilen toplum arasındaki 
ahengi sağlamaktadır. Düzenli ve ayarlı bir 
yoldan, en kısa sürede normal gelişme ve ol
gunlaşma hedefine ulaşabilmek bu ahengin ku

rulmasına bağlıdır. Sıkıyönetim âdil yönetim 
olursa sıkılığın yerini ferahlık alır, sıkıyöne
timin amacı demokratik düzen olursa halkın 
gücü ve iradesi de kendisi ile beraber olur. 
Bu amaç değiştiği an yanındaki halkı karşısın
da bulur. Türk Silâhlı Kuvvetleri önce Türk 
Devletinin bütünlüğünü sonra da demokratik 
Cumhuriyet düzeninin korunmasını amaç edi
nen bir görevin namusunu taşımaktadır. On
dan hiç kimsenin şüphesi ve endişesi olamaz. 
Onun amacına saldıranları vurmak iznini o 
milletten almıştır. Vuracaktır ve vurmalıdır, 
aıkadaşlar. Elindeki silâh kendisine bunun için 
verilmiştir. Anarşistlere dağıtılmak için değil. 
Milleti ve millet iradesini vurmak için değil. 
Yurdu ve Cumhuriyeti iç ve dış düşmanlara 
karşı savunmak için verilmiştir. 

Kendilerini ordu olarak niteliyen anarşistle
rin kışla haline getirdikleri meskenlerindeki si
lâh, cephane ve askerî malzemenin kaynağı 
araştırılmalıdır. Türk Milletinin şerefli ordu
sundan ve onun mübarek kışlasından başka 
bir ordu ve kışla olamaz. Askerî depo ve dep-
boylarm sıkı kontrol ve muhafazası sağlan
malıdır, oradan alman ve çalman silâh ve mal
zeme ile vatan içinde vatandaşa karşı alınan 
mevziler ve kurulan cepheler imha edilmelidir. 
Fakir milletin çıplak ve yalınayak evlâtlarının 
kahraman askerlerine verdiği elbise ve ayak
kabıları kirli anarşistler giyemezler. Silâh ve 
cep'haneleriyle eşkiyalık yapamazlar. Askerî 
kışlada Hükümet nöbet tutamaz. Namludan çı
kan kurşunu yakalıyamadığı için de kınanamaz. 
Namluyu yakalamak ve namluyu mulhafaza et
mek gerek, Kahraman silâhlı kuvvetlerimiz ken
disinin dışında, kendi adını taşıyan böyle sin
si teşekkülleri yok etmeye kadirdir ve yok et
melidir, Gerekirse bütün yurda şâmil sıkıyö
netim kurulmalı ve köstebek yuvalarındaki 
sinsi faaliyetler kurutulmalıdır. Buna itiraz 
eden niyetler deki kurulu tuzaklar ele geçiril
melidir. 

Sıkıyönetim hürriyet ayarlamasıdır. Ona 
karşı, hürriyetler gidiyor yaygarasını koparan
lar onu önceden davet edenlerdir. Bu gibilere 
Devlet gittikten sonra hangi hürriyetleri iste
dikleri ikrar ettdrilmeSidir. Millî birlik pota
sını kırmaya çalışan eller kırılmalıdır. Millî 
benliğimizi eritmek için kaynatılan anarşi ka
zanlarının altındaki ateş söndürüktıeld ve fitne 
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ocakları yıkılmalıdır. Benliğimizle kaynaşamı-
yan cüruflar mutlaka sınır dışına sürülmeli ve 
özledikleri mahlûklar Cennetine kadar defedil-
nıelidir. 

Sıkıyönetim millî yönetimdir. O, bütün yet
kilerle donatılmalı ve yetkili (hale sokulmalıdır. 

Sıkıyönetim, istiklâl yönetdımiddr. O, bütün 
kudretiyle bağımsız ve sadece millî istiklâle 
bağlı kalmalıdır. Kanunların açıklıklarından 
kaçan suçlular onun vicdanında yakalanmialı ve 
onun kanaatinde hükmünü almalıdır. 

Sıkıyönetim, cesaretle mücehhez bir adalet 
yönetimidir. Hâkime cübbesini aittıran, şahidi 
doğrudan saptıran, âmme vicdanının mahkûm 
ettiği suçluyu beraet ettiren tehdit ve korku
lara onun kapısı kapalıdır. 

Sıkıyönetim halk iradesinden doğan bir yet
ki yönetimidir. Bu yetkiden doğacak zararların 
çok çok üstünde topluma yararlar sağlanır. 
Şöyle ki; bugün kendisine saldıran demokratik 
Cumhuriyet düzeni, zindanda özlenen güneş 
gibi toplumun özlemi olacaktır. Hürriyet sar
hoşluğundan ayrılınca hürriyet aranılacaktır. 

Hürriyet tıpkı hava gibidir; bolluğunda 
anlaşılmaz, yokluğunda yaşanılmaz, fırtınasın
da barınılmaz. Sonuncu durumu istiyenler için 
Sıkıyönetim bir dikta yönetiminin provasıdır. 
O görülmeden diktadan sakınılmaz ve demok
rasinin değeri anlaşılamaz. 

Sayın senatörler, Sıkıyönetim güvenilir el
lerdedir. Bütün varlığımızı savunmaya ve ko
rumaya yeminli ellerdedir. Milletin kaderi bu 
emin ellere emanet edilirken emanete ihanet 
etmiyeceklerine emin olalım. O, emanet sahibi
ni vurarak emanetin sahibi olmıyacak kadar 
fazilet ve haysiyet sahibidir. O, emaneti sahibi
ne teslim, ederken ücret almayacak kadar da fe
ragat ve asalet sahibidir. Ona güvenelim ve 
onun yetki sınırlarını darlaştırmak suretiyle 
normal yaşantıya geçiş sürtesini uzatmıyalım. 
Toplum korkulu rüyalardan çabuk kurtulmalı 
ve hür benliğine kavuşmalıdır, işte bu düşün
ce ve niyet kanalından hareketle kaynaşmış 
bir millet bütünlüğünde, her vatandaşın el ve 
gönül birliği sağlanmalıdır. Sıkıyönetim bu bir
liğin eli ve gönlü kabul edilmeli, her vatan
daş ona köstek değil destek olmayı namus 
borcu bilmelidir. 

Sıkıyönetim bir millî ruh ve karakter yöne
timidir. Büyüklere saygı ve hürmet, küçükle

re sevgi ve şefkat, kendi hakkına rıza ve ka
naat, başkalarının hukukuna riayet, kanunla
ra itaat ruhunu canlandırır ve kanalize eder. 

Türk Milleti bu ruhun ve bu geleneksel ka
rakterin sahibidir. Bunun için Sıkıyönetim ona 
karşı değil, onun selâmeti içindir. 

Sıkıyönetimin hedefi millî ruhtan saptırılmılş, 
millî hayadan soydurulmuş ve soysuzluğu İde
olojik ilke kabul etmiş parazitlerdir. Bunların 
kökünü ve kökenini kazıyacak ve kurutacak 
bütün yetkilerle Sıkıyönetimi teçhiz etmek he
pimiz için millî vazifedir. Ben bu vazifeyi bu 
kanun tasarısına müspet oy vermekte görüyo
rum ve oyumu bu yolda kullanacağım. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. ve M. G. 
P. sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Şim
diye kadar altı sayın üye konuşmuş, biraz ev
vel arz seitltiğim giıbi, yeterlik önergesi gelmiş
tir. Bakan beyefendi konuşmak istiyorsunuz, 
takaddüm hakkınız vardır, buyurun. Sayın 
komisyon başkanı konuşacak mısınız efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KöKER (Ankara) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
OSMAN SALİHOĞLTJ (Sakarya) — Yeter

lik önergesinden sonra konuşur, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, önerge 
sayın Bakan ve sayın komisyonun söz hakkı 
mahfuz tutulmadan onlara da şâmildir. Buyu
run sayın Millî Savunma Bakanı. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Sayın Başkan, çok değerli arka
daşlarım; fazla zamanınızı almak istemiyorum. 
Benden evvel konuşan arkadaşlarım, sayın ha
tiplerin tereddüdetltikleri noktalara, sanıyorum 
ki yeteri cevaplar verdiler. Ben sadece bir özet 
yapmak suretiyle, özet yaparak konuşmamı bi
tirmeye çalışacağını. 

Muhterem arkadaşlar, gerek grupları adı
na, gerek şahısları adına konuşan arkadaşla
rın hepsine teşekkür ederim. Senatomuzun bir 
üyesi müstesna, onun da selbepleri bellidir, ibu 
kanuna taraftar olamayışının selbepleri hepi
nizce malûmdur. («Ses duyulmuyor» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen mikrofonu biraz ayar
layın efendim. 
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MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Devamla) — Bir üyemiz müstesna, ki 
hemen bütün arkadaşlarımız bu tasarının tümü 
ile multaibık olduklarını beyan ettiler ve tümü 
lehinde oy vereceklerini beyan buyurdular. El
bette ki bâzı tereddüt noktaları vardır. Ümide-
diyorum ki bu konuşmalardan sonra tereddü-
dettikleri o noktalar da aydınlanır ve bu tered
dütleri de tamamen ortadan kalkar ve o vakit 
oy verirken bir inşirah ile oylarını kullanırlar. 

Muhterem arkadaşlar, sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsü yaptığı konuşmada, «Bu 
tasan getirilirken ortam hesaba katıldı mı, bu
günkü ortama nasıl geldik, bunlar düşünüldü 
mü, bu kanun hu ortamı düzeltmeye yeter bir 
tasarı mıdır?» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, sayın Adalet Partisi 
sözcüsü de ifade buyurdular, bu tasarı sadece 
/bugün Sıkıyönetimin ilânına sebebolan hâdise
ler dolayiısiyle hemen hazırlanarak huzurunu
za getirilmiş bir tasarı değildir. Sonra bir Sı
kıyönetimle doğmuş olan huzursuzluk ortamı
nı, daha doğrusu bu ortamın sebeplerini tama
men ortadan kaldırmak mümkün olur mu ol
maz mı, bu münakaşa edilecek bir mevzudur. 

Bu tasarının hikâyesini bir başka arkadaş 
da burada dile getirdiler, bu tasarının esası 
1963 te hazırlanmıştır. Daha doğrusu bu tasarı
nın esası, yeni Anayasamızın yürürlüğe girmesi 
üzerine, sıkıyönetim bir Anayasa müessesesi 
olarak yeni Anayasamıza da girmiştir, Anaya
sanın emrettiği tasarılar arasından biri olarak 
mütalâa edilmiş ve 19*63 yılında, o tarihte İnö
nü'nün Başbakanlığındaki Koalisyon Hükümeti 
tarafından hazırlanmıştır. Temeli, esası odur. 
Sanıyorum ki, o tarihte bakan olan bâzı arka
daşların da imzası vardır, Sırrı Atalay'm imza
sının olacağını sanıyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yanlışınız var. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME

LEN (Devamla) — Tasarı 1865 seçimlerinden 
evvel Meclise verilmiş, 1965 seçimlerinden son
ra tabiî kadük olduğu için ondan sonra gelen 
Adalet Partisi Hükümeti tarafından tasarı ye
nilenmiş; 1969 seçimlerine kadar maalesef çıka
mamış yine kadük olmuş, tekrar yenilenmiş ve 
bilâhara 1969 dan sonra İstanbul'daki 16 Hazi
ran hâdiseleri o tarihte Meclise sevk edilmiş 
olan tasarı üzerinde bâzı değişikliklerinin zaru

retini ortaya koymuş, bâzı yeni maddelerin yer 
almasını ortaya koymuş olduğu için geri alına
rak, tekrar gene Adalet Partisi Hükümeti tara
fından hazırlanmış idi. Biz geldik ufak bir rö
tuş ile bu tasarıyı huzurunuza aîel acele getir
dik. Acele getirmemizde belki son hâdiselerin 
tesiri olmuştur. Ama Anayasaya göre esasen 
ta... 1962, 1963 yıllarında yürürlüğe konması 
l-?*zımgelen bir kanun idi. bir ihtiyaçtı. Meclis 
olarak, hükümetler olarak kabul etmek lâzım, 
ihmallerimiz olmuştur, gecikmiştir, tasarı ancak 
bugün huzurunuza gelebiliyor. 

Bu sebeple Sıkıyönetim Kanunu ne yeni bir 
kanundur, ne de sıkıyönetim rejimi yeni bir re
jimdir. Sıkıyönetim dünyanın her yerinde, ta
biî komünist memleketler hariç, oradaki rejim 
zaten devamlı olarak sıkıyönetim rejimidir. 

ÖMER UGUEAL (Eskişehir) — Daha öte-
sinde, 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD ME
LEN (Devamla) — Onlar hariç, dünyanın bü
tün demokrat memleketlerinde mevcut bir re
jimdir, bir yönetim tarzıdır, bir yönetim reji
midir ve bilhassa demokratik memleketlerde he
men hemen hepsinde mevcuttur. Bizim memle
ketimizde de bir Anayasa müessesesi olarak 
mevcutur. Bundan evvelki 1924 Anayasasında 
da mevcuttu, 1981 Anayasasında da mevcuttur. 

Şunu arz edeyim, sıkıyönetim rejimi hiç şüp
hesiz keyfî bir rejim değildir, hukukî bir nizam
dır ve bu nisamı anayasalar çerçevelemiştir; 
hangi hallerde sıkıyönetim ilân edilir ve sıkı
yönetim ilân edildikten sonra sıkıyönetimde 
hangi hükümler tatbik edilir, hangi esaslar uy
gulanır, bunu da gene anayasalarımız tanzim 
etmiştir. 

Şimdi Sayın Gündoğan arkadaşımıza şunu 
arz edeyim; !bu sıkıyönetim onun beklediği gibi 
bir düzeni değiştirmek için bugün ilân edilme
di, bu kanunu da onun için getirmiyoruz. Yani 
mevcut iktisadi düzeni v. s. yi bir sıkıyönetim 
kanunu ile elbette değiştirmek mümkün olmaz, 
elbette bunu düşünmek mümkün olmaz. Zaten 
Anayasamız böyle bir sebeple sıkıyönetim ilâ
nına müsaade etmemiştir. Anayasamızın hük
münü Sayın Nusret Tuna arkadaşımız da oku
du, 124 neti maddede hangi hallerde sıkıyöne
tim ilân edilir biliyoruz. Harb halinde ilân edi
lir, savaş halinde, savaşı gerektirecek bir duru-
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mun başğöstermesi halinde, ayaklanma olması 
veya vatan ve cumhuriyete karşı kuvvetli ve 
eylemli bir kalkışma olduğunu gösterir kesin 
belirtilerin meydana çıkması halinde sıkıyöne
tim ilân edilebilir. 

Binaenaleyh, biz mevcut iktisadi düzeni sı
kıyönetimle değiştirme iddiasında değiliz ve 
bbyle bir sebeple sıkıyönetim ilân edilmiş de de
ğildir. 

Sonra bir noktayı daha işaret edeyim değerli 
arkadaşıma; bugünkü ortam dolayısiyle, sıkı
yönetim ilânı kararını Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, İşçi Partisine mensup iki üye haricol-
mak üzere, bütün partileriyle, bağımsız üyele
riyle ittifak halinde kabul etmiştir. Binaen
aleyh, bugünkü ortamın bir sıkıyönetimi gerek
tirdiğini Sayın Gündoğan'm sözcüsü bulunduğu 
Cumhuriyet Halk Partisi, parti olarak, gruplar 
olarak bütün mevcuduyla kabul etmiş ve müs
pet oy vermiştir. Binaenaleyh, bugünkü ortam 
sıkıyönetim ilânını gerektirecek bir ortamdır, 
bunu bu vesile ile tekrar münakaşa etmekte fay
da görmüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sıkıyönetim ile düzen 
değişikliği olur mu, olmaz mı? Bu münakaşa 
edilir bir konudur. Bu tartılmaya burada gir
miyorum. Biraz evvel de işaret ettim, zaten 
böyle bir iddia da yoktur. Ancak, sıkıyönetim 
memleketin Anayasa düzenini, demokratik reji
mi, hür düzeni yıkmak, yok etmek, memleketi 
bölmek, parçalamak, yerine zulüm rejimleri ge
tirmek istiyenlerin zorbalık hareketlerini dur
durmak ve bunları adalete teslim ederek ceza
larını vermek için bugün sıkıyönetim ilân edil
miştir. Bunu anarşiyi ortadan kaldırmak, soy
gunculuğu ortadan kaldırmak için istiyoruz. 

Arkadaşlar, 24 saatten fazla hapisten bahse
diyorlar. Görüyorsunuz masum vatandaşları şa
kiler şehirler içerisinde silâh tehdidi ile alıp gö
türüp haftalarca alıkoyuyorlar, hapsediyorlar. 
îşte bu nevi faaliyetleri, bu nevi hareketleri, 
eylem denen hareketleri ortadan kaldırmak için 
sıkıyönetim ilân edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun neye geldi? 
Birinci sebebini arz ettim; bir defa Anayasaya 
muvazi hale getirmek için gelmiştir. Eski Ana
yasa ile yeni Anayasa arasında sıkıyönetimin 
ilân sebepleri arasında bir fark yoktur. Ama, 
sıkıyönetimde tatbik edilecek hükümler arasın

da bir fark vardır. Eski Anayasa daha dar tut
muştu, yeni Anayasamız daha çok genişletmiş
tir, 

Sonra, o tarihte çıkan 1940 da yürürlüğe ko
nan kanunda birçok eksiklikler meydana gel
miştir. 30 senelik devre zarfında birkaç sıkıyö
netim ilân edilmiş, görülmüştür. İkinci ihtiyaç 
budur, 

Üçüncü ihtiyaç; memlekette değişme olu
yor, gelişme oluyor, nüfusumuz artıyor. Bütün 
dünyada yeni görüşler, yeni akımlar ve saire 
oluyor. Bütün bunlar memlekette yeni toplum 
suçları meydana getirmiştir, yeni toplum faali
yetleri doğurmuştur. Eskiden mevcudolmıyan 
faaliyetler. İşte boykottu, işgaldi, şuydu, buy
du... Bütün bunları eski kanunla karşılamaya 
maalesef imkân olmamıştır. Bundan evvel ilân 
edilen birkaç sıkıyönetimin gayesine ulaşama
masının sebebi kanaatimizce, bütün tatbikatçı 
arkadaşların kanaati budur, bunlar Sıkıyöne
tim Kanununun yetersiz olmasından doğmuş
tur. Sıkıyöneitmin doğmasına sebebolan hâdi
seleri kökünden kazımak, ortadan kaldırmak 
maalesef mümkün olmamıştır, muvaffak olama
mışlardır. Biraz sonra bu mevzua tekrar gele
ceğim. Faraşa arkadaşlarımız şikâyette bulun
dular, denildi ki; sıkıyönetim mahkemesi sıkı
yönetim kalktıktan sonra da devam edemez. 
Halbuki, bunda o kadar büyük zaruret vardır 
ki; hukukî münakaşası bir tarafa, onu yapaca
ğız; faraza son gecen yıl İstanbul'da ilân edil
miş olan sıkıyönetimin gayesine varamamış ol
masının sebebi Sıkıyönetim Kanununda böyle 
bir hükmün mevcudolmayışıdır. Sıkıyönetim, 
tabiî kısa devrede suçların tahkikin] bitireme-
mekte, uzun zaman da memleketi sıkıyönetim 
altında tutmaya hükümetler ve meclisler haki
katen mahzurları sebebi ile gönlü razı olma
makta ve sıkıyönetim mahkemeleri ele aldığı 
dâvaları neticelendirmeden sıkıyönetim ortadan 

kalkmakta ve dâvalar sivil mahkemelere intikal 
etmekte ve normal şartlar içerisinde yeniden 
dâvalara bakılmakta, zaman geçtiği için önemi
ni de kaybetmekte ve bu yüzden bütün hâdise
ler, suçlular hakikaten cezasız kalmakta ve me
seleler halledilmemektedir. Bu husus büyük bir 
mahzur olarak meydana çıkmıştır. Sadece böyle 
bir sebep için dahi bir kanun getirilebilir; o ka
dar büyük bir mahzurdur. 
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Muhterem arkadaşlar, bugünkü ortama ge

liş üzerinde bir münakaşa cereyan etti, Ben bu 
tartışmaya girmek istemiyorum. Bilhassa par-
tilerüstü bir tutum içerisinde bulunacağını ka
bul ve ilân etmiş olan bir Hükümet üyesi ola
rak, bu tartışmaya girmek istemiyorum. Kaldı 
ki; bu tartışmanın yeri de burası değildir. Bu
günkü ortama niçin geldik, nasıl geldik, onlar 
uzun boylu konuşulabilir. Bunların sorumluluğu
nu bir partiye, bir zümreye, bası kimselere ta
mamen yüklemek de kanaatimce mümkün de
ğildir. Benim şahsi kanaatini olarak şunu arz 
edeyim; bugünkü ortama gelişimizde, siyaset 
adamları olarak, üniversite mensupları olarak, 
basın olarak, hattâ münevverler olarak hepimi
zin derece derece sorumluluğu vardır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Ara etti
ğim gibi, bunun münakaşasının yeri burası de
ğil ve bana da düşmediği için üzerinde fazlaca 
durmıyacağım. Sadece şunu söyliyeyim muhte
rem arkadaşlar; arkadaşlar, «belki bir düsen 
değişikliği vesairesi yapılsa idi bugünkü orta
ma gelmezdik.» diyorlar. Bu da münakaşa edi
lecek bir konudur, tartışılabilir. Yalnız şunu 
söyliyeyim; bugünkü hâdiseleri yaratanları, ma
alesef düzen de değiştirseniz, ne yapsanız, on
ları sapmış oldukları yoldan çevirmeye imkân 
yoktur. Bugünkü beyannameleri, yasılan, ko
nuşmaları görüyorsunuz. Brejnev rejimini dahi 
bu Türkiye'ye getirseniz, yani Brejnev'in Rus
ya'da bugünkü uyguladığı sistemi, rejimi getir
seniz yine bunları memnun edemezsiniz. Bunlar 
daha ilerisini istiyen insanlardır. Yalnız bir 
noktayı teessürle kaydetmek lâzım. Türkiye 
nasıl oldu da yüzlerce gencini, körpe dimağı 
hakikaten bu sapık ideolojilere kaptırdı? Bunun 
üzerinde düşünmek lâzım ve hepimizi teessüre 
sevk etmelidir. Bunda da, dediğim gibi, herke
sin sorumluluğu vardır, herkesin payı vardır: 
bunu kabul etmek lâzım. 

Arkadaşların üzerinde durdukları diğer 
maddelere ait konulara girmeden evvel bir nok
taya daha ilişeceğim. Sayın Ahmet Yıldız, bu 
tasarı Anayasanın esprisine uygun değildir, bu 
tasarı özgürlükleri koruma bakımından daha 
ileriye gitmesi lâzımgelirken daha geriye git
miştir, beyanında bulundular. Bir misal de ver
di; delilsiz ve isnatsız ihbarlara bu yasada ge
niş alan bırakılmıştır, dedi. Delilsiz isnatlara 
geniş yer bırakıldığı görüşüne pek katılamıyo-
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rurn. Bu tasan daha geriye gitmemiştir. Bu.ta
sarının diğerinden farkı, tetkik buyurursanız, 
müesseselere vuzuh getirmiştir. Aynı hükümle
ri kapalı şekilde eski kanunda da bulabilirdi
niz. Ama, kapalı olduğu için, tatbikatta tered
dütleri yarattığı için, burada daha açık olarak 
vuzuh getirmiştir. Sonra arz ettiğim gibi, ye
ni müesseseler doğmuştur, yeni toplum olayla
rı meydana getirmiştir, onları zaruri olarak içi
ne almıştır. 

Madde madde geleceğim, hangisinde deği
şiklik yaptık. Bir tane, belki 30 günlük göz 
altına alma gösterilebilir. Eski kanunda hiç 
müddet yok. Eski kanun müddetsizdir. 30 de
ğil de, 60 gün de, 80 gün de, 100 gün de olurdu. 
Yani 30 güne getirmek biraz ileriye gelmedir. 
Aslında geriye gitme değildir. 30 gün Anayasa 
ile müessesemize girdiği için, bu Sıkıyönetim re
jiminde, kanunda açık hüküm olmadığı için, 24 
saatten fazla tevkif yapılabilir mi, yapılamaz 
mı, tereddüdü doğmuştur. Yoksa eski kanunda 
bu da mevcut değildi. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi arkadaşların 
üzerinde durdukları noktalara birer birer gele
ceğim : 

Bir defa şu nokta münakaşa ediliyor. Efen
dim, Anayasamız hakları ve hürriyetleri garan
ti etmiştir. Bilhassa Anayasamız 30 ucu ve 11 
nci maddesi ile; «Bu haklara ve hürriyetlere 
dokunulamaz.» demiştir. Mevcut, gelen tasarıda 
bu haklar ve hürriyetler zedelenmektedir, kısıt
lanmaktadır, bu yok edilmektedir iddiası var
dır. Muhterem arkadaşlar, Sıkıyönetim bir Ana
yasa müessesesi olduğuna göre meseleyi bu açı
dan mütalâa etmek lâzım. Anayasamız, doğru
dur, birçok haklar ve hürriyetler tanımıştır. Söz 
hürriyeti vardır, basın hürriyeti vardır, seya
hat hürriyeti vardır vesaire. Birçok da haklar 
tanımıştır, mesken masuniyeti vermiştir vesai
re... Ama bütün bunlar, bizim anlayışımıza gö
re, ki bütün hukukçuların anlayışı da bu; şu
nu arz edeyim, bu tasarıyı Hükümet huzurunu
za getirmeden evvel istanbul Üniversitesinden 
Lir profesörler heyetine tetkik ettirmiştir ve eli
mizde bu heyetin raporları vardır. Anayasaya 
aykırı olduğunu iddia eden olmamıştır, 

BÂŞICAN — Bakan beyefendi, mesai saa
timizin bitmeline o dakika var. Yalnız 3 tane 
önerge gelmiştir. Satıâlilerinin konuşmaları 
claiıa ne kadar devam eder efendim? 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FEEİD ME
LEN (Devamla) — Belki, yarım saat kadar 
sürer. 

BAŞKAN — 0 itibarla izin verirseniz şu 
önergeleri muameleye koyalım. 

Üç önerge ile görüşülmekte bulunan tasarı
nın bitimine kadar çalışmalarımızın sürdürül
mesi; bir önerge ile de görüşmelerin yarma bı
rakılması istenmektedir. Başkanlıkça devam 
hakkındaki önergeler aykırı mütalâa edilmiştir. 
Bu itibarla bunlar aynı mealdedir. İmza sahip
lerinin ismini okumak sureti ile bir önergeyi 
Okumakla yetineceğim efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Bugünkü birleşimin 1569 sıra sayılı Kanun 

hakkındaki müzakere ve oylama işlemi bitince
ye kadar devamını arz ve teklif ederim. 

Muğla 
ilyas Karaöz 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, Sami Tu
ran da aynı mahiyette önerge vermiş bulunu
yorlar. 

önerge hakkında söz istiyen var mı efen
dim?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?.. 
Kabul etmiyenler?.. önerge kabul edilmiştir 
efendim. 

Sayın Bakan, devam buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, eğer 
124 ncü madde gibi Anayasada bir madde ol
masa idi, elbette ki, bir kanunla bütün bu hak
ları ne kısıtlamak, ne durdurmak mümkün ola
mazdı. Şu halde 124 ncü madde gösteriyor ki; 
bu haklar ancak normal zamanda, normal yö
netim döneminde uygulanabilecek haklardır ve 
o vakit Anayasanın 11 nci maddesi kemakân 
hükmünü icra eder. Hakikaten normal zaman
da bu haklar kanunla kısıtlanamaz, özüne do
kunulamaz, iptal edilemez, 124 ncü maddenin 
son fıkrasını huzurunuzda tekrar okumak isti
yorum : Anayasanın 124 ncü maddesi : 

«Sıkıyönetim veya genel olarak savaş...» Ya
ni sıkıyönetim ilân edilmese dahi, umumiyetle 
savaş halinde, «hangi hükümlerin uygulana
cağı...» Anayasa, birçok haklar hürriyetler ve
saire saydıktan sonra 124 ncü madde ile böyle 
bir hüküm getiriyor, «ve işlemlerin nasıl yü

rütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağı ve
ya durdurulacağı kanunla gösterilir.» 

Bizim anlayışımıza göre Anayasamız bu fık
ra ile, bu hükümle kanun vâzıma çok geniş yet
kiler vermiştir. Yani, sıkıyönetim şartları 
içersinde, sıkıyönetim ilânından sonra uygula
nacak hükümleri tesbit edebilir ve nasıl, ne 
işlemler yapılacağını kanunda tesbit eder ve 
nasıl işlerin yürütüleceğini, hürriyetlerin nasıl 
kayıtlanacağını tesbit eder veya hürriyetlerin 
nasıl durdurulacağını tesbit eder. Şu halde; 
sıkıyönetim rejiminde çerçevemiz budur. Ana
yasaya aykırı kanun elbette olmaz. Ama, bu 
çerçeve içersinde Anayasanın tesbit ettiği; ki 
çok geniş bir çerçevedir, bu çerçeve içersinde 
Meclisler sıkıyönetimi düzenliyecek kanunlarda 
hürriyetleri takyidedebilirier. takyidedecek 
hükümler koyabilirler, durdurabilecek hüküm
ler koyarlar ve Sıkıyönetim döneminde uygu
lanacak yeni hükümler vaz'edebilirler. Bu ga
yet geniş olarak Anayasada böyle mütalâa edil
miştir. Bu sebeple öteki iddiaların şüphesiz bu 
hüküm karşısında, bu esas karşısında bir yeri 
olmamak lâzımdır. Bu kanaatimizi devamlı ola
rak komisyonlarda ve Mecliste tekrar ettik, bu
rada bu huzurunuzda tekrar ediyorum. Sanıyo
rum ki Anayasayı başka türlü anlamak müm
kün okuyacaktır. 

Esasen bu olmazsa, sadece arkadaşlarımız 
birkaç şeyden bahsettiler. Efendim, sansür, ara
ma, matbaa kapatması veyahut 30 gün... Bun
dan ibaret değil kısıtlanacak haklar. Seyahat 
hürriyetini kısıtlıyoruz, sokağa çıkma hürriye
tini kısıtlıyoruz, basın - söz hürriyetini kısıtlı
yoruz, basın hakkında tedbirler alabiliyoruz, da
ha birçok tedbirler var. Eğer bu anlayış, arka
daşlarımızın ileri sürdüğü anlayış doğru olsa o 
vakit bunları da yapamamamız lâzımdı. Ve o 
vakit bir Sıkıyönetim rejimi diye bir rejim dü
şünmemiz, bir yönetim tarzı düşünmemiz müm
kün olmazdı. Sadece bunlardan ibaret değil kı
sıtlanan şeyler. Binaenaleyh, öyle bir şey dü
şünülemezdi. Şu halde Anayasamızın verdiği 
bu yetki çerçevesi içerisinde büyük Meclisiniz 
her türlü hükmü koyabilir. 

Nedir bizim için burada bağlıyacak şey?... 
Başka arkadaşlar da ifade etti, sanıyorum ko
misyonda bir arkadaş ifade etti, buna iştirak 
ediyorum. Zülüm olmaması lâzım. Doğru. Hü-
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kümlerde zulüm konusu olmamalı ve ihtiyaç üs
tünde takyidolmamalı. Yani ihtiyaç ölçüsünde 
olmalı, ihtiyaç neyse o. Mevcut kanunda sanı
yorum ki, ne zulüm kokusu taşıyan hüküm var 
ve ne de ihtiyaç üstünde, ihtiyaç olmıyan hü
kümler girmiştir ve bunlar dediğim gibi 20 - 30 
senelik tatbikatın ortaya koyduğu ihtiyaçlar
dır, yapılan ilâveler ve maddeler okunduğu za
man göreceksiniz hiçbirinde bir fazlalık gör-
miyeceksiniz. Neden bu hüküm geldi, buna ihti
yaç yoktur demiyeceksiniz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi arkadaşların 
üzerinde durdukları ve fazla buldukları nokta
lara işaret edeyim. 

Sansürden bahsetiler. Sansür tarihimizde 
hakikaten kötü izler yaratmış bir müessesedir. 
Doğrudur. Bilhassa istibdat devrinde sansür 
kötü izler bırakmıştır. Ama muhterem ar
kadaşlar, sansürsüz bir Sıkıyönetim tasavvur 
edebilir misiniz? Suçları sadece bir adam eline 
bıçağı veya silâhı alarak işlemiyor, bugün. Bil
hassa toplum suçları, ihtilâl hareketleri, bölme 
hareketleri, yıkıcılık ve saire... Bunların bir kıs
mını da kitaplar, basınla, radyoyla, televizyon
la ve saireyle, beraber yapıyor. Binaenaleyh bir 
şu işi, bir asayişsizliği ortadan kaldırmak veya
hut bir isyan hareketini durdurmak veyahut 
harb halinde, bilhassa harb halinde - Sıkıyöne
tim daha çok harb halinde kullanılacak bir yö
netim tarzıdır - sansür koymazsanız ne olabi
lir? Yani Sıkıyönetim yürür mü? Yine istediği 
haberi koyacak, istediği yazıyı yazacak, istediği 
tahriki yapacak ve ondan sonra Sıkıyönetim ba
şarı gösterecek. Bu mümkün değil. Bir defa bü
yük ihtiyacolan bir müessese. 

ikincisi; arz etmiştim, Anayasaya ayları ta
rafı yok, 124 ncü maddenin hükmü karşısında. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, basın hakla
rını, hürriyetleri, faraza gazete kapatma hak
kını, kitap toplatma hakkını, gazete toplama 
yetkisini Sıkıyönetime verir de sansürü beraber 
vermezseniz o vakit daha fazla sert olur tedbir
ler. Bir ufak haber için gazeteyi toplatmaya 
mecbur kalır Sıkıyönetim idaresi; ufak iki sa
tırlık lüzumsuz bir haber için. Düşman işine yarı-
yacak bir haber çıkabilir. Bu haberi bilmiyerek 
de koyabilir, gazete. Gazetenin yazı işleri mü
dürü belki onun düşmanı işine yarıyabilecek bir 
haber olduğunu takdir edemez, değerlendiremez 
ama, bunu askerî idare, Sıkıyönetim takdir ede

bilir. Bu haberi çıkarmak suretiyle gazetenin 
yayınma imkân vermek dururken, bu haber 
için gazeteyi toplatmak veyahut da bastırma
mak daha yumuşak bir tedbir değildir elbette. 
Bu bakımdan da sansür lüzumludur ve işe ya
rar zamanında. 

Bâzı arkadaşlar sansürün tarifi üzerinde 
durdular. 

Sansür Türk Hukuk Lügâtında şöy
le tarif edilmiş: «Söz, yazı, resim ve sesle ya
pılan her türlü neşriyatın ve muhaberatın ve 
mersulelerin yapılmasından veya muhatabları-
na varmasından önce Devlet tarafından kont
rol edilmek üzere alınan tedbirdir.» 

Yani bugüne kadar anlaşılmış bir mefhum
dur, ne mânaya geldiği bilinir. Binaenaleyh, 
sansür deyince ne anlaşıldığı hakkında tered-
düte düşmemek lâzımdır. 

Matbaa kapatmaktan bahsettiler. Değerli 
arkadaşlarım, matbaa kapatma hükmü Hükü
met tasarısında yoktu. Maalesef Hükümet tasa
rısında unutulmuş. Bunu Meclisteki komisyon
da bir arkadaş hatırladı ve matbaa kapatılma
sı teklifini ileri sürdü ve Hükümet olarak ka
tıldık. Çünkü unutulmuş bir hükümdü ve buna 
da büyük zaruret vardır. Bâzı geçmişte acı tec
rübeleri vardır. «Bir gazetenin yayını için ko
ca bir matbaa faaliyetinden men ediliyor.» de
niyor. Ama öyle hâdiseler vardır ki, matbaa 
kapatma yetkisi Sıkıyönetimin elinde olmazsa 
önlemeye imkân yok. 

Son zamanlarda belki görmüşüsünüzdür, 
And Dergisi çıkıyordu. Yıkıcı faaliyetlerin için
de mühim rol oynıyan dergilerden birisi ve üst 
kapağında şu yazılı : «Bizim için istenen ceza 
bugüne kadar 577 yıl olmuştur.» Yani hakkın
da 20 - 30 yahut 40 defa takibat yapılmış, bel
ki 50 defa takibat yapılmış, istenen ceza 577 yıl. 
Bunu iftiharla da koyuyor ve ona rağmen bu
nu basabiliyor, dağıtabiliyor. Birkaç serdengeç-
ti veyahut her gün isim değiştirmek suretiyle, 
hattâ bazan mevhum isimler adına çıkarmak 
suretiyle böyle bir dergiyi çıkarmak imkânını 
bulabiliyorlar ve bulmaktadırlar. Şimdi bunu 
basacak matbaa üzerinde bir tedbiriniz olmazsa 
sıkıyöneiimin en hararetli zamanında dahi bu 
türlü faaliyet devam edebilecektir. Bir ta
raftan siz toplatacaksınız, bir taraftan on
lar basacak. Nitekim bundan evvelki tatbi-
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katta oluyordu. Çıkarıyorlar, mahkeme kararı 
ile toplanıyordu. Bir de bakıyorsunuz akşam 
tekrar toplanmadan sonra ikici bir dağıtım 
yapılmış. Bu başa çıkmıyor tabiî. Çaresiz bâzı 
hallerde kaynağa kadar gitmek lâzım. 

Kaldı ki, burada matbaa kapatmak husu
sunda hüküm de sıkıönetimin menettiği der
giyi, gazeteyi, ve saireyi basmakta inadeden ve 
İsrar eden matbaa kapatılacak. Başka şekil
de olmaz, daha evvel menetmiştir, ilân etmiş
tir, ihtar etmiştir ama ille basıyorsa demek 
ki, o matbaa bunlarla beraberdir, bu suçu 
işliyenlerle beraberdir. Bu böyle bir matbaa 
kapatma yetkisi vermekten başka çare kal
maz. 

Bir mevzua daha temas etiler : 30 gün göz 
altına alma. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel de işaret 
ettim. Eski kanunda müddet yoktu. Anayasa
mız 24 saatte takyidetti. Arkadaşlar da işa
ret ettiler, hakikaten bilhassa toplum suçla
rında 24 saatte işi tahkik etmek, maznunun 
tevkifi lâzım mı, değil mi, bunu tesbit et
meye imkân yok. Binlerce insan birden tevkif 
edilebilir. Bizim nüfusumuz süratle artmak
tadır; bu nevi hâdiseler ileride de olabile
cektir. Belki beş bin kişi, on bin kişi bir
den tevkif edilebilir. Nitekim Vaşington'da, 
bir arkadaşımız işaret etti, bir müddet ev
vel çıkan bir hâdisede 12 000 kişi birden 
tevkif edilmiştir, 12 000 kişi birden göz al
tın?, alınmıştır. Şimdi düşünün, beş-
bin kişi, onbin kişi birden göz al
tına almıyor ve bunlar hakkındaki delilleri 
tesbit ettireceksiniz; bunu 24 saate sığdıramaz-
sınız. Çaresiz 10 kişi hakkında takibat yapıp 
üst tarafına hadi buyurun diyeceksiniz, Böyle 
sıkıyönetim olamaz 'tabiî. Bıı mümkün değil. 
Bundan evvelki, yani normal rejim içerisinde 
bu türlü toplum hareketlerinin önlenememesi-
nin bir sebebi de bu tabiî normal rejim içe
risinde bunları yapmaya imkân yok. Orta - Do
ğu hâdiseleri göstermiştir. Getirmişlerdir bir
kaç yüz kişi, 20 - 25 kişiyi tevkif etmiştir, on
dan sonra bir hafta sonra 30 kişi daha, bir 
hafta sonra 70 kişi daha tevkif etme kararı 
vermiştir, ama onlar da ondan sonra ele geç
memiştir. Binaenaleyh, bir hak tanımak lâ
zım. 

Kaldı ki, evvelâ şunu arz edeyim, bu 30 
gün tavandır. Bu 30 günü kullanacak demek 
değildir. 

Sonra bir nokta daha var, hâkim huzuru
na çıkarılmaktan bahsediyor. Evet, polis yaka
lar götürür, hâkim huzuruna 24 saatte çı
karmak lâzım; ama sıkıyönetimde nezaret al
tına alman adlî müşavirin kararı ile oluyor. 
Adlî müşavir bir hâkim demektir. Sadece sı
kıyönetim komutanının değil, adlî müşavirin 
teklifi üzerine sıkıyönetim komutanı göz al
tında bulundurulmalarına karar veriyor. O 
bir hâkimdir ve yüksek rütbeli bir hâkimdir, 
askerî hakimdir. Binaenaleyh, bir hâkini hu
zuruna zaten çıkmaktadır. Ama mahkeme hu
zuruna çıkması, arz ettiğim gibi, zamana ihti
yaç gösteriyor. 

Bâzı hallerde bu 24 saatle mukayyet kal
mak maznun aleyhine de işliyebilir, arka
daşlarım. Delilleri iyi tesbit etmeden hâkim 

i mecbur olur, kaçması magması muhtemel diye 
hepsini birden içeriye atabilir. Halbuki tet
kik etmek imkânı, fırsatı verirce iki, üç gün 
fazla kalır ama, daha uzun saman mievkuf 
kalmaktan kurtarabilir, maznun lehine de iş
liyebilir. 

Muhterem arkadaşlar, bu sadece bizim mem
leketimize mahsus bir hüküm de değildir. 

i Elimizde Fransız Kanunu vardır. Fransa'da 
10 gün müddetle tevkif; yani göz altına al
mak yetkisi orada da verilmiştir. Başka mem-

j leketlerde de olacağını sanıyorum. 

Bir diğer nokta. Biraz evvel işaret ettim, 
bu kanun istanbul üniversitesinden bir heyete 

! tetkik ettirilmiştir. Bilhassa bu nokta üzerinde 
I durmuş ve 24 saatin aşılabileceği kanaatine var-
I mistir müttefikan bu komisyon, hukukçular ko-
j misyonu. Bu sebeple Hükümet olarak biz kendi-
| nıizi hakikaten kuver sayıyoruz ve Anayasaya 

en ufak bir aykırılığı görmüyoruz, bu noktada. 
i Arkadaşların üzerinde durdukları bir diğer 
I nokta; Sıkıyönetim Komutanlığı emrindeki bil

cümle personelin istifa hakkına, emekliliğe ay-
| rılma hakkına kayıt konmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu çok lüzumlu ve çok 
zaruri bir hükümdür. Şimdi normal olarak, 
kanunen emekli olması lâzım geleni, 65 yaşını 

i dolduran bir kimseyi elbette durduramaz. Ama 
1 onun dışında vazifeden kaçmak için emeklili-
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ğini isteme hali olabilir. Çünkü Sıkıyönetim Ko
mutanı bir şahsa tehlikeli bir vazife verebilir. 
Ben istifa ediyorum, gitmem derse ne yapacak
sınız? Düşünün bir polis motoru kaptanına, 
arama vazifesi veriyor veyahut başka bir va
zife veriyor. Kaptan ben istifa ettim gitmem 
diyor. Kaptan da bulunamıyor ve o iş kalıyor. 
Ne olacaktır? Böyle haller olabilir. Binaenaleyh, 
böyle bir yetkiyi de vermek lâzım. Nihayet ne 
olacaktır? Hepsini menedecek değil, izne bağ
lı tutuyoruz, istifa yasaktır demiyor, istifa Sı
kıyönetim Komutanının iznine bağlıdır diyor. 
Kim için? Kendi emrindeki personel için. Po
lisi, jandarması ve sairesi daha başka kini var
sa. Başka türlü bu işin içinden cilalamaz. Ha
kikaten temaruzlar ve saireler başlıyabilir. Ca
nım, harb halinde mümkün mü? Siperdesiniz, 
ben istifa ettim diyecek yüzbaşı, vazifeden ay
rılacak. Nasıl orada buna imkân verilmiyorsa 
burada da ona yakın bir durum vardır. Elbet
te ki, buna imkân vermemek lâzım. Ama tema
ruz değildir, istifa sebebi haklıdır, onu Sıkıyö
netim Komutanı takdir edecektir; büsbütün 
kapanmış değildir. Sadece izne bağlı tutmuştur. 
Bu hükmü de biz zaruri ve yerinde görüyoruz. 
Sıkıyönetimin zaruretlerinden sayıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir diğer nokta, 
hâkim meselesi. Sıkıyönetim mahkemelerinin 
başladığı işlere, Sıkıyönetim bittikten sonra da 
Sıkıyönetim mahkemesinin devam etmesi hali.. 

Bir defa tabiî hâkim meselesini arkadaşlar 
ortaya attılar. Bu konuda hiç şüphesiz tetkik
ler yapılmıştır. Arkadaşlarımızın yaptığı tetki-
ka göre, bir defa doktrinde tabiî hâkim, suçun 
işlenmesinden evvel kanunlarla gösterilen mah
kemelerin hâkimi olarak tarif edilir. Doktrinde 
tabiî hâkim bu. Suçun işlenmesinden evvel ka
nunlar şu suç şu mahkemeye gidecek, asliye 
mahkemesine gidecek, bilmem kaçakçılık suçu 
kaçakçılık mahkemesine gidecek, beriki suç şu 
mahkemeye gidecek; suçun işlenmesinden evvel 
böyle bir kanun varsa tabiî hâkim elbetteki 
o kanunun tâyin ettiği hâkimdir. 

Şimdi bir Sıkıyönetim Kanunu yapıyorsunuz 
ve sayıyorsunuz şu, şu, şu suçlar Sıkıyönetim 
halinde Sıkıyönetim mahkemesine gider, tabiî 
hâkim odur. Bundan tabiî hâkim olmaz. 

«Efendim, bu tabiî hâkim Sıkıyönetim sü
resince tabiî hâkimdir, bitince biter». Bitme-

melidir. Bitmemesi için de ayrı zaruretler var
dır. Zaruretler olmasa, belki. Biraz evvel de işa
ret ettim, bir defa Sıkıyönetim kısa süreli bir 
yönetim tarzıdır. Büyük dâvalar çoğu defa bu 
kısa süre içerisinde neticelendirilemiyor. 
Neticelendirilemeyince, süre bitince, iki şey 
mevzuubahsoluyor; ya Sıkıyönetimi uzatmak, 
- bu yüzden uzatılan sıkıyönetimler vardır, sıkı
yönetim altında memleketi uzun süre münhası
ran dâvalar için tutmanın da âlemi yoktur ve 
faydası yoktur, ilânihaye uzatılmaz da, - ve
yahut da dâvalar devredilir. Devredilince muh
terem arkadaşlar, bir defa büyük dâvalar, çok 
sanıklı dâvalar, Sıkıyönetim Mahkemesi başla
mış, bir hayli ilerlemiş, yeni bir mahkemeye 
devrettiğiniz zaman o yeniden bağlıyacaktır. Bu 
yüzden dâvalar uzamaktadır. Ve hakikaten 
sıkıyönetimin gayesine varmasına engel olacak 
haller doğmaktadır. Tatbikat bunu göstermiş
tir. Bunda da zaruret vardır. Bu başka mem
leketlerde de mevcuttur. Faraza, Fransa'da 
mevcuttur. Fransız Sıkıyönetim Kanununda da 
dâvalara Sıkıyönetim Mahkemesi devam eder, 
ettiğine dair hükümler tesbit ettik. Yani bu 
demokratik memleketlerin birçoğunda olan bir 
hükümdür. Arz ettiğim gibi bizde de bu hük
mün zarureti, bu hükmün zaruri olduğunu or
taya koymuştur. 

Ayrıca Anayasamızın 138 nci maddesi de as
kerî mahkemelere hangi dâvaların gideceğini 
tesbit etmiştir. Bu da bir Anayasa hükmü
dür. 

Bir arkadaş, işçi ve emekçi haklarının tüm 
olarak yok edildiğinden bahsetti. Böyle her 
hangi bir işçi, emekçi haklarının tüm olarak 
yok edilişine ait bir hüküm mevcut değildir. 
Bunu bir bühtan olarak karşılamaktan başka 
çare yoktur. 

Sırrı Atalay arkadaşıma teşekkür ederim. 
Hiç şüphesiz bütün arkadaşların niyetleri odur. 
Bu kanunun daha olgun şekilde, daha kâmil şe
kilde çıkmasını arzu etmektedirler. Huzurunuz
da bunun için Hükümetin Meclislere ve komis
yonlarına şükranlarını arz etmek isterim. Haki
katen bu kanun geldiğinden daha mütekâmil 
olarak tekemmül etmiş olarak çıkıyor. Ayrıca 
burada faraza her hangi bir değişiklik olmasa 
dahi, arkadaşlarımız çok kıymetli mütalâalar 
ileri sürdüler. Bunların tatbikatta büyük de-
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geri olacaktır; bu görüşlerin, bu mütalâaların, 
Bu sebeple arkadaşlarımızın hemen hepsi kanu
na katkıda bulunmuşlardır. 

Sırrı Atalay arkadaşım bir noktaya işaret 
etti. Üzerinde durduğu diğer noktalara daha 
evvel cevap arz ettim. Ona temas edeyim. «Ye
ni cezalar ve suçlar konabilir mi Anayasanın 
124 ncü maddesi karşısında,» diyor. Muhterem 
arkadaşlar, bir defa yeni ceza ve suç yok, Sıkı
yönetim Kanununda, Sadece sıkıyönetim, evami-
rine âdemi riayyetten dolayı 1 aydan 6 aya 
kadar hapis cezası var. Ama, bu esasen Ceza 
Kanununun 161 nci maddesinde yer alan bir 
hükümdür. Buraya hafifletilerek aktarılmış 
bir hükümdür. Hükümet evamirine âdemi ri
ayet hükmü vardır, orada. Buraya hafifleti
lerek aktarılmış bir hükümdür. Yeni ceza ve 
yeni suç yok. Yalnız, tedbir yetkisi var. Ka
patma, menetme ve sair ki; tamamen Anaya
saya dayanıyor ve onlarda ne bir suçtur, ne de 
bir cezadır. Ceza olarak mütalâa etmemek lâ
zımdır. Tamamen tedbir mahiyetindedir. 

Telefon üzerine sansürden bahsetti. O mad
dede belki okunuş şeklinde öyle anlatılıyor ama, 
sadece sansür değil, Ucuzal arkadaşımızda te
mas etti, kayıtlama falan hepsi bir arada var. 
Hangisi uygun gelirse şüpresiz ki o tatbik edi
lecektir. Şimdi şerihlerarası mükaleme ile, şe
hirlerarası telefonda, açmış telefonu adam, baş
ka şehirdeki taraftarlarını galeyana getirecek 
direktifler veriyorsa, Sıkıyönetim idaresi buna 
müdahale etmemeli mi, bu mükalemsyi bırak
malı mıyız? Efendim hürriyet var, telefona 
kimse karışamaz diyebilmeli miyiz? Normal re
jimde evet ama, arz ettiğim gibi, sıkıyönetim 
bir memleketi, bir vatanı bölünmekten, parça
lanmaktan, büyük tehlikelerden kurtarmak için
dir. Daima sıkıyönetimin hangi hallerde ilân 
edileceği noktası üzerinde durduğumuz takdir
de, o açıdan baktığımız takdirde, meselelerde 
bir doğru neticeye varabiliriz. 

Birkaç arkadaşımız, Hazer arkadaşımız, Yıl
dız arkadaşımız da tekrar ettiler, koordinasyon
dan bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlar, koordinasyon hükmü 
mevcuttur. Başbakanın sorumluluğu altındadır 
ve bugünkü sıkıyönetimde de fiilen bu koordi
nasyon sağlanmıştır, sağlanmaktadır. Hem. 
Başbakanlıkta, hem Genelkurmayda birer koor
dinasyon bürosu kurulmuştur. Çünkü 11 ayrı 

ilde sıkıyönetim ilân edilmiştir, hakikaten ko-
ordine etmek lâzım, bâzı kararlan. Ayrıca her 
hafta, haftada bir gün bir birifing yapılmakta
dır. Buraya Başbakan, ilgili bakanlar katılmak
tadır. Sıkıyönetimde askerî ilgili komutanlar ka
tılmaktadır. O toplantı da bir nevi koordinasyon 
toplantısı halinde işlemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımızın üze
rinde durdukları önemli noktaları bu suretle 
arı cevabettim. Kendilerine doğrudan doğru
ya cevap vermediğim arkadaşlara da ayrıca te
şekkür ederim, bilhassa tasarıyı konuşmaları ile 
desteklemiş olan arkadaşlarımıza, başında da 
arz ettim. 

Bu kanun bir Sıkıyönetim Kanunudur, bir 
Anayasa müessesesidir, kanuni bir rejimdir ve 
tarafsız olarak gördüğümüz Ordu tarafından 
Sıkıyönetim idaresi idare edilecektir. Ayrıca 
denetim altında bir rejimdir. Denetim altında 
bir yönetimdir. Sıkıyönetim Başbakanın dene
timi altında olacaktır, Hükümetin denetimi al
tında olacaktır ve Meclislerimizin denetimi al
tında işliyecektir. 

Verdiğiniz yetkiler yerinde mi kullanılmış
tır, suiistimal mi edilmiştir; bütün bunlar, arz 
ettiğim gibi, kanuni bir rejim olduğu için, de
netim altında cahşacağı için, elbette ki, istenilen 
istikamette yürüyecektir. Aksamalar olabilir. 
Her müessesede olabilir. Ama bütün bunlar de
netimin dikkatle yapılıp, yapılmaması ile ilgili 
meseledir. Ümidediyorum ki, bu kanunla bun
dan sonra inşallah memlekette sık, sık Sıkıyö
netim ilânına mecburiyet kalınmaz. Ama ilân 
edildiği zaman Sıkıyönetim idareleri hakikaten 
gayelerine, Sıkıyönetimi gerektiren sebepleri 
ortadan kaldırmak suretiyle vâsıl olurlar. 

Arkadaşlarıma şükranlarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, iki değerli üye, 
müsaade buyurursanız, soru soracaklar. Buyu
run Sayın Türkmen... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Anayasamı
zın 124 ncü maddesinin son fıkrası, «Sıkıyöne
tim veya genel olarak harb halinde tatbik edi
lecek hükümlerin kanunla tâyin edileceğini» be
lirtir. 

Şimdi bu kanun, Sıkıyönetim hakkındaki 
kanundur. Biraz evvel izah buyurduğunuz gi
bi, harb halinde de bu hükümler tatbik edilir. 
Binaenaleyh, Sıkıyönetim olmasa bile, harb ha-
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linde bu kanım tatbik edilecek mi? Eğer böyle 
ise, bu. takdirde kanunun başlığının Sıkıyönetim 
ile savaş hallerini birleştirecek şekilde olması 
lâzım gelmez mi? Eğer böyle değilse, o vakit, 
ayrıca savaş hallerinde uygulanacak bir kanun 
getirmek lâzımgelir. Bu itibarla başlığında bir 
tadil uygun olmaz mı? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Ana
yasamızın 124 ncü maddesinin başlığı da böyle
dir. Şimdi, Sıkıyönetim iki halde tatbik edile
cektir. Doğrudur. Savaş halinde Sıkıyönetim 
ilân edilebilir de edilemez de. Getirdiğimiz ta
sarının 24 ncü maddesinde, savaş ilân edilme
den de, savaş halinde de bu hükümlerden bâzı
larının tatbik edileceğini gösteren bir madde 
mevcuttur. 24 ncü madde de gösterilmiştir. 
Hangi hallerde Sıkıyönetim ilân edilmeden, Ge
nelkurmay Başkanının kararı ile Hükümetin 
tesbit ettiği mıntakalarda bu hükümler tatbik 
edilebilir. Kanunda yer almıştır. Yalnız başlı
ğı, doğrudur; öyle olsa idi daha yerinde olurdu. 
Ancak Anayasanın 124 ncü maddesi bütün mü
esseseyi Sıkıyönetim olarak aldığı için, biz de 
çaresiz kanuna o başlığı koyduk, Anayasaya pa
ralel, 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sayın 
Atalay... 

SÎREI ATALAY (Kars) — Efendim, birkaç 
soru soracağım Sayın Bakandan. 

Sıkıyönetim yasası içerisinde göz önünde bu
lundurma vardır. Anayasanın kişi hürriyetiyle 
ilgili maddelerindeki tutuklama ve yasaklama
nın dışmda Anayasada göz önünde tutma var 
mıdır, yok mudur? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, bu 
konu Komisyonda da tereddüt mevzuu oldu. Bir 
arkadaş ileri sürdü. Burada göz önünde tut
ma, yakalama mânasında alınmıştır. Eski «ne
zaret» kelimesinin karşılığıdır. Anayasa Mahke
memizin veyahut Temyiz Komisyonumuzun da 
bu hususta bir kararı çıkmıştır. Zannediyorum 
Anayasa Mahkemesinin, aynı mânada anlaşıla
cağına dair. 

BAŞKAN — Evet, diğer sorunuz Sayın Ata
lay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bununla ilgili 
Sayın Bakan, göz önünde tutmaya, adlî müşavi

rin karar verebileceğini söylediler. Halbuki 
maddenin son fıkrasından bir önceki fıkrada, 
«Sıkıyönetim Komutanı bu kanunda yazılı suç
lardan sanık kişileri, Sıkıyönetim Komutanlığı 
nezdindeki askerî mahkemeye sevk ve tutuk
lanmaları gerekip gerekmediği hakkında bir ka
rar alınıncaya kadar gözetim altında tutabilir. 
Bu süre 30 günden fazla olamaz.» der. Binaena
leyh, göz önünde bulundurma komutana mev
du bir görevdir. Adlî müşavir dediler. Bu na
sıl olacaktır? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, ko
mutan umumiyetle adlî müşavirle beraber ça
lışmaktadır. Bütün muameleler ondan geçmek
tedir. Bu sebeple onu arz ettim. 

BAŞKAN — Diğer sorunuz, efendim... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Diğer sorum, ta

sarının inönü Hükümetinin hazırladığını ifade 
ettiler. Tasarının tarihi 1963 olduğuna göre, be
nim Hükümete iştirakim 1964 olduğuna göre, 
acaba tasarıda benim imzam nasıl mümkündür? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Ben imzası vardır, demedim. 
Muhtemelen vardır dedim. 

BAŞKAN — Başka soru?. Yok. Teşekkür 
ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
bir noktaya işaret etmek isterim. Bu 30 günlük 
göz altına alına zarureti üzerinde, bilhassa Sa
yın Ahmet Yıldız burada olsa idi 6 sayılı Kanun 
çıkarmışlardır Millî Birlik Hükümeti, ilk ka
nunlar arasında, bunu çıkarmıştır; 24 saatlik 
müddeti kâfi görmediği için tutuklama için göz 
altına alma müddeti olarak, onlar da bir ka
nun çıkarmaya o tarihte mecbur olmuşlardır. O 
kanunun sayısı 6 dır. Onu da bu arada tetkik bu
yurmanızı rica ederim. Halen de yürürlükte
dir, sanıyorum. (Alkışlar/ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iki önerge var okutuyorum efendim. 

Saym! Başkanlığa 
Üzerinde altı sayın üye konuşmuş bulundu

ğundan tasarının tümü üzerindeki konuşmala
rın yeterliğini arz ve teklif ederim. 

izmiı4 Gaziantep 
Necip Mirkelâmoğlu i. Tevfik Kutlar 
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IBAŞKAN — Aleyhinde söz istiyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kifayet önergesi kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, maddelere geçilmesini 
oylamadan evvel bir sayın üye tarafından veri
len önerge var. Sayın Fatma Hikmet ismen, Hü
kümet tarafından tasarının geri alınmasını bir 
önerge ile istemektedir. Böyle bir şey yoktur. 
Tüzüğümüzün 24 ncü maddesi, Millet Meclisinde 
kabul veya reddedilerek gelen tasarı veya tek
liflerin geri almamıyacağını âmirdir. Bu öner
ge oya konulamıyacaktır, efendim. 

Son söz Sayın Ekrem özdenindir, buyurun 
efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; biliyorum geç kal
dık, telâş ediyoruz ve bir an evvel kanun çıksın 
istiyoruz. Hepimizin arzusu da budur. Ama, mü
saade buyurursanız diğer arkadaşlara gösterdi
ğiniz tahammülü bana da göstermenizi hassaten 
rica ederim. Sağ olun. 

Evvelâ şunu söyliyeyim ki, çok notlar ha
zırladık, tabiî bunları hıfzediyoruz. Sayın öz-
türkçine'nin gaidrine uğradık. Her zaman oldu
ğu gibi ya kifayet verir, ya müddet kısaltılması 
hakkında önerge verir. Ondan sonra böylece bu 
hale düşeriz. Artık Allah'a terkediyorum, ne 
yaparsa o yapsın. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Lütfen Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Yok, iyi te

mennilerde bulunuyorum. 
Şimdi, Sayın Başkanım, muhterem arkadaş

lar; bu Sıkıyönetim meselesini kanunu tetkik 
ederken bâzı arkadaşlarımız, meseleyi hukuk 
bakımından mütalâa ederken bâzı çapraşık yol
lara girmiş bulunuyorlar. Evvelâ 11 nci madde 
ile 124 ncü maddeyi karşılaştırmak lâzımdır. 
Hattâ ben bu tasarı geldiği zaman Temsilciler 
Meclisindeki müzakereleri şöyle bir gözden ge
çirdim. 11 nci maddenin bir fıkrasında, kişi 
haklarının özüne dokunulamaz deniyor. Orada 
bulunan yetkili, salahiyetli arkadaşlarımız da 
bu «öz» kelimesini bir türlü tarif ve tavsif ede
memişlerdir. Bunun için, aslında 124 ncü mad
de, hakları kısıtlıyor ve hakları durduruyor. 
Bir nehir tasavvur ediniz ki, bütün haşmeti ile 
akıyor, fakat bu nehrin bir an durdurulması 
lâzım geliyor, önüne bir set çekiliyor. Ama yine 
ileride set ayrılığı kaldırılacak ve yine nehir 

akmakta devam edecek. İşte 124 ncü maddenin 
şöyle bir hülâsasını bu şekilde söyliyebiliriz. 

Bâzı hukukçular bu idarenin tasarrufları
nın kazayi murakabeye de tabi olduğunu ileri 
sürmüşlerse de, bu ihtilaflıdır. Bu Sıkıyönetim 
idaresi astığını astık, kestiğini kestik bir rejim 
değildir. Sıkıyönetim, kendisine has, kanunun 
verdiği yetkilere göre işlem yapacaktır. An
cak takdir hakkını geniş tutacaktır. Arkadaş
larım, mesele komisyonumuzda müzakere edilir
ken, - bilhassa Sayın Bakan benim ismimi zik
retmedi ama, ben söyledim bu rejim zalim bir 
rejim olmıyacaktır. Bu rejim, Türkiye'de ta-
haddüs edecek iç meseleleri ve harp zamanında 
vücuda gelecek durumu dikkatli bir şekilde yü
rütebilecek bir rejim olacak ve zalim bir rejim 
asla olmıyacaktır. Onun için Anayasa hükümle
rine göre bu kanunu tedvir ederken, yetkileri 
tam mânasiyle tarif ve tavsif ediyoruz ve bu 
tasarı da etmiştir. Bu itibarla, tasarının tümü 
hakkında hiçbir diyeceğim yoktur ve ona mu
vafık rey vereceğiz. Ama bâzı meseleler üzerin
de durmak isterim, arkadaşlar. 

Benim muhalefet şerhim vardır. Bilhassa 
ben sansür meselesi üzerinde durmuşumdur. 
Türkiye'nin tarihi gelişimi tetkik edilecek olur
sa arkadaşlar, 30 küsur sene içinde müstebit 
bir hükümdarın zulmü altında inliyen Türk'
lerin hak ve yaşayışları ve bilhassa matbuatın 
ne hale geldiği, bu sansür yüzünden ne müca
deleler yapıldığı, ne görüşler imha edildiği mey
dana çıkar. 

Arkadaşlar, sansürü koyarsınız, bir memura 
vazife verirsiniz... Bir komutan sansürü tek ba
şına idare edemez, istanbul'u düşününüz, yüz
lerce risale, 15 - 20 tane gazete neşrediliyor, 
Her gazetenin başına bir memur tâyin edecek
siniz. O memur kendi takdirine göre sansürü 
idare edecek. Bu olmaz arkadaşlar. Muhalefet 
şerhimde yazdığım gibi «sansür konulur» iba
resini kaldırırsanız, yine matlup hâsıl olur, yi
ne muradedinmek istenen gaye tahassül eder, 
Bu sansüre karşı allerji bütün Türklerde mev
cuttur. Yeniden hortlayan bir mesele olarak 
karşımıza dikilmiştir ve maalesef Hükümeti 
bu yönde ikna etmemize de imkân hâsıl ola
mamıştır ve olamıyacaktır, kanun böyle çı
kacaktır. Yalnız temennim Sıkıyönetimi idare 
edecek komutanlann da bu sansür meselesine 
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çok dikkatle ve çok titizlikle ihtimam göster
melerini temin etmektir. Bu noktada ihtimam 
gösterilirse, eski sansür hortlamış olmaz ve ga
ye hâsıl olur. Bilhassa bunu bu kürsüden te
bellür ettirmek isterim. 

Saym arkadaşlarım, bu meseleler üzerinde 
görüşülürken bilhassa 15 nci maddenin son 
fıkrasındaki, 30 gün işine değinmiştim. Komis
yonda da aynı şeyleri söyledim. 

24 saate asla taraftar değilim. 24 saat diye 
Sıkıyönetimde birşey yoktur. Sıkıyönetim 15 -
20 gün bir adamı muhakkak içeride tutacak
tır. Ama, Sıkıyönetim ilân ediyorsunuz, ona 
bir süre tanıyorsunuz; bir ay ve komutana da 
bir ay içinde vazifelerini yap demiyorsunuz. 
Bir ay karar veriyor, adamlar içeride, nezaret
te tutabiliyor, süresi içinde. Düşününüz, bir 
adam süre içinde yani, bu bir ay içinde neza
rette kalacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
de temdit karan vermiyecek, yine içeride ka
lacak. Bu çelişki, hakikaten yersiz bir çelişki 
olur. Bu itibarla, hiç olmazsa 15 günlük bir 
süre tanınsın, bu 15 gün sonra da adam hakiki 
tabiî hâkimi olan Sıkıyönetim hâkiminin huzu
runa çıkabilsin. Bu da tabiî hâkimin de Sıkı
yönetim hâkimi olduğu ve Sıkıyönetim bittik
ten sonra da bu sıfatının devam ettiğine vic
danen kaaniim ve kailim arkadaşlar. 

Kıymetli arkadaşlarım, sizleri fazla yormak 
istemiyorum. Bu Sıkıyönetim kanunu Anaya
saya uygun olarak çıkmaktadır. Bâzı madde
lerde, ki, arz ettim, onlar üzerinde ihtilâfımız 
olabilir. Noktai nazardır. Ama Türkiye'nin bö
lücü, bilhassa bölücü, anarşist ve komünist 
kuvvetlerine karşı Türkiye'yi bütünü ile mü
dafaa etmek ve ayakta tutabilmek için, bugün
kü olduğu gibi bâzı buhranlar karsısında - in
şallah Allah ileride bu buhranları da göstermez. 
Böyle buhranlar karşısında, bu gibi Sıkıyönetim 
usullerinin getirilmesinde elbette ki, isabet 
vardır. Mesele bir millet meselesidir. - Bir .̂ ahıs 
meselesi değildir. Bir askerî idare meselesi, bir 
zulüm meselesi değildir. Tasarı tam mânasiyle 
Anayasa hukukuna uygun olarak tanzim edil
miştir. 

Bir noktayı tavzih etmek isterim. O da şu; 
burada sayın sözcü arkadaşımız bâzı beyanlar
da bulundular. Yarayı deşecek değilim. Sayın 
Melen eski arkadaşımdır. O da hepimize ka

bahati yükledi. Yani, partiler, profesörler, 
matbuat hepsi mesul vaziyete girdi. (A. P. sı
ralarından «doğru, doğru» sesleri.) 

Sizin ne diyeceğinizi biliyorum. Ama yal
nız... 

BAŞKAN — Sayın özden, bir dakikanızı 
rica edeceğim, efendim. Zaten on dakika ile 
kayıtlısınız. Sözünü tamamlamanızı rica edece
ğim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bitti za
ten Sayın Başkanım. Cümleyi bitirmeden mü
dahale buyurdunuz. Müsaade buyurun da 
cümlemi bitireyim yani... 

BAŞKAN — Efendim, cümlenizi bitirme
niz... 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Burada bu 
bunalıma Sayın Melen'in de beyan ettiği şe
kilde sebebiyet verilmiş değildir. Bu bunalıma 
sizin, grupunuz da sebebiyet vermiş değil, bu 
bunalıma sizin hükümetlerinizin inadı sebebi
yet vermiştir. 

Saygılarımla. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — En başta 
sen sebeboldun bu işlere. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki 
görüşmeler bitmiş ve kifayet önergesi kabul 
edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi teklif edilmektedir. 
ivediliği oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... ivedilikle görüşülmesi ka
bul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir önerge daha var 
onu da sunduktan sonra maddelerin görüşül
mesine geçeceğiz. 

Yüksek Başkanlığa 
Değiştirge önergesi verilmiyen maddelerin 

görüşme açılmadan okunup, oylanmasını arz 
ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Önerge üzsrinde konuşmak is
tivan (saym üye?.. Aleyhinde var mı efendim?.. 

SIRRI ATÂLAY (Kars) — Aleyhinde. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Ayıp ayıp, 

yahu yapmayın bunu. 
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AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bu normaldir. 

BAŞKAN — Rica ederim. Aleyhinde ko
nuşsun efendim rica ederim. Buyurun. Öner
ge kabul edilir, reddedilir, Yüce Heyetin 
bileceği iş efendim. Yapılan muamelenin bir
çok emsali var. Kabul edilir öyle cereyan eder. 
Reddedilir, hepsi üzerinde müzakere açılır. 

Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) Sayın Tuna da ha

tırlayacaklardır, ne zaman bu şekilde görüş
melerin kısıtlanmasına ait bir talep gelirse hep
sinin karşısında olmuşum. Hattâ bir kez böyle 
bir teklif karşısında Başkanlık ettiğim zaman 
kürsüyü terk etmiştim. Benim inancım odur 
ki yasama organında görüşmeler usullere uy
gun ve üyelerin göriişmıe imkânlarını sağlıyacak 
bir şekilde olmalıdır. Neyi temin eclsr bu usul? 
Herkes bir önerge verir, bütün maddeler üze
rinde görüşme açılır. Buna lüzum yek. Bu 
sebeple, böyle bir husus için içtüzüğümüzde ol
mıyan, sırf birkaç defa, yine belirli arkadaşla
rımızın teklifleri üzerine bir, meşru olmıyan 
desem biraz sert olur, haklı olmıyan diyeyim, 
bir usule gittik. İçtüzüğümüzün iki defa gö-
rüşms imkânını veren hususu, bir defa görüş
meye gidiyoruz. Yeterlik önergeleri veriliyor, 
müddetler kısılıyor. Bir de bunun dışında İç
tüzükte mevoudolmıyan görüşme yapılması, 
taki bir değiştirme önergemi verebildiği takdir
de, bunlardan yasama organlarına fayda yok 
ve bunları her gün verip bir gelenek haline 
getirmiyelim, Zaten pratikte de faydası yok
tur, Bir okunmadan ibarettir. Görüşmek isti-
yen arkadaş saten var ise önerge verir, üzerin
de görüşür. Meclislerde uzun yıllardan beri, 
1877 den beri bu yana okunmayan yasa mad
desi ender geçmiştir. Çok gariptir ki bu Cum
huriyet Senatosu ile Millet Meclisinde 4 - 5 
seneden beri tatbik edilen bir durum haline ge
tirilmiştir. Yani, 70 küsur senelik bir yasama 
hayatımız içerisinde 5-10 defa olmuştur ve ço
ğu da Adalet Partisinden gelmiştir ve tatbik 
edilmek tetenmiştir. Bunlar iyi usuller değil
dir. Bunları gelenek haline getirmiyelim. Bi
rer okumadan ibaret olacaktır, ve zabıtlara 
geoscekLir. Okunmadığı takdirde zabıtlara geç-
mez. Bu mahzurları vardır. Bunların çoğunu 
ifade ettim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, okunmaması di
ye bir şey yok efendim., «Okunup oylanma
sını arz ve teklif ederim» diyor ve gşçer* sene 
zatıâlinizin de Riyaset ettiği celsede emsali ol
du, çok. (Gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Anlatayım, 
bir dakika... '(Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ede
rim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan arz edeyim. Bu dahi olmuştur. Bu biraz 
daha insaflı bir teklif, görüşme •açılma/sın. Arz 
etmek istediğim, bu Senatoda bunlar geçmiş
tir. Tüm halinde geçmiştir... 

BAŞKAN — Şimdi söz konusu olan bu, 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet bu. 
Bunda da... 

BAŞKAN — Okunup oylanması. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Okunacak. 

Bir fayda, önergeyi verip vermemededir. Eğer 
önergeyi vermemişse saten konuşmayacaktır. 
Binaenaleyh, bu şekilde bir yola gltmiyelim. 
Demek istiyorum ki, izin verin normal usuller 
işlesin. Bütün mesele bu. Normal usullerle 
müzakere bitsin. İçtüzüğe uygun olmıyan, 
zoraki tatbikat haline getirilen ve bâzı örnek
lere göre İçtüzükte bulunmayan hususlar var. 
Benim görüşüm odur ki gelenek haline getirmi
yelim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
dakikanızı rica edeyim. Cumhuriyet Senato
muzda 10 yıllık tatbikatta, maddelerin okun
masına değin önerge ver ilintisini şu şekilde 
önergelerin kabulü önleyememiştir. Yani, şu
nu arz etmek istiyorum. Maddelerin müzake
resine sıra gelene kadar önerge verilebilir, an
cak önerge verilmiyen maddeler okunmak sure
tiyle oylanır. Buyurunuz Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, hiç lüzum olmadan 
zamanınızı israf edeceğiz. Niçin müzakere ya
pılır: Bu kanunun şu maddesini 'beğenmiyo
rum, şunun şurası şöyle olsun, burası böyle 
olsun diye konuşulur. Konuşmadan meram o 
metnin başka türlü çıkmasını istemektir. Fakat 
şu da bir vakıa ki parlâmentolarda bir netice 
istihsalinden gayrı Sebeplerle konuşanlar da 
vardır. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sırrı Bey. ! 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ucuzal is

tirham ederim. 
AHMET NÜSRET TUNA (Devamla) — Bir 

talebi yoktur. Böyle kimseler de vardır. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, saat 20.00 ye 

gelmiştir. Yüksek Heyetiniz tasarının müzake
resini bitirinceye kadar mesaiye devam kararı i 
vermiştir. Bizim hiçbir kısıtlama talebimiz 
yok. Ne diyoruz? Değiştirge istenmiyorsa mad
de okunsun, müzakere açılmasın, kabul edil
işin. Mevzu budur. Bir kısıtlama mevzuu ba
his değildir. Pek çok defa tatbik olunmuş
tur; kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — 68 nci birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. Sıkıyönetim Kanunu tasarısı-
smın Madelerinin müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet Burada.. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 

Sıkıyönetim kanun tasarısı 
Birinci Bölüm 

Genel Esaslar 
Sıkıyönetim ilânı : 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-

sasınm 124 ncü maddesi gereğince verilmiş olan 
Sıkıyönetim ilân karan ve Sıkıyönetimin böl
ge ve süresi üzerinde yapılacak değişiklikler, 
İçişleri Bakanlığınca uygun görülecek araçlar
la ilân olunur. 

BAŞKAN — 1 nci Madde üzerinde verilmiş 
bir tadil önergesi yok. 1 nci maddeyi oylarını 
za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Sıkıyönetimin yürütülmesi : 
Madde 2. — Sıkıyönetim altına alman yer

lerde genel güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde, lehinde 
-konuşuldu, efendim. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Çok değerli arkadaşlarım Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulu 4 saat 50 dakikadır ça
lışma halindedir. 15 dakika için... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —-
1 saat Sayın Başkan. (C. H. P. ve A. P. sıra
larından «yarım saat» sesleri) 

BAŞKAN — Yarım saati Heyeti Celile kabul 
etti. Yarım sat sonra toplanmak üzere 68 nci 
Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati - 19,50 

kuvvetlerine ait görev ve yetkiler Sıkıyönetim 
Komutanlığına geçer. Zabıta kuvvetleri bütün 
teşkilâtı ile Sıkıyönetim Komutanının emrine 
girer. 

Sıkıyönetim bölgesindeki zabıta kuvvetleri; 
Sıkıyönetim hizmetlerinin yapılmasından dolayı 
Sıkıyönetim Komutanlığına, bu hizmetler dı
şında kalan hizmetlerin yürütülmesinden dolayı 
da adlî ve idari makamlara karşı sorumludur. 

Millî İstihbarat Teşkiâtı Sıkıyönetim Komu
tanlığı ile işbirliği yapar. 

Sıkıyönetim Komutanlığı, bu kanunla kendi
sine verilen görev ve yetkileri o yerin zabıta 
kuvvetleri ve tefrik edilecek askerî birlikler ile 
yürütür. Barışta ve zorumlu halerde Sıkıyöne
tim Komutanı o yer veya o yere en yakın Gar
nizon Komutanlarından yeteri kadar birliğin 
emrine verilmesini istiyebilir. Bu istek derhal 
yerine getirilir. 

Sıkıyönetim Komutanı, bölgesi içinde gerek 
zabıta kuvvetlerinin ve gerekse arkerî persone
lin görev yerlerini değiştirebilir. Hizmet gerek
lerini dikkate alarak zabıta kuvvetlerinde as
kerî personel kullanabilir. Bu takdirde müdür 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 20,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayrı Mumcuoğlu 
KÂTİPLER: Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Hüseyin öztürk (Sivas) 
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seviyesindeki personel Sıkıyönetim Komutanı 
emrinde müşavir olarak görevlerine devam «der
ler. 

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

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

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde tadil 
önergeleri verilmiştir. Buyurun Sayın Suphi 
Karaman. 

SUPHİ KARAMAN — (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, Sayın Senatörler, Kanun ta
sarısının bu 2 nci maddesi Sıkıyönetimin yü
rütülmesi! ile ilgili. Bunun son fıkrası, Sı
kıyönetim Komutanlığının emrine atanan ve
ya görev alan bilcümle personelin Sıkıyöne
tim süresinlce Sıkıyönetim Komutanlığının izni 
olmadıkça, istifa veya emeklilik işlemleri yürü
tülemez veya başka bir göreve atanması yapı
lamaz.» Bu fıkranın aleyhindeyim. Niçin aley
hinde olduğumu şimdi teker teker arz edece
ğim. 

Bu fıkrada, «sıkıyönetim komutanlığı emri
ne atanan veya görev alan» diyor. «Atanan ve
ya görev alan..» Maddenin öndeki fıkraları ile 
karşılaştırıp bakıyoruz, birinci fıkrasında emre 
girenler var. Sıkıyönetim komutanlığı bir kere 
kendi karargâhı ile, kendine bağflı birliklerle 
birlikte bir askerî kuruluş. Onun dışında «zabı
ta kuvvetleri bütün teşkilâtı ile sıkıyönetim ko
mutanlığının emrine girer» diyor. Enirine gi
renlerden bahsediyor maddenin içerisinde. Ben 
son fıkrada görev alan tâbirinin bu maddenin 
içerisinde asla, hiç bahis konusu olmadığını or
taya çıkarmak için fıkraları teker teker elden 
geçiriyorum. Çünkü, son fıkrada «sıkıyönetim 
komutanlığının emrine atanan»., diyor, ve «gö
re»1 &\&n.» diyor.. «Görev alan» diye bir tâbir 
yok maddenin içerisinde. Yani bunu ortaya koy
mak için fıkraları eleştiriyorum. Birinci fıkra
da demek ki, «zabıita kuvvetleri bütün teşkilâtı 
ile sıkıyönetim komutanlığının emrine girer» 
diyor. 

Üçüncü fıkrada «Millî İstihbarat Teşkilâtı, 
sıkıyönetim komutanlığı ile işbirliği yapar» di

yor. Emre girmek, atanmak falan gibi bir du
rum yok, «işbirliği yapar», «görev alma» diye 
bir terim de yok. 

Dördüncü fıkrada «sıkıyönetim komutanlı
ğı, bu kanunla kendisine verilen görev ve yet
kileri o yerin zabıta kuvvetleri ve tefrik edile
cek askerî birliklerle yürütür». Demekki bir de 
tefrik edilecek askerî birliklerden bahsediyor. 
Birinci fıkrada «emre girenler» var, üçüncü fık
rada «işbirliği yapanlar» var, dördüncü fıkra
da «tefrik edilen birlikler» var. Ve bir de mad
denin altıncı fıkrası var. «Hizmetlerin yürütül
mesi ile ilgili istemler, o bölgedeki devlet ku
rum ve organlarınca yerine getirilir» istemler
den bahsediyor. Yani sıkıyönetim komutanlığı 
istiyecek, istemleri bulunacak, o bölgedeki bü
tün mülki teşkilât da bu istemleri yerine geti
recek. Şu halde maddenin bütün şümulü içeri
sinde «emre girenler» var, «işbirliği yapılanlar» 
var, «tefrik edilen hizmetler» var, bir de «is
temler karşılığında» buna cevap verecek olan
lar var. 

Son fıkraya geliyoruz. «Emrine atanan ve
ya görev alan» demek ki görev alan diye bir te
rimi kapsıyan bir hüküm yok, bu maddenin 
içinde. Yani görev alan yanlış konmuş buraya. 
Emrine girenler var, emrinde olanlar var. İş
birliği yapanlar. Bu, görev alanları kapsar mı, 
kapsamaz mı? Şüpheli. Görev almakla, işbirliği 
yapmak arasında bir nüans var. Eğer istemleri 
kapsıyorsa, son fıkrada, 6 nci fıkrada istemler
den bahsediyor - ki bütün mülki teşkilâttır -
bütün mülki teşkilât, sıkıyönetim komutanlığı
nın istemlerine göre hizmetlerini yürütecektir. 
Eğer görev alan istemleri kapsıyorsa, demek ki 
sıkıyönetim komutanlığı, bulunduğu bölgedeki 
türlü siyasi ve askerî kuruluşun, ister emrinde 
ol'sun, ister olmasın, hepsinin bu son fıkra gere
ğince âmiri durumundadır ve ona ait tâyinler, 
ona ait emekli işlemleri, istifa işlemleri yürü
tülemez. Şu halde, demekki son fıkrada «emri 
alan» terimi yanlıştır, arkadaşlar. Ya yanlış
tır, ya bu kadar çok geniş, her tarafı kapsıyan, 
bütün mülki teşkilâtı emrine veren bir anlamı 
kasdetmek istiyoruz, 6 nci fıkranın o istemler 
bölümünde, o zaman doğrudur - ki ben şahsan 
o kanaatte değilim. Eğer o hal öyle ise, sıkıyö
netim süresince, sıkıyönetim komutanlığı izni 
olmadıkça istifa veya emeklilik işlemleri yürü-
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tülemez veya başka bir göreve atanması yapı
lamaz. ',. 

Bu kadar geniş yetkileri, bu kadar geniş 
şeyleri, mülki teşkilâtı tümü ile bu istemler bö
lümü eğer görev alan birlikler diye sayılacaksa 
•bütün mülki teşkilâttaki herkesin, sıkıyönetim 
bölgesinde bulunan her fendin emeklilik işlem
lerinin, istifa işlemlerinin olamıyac-ağmı emre
diyoruz, yetki veriyoruz. Bu son derece yanlış 
arkadaşlarım. Bir insan ki, bizar hale gedmiş 
istifasını istiyor; bir insanki bizar hale gelmiş 
ve bu durumda emekliliğini istiyor ve bu adam
dan zaten fayda yoktur. Ondan hiç kimseye fay
da yoktur. Ondan sıkıyönetime, kime fayda ge
lir? Ama, en ağır ahval bile olsa, bu durumda 
bulunan insanı bilâkis başka yere sürmek lâ
zım. Başka yere sürmek yani. «Sen istifanı ver
mişsin, ondan sonra da emekliliğini istemişsin» 
demek çok yanlıştır, ama tâyin konusuna işti
rak ediyorum. Sıkıyönetim komutanlığının mü
saadesi olmadan başka yere atanması yapıla
maz. Bu doğrudur. Emekli işlemini, istifa işle
mini bu kadar geniş bir kısıtlamaya tabi tut
mak yani, ne fevkalâde halle, ne savaşla, ne 
hiçbir şeyle Anayasanın bu kadar daha tabiî 
hakkı kişiler için olamaz, bu hakları bu kadar 
kısıtlamaya kimsenin hakkı ve yetkisi olma
ması lâzımdır. Bu yönden önergemiz vardır. 
Sıkıyönetimin yürütülmesi ile ilgili bu 2 nci 
maddenin son fıkrasının «Sıkıyönetim Komutan
lığı emrine atanan veya görev alan bilcümle 
personelin, sıkıyönetim süresince Sıkıyönetim 
Komutanlığının izni olmadıkça, başka bir gö
reve atanması yapılamaz» diye değiştirilmesi
ni arz ve teklif ediyoruz. 

Saygılarımızı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan. 
•CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 2 nci 
maddenin 5 nci fıkrasındaki tarzı terkip, mak
sat ve mâna bakımından dikkatimi çeken bir hu
sus oklu, bunu arsa çalışacağım ve sayın ko
misyondan bu hususta mütalâalarını, ve varsa 
tedbirlerini rica edeceğim. 

Ezcümle, 2 nci maddenin 5 nci fıkrasında 
aynen «Sıkıyönetim Komutanı, bölgesi içinde 
gerek zabıta kuvvetlerini ve gerekse askerî per
sonelin görev yerlerini değiştirebilir», denmek
tedir. Bu fıkra ile Sıkıyönetim Komutanına 

bölge içindeki zabıta kuvvetlerinin ve askeı-ı 
personelin görev yerlerini değiştirebilmek salâ
hiyeti tanınmaktadır. Fıkranın, askerî perso
nele aidolan ibaresi vazıhtır. Yani Sıkıyöne
tim Komutanı bölgesi içindeki askerî perso
nelin görev yerlerini değiştirebilecektir. Ancak, 
fıkranın ilk kısmındaki «zabıta kuvvetleri» tâ
birinden neyin kasdedildiği artık anlaşılama
makladır, Yani şunu demek istiyorum. Maksat, 
zabıta kuvvetlerinin âmiri mevkiindeki kişiler 
ise, idarenin buna göre değiştirilmesi ve mak
sadın vuzuha kavuşturulması lâzımdır. Yok 
«zabıta kuvvetleri tâbiri» toplum zabıtası ve 
emniyet amirlikleri emrindeki kuvvetler ise bu
nun da tashihine lüzum vardır. «Zabıta kuv
vetlerinin» tâbiri, umumi, genel bir tâbirdir. 

İkinci husus, aynı fıkranın ikinci kısmında 
aynen «hizmet gereklerini dikkate alarak» Kim 
alıyor? Sıkıyönetim Komutanı. «Zabıta kuv
vetlerinde askerî personel kullanabilir» Sıkıyö
netim Komutanı kullanabilir» olmaz. Yani 
Türkçe olmuyor. «Kullanabilir» olması lâzım
dı. Burada her halde fıkranın tanziminde bir 
noksanlık var gibi görüyorum. Diğer kısım
larda da var. Meselâ; yukarda «sıkıyönetim al
tına alman yerlerde genel güvenlik ve asayişe 
ilişkin zabıta küvetlerine» diyor. «Asayişe 
ilişkin zabıta kuvvetleri» Yani asayişi teminle 
mükellef denilmek isteniyor galiba, öyle anla
şılıyor. Bu hususta yanlış bir madde tedvin 
edilmemesi için dikkatimi çekti, arza çalıştım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar; bu maddenin son 
fıkrası ile ilgili Sayın Karaman'm, önergem 
üzerindeki konuşmasını dinlediniz. Ben, bir iki 
şey ekliyeceğim. 

önce belirteyim ki, elbette biz de yasanın 
kabulünden yanayız. Bugün yasanın kabulün
de bir zc-runluk olduğu gerçektir. Yalnız dü
zeltilmesi için çaba harcıyoruz. Bu fıkrada 
bir zorunluluk olarak savaş zamanı böyle bir 
kısıtlama mümkündür. Ama, savaş zamanı den
mesi gerekiyor, oraya. Yoksa barış zamanı gö
rev alan terimi içine girdiği zaman bu o kadar 
yaygmki, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
var ise, burada atanması emekliliğe veya istifa 
istemesi halinde kimlsrinkinin takdiri Sıkıyöne-
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tim Komutanlığına bağlı olduğunun sınırını 
çizmek çok güçtür. Gereklilik de görmiyorum. 
(Savaş zamanı aklım erer, doğrudur. Savaş za
manı, o da askerler için yine. Elbette adam sı
kışmış, en önemli anda çekiliyor yahut emek
liliğini istiyor. Ona hiçbir savar, sistemi fırsat 
vermez. Ama, barış zamanı bir sıkıyönetimde 
her hangi bir kimse emekli olmak ister, çekil
mek isterse hele bu sivil bir adanı, görev alan 
teriminin içine girdiği zaman fıkralarda belir
tilen bütün insanlar içine giriyor. Efendim, bu 
komutan takdir eder bunu. Evet takdir eder 
ama, takdire dayanan bir kanun olmaz. Tak
dir eden de olur etmiyen de olur. Yani bu tak
dire mutlaka dayanma, güvenme ile bir yasa 
çıkmaz. Onun için onun hükmü öyle konmalı
dır. Buradaki söz gereksiz işlemlere gelecekteki 
komutanları karargâhları itebilir. O bakımdan 
•önergemizde istifa ve emeklilik kısmının kal
dırılması ve eğer konulması gerekiyorsa, bu 
istifa veya emekliliği ancak, savaş zamanı, el
bette sıkıyönetim yalnız savaş zamanı için de
ğil ki, bugün savaş yok sıkıyönetim var. O 
halde bu yürrülükte olursa, İstanbul'da, Anka
ra'da bu kadar geniş bir hizmet alam içinde 
bulunan insanlar emekli ya da görev alan sö
zü elbette yoruma bağlı. Bu belki denebilir ki, 
efendim o anda sıkıyönetimin görmekte olduğu 
belirli görevlere verilmiş insanlar.. Ama görev 
terimini böyle sınırlamak mümkün değil ki. 
Herkesin anlayışına göre bir görev. Hayır kay
makamı emekli olamaz, derse, polis müdürü.. 
Peki o girmiyecek, polis müdürü girecek. Polis 
müdürü emekli olamaz, istifa edemez. Bu müm
kün değildir inancıma göre. Sonra buna diren
mekte bir fayda görmüyorum. Yani bu hük
mün bulunmasında da pratik bir fayda görmü
yorum. Nedir bunun faydası? Savaş zamanı 
îböyle sıkı bir tedbir gerekli. Savaş değil ba
rış zamanı. Efendim yapmaz. Ben de yapar de
miyorum ama, yapabilir de. Yapmaz hükmüne 
dayanarak ilerdeki takdire £üven besiiyerek 
yasa hükmü böyle sakat olmamalıdır. Ve bumm 
'hiç uygulanmasa da arkadaşlarım bu haliyle 
bulunması yasaya yakışmıyor. Bir yasa düşü
nünüz ki, sıkıyönetim bölgesi içinde bulunan 
insanlar şurada sayılıyor. Bunların hangisi gö
rev alır, görevde sayılır belki tartışılır. Ama, 
çok geniş anlamda insanlar büyük bir kütle 
emeklilik ve istifa edebilmeyi ancak, sıkıyöne

timin emrine, isteğine bağlı kalması bir yasa 
hükmü olmaması daha uygun olur, pratikte hiç
bir faydasını görmüyorum. Savaş anı deyimi 
katılırsa ona bir şey söylememe. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Salih Türkmen. 
SALİH TÜBİKMEN — (Ağrı) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, bu maddenin son 
fıkrasındaki Sıkıyönetim komutanlığı emrine 
atanan ve görev alan bilcümle memurların izin 
almaksızın istifa edememesi münakaşa ve ten-
kidedilebilir, bu yetki lüzumsuzdur denilebilir. 
Ama, buna ilâve edilen Sayın Suphi Karaman'-
in bir nebze de Sayın Yıldız'm ona takaddüm 
eden maddede hizmetin yürütülmesi ile ilgili is
temler, o bölge Devlet kurum ve organlarınca 
yerine getirilir ibaresi muvacehesinde, âdeta o 
takdirde bütün Devlet memurlarının da Sıkı
yönetim komutanlığının emrine verilmiş kimse
ler olduğunu, onlara tabi olduğu şeklindeki tef
sir bence doğru değildir. Çünkü, son fıkra Sıkı
yönetim komutanının emrine atanan Sıkıyöne
tim hükümlerini yerine getirmek için tavzif 
edilen kimselerdir, bizatihi vazife alan kimse
lerdir. Bundan evvelki fıkrada ise, Sıkıyönetim 
komutanlığınca alman emirlerin diğer Devlet' 
memurlarının d.a buna itaate mecbur olduğunu 
ifade eder. Yoksa bunları da onun emrine gir
miş memur sınıfına sokmaz. Tasavvur buyurun 
ki, bir Sıkıyönetim var, Sıkıyönetim kumandanı 
bâzı emirler ızdar eder, diğer Devlet memurları
nın da hakikaten buna uyması, bunu yerine ge
tirmesi mecburidir. Nitekim meselâ; adlî ma
kamlardan verilen bir tevkif kararı icabında 
bütün Devlet memurlarına infaz edilebilecek 
bir hüküm olursa, bütün diğer Devlet memur
ları o hâkimlerin veya;hut Adliye Vekâletinin 
emrine mi gerecek? Hayır girmez. Binaenaleyh 
burda girmiş telâkki edilerek, Devlet memur
ları Sıkıyönetim komutanlığının emrini yerine 
getirmekle mükellef tutuluyor, bunlar Sıkıyö
netim komutanlığının emrine atanan veya emri
ne verilen hizmetler içerisine giriyor şeklinde 
tefsir yanlış olur. Yani hiçbir zaman bu hizmet
lerin yürütülmesi ile ilgili bölgedeki Devlet ku
rum ve organlarının Sıkıyönetimin emrinde olan 
kimseler olup, izin almaksızın istifa edemezler 
şeklinde tefsir etmeye müsait değildir. Bunun 
tavzihle zabıtlara bu şekilde geçmesini rica edi
yorum. 
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BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIpĞLU (Afyon Kara-

hisar) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; ikinci maddenin son fıkrasında izah edil
miş olan Sıkıyönetim komutanlığının emrine 
atanan veyahut komutanlık emrinde vazife gö
ren memurların ayrılmalarındaki komutanlığın 
izni olmadan ayrılmalarına cevaz verniyen bu 
fıkra haddizatında Sıkıyönetimin mâna ve mak
sadı istikametinde uygundur. Şöyle ki; aslın
da Devlet memuru olan arkadaşlarımız dahi me
muriyetten ayrılma arzuları olduğu zaman ida
ri makamlara kendilerinin bağlı olduğu makam
lara vermiş oldukları dilekçelerle istifa veya 
emeklilik işlemleri dahi zannederim bir ay ka
dar durdurulabilir ve onidan sonra ayrılabilir
ler. Kaldı ki, Sıkıyönetimler muayyen zamanla
ra inhisar eden ve memleketin millî menfaatle-
riyle sıkı sıkıya ilgili rejimin bekası, memleket 
bütünlüğünün muhafazası istikametinde, eğer o 
makamda hizmet gören herhangi bir zat müdür, 
vali veya bir vazifelinin mevcudolan müktese-
batmdan, tecrübesinden bu istikamette fayda
lanmak zarureti ve kanaati Sıkıyönetim komu
tanında mevcut ise, o arkadaşın bu vazifeyi mu
ayyen bir zaman içerisinde görmesini temin et
mek lâzımdır. Aslında hizmetin icabı olan bir 
fıkradır. 

Bu itibarla metinden çıkarılması ve Meclis
ten geldiği gibi aynen kabul edilmesi hususunda 
arkadaşlarımızın buna iltifat etmelerini istir
ham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ikinci madde üzerinde bir tadil önergesi 

var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sıkıyönetim kanun tasa

rısında, Sıkıyönetimin yürütülmesine diskin 
2 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ederiz. 

2 nci madde son fıkra : 
Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan ve

ya giren bilcümle personelin, Sıkıyönetim sü
resince Sıkıyönetim Komutanlığının iznıi olma
dıkça, başka bir göreve atanması yapılamaz. 

Tabiî tîye Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız Suphi Karaman 

Tabiî üye Tabiî Üye 
Mucip Ataklı Vehbi Ersü 

Tabiî üye 
Kâmil Karavelioğlu 

Tabiî üye 
Şükran özkaya 

Taibiî üye 

Tabiî Üye 
Sezai OTcan 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 
Tabiî üye 

M. Suphi Gürsoytrak Muzaffer Yurdakuler 
Tabiî üye Tabiî Üye 

Ref et Aksoyoğlu Kadri Kaplan 
BAŞKAN — Buyurun, Komisyon adına Sa

yın Yiğit Köker. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 

KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, sayını ar
kadaşlarım; biraz önce okunan önerge ve da
ha önce Sayın Karaman'ın ifade ettikleri hu
suslara Komisyon olarak iştirak eitmediğimizin 
esbabı mucibesini kısaca arz etmek için huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhtelif sebeplerle iştirak etmiyoruz. Bir 
defa örfi idare Komutanlığına tâyin edilen 
kumandanın eskiden komuta etmekte olduğu 
birliğe ait karargâh ve örfi idare Kumandan
lığının teşkilinden sonra örfi idare Komutan
lığı emrinle atananların durumlarını mukaye
se ettiğimiz takdirde, bdr karargâMa vazifeli 
olanların komutan tarafından görevlendirile
bileceği hakikati ortada bulunmaktadır. Ata
nanlara ilâveten komutan görev de verebilir. 
Ayrıca yine madde metninde tefrik edilen bir
liklerdeki subaylara görev verildiği de or
tada bulunmaktadır. Ayrıca sıkıyönetim em
rine giren diğer bâzı personel de mevcuttur. 
Ezcümle sivil mahkemelerden asgari Sıkıyöne
tim mahkemelerinde çalıştırılmak üzere is
tenilen zabıt kâtibi, stenograf gibi kimsele
rin tam duruşma sırasında ben buradan istifa 
ettim gidiyorum şeklinle bir emrivaki ile ko
mutanlığı karşı karşıya bırakmamalarını temi-
minen bu madde tedvin edilmiş bulunmakta
dır. 

Keza hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili iş
lemler o bölgedeki Devlet kurum ve organ
larınca yerine getirilir tâbirinden de şunu an-
lamak lâzım. Bilfarz, örfi idare komutanlığı 
bir yerden bir yere nakil için bir katar tef
rik edilmesi için Devlet Demiryolları Genel 
Müdürlüğünden isteyebilir. Bu takdirde bu is
tem alâkalı Devlet dairesi tarafından yerine 
getirilecektir veya şehir içinde otobüs tef
rik edilmesini isteyebilir. Bunları anlamak lâ-
zımgelir. 
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ıSayın Tarlan'm sordukları hususa da kı
saca arzı cevabetmek istiyorum. 

5 nci fıkrada sıkıyönetim komutanı böl
gesi içinde gerek zabıta kuvvetlerinin ve 
gerekse askerî personelin görev yerlerini 
değiştirebilir ibaresinden xıolis ve jandarma 
âırtir ve memurlarının görev yerlerini değiş
tirebileceği mânası çıkmaktadır ve tatbikat 
•da bu şekilde yapılmaktadır. Bu itibarla veri
len önergelere komisyon olarak iltihak etme
diğimiz, kondisyon metninin aynen kabulü 
istikametinde oy kullanılmasını istirham ede
rim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kö-
ker. 

Millî Savunma Bakanı Sayın Melen bir 
mütalâamız var mı efendim? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Sadece bir noktayı ilâve edeyim, 
Sayın Tarlan'in ifadelerine. Bu yer değiştirme 
olarak yapılacaktır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesine Sayın 
Bakan ve Komisyon katılmıyorlar. Önergenin 
dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

ikinci maddeyi okunduğu şekliyle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... ikinci madd« kabul edilmiştir. 

Grörev ve yetki : 
Madde 3. — Sıkıyönetim Komutanı, Sı

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

a) Konutları ve.her türlü dernek, si
yasi parti, sendika, kulüp gibi teşekküllere 
ait binaları, işyerleri ile özel ve tüzel kişi
likleri haiz (özerk müesseseler dâhil) müessese
ler ve bunlara ait müştemilât ve her türlü 
kapalı ve açık yerleri, mektup, telgraf ve 
sair mersuleleri ve kişilerin üzerlerini her 
hangi bir müracat, talep ve karara lüzum ol
maksızın aramak ve bunlardan sübüt vasıta
ları olan yahut zor alıma tabi bulunan eş
yayı zaptetmek; 

!b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
nun yayımları dâhil olmak üzere telefon, 
telsiz, radyo., televizyon gibi her çeşit araç. 
larla yapılan yayım ve haberleşmeye san

sür koymak, kayıtlamak veya durdurmak ve 
hiznietin gerektirdiği ahvalde bunlardan ön
celikle faydalanmak; 

c) Söz, yazı, resim, filim ve sesle yapı
lan her türlü yayım, haberleşme, mektup, 
telgraf ve sair mersuleleri kontrol etmek; ga
zete, dergi, kitap ve diğer yayımların basım 
ve yayımını kayıtlamak ve bunlar üzerine san
sür koymak veya Sıkıyönetim bölgesine so
kulmasını yasaklamak Sıkıyönetim' Komutan
lığınca basılması veya neşri yasaklanan ki
tap, dergi, gazete, broşür, afiş gibi bil
cümle matbu evrakı basan matbaları kapat
mak; 

d) Kamu düzeni, Devlet kuvvetleri, kişi 
hürriyeti, kamu selâmeti aleyhine işlenen cü
rümlerle, adam öldürmek veya kişilere karşı 
müessir fiilde bulunmak suçlarından hüküm
lülüğü bulunanlardan veya genel emniyet 
gözetimi altında olanlardan yahut Sıkıyöne
tim Bölgesinde belirli bir ikametgâhı olmı-
yanlardan veya diğer şüpheli olan kişilerden 
Sıkıyönetim Bölge!si içinde bulunmaları sa
kıncalı görülenleri Sıkıyönetim Bölgesi dı
şına çıkarmak veya bu bölge içinde belirli 
yerlere girmesini veya yerleşmesini yasakla
mak ; 

e) Her türlü silâhlar, cephaneler,, bomba
lar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, 
radyo aktif maddeler veya gazların yahut 
benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazır
lanmasını, yapılmasını veya naklini yasakla
mak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına 
veya yapılmasına yarıyan eşya, alet veya 
araçların teslimi için emirler vermek, arayıp 
toplamak; 

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

işgal, fiilî durum, boykot ve iş yavaşla
tılması gibi hareketleri yasaklamak, önlemek 
veya önleyici tedbirleri almak; 

g) Kapalı veya açık yerlerde her türlü 
toplantıları veya gösteri yürüyüşlerini ya
saklamak, her türlü dernek ve teşekküllerin 
çalışmalarını durdurmak veya bunları izne 
bağlamak; yeni dernek kuruluşlarını izne bağ
lamak ; 
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h) Zaruri ihtiyaç maddelerini yapan, üre
ten, depolayan, nakleden ve satan ticari ve 
sınai müesseseleri lüzumu halinde kontrol et
mek ve ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri al
mak ; 

i) Gazino, kahvehane, birahane, meyha
ne, tiyatro, sinema, bar, diskotek, taverna, 
dansik ve emsali gilbi eğlence yerleri ile kulüp 
ve sair oyun salonlarını kontrol etmek, ka
patmak veya bunların açılma ve kapanma za
manlarını tâyin etmek ve sınırlamak; 

j) Kara, deniz ve hava trafik düşenine 
ilişkin tedbirleri almak, güvenlik amaciyle 
ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkış
larını kayıtlamak veya yasaklamak; 

k) Sıkıyönetim bölgesine girmek ve bu 
bölgeden çıkmak istiyenler hakkında kayıtlar 
koymak; 

1) Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasak
lamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbir
lerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak; 

m) Lüzumu halinde Sıkıyönetim bölge
sindeki Hazine, özel idare ve belediyelere ait 
bina, araç ve personelden yararlanmak; 

n) Bakanlar Kurulunun Sıkıyönetimle il
gili kararlarını yürütmek. 

LBu maddede sayılan görev ve yetkilerin 
kullanılması sırasında milletlerarası hukukun 
diplomatik temsilcilikler ve mensuplarına ta
nıdığı ayrıcalık ve dokunulmazlıklar il s yasa
ma dokunulmazlığına ilişkin Anayasa hüküm
leri saklıdır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde çıkarma 
ve değiştirge önergeleri vardır. S'iz istiysn sa
yın üyeler Sayın Sırrı Atalay, sonra Sayın 
Fikret Oündoğan, sonra Sayın M. Yılmaz Me
te'dir. 

Grup adma mı istiyorsunuz Sayın Fikret 
Gündoğan?., 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dim saten Grupuınusun kararı dahilindedir, öy
le olabilir. Mamafih siz nasıl isterseniz öyle 
olsun. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sez sırası Sayın 
Sırrı Atalay Bef eyendide de ondan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ko
nuşsunlar efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın üyeler, 

sansür tâbiri üzerinde durmuştuk, demin tümü 
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î üzerinde konuşurken. Bizim yeni Anayasamı
zın sansürü benimsemediğini ve kabul etmedi
ğini söylemiş ve Anayasada mevcudolmıyan 
üiıiıükmün yasa içerisinde yer almasının doğru 
olamıyacağını ifade etmiştik. Bu sebeple ver
diğim önergede de belirtmiş bulunyorum ;san-
sür ibaresinin madde metninden çıkarılmasını 
teklif ediyorum; bir. 

Bir de; 3834 sayılı Yasa, gerçekten bâzı mah
zurları olmasına rağmen dikkatle hazırlanmış, 
bugünün ihtiyaçlarına cevap vermemekle be
raber, o günün şartları içerisinde yasa yapmanın 
ne olduğunu bize gösteren çok mükemmel de
nebilecek hükümleri taşımaktadır. Meselâ, 3 ncü 
madde, aşağı - yukarı orada da 3 ncü maddedir 
ve orada 3 ncü maddenin yetki ile iligli olan 
kısmı burada da mevcuttur ve «görülecek lü
zum üzerine» diyor ve takyitler konuyor. «Gö
rülecek lüzum üzerine» tâbirini de biz 3 ncü 
maddenin (a) bendine koyarsak, lüzumu ifa
de etmiş oluruz. Bu kayıtlamaların, bu sınır
landırmaların bir lüzum ifade ettiğini, bir lü
zum halinde gerektiğini de göstermiş oluruz. 
«Görülecek lüzum üzerine» tâbiri eski yasanın 
3 ncü maddesinin hemen birinci fıkrasında mev
cut bulunmasına rağmen; a, b, c gibi çeşitli 
bciidler şimdi gelmiş bulunmaktadır, bu bend-
İcrde bunlar söz konusu değildir. 

Böylelikle kısıtlamaların ve durdurmaların 
görülecek bir lüzuma dayanmasının da hukukî 
mahiyet ve mesnedi tesbit edilmiş olacaktır. 

Şimdi, biraz önce ifade ettiğim gibi sansür 
blsı hususlarda olamaz. Sayın Bakanın ifade 
ektiği gibi, madde metni içerisinde kayıtlama 
V3 durdurma, sansür gibi üç hususun mevcudol-
duğıınu görüyoruz. Üst tarafta da Türkiye 
Eadyo ve Televizyon Kurumunun yayınları dâ
hil olmak üzere bir, telefon iki, telsiz üç, rad
yo dört, televizyon beş, gibi her çeşit araçlarla 
yapılan yayın ve haberleşme» dendiğine göre, 
sansür, durdurma ve kayıtlamanın bu yukarda 
sayılanların her hangi birine tatbik edilebilece
ğini ifade etmek suretiyle zihinlerimize bir 
üerbestiyet veriliyor ve düşünme imkânı verili-

| yor. Yani, sansür dediği zaman yukardakilerin 
i hangilerine kullanılacaktır; kayıtlama, kısıt-
I lama gibi. Bu, yasa yapımında asla söz konusu 
| değil. Şimdi bakın 3834 sayılı yasada nasıldı. 
| Ne kadar güzeldi. Orada haberleşme vasıtaları 
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üzerine sansür komuyordu. Haberleşme vasıta
ları üzerinde neler konuyordu; şimdi görelim. 

Görülecek lüzum üzerine meskenleri ve bil
mem ne diyor. Mektup, telgraf v. s, mersııle-
leri, şahısların üzerlerini gece ve gündüz ara
mak.. 

Şimdi, «Mersule ile şahıs ve meskenlerde 
arama ve bunlarda sübut vasıtaları olan veya
hut müsadereye tâbi bulunan eşyayı zapt ve 
radyo, telefon ve telsiz gibi bilcümle muhabere 
vasıtalarını kontrol ve icabında tatil ve menet
mek.» 

Telefon, radyo gibi duyurma ve ses vasıta
ları için kısıtlamalar ve durdurmalar; kontrol, 
icabında menetmek şeklindedir. Bunlarda ön
ceden -sansür koymak mümkün değildir. Mek
tup kontrol edilir. Mektup okunur; mektup 
men edilir, ama mektuba sansür konmaz, mek
tuba sansür konmaz. Telefon, dinlenir; tele
fon kayıtlanır; telefonda Hükümet ve sıkıyö
netim öncelik hakkını alır, ama telefona san
sür konmaz. Daha önceki hükümleri de işaret 
ediyorum, o hükümleri de gösteriyorum, o hü
kümlerde hepsi birbirinden ayrılmış idi. Bina
enaleyh, (b) bendinde haberleşme araçları üze
rinde kayıt koyma veya durdurma ve hizmet
lerin gerektirdiği ahvalde bunlardan öncelikle 
faydalanmak, Hükümete haklar tanımak müm
kün. Ama, sansürü burada bulundurmak müm
kün değildir. Bu sebeple sansürün buradan 
çıkması zorunlu. Ama, sansürü eski yasa kul
lanmıştı. Kerede kullanmıştı bakın; 4 ncü 
bencide kullanmıştı. 

«Gazete, kitap v. s. matbuaların tab ve neş
rini veya hariçten ithalini menetmek ve matba
aları kapatmak, matbuat, telgraf, mektup üze
rine sansür koymak.» Telgraf üzerine sansürü 
koyuyor. Muatbuat üzerine koyabiliyor, ama 
telefon üzerine sansürü koymuyor. Mümkün 
değil. 

Şimdi, bu şekliyle, yani eski yasa demin met
hini ettiğim, ama artık yürürlükten kalkması 
gereken ve değişmesi gereken yasa bunları 
ayırmıştı. Haberleşme vasıtalarını ikiye ayırı
yordu. Biri, telli vasıtalar, birisi de elektronik 
vasıtalar, olarak, bugünün ihtiyaçları içeri
sinde ifade edilebilir. Ama, biz tutmuşuz hep
sine bir hüküm getirmişiz ve üzerine sansürü 
koymuş bulunuyoruz. Demin ifade ettiğim ka

nunların yapımındaki çok dikkatli olmanın bir 
diğer ifadesi de budur. 

Diğer bir husus da; «konutlar ve her türlü 
dernek ve siyasi parti ve sendika v. s. yi ara
mak.» 

Şimdi, her hangi bir kulüp, dernek ile siyasi 
partilerin genel merkezlerini ve parti teşkilâ
tını sıkıyönetim döneminde aramak mümkün. 
Ancak, bu aramalarda partilerin birer yetkili
lerinin bulunması gereklidir. Bu madde içeri
sine bu hükmü almak lâzım. Gerçi bizim Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununda aramalarda 
mahalle muhtarlarının veyahut taraflardan biri
nin bulunması hükmü vardır. Ayrıca Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanununda da böyle hü
kümler mevcut. Ama, bu yasa bütün bunları 
kaldırılmaktadır. Her hangi bir karar alması
na, ister Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda, 
ister Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunundaki 
hükümlerin gerektirdiği şartların aranmaması 
durumu karşısında, siyasi partilerin genel mer
kezinin ve teşkilâtlarının, ben aranmasın demi
yorum, ama aramada yetkililerden birer kişinin 
bulunmasının yasa metni içerisinde yer alması
nın faydalı olacağı kanısındayım. 

Bu sebeple bütün bunları temin için bir öner
ge vermiş bulunuyorum. Bütün endişem, kay
gım ve çabam, hüsnüniyetle ve halis bir görüş 
ile yasanın iyi çıkmasıdır. Yoksa, çıksın da na
sıl çıkarsa çıksın, gecikmesin de, değişme olma
sın da yeter ki, çıksın düşüncesinde değilim. 

Bir diğer husus da, (h) bendindeki zaruri 
ihtiyaç maddelerini yapan, üreten, depolayan, 
nakleden ve satan ticari ve sınai müesseseleri 
lüzumu halinde kontrol etmek ve ihtiyaçların 
gerektirdiği tedbirleri almak. 

Şimdi Sıkıyönetim ekonomik hayatın bir 
veçhesine girdiği andan itibaren artık onu di
ğer veçhelerinden uzak tutamazsınız. Bu, (h) 
bendi ile, Sıkıyönetimi şimdiye değin hukuk 
mevzuatımızda Sıkıyönetimin işleyişini ve hü
kümlerini ekonomik hayatın bu veçhelerine iliş
kin olarak getirmiyorduk ve bu müdahalelerini 
Hükümet yetkisi içerisinde bırakıyorduk. 

Şimdi zaruri ihtiyaç maddeleri derken, harb 
halinde zaten bunlar mümkün ve harbin gereği 
olarak yapılacak işlemlerdir. O halde, ikisini 
biribirinden ayırmakla bu mümkün olabilir. 
124 ncü maddenin başlığında Sıkıyönetim hali 
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ile genel bir ifade ile savaş hali hükümlerini bi-
ribirinden farklı olarak mütalâa etmek gerekir
di. Kanunun zaten böyle gelmesi ve bu şekilde 
iyi bir hazırlıkla gelmesi gerekirdi, iyi bir ka
nun yapımı için bunu bu şekilde getirmekle 
mümkün olabilirdi. Yani, Sıkıyönetimi alâkadar 
edecek hükümler ayrı, savaş halini alâkadar 
edecek hükümler ayrı olarak getirilmeli idi. Sa
vaş halinde Sıkıyönetim tatbik edildiği takdir
de bunlar ayrıca tadadedilnıeliydi. Ve ayrıca 
savaş halinde ekonomik hayata müdahalenin 
şartları da getirilmeliydi. Ama, şimdi burada 
Sıkıyönetim ile ekonomik hayata bir müdahale 
getiriyoruz ve bu yeni bir hükümdür. Madem
ki ekonomik hayata bu müdahaleyi getiriyoruz. 
O halde çeşitli meselelere de bu müdahaleleri 
getirmek mümkündür. Burada yalnız ihtiyaç 
maddelerine deniliyor. Ama, ekonomik haya
tın öyle veçheleri vardır ki, ihtiyaç maddeleri
nin üstünde de daha bir önem taşır. Bunları bir 
tarafa bırakıp ekonomik hayatın bir veçhesini 
getirmek zorunluğu nereden doğmuştur? Ben 
ayrıca bir de bunu öğrenmek istiyorum. Ama 
zannediyorum ki, bununla şu sonuca varılın ak 
isteniyor. Fiyat, karaborsa, saklamalar, fiyat 
artışları önlenmek isteniyorsa, bununla ilgili 
olarak daha cezri tedbirler getirilmeliydi ve 
bunlar savaş haline de inhisar ettirilmezdi, böy
lelikle. 

Bütün bunlar bize gösteriyor ki, gelen metin
ler Sayın Bakanın da ifade ettikleri gibi, gerçi 
sonradan düzeltmeye çalıştılar ama, çok acele
ye gelmiştir. Dediler ki, bugünkü şartlar içe
risinde biraz da aceleye geldi, dediler. Gerçek
ten okunduğu zaman da aceleye geldiği görül
mektedir. Acaba bu hususlarda çok sempatik 
Millî Savunma Bakanımız İsrar ederler mi? Zi
ra bu (h) bendini ben ekonomik hayata tam 
bir müdahale görürüm. Ekonomik hayatın tek 
taraflı olarak sadece bir kısmına girme istemi
nin hiçbir fayda getirmiyeceği görüşündeyim. 
Bizi bu hususu da tatmin ederler mi? Ekonomik 
hayata bir tek veçhesi ile müdahale acaba eko
nomik hayata sıkıntılar getirmez mi? Acaba ge
tirmek istedikleri bu tedbirlerde fayda görür
ler mi? Sayın Bakanın ve Komisyonun izahatın
dan sonra bu husustaki görüşlerimi tekrar sa
vunmak üzere söz alacağım. 

Şimdilik saygılar sunarım. 

13 . 5 . 1971 O : 2 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, acaba bu 10 dakikalık kayıt maddelere 
de râci değil mi? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 3 ncü maddenin 
(a) bendi üzerinde değişiklik yapılmasını ön
gören bir önerge takdim ettim, Yüksek Baş
kanlığa. Orada, yüksek malûmlarınız olduğu 
veçhile, sıkıyönetim halinde kişilerin, özerk 
müesseselerin, konutların, siyasi partilerin, es
ki tâbir ile bilâtefriki cinsti mezhep, hiçbir 
kayda tabi olmaksızın aranmaları, karar alın
maksızın aranmaları ve bâzı eşyanın zabt ve 
müsaderesi öngörülmektedir. 

Teoride ve birçok ülkelerde hâkim kara
rına bağlı olmıyan aramalarda elde edilen de
lillerin delil sayılmadığı ülkeler vardır, baş
ta Amerika. Karara bağlı olarak aranmamışsa 
bir yer, oradaki delilleri delil diye kabul etmi-
yeii yüksıek mahkeme kararları gördüm, kül-

s liyat içerisinde. Fakat, diyelim ki, biz onlar ka-
| dar demokratik bir ülke değiliz ve bu arama ve 

zabtü müsadere, delil toplamalarında Sıkıyöne
tim şartlan içerisinde böylesine bir kayıtlama
ya gidiyoruz. Fakat; şahısları, konutları, bâzı 
dernekleri kararsız, önceden haber vermeksi
zin ve her hangi bir mümessili bulunmaksızın 
aramayı bir dereceye kadar tehlike arz etmez 
bir davranış olarak kabul etmek mümkün ise 
de, siyasi partilerle, özerk müesseseleri... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya Bilhassa 
özerk müesseseleri... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Karar
sız aramak şöyle dursun, hiçbir mümessili bu
lunmadan aramaya tabi tutulmanın sakıncaları 
sayılmıyacak kadar çoktur, önce teorik olarak 
bunların aranmalarında, hiç değilse mümessil
lerinin bulunması zorunludur. Çünkü, bu mües
seseler; siyasi parti ve özerk müesseseler bizim 
Anayasamızın kabul ettiği çoğulcu toplumsal 
demokraside iktidarı millet adına kullanan, 
kullanmaya vasıta olan müesseselerdir, özerk 

| müesseseler iktidarın ortağıdırlar. Binaenaleyh, 
i kendilerii (bizatihi sıkıyönetim içinde dahi ikti

dardırlar. Bir nevi, biraz evvel arz ettiğim giıbi, 
I millet adına iktidarı kullanan müesseselerdir. 

Şimdi bırakalım bunu, siyasi partilerin ve 
özerk müesseselerin başına bir mümessil bulun-
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durmak için arandıkları takdirde dert getirme 
imkânını bu kanun taşıyor. Nasıl Bu, aynı 
maddenin (n) bendi Bakanlar Kurulunun sı
kıyönetimle ilgili kararlarını yürütmeyi, sıkı
yönetim Komutanlığına vazife olarak veriyor. 
Şimdi bir siyasi iktidar düşününüz, Sıkıyöne
tim ilân edilmiş, hasmı olan siyasi partiyi veya 
özerk müesseseyi saf dışı etmek istiyor. Bir 
kararnamede veya bir karar vermiş, Sıkıyöne-
ftim Komutanlığına bunu havale buyurmuş. Sı
kıyönetim Komutanlığı bu kararı aldığında si
yasi partiyi ne bir karara, ne de bir kimsenin 
beraberinde bulunmasına lüzum olmadan arı-
yacaktır. Türkiye'de buna benzer olaylar oldu. 
1960 da, Türkiye'de özel kanunlar çıkarılıp bir 
partiyi, özellikli C. H. P. yi ve bâzı basını saf 
dışı etmek istiiyen hareket görülmedi mi? Gö
rüldü ve bundan ihtilâl çıktı, ihtilâl oldu; de
diler. Tamam. Hakikaten böyle oldu. 

Şimdi, bir parti, (X) partisi iktidardadır ve 
(n) bendine göre de karar vermiştir, belli bir 
partiyi diskalifiye letmek istiyor. Rahatlıkla 
musanna bir durum yaratabilir. Onun için, ha
di karar almıyorsunuz, ama siyasi partiler ve 
özerk müesseseleri ararken Sıkıyönetim Komu
tanlığının yetkilileri yanında bir mümessilleri 
bulunmasını öngören bir takrir verdim ki, hiç 
olmazsa buna itibar ediniz. Sıkıyönetim Komu
tanlığının bütün iyi niyetine, bir partinin ra
kibini yok etmek kasdı ile hareket etmiş olma
sını fark ve temyiz edecek olmasına ve böyle 
bir hileye alet olmamak azim ve gayretine rağ
men, bu maddenin (n) bendindeki Hükümet ka
rarını uygulamak zorunluğu ile bu duruma düş
mesi muhtemel değil midir? iki taraflı zarar 
yok mudur? Hem Sıkıyönetim Komutanlığını 
böyle müşkül bir durumda bırakmak, hem de o 
partiyi veya özerk müesseseyi hakikaten çok 
Zor bir duruma düşürmek mümkündür. 

Bir mümessil bulunduğu takdirde ne olur? 
Arama sırasında (X) partisinin mümessili bu
lunsun, dendi ve Sıkıyömetim Komutanı emretti 
Ve bulundu. Bunda ne mahzur vardır? Sıkıyö
netim Komutanının yanında bulunan şahıs her 
hangi bir yetkiye sahip değildir. Ama, ne var? 
Yapılan aramada tesbit edilen hususların onun 
huzurunda yapıldığı ve belli eşyanın zaptedil-
diği, belli delililerin toplandığı anlaşılır. Hattâ, 
bir yerde, bir anlamda böyle bir mümessilin bu
lunması ileride, mahkeme esnasında zaptedilen 

delillerin veya eşyanın o partiye veya müesse
seye aidolmadığı iddialarını da önler. Skin im
zanızı havi bir zabıt ile buraları aramadık mı, 
tutmadık mı, bu eşyaları azptetmedik mi diye 
de Sıkıyönetim Komutanlığı eline bir deli de 
geçirmiş olur. 

Değerli arkadaşlarım, bir Sıkıyönetim Ko
mutanlığı Hükümletin kararlarını icraya mecbur 
ise, aramada bir mümessili bulunmazsa o siyasi 
partinin veya özerk müessesenin, başına birta
kım hallerin gelmesi ihtimal mülâhazadan, 
akıldan uzak değildir. 

Çok istirham ediyorum, hiçbir yetki tanı
mayın, peki. Ama bir mümessil bulundurun ki, 
ileride her hangi bir tasnie, o parti veya özerk 
müessese mâruz kalmasın. 

Başkana bir önerge verdim, yine aynı mad
denin (b) ve (e) bendlerine aidolmak üzere. 
Bildiğiniz gibi, onu C. H. P. Grupu kararlaş
tırmıştı. Bunların hepsini onlara göre veriyo
rum, ki bu sansürün kaldırılmasını istiyen bir 
önergedir. 

Arkadaşlarım, Sayın Bakan bsrada sansür 
gereklidir, olmazsa Sıkıyönetim işlemez, ya da 
müessir olmaz, dediler. 

Sıkıyönetim usul erine rağmen dünyadan 
sansür denilen müessese, bâzı diktatörlüklerle 
idare edilen ülkeler haricolmak üzere, kalkmış
tır. Artık insanlık o aşamayı geçmiştir. Sansür
süz bir dünya istemiştir, insanlık. Bütün ulus
lararası anlaşmalarda ve beyannamelerde ve 
bildirilerde bunun üzerinde özellikle durulmuş
tur. 

Sansür ile mâni olmak ve önlemek arasında 
çok fark vardır. Bir şeyin kapatılması, yayın
lanmasının önlenmesi vukubulmadan ele alman 
bir konu olduğu için, anlaşılabilir. Ama, yapıl
mış, . yazılmış bir yazıyı veya işi takdiren tağ
yir etmek, tadil etmek, bir kısmını çıkarmak 
veya tamamen koydurmamak, neşrettirmemek 
başka şeydir. Sansür üzerinde toplum tarihle
rinle çok lâf edildiği için, yahut herkes bunu 
bildiği için bunun üzerinde fazla vaktinizi al-
mıyayım. Buna hiç lüzum yoktur ve zaten Tür
kiye'de matbua ile suç işlendiği takdirde Türk 
toplumunun huzuru ne dereceye kadar bozulu
yor, onu takdirlerinize bırakırım. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, lütfen, bundan 
da daha önem verdiğimiz bu aramada mümessil 
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bulundurmaya dair olan önergemize iltifat bu
yurunuz. Bunun iki taraf için de faydası var
dır. 

Saygılar sunarım, efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Sayın Komisyon Başkanı, sise söz vermeden 

evvel bir dakikanızı rica edeyim, 3 arkadaş da
ha söz aldılar, tadil önergeleri var, hemen ko
nuşmak istiyorsanız buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım, Saym Gründoğan ve Ata-
lay arkadaşlarımız 3 ncü maddenin (a) bendin
de siyasi partilerde ve özerk müesseselerde ya
pılacak aramalarda o müesseseye mensup bir 
temsülcinin de hazır bulunması seklinde bir tek
lifte bulunacaklarını ifade ederek konuştular. 

Muhterem arkadaşlarım; arama, hukukî bir 
müessese olduğuna göre, mutlaka bir kanıma 
göre yapılacaktır. Bu kanun da, örfi idarede 
Askerî Muhakemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun 68 nci maddesine göre yapı
lacaktır. Zabıtlara tescil bakımından bu mad
deyi okuyorum : 

Arama ve zabıtta uygulanacak hükümler : 
Madde 68. — Bu kanunda aksi yazılı olma

dıkça Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
arama ve zabıt hakkındaki hükümleri askerî 
mahkemelerde de uygulanır.» 

Yani, örfi idare kumandanlığmca yapılacak 
aramalarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
na göre arama sırasında hazır bulunması iktiza 
eden kimseler hazır bulundurulacaktır. Bu hu
susu zabıtlara te'sçll ettirdiğimize göre, zanne
diyorum arkadaşlarımızın da endişesi zail ol
muş olacaktır. 

İkinci bir husus; Sayın Atalay, «zaruri ihti
yaç maddeleri yapan, üreten veya depolayam, 
nakleden ve satan ticari, sınai müesseseleri lü
zumu halinde kontrol etmek ve ihtiyaçların ge
rektirdiği tedbirleri almak» şeklindeki sıkıyö
netim komutanına tanınan hakların ekonomiyi 
menfi yönde etkileyip etkilemiyeceği hususun
da bir beyanları oldu. Bu kontrollerin ekono
miyi menfi yönde etkiliyeceği kanaatinde deği
liz. Bu kontrol, fıkranın başında da sarahaten 
ifade edildiği gibi, zaruri ihtiyaç maddeleri ya
pan ticari müesseselerin murakabesini âmir bu
lunmaktadır. Bilfarz sıkıyönetim bölgesinde ek

mek imal eden fırınlarda bir grev vukubulsa 
veya fırın patronları lokavt ilân etseler, bu za
ruri ihtiyaç maddelerini kasten çıkarmasalar 
veya az miktarda cıkarsalar bunları murakabe 
etmek salâhiyeti elbette ki. örfi idare komuta
nına ait bulunacaktır. 

Bu itibarla bu hüküm de yerindedir. Komis
yon olarak, maddenin aynen kabulü istikame
tinde oy kullanılmasını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan 

sorum var. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan 

sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Bu ihtiyaç 

maddeleri hakkında örfi idare komutanlığına 
verilen yetkiler arasında fiyat kontrolü da var 
mıdır, olacak mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Devamla) — Kontrol dendiğine gö
re, elbette bütün bu salâhiyetler bunların üre
tilmesi, nakli, depolanması, fiyatlarım kontrol 
da mevcudolacaktır. 

BAŞKAN — Saym Atalay buyurunuz efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Sözcü za
ruri ihtiyaç maddelerinin metinden kayğu duy
duğum grev lokavt gibi hallerdeki müdahalenin 
^ruretini ifade ettiler. Grev ve lokavat sıkıyö
netim komutanlığının iznine bağlıdır. Binaen
aleyh, bu durum meydana gelmiyeesktir. Çün
kü sıkıyönetim komutanı izin vermediği müd
detçe grev ve lokavt da yapılmıyacaktır. 

G-EÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Devamla) — Hayır, ben. ondan sonra 
ilâve ettim Sayın Atalay, kasten az etmek çı
karırsa,, se'b"5 getirmezse, depolamazsa bunları 
da ifade ettim. Bu hususları her halde dikkat 
buyurmadrmz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka soru var mı efendim? 
Yok. 

•Sayın Yılmaz Mete buyurunuz efendim. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
üçüncü maddede Saym Fikret Gündoğan'in de
ğindiği (a) bendindeki siyasi partilerin de aran-
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masına aidolan hükmün demokratik olmadığı 
kanısındayım. Bu (a) bendindeki «mektup, tel
graf ve sair mersulelerin» zor alımına tabi tu
tulmasını da gene Anayasaya aykırı görmekte
yim. Hele (b) bendinde «telefon, telsiz, radyo, 
televizyon gibi her çeşit ayraçlarla yapılan yayın 
ve haberleşmeye sansür koymanın», yine «sıkı
yönetim komutanlığınca basılması veya neşri 
yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş 
gilbi bilcümle matbu evrakı basan matbaaları 
kapatmanın» Anayasamıza aykırı olduğu kanı
sındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, sıkıyönetim bir 
Anayasa müessesesidir. G-ayrimeşru bir yol de
ğildir. Meşru bir sistemdir. Kanunda yazılı hal
lerinin vukuunda sıkıyönetim ilân edilebilir. 
Yalnız kanunlar çıkarılırken suiistimallerini 
önleyici hükümler mevcudolmalıdır. Endişemiz 
bu. Bugün Türkiye'nin 11 üTinde sıkıyönetim 
idaresi mevcut. Hemen her bölgede ilimizde sı
kıyönetimin kötü uygulandığına dair şikâyetler 
almıyoruz. Ama Ankara^da bâzı yapılmaması 
gereken hareketlerin yapıldığını hepimiz duy
duk, gazeteler yazdı, tekzibediîdi. 

İSKENDER CEFAP EGE (Aydın) — Han
gi gazete? 

MUSLİHİTTİN' YILMAZ METE (Devam
la) — Saç kesmesi. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kıyafeti, bir 
saçı, bir şapkayı bir ayakkabıyı her hangi bi
rimiz beğenmeyebiliriz. Ama bunu iyi idare et
mekle mükellef bir komutanlık, bir idare kendi 
keyfine göre değerlendiremez. Kendi keyfine 
göre değerlendirdiği gün. keyfî idare başlamış
tır demektir. Ben bâzı insanların kıyafetini be-
ğenmiyebilirim, ama sokakta hiç kimsenin ya
kasına yapışıp şu kıyafetinizi düzeltiniz demek 
hakkına sahip değülim. Kaldı ki, bunu iki jan
darma veya orduya mensup iki piyade erinin 
takdir etmesi büyük hata. Komutanlığın «biz 
böyle bir emir vermedik» diye tekzibini kabul 
ediyorum, doğrudur. Ama kıtasına hâkim olan 
komutan bir tane vaka hatadır, iki tane vaka 
'biraz daha hatadır. Ama çoğaldığı takdirde ko
mutan kıtasına hâkim olamadı demektir. Keyfî 
idare başladı demektir. 

Huzurunuzda ifade ediyorum; gerekirse is
pat edebileceğim için tahkik ettim, ondan son
ra konuşuyorum. İki erin sokakta giden deli

kanlıları çevirip berbere götürüp saçlarını kes
tirdiğini tesbit ettim. 

MUSTÂFA TIĞLI (Sakarya) — Allah razı 
olsun. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Vallaha sizin, benim... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efen
dim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — ... nişlerimizle veya o iki tane erin key
fiyle bir memleket idare edilemez arkadaşlarım. 
Keyfî idarenin sorunun neye vardığını üzülerek 
gördük. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Memle
ket idaresiyle alnkas?, yok. 

BiıŞSAH — • Lütfen efendim, karşılıklı ko-
nuşmıyalım. 

I,Tö'SniI1:TTiH YILMAZ METE (Devamla) 
—Tatmin edebilirini diye söylüyorum. Yoksa 
cevap vermek arzusunda değilim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Ne güzel 
idare imiş Sıkıyönetim idaresi. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, «tefrit ifratı do
ğurur» diye bir eski tâbir vardır. Türkiye'de 
de bir devre geçirdik. Öyle bir devre geçirdik 
ki, p.okak soyguncuları maalesef memlekette 
kahraman gibi karşılandı. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bravo, bravo. 

MUSI-İHİTTJN YILMAZ METE (Devamla) 
— Maalesef. Türkiye'de öyle bir devir geçir
dik ki, memleketin en sorumlu şahsın, Türki
ye'nin asayişinden sorumlu olan şahısın, basit 
bir soyguncuyu makamına kabul edip gazete
lere poz verecek kadav l i r keşmekeş içerisine 
girmiştik arkadaşlarım. Bunu filân partili, fa
lan partili diye söylemiyorum. Benim meslek-
daşım hem ele. E en de o meslekte yetişen bir 
insanım. Ama gazetelere verdiği beyanatlar, 
tavırları hoş değildi. Bu ifratın sonunda bu 
tefrit geleli. Yani, bakanız dünkü harekâtları 
tasvibetmiyen, ama dün bunlar yanlıştır dedi
ğimi?; zaman hayır diyen arkadaşlarım, şimdi 
onun aksini, bir Sıkıyönetimi bir zor yönetimi 
tasvifcediyorlar. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Hiç de zor 
değil. 
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OSMAN SALİHOĞLU (Sakraya) — Biz ni

zamdan yanayız. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 

— Çok dikkat edelim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Lütfen, hatibe müdahale etmi-
yelim efendim. Eica ediyorum. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Çok dikkatli olalım arkadaşlarım, Ben size 
bir noktayı hatırlatayım. Dünyanın hiçbir mem
leketi zabıtayla idare edilemez. Yani, yalnız za
bıtayla idare edilemez. Bunda hepimiz hemfi
kiriz. 

Reform Hükümeti niteliğini ilân eden bugün
kü Hükümetin şu tasarıdan evvel bu Meclise 
bir reform tasarısı getirmesi hepimize kıvanç 
verirdi. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — O da ge
lecek, o da gelecek. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Bu kanun, Sayın Bakan buyurdular ki, 1963 
ten bu yana hazırlanıyor. Yeni hazırlanmadı. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin dert
lerine çare bulacak bâzı kanunlar daha eski 
yıllardan beri hazırlanıp gelmektedir. Onlar
dan birisini buraya getirselerdi, sonra da bu
nu getirselerdi, ben şahsan memnun olurdum. 
Şahsım adına konuşuyorum zaten. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Söz istiyo
rum. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı)) — Sayın Baş
kan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 

— Arkadaşlarım, bir hepimizin sevdiği kendi 
Senatomuza mensup kıymetli Bakanın buraya. 
çıkıp, eh şuradaki ekseriyet grupunu memnun 
edeceğini bildiği sözleri söylemesi, gerçekleri 
yok edemez arkadaşlarım. (A. P. sıralarından 
«yok öyle şey» sesleri) Bunu da iyi bilelim, (ö. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 

— Muhterem arkadaşlarım, kendi varlığını hiç 
kimse inkâr edemez. Bugünkü Hükümete men
sup bir arkadaşımız kalkıpta kabahat bendeydi 
demekle varlığını inkâr etmiş olur. Kabahat 
onda değildi, hayır. Kabahat siz de idi arkada
şım. (A, P. sıralarından «Siz de idi» sesleri.) 

i BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete, Sayın Mete. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 

— Muhterem Başkan, muhterem Başkan; bir 
dakika müsaade buyurun. Bir Bakan kalkıyor 
burada, hiçbir suçu olmıyan her gün kalkıp de
falarca ikaz eden gruplara diyor ki, «Kabahat 
siz de idi «Ona ses çıkarmıyorsunuz. Ben de bu 
halayı söylediğim için benim sözümü kesiyor 
sunuz, istirham ederim. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim, Sa
yın Yılmaz Mete. Sayın Bakanın konuşmasında 
suçsuzu, masumu itham diye bir mâna çıkar
mak mümkün değil. Bütün münevverleri de içi
ne alan bir kusurluluk halinin mütalâa edilebi-
Jeceğini ifade etti. Bir zümrenin bir sınıfın it
ham edilmesinin doğru olmadığını ifade etti. 
Bakanın söylediği bu. Masum itham edilmemiş
tir burada, müsaadenizle. Zatiâlinizin sözünü 
kesmem hor hangi bir tahrike vesile olmadan 
şu tasarının selâmetle bir düzen içinde müzake
resini sağlamaktı. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
—Ben tahrik etmiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 

— Yalnız bir şeyi de arz edeyim ki, Bakanın 
sözünün doğru olup olmadığını mutlaka siz öy
le gördünüz diye, öyle olması gerektiğini ka
bul etmem. 

Ben Bakanın sözünü iyi değerlendirdim, bu
rada ikaz eden arkadaşlarımın da suçlu oldu
ğunu ifade etmesini bugünkü Hükümete men
sup bir Bakana münasip görmedim. Hele bura
da Hükümet üyesi olarak konuşuyor, şahsı adı
na konuşmuyor. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Biz hayran 
olduk. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Tabiî, tabiî ya suçu üstünüzden kaldırdığı 
için. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, Muslihittin Bey; 
bir dakika rica edeyim. 

MEHMET VARIŞLI (Kofıya) — Allah bu
günleri de gösterdi bizlere. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Örnek Ba
kan, örnek Bakandır. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, Sayın Tığlı çok te
kerrür ediyor zatiâlinizin yerinizden müdahale-
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niz. Lütfedin efendim, rica ederim. İstirham 
ediyorum. Bu başka türlü olmaz. 

MUSLİHİTTiİT YILMAZ METE (Devamla) 
— Kıymetli arkadaşlarım müsaade ederseniz 
sözlerimi bitireceğim. 

Ben yalnız şunu söyliyeyim ki, içinizde he
pinize karşı ayrı ayn sevgim vardır, ayrı ayn 
saygım vardır. Ama hepinizin birden mevcut 
bir suçunu, biraz evvel söylediğim sözü tekrar 
edeceğim bir Bakanın burdan kalkıp şöyledir 
demesi ortadan kaldırmaz. Bunu da iyi bilin. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Fevkalâde 
insan, kendisini daha evvel ispat etmiştri. 

MUSLÎHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, bendeniz, aynı mad
de de «matbaa kapatmak» hükmünün de bulun
masına karşı olduğumu arz edeceğim. 

Biraz evvel Sayın Bakan, grup sözcülerinin 
konuşmalarına cevap verirken bu noktaya de
ğindi ama, beni tatmin etmedi. 

Arkadaşlarım, sansür bir neşirden evvel ya
ni, suç işlenmeden evvel kontrol edilmesi de
mektir. Zannediyorum Fransa'dan misal verdi
ler orda da vardır diye. Ama ben size arz ede
yim ki dünyanın pek çok memleketinde hiçbir 
şekliyle sansür mevcut değildir. Hiçbir şekliy
le ama. Burada ilmî araştırmalarımızın netice
sini arz etmiyoruz, onun için misal vermiyece-
ğim. Ama bilgimizi gerekirse bilâhara arz ede
biliriz. 

Sansür, işlenmeden önce suça mâni olmak 
demektir. 

ÖMER UCÜZAL (Eskişehir) — Türkçe bi
le değil sansür. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Bunun da bir hududu olsun istirham edeyim. 
Millî menfaatlere aykırı, vatan bütünlüğüne ay
kırı suçların kovuşturulmasında hepimiz bera
beriz, bunda bir ihtilâfımız yok. Ama sansürün 
keyfi idarelere yol açabileceği endişesinde oldu
ğum için buraya konulmasını ve Anayasaya ay
kırı olduğunu iddia ederim. 

Muhterem arkadaşlarım okumaya lüzum da
hi görmüyorum, hepiniz bilirsiniz Anayasanın 
22 nci maddesi «Basın hürdür ve sansür edile
mez» der ve devam eder. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Karıştı
rıyorsunuz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Kayıtlar konabilir, Muhterem arkadaşlarım 
kayıtlar konabilir. Sansür konamaz arkadaşla
rım. Bunu da kesin kabul edelim. Anayasamız 
normal olmıyan rejimde de «sansür konamaz» 
diyor. Aksini buyurun gösterin. Sansür kona-
mas, kayıtlar konabilir. Suç işlendiği zaman ya
kalarsınız. Hükümetin eli kolu kısa değil, halk 
tâbiri, «Yakalar ve mahkûm ettirir.» normal 
devrede dahi zabıtanın mâni olacağı suça Sıkı
yönetim devrinde mâni olamıyoruz. Şimdi bir 
de sansür koyuyoruz. Olmaz arkadaşlarım, istir
ham ederim. Hakların gittikçe takyidedilmeye 
doğru gidildiği hangi Meclislerde görülmüştür? 
Ben sizde görüyorum bunu. Bu milletin hakkı 
bu, sizin hakkınız değil. Milletin hakkını elin
den alma çabası nerede sarf edilir arkadaşlarım? 
Biz Cumhuriyet idaresinin senatörleriyiz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir referan
dum yapalım. 

M U S L U H İ T T T N YILMAZ METE (Devamla) 
— İstirham ederim, burada hiçbir zaman mille
te verilen bir hak geri alınmaya çalışılmamalı-
dır. Hiçbir arkadaşımdan ben bunu duymama
lıyım. Haklar gittikçe fazlalaştırılır, azaltılmaz. 
Ama işte geçen devredeki hataların bugün so
nuçları olarak bu kanaata varıyorsunuz. Ben de 
•sizlere arz ediyorum ki, o ifrattan bu tefrite. 
Bu da kötü olacaktır. 1961 Anayasasını tenki
de dip duruyoruz, hattâ diyoruz ki, bâzı husus
larda nizamnameye benziyor, tüzüğe benziyor, 
diyoruz. Niçin? Ondan evvelki keyfî kullanma
nın sonunda keyfî kullanmalara engel olmak 
için birtakım kayıtlar konuluyor. Bu defa da 
geçen devredeki hataları kapatmak için kayıt
lar koyuyoruz, hürriyetleri tahdide doğru gidi
yoruz. Muhterem arkadaşlarım, yanlış bir yol
dayız. Benim mâruzâtım bu. Ben arz edeyim, 
oylarınızla tâyin ediniz. 

Matbaa kapatmak konusuna da kısaca te
mas edeyim: Bu aynı zamanda ticaretin serbest 
olduğu memlekette vatandaşlara malî birer bas
kı şeklini alabilecek bir hükümdür. Matbaa, sa
tılması yasak olan bir evrakı basmış ise hak
kında takibat yapılır, cezası verilir. Ama yaka
lanmıyor, başka isimle basıyor diye matbaaları 
kapatma yoluna gidersek, bir gün Türkiye'de 
matbaaların tümünün kapandığı gün uzak ol-
mryacaktır. 
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Bu kadar hürriyetsizliğe bu millet taham
mül edemez, bunu da iyi bilelim. 

Arkadaşlarım fikirlerimi arz ettim takdir 
size aittir. Mutlaka her seferinde fikrinizi be
yan etmek mecburiyetinde değilsiniz. Verdiğim 
tekliflerin sislerden iltifat görmesini beklerim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bize hem 
suçlu dersiniz ve hem de tekliflerinizin kabulü
nü istersiniz. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Evet o suçlarınız belki biraz af olur. Saygı
larımla, 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege bu
yurun efendim. 

İSKENDER OISNAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım, mü
zakeresini yapmakta bulunduğumuz bir tasarı 
üzerinde söz alan kıymetli hatiplerin konuşma
larını dikkatle dinliyorum. Yalnız şu noktayı 
ifade ettikten sonra asıl maksadımı ifade et
mek istiyecîğim. O da Adalet Partisi dışında 
konuşan muhterem arkadaşlarımın adeta Ada
let Partili iktidardaymış da bu getirilen tasarı 
Adalet Partisi Hükümetlerine aitmiş ve Adalet 
Partisi Grupu bu tasarıyı müdafaa ile mükellef-
mh giM bir zihniyet içerisinde tasanda gör
dükleri bütün noksanı, fazlalığı kaldırıp Ada
let Partisine yükler gibi bir konuşma içerisin
deler. Burasını anlıyamıyorum. Burasını şunun 
için anhyaımıyor'unı: Demek ki Adalet Partisi-
nir. daha önce getirmek istedikleri, ifade ettik
leri o kadar haklıymış ki. bugün bu arkadaş
larımız bir vicdan azabı içerisinde bu ifadele
rini getirip burada dillendiriyorlar (0. H. P. 
sıralarından bravo sesleri). 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Söylemek istediğin zaten bu idi bravo. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Şimdi muhterem arkadaşlar sen haklısın ben 
haksızım meselesi ile hiçbir şey meydana çık-
mıyacağını Hükümet Programı burada müza
kere edilirken bendeniz ifade etmiştim. Bunu 
zaman, herşeye hakim olan, berşeyi gereğince 
âdil hükme bağlıyan zaman gösterecektir. Eğer 
çok acele ediyorsanız zabıtları açarsınız. Yıl
larca evvel devam eden zabıtları açarsınız. 
Eğer çok acele ediyorsanız gazetelerdeki be
yanatları, gazetelere akseden müzakereleri, 
münakaşaları okursunuz; o zaman kim haklı 

kim haksız; kimin daha fazla günahı var kimin 
az günahı var bunlar meydana çıkar. 

BAŞKAN — Sayın iskender Cenap Ege bir 
dakikanızı rica edeyim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Müsaadenizle Sayın Başkan, bütün konuşan 
hatiplere burada büyük bir müsamaha içeri
sinde hırsızlığa varıncaya kadar, efendim ah
maklığa varıncaya kadar bu sıfatları ifade 
edecek şekilde bir tolerans ve imkân verdiniz. 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege lüt
fen şimdi beni dinlemeye mecbursunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Buyurunuz efendim. 

BAŞKAN — Birleşimi ben yönetiyorum ve 
kendi irademle de buraya çıkmadım. Zatıâliniz 
benim bumdan evvelki hatalı durumumu za
manında tüzüğü ihlâl ettiğim iddiası ile ileri 
sürebilirdiniz. Ben burada tüzüğe aykırı dav
ranışların hepisini zamanında müdahale ile 
karşıladım. Zatıâliniz 3 ncü madde üzerinde 
söz istediniz. A. P. sine müteveccih tâvizlere, ki 
o tâvizler de zamanında tarafımdan karşılan
dı, A. P. nin sözcüsü gibi konuşuyorsunuz. 
Şahsınız adına konuşacaksanız devam buyurun. 
Aksi halde zatıâlinizie grup adına söz söyle
me imkânını ancak burada yetki ile grupunu 
temsil eden zevat verdiği zaman mümkün olur. 
Başka türlü. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Sayın Başkan Sayın Mete grupu adına mı ko
nuşmuşlardı? Baştan sona kadar A. P. sini it
ham eden bir konuşma yaptılar. 

BAŞKAN — Sayın Mete'nin şahsi tasarrufu 
tamamen kendisini ilzam eder. Onda da gerekli 
müdahale yapılmıştır efendim. Lütfen. Rica 
ediyorum efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, sansür kelimesi 
üzerinde durmak istiyorum. Sansür benden ön
ce konuşan bâzı muhterem arkadaşlarımın da 
ifade ettikleri gibi basılacak yazıların ve yazılı 
mektupların Hükümetçe incelenmesi, kontrolü, 
denetlenmesi diyebiliriz. 

Şimdi sansür bizim dilimize girdiği eski yıl
lardan beri çok suiistimal edilerek kullanılmış 
olan bir Fransızca kelime ve taitlbikatı memle
ket için büyük acılara siebebolmuş. Ancak bu
rada sansürün şu basılmadan önceki yazıların 
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veya mektupların Hükümetçe kontrolü olduğu
nu kabul ettiğimize göre, zaten sansür koyma
dan sonra gelen «kayıtlamak ve durdurmak» 
gibi ayrıca iki ifade daha var ki, «kayıtlamak» 
«durdurmak» da pekâlâ sansür kelimesini ora
dan kaldırsanız da, sansürün gerektirdiği işi 
yapmak için imkân vermektedir. O bakımdan 
sansür kelimesinin bu kadar allerjik olmasına 
lüzum yoktur. Madem ki, kayıtlayabilecek, ma
dem ki, yayına mâni olabilecek. Pekâlâ bunu 
evvelden de yapmak imkânına saJhiıbolabilir. 
Ancak benim burada (ıb) fıikrası ile (c) fıkrası 
arasında dikkatimi çeken bir nokta var. Yazılı 
bir evrak üzerinde daha önceden kayıt koy
mak imkânına saihtilbo 1 aJbiliriz. Yazılı evrak tet
kik edilir; onun tabedllmıesi, basılması, yayıl
ması ve yayınlanmasına mâni olunur. Ama te
lefon üzerine sansür nasıl konulabilir? Konu
şacağını ne biliyoruz ki daha önceden konuşa
cağına mâni olalım da konuşturmıyalım. Şunu 
şunu konuşma, bunu konuş şeklinde bir tefrik 
yapmamıza imkân yok. 

Muhterem arkadaşlar burada (ıb) fıkrası ile 
(c) fıkrası arasında bir tezatlaşma var. Bir 
karışıklık var. Şöyle ki; (b) fıkrasında diyor 
ki Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yayın
ları dâhil olmak üzere telefon, telsiz, radyo, 
televizyon gibi her çeşit araçla yapılan yayın 
ve haberleşmeye sansür koymak». Şimdi bura
da böyle söyleniyor, (c) fıkrasında da «Söz, 
yazı, resim, film ve sesle yapılacak her türlü 
yayım..» denmektedir. Zaten orada söz, resim, 
filim, ses girince bunun içerisine radyo da gi
rer, televizyon da girer. 

iSALİH TANYERİ (Gaziantep) — (c) fık
rasına plân da girer. 

İSKENDER OENAP EGE (Devamla) — 
Beyefendi «her türlü» diyor. «Her türlü» ol
duğuna göre, her türlü söz yayını yapan, her 
türlü ses yayını yapan, her türlü resim gös
terenin içerisine radyo da girer, televizyon da 
girer, sinema da giriyor. Şimdi burada söz, yazı, 
resim, film ve sesle yapılacak her türlü yayın 
haberleşme, mektup telgraf ve sair mersuleleri 
kontrol etmek» diyor. Burada knıotrol kelimesi 
kullanılıyor. Yukarda sansür kelimesi kullanı
lıyor. Şimdi sansür neye konuyor, sansür neyin 
üzerinde ifade ediliyor? Gazete, dergi, kitap ve 
diğer yayınların basın ve . yayınında. Şim- | 
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di bu doğru, (c) fıkrasına göre hakikaten doğ
ru, ama (d) fıkrasındaki ile bu (c) fıkrasında
ki bu göze ve, kulağa hitabeden ses ve söz ha
linde olan, resim halinde olan vasıtaların bir 
birine karıştırıldığı görülmektedir. O bakım
dan burada bir vuzuhsuzluk vardır. Bunun 
ıSaym Bakan veyahut da komisyonun değerli 
sözcüsü tarafımdan izah edilmesi gerekmekte
dir. Büyük karışıklık meydana gelmemesi için 
yayımdan evvel Hükümetçe incelenmesi gere
ken, ki biz ona sansür diye isimlendirdiğimiz 
muamelenin yapılmasında da bence bir mahzur 
yoktur. Çünkü Tıer hangi bir şekilde sıkıyöneti
min devam ettiği süre içinde suç teşkil edebile
cek veyahutta her hangi bir şekilde tahrike se
bebiyet verebilecek, memlekette ayaklanmaya 
vesile olabilecek şekildeki neşriyatın elbette 
daha evvelden kontrol edilmesi muteberdir. 
Yoksa bu fiil işlendikten sonra onu kontrol et
mek, onun üzerinde her hangi bir tasarrufta 
(bulunmanın faydası çok daha sınırlıdır ve mü
essir olur durumu olamaz. Ama, daha evvelden 
kayıtlamak, kontrol etmek faydalı olacağından 
maddenin vuzuha kavuşturulması dışında bu 
madde üzerinde başka bir söyliyecek sözüm yok. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Hüsnü Dikeçliğil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen. 

dim, arkadaşlarımızın fikirleri muhterem ol
makla beraber bu kanun maddesi benim kana
atimce yerindedir. Disiplinsiz hiçbir yerde hür
riyet olmaz. Disiplinin olmadığı yerde anarşi 
olur. Nitekim Türkiye'mizde bir de bakıyorsun 
M, disiplinsiz bir zamanda memleketin içerisin
de insan bile hürriyetini kaybediyor, evinde ra
hat oturamıyor. Arkadaşlarımız hürriyetten 
bahsediyor. Nitekim, biraz halkın içerisine çık
sınlar; Ankara'da örfi idare bulunan yerlerde 
dolaşsınlar; yemin edeyim ki, ticaret erbabı da, 
halk da bu durumdan memnundur, hürriyetle
rine kavuştuklarına inanmaktadırlar. Hürriye
tin varlığına inanmaktadırlar. Evinde rahat 
oturuyor, huzurda; alışverişinde ve sıkıntıdan 
kurtulmuş vaziyettedir. Devlet idaresi, Hükü
met idaresi başıboşluk değildir. Başıboşlukla-
milletleri ne hale soktuğu meydandadır ve ay
nı zamanda başıboşluk diye demokratik rejimi 
anladığımız için koca Balkanları vermişizdir, 
elimizden gitmiştir. Siz, örfi idare ilân edecek-
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siniz, sansür koymıyacaksmız. Nasıl koymıya-
caksınız sansürü? Bir kısmı içeriye aldınız tu
tuyorsunuz. Onunla ayrıca gizli muhaberede 
bulunacak ve memleket aleyhinde söylentide 
bulunacak, filân et diyecek ve siz bunu kaldı
racaksınız da örfi idareyi devam ettireceksiniz. 
Nerde görülmüş bunlar beyefendiler? Matbuat 
hürriyeti var diyorsunuz ama, matbuat hürri
yetinin olduğu yerde memleket paramparça 
ediliyor, şahıslara hücum ediliyor, söyleniyor; 
vatanın ve milletin birliği bozulmaya kalkışılı
yor, millî birlik içerisinde olan Türkiye'de halk
lardan bahsediliyor. Millet memleket aşmıyor 
ve dolayısiyle Sıkıyönetim idaresi konulurken 
ve gelince memleketin huzuru ve refahı temin 
ediliyor. Sayın Bakanın ifade ettiği gibi haki
katen bundan önceki örfi idarelerde Hükümet 
edenler Anayasanın hükmü gereğince Örfi ida
re Kanununu vaktinde getirmiş olsalardı, yapı
lan ve konan örfi idareler muvaffak olurdu. 
Anayasanın hükümlerine göre, örfi idare kuru
yorsunuz. Fakat, Anayasanın hükümlerine gö
re zaman geçiyor ve zaman geçtikten sonra da 
kanun getirmiyorsunuz. Ve o kanunla Anaya
saya uymıyan kanunla örfi idare tatbik etmek 
istiyorsunuz ve ondan sonra bu idarede askeri 
de küçük duruma düşürebiliyorsunuz. Elbette, 
memleketin medarı iftiharı olan; memleketin 
varlığıyla, bakasıyle mesul durumda olan or
du örfi idareye girdiği vakit dünya çapında 
memleket içerisinde kendi varlığını hissettir
mek mecburiyetindedir. Bu memleketin varlığı 
demektir. Onun için bu madde hakikaten ye
rindedir. 

Arkadaşımız reformdan bahsediyorlar. Be
yefendiler, bu «ıslahat» bizim terimimizle. Bu, 
bizim dilimize mal olan kelimeleri kullanmıyo
ruz. Kullanmadığımız için yabancı terimleri alı
yoruz, bu eski kelime ve terimler şuraya çekili
yor, buraya çekiliyor. Bir memlekette ıslahat 
yapacaksın. Fakat, o memlekette hürriyet yok, 
nizam yok, asayiş yok; orada ıslahat, reform 
kanunları getiremezsin. Ben bu Hükümeti ko
rumak için söylemiyorum, önce Hükümet varlı
ğını hissettiler. Memlekete asayişi, düzeni geti
rir, «Ben varım» der. Herkesi malından, canın
dan emin eder, ondan sonra memleketin men
faatine uygun ıslahat kanunlarını, ıslahatı ge
tirir. Ticaret bilmem ne olacakmış. Maalesef, 
bu kürsülerde bütçelerde söyledik. Bizim dede

lerimiz söylüyor: Bir kızı kendi günlüne bıra
kırsanız ya davulcuya varır ya zurnacıya. Doğ
ru. Kendi gönlüne bıraktığın için fiyatlar al
mış yükselmiş, gidiyor. Fırsattan istifade ede
rek, örfi idare var diye karaborsa yapıyor; yı
ğıyor, istifa ediyor. Fakir fukaranın hakkına 
müdahale ediyor, sen buna el koymıyacaksın; 
ticaret, bilmem, sekteye uğrarmış. Yok böyle 
şey. Bilâkis, ticaret icabına, formuna doğru gi
der ve öyle yön alır. Şimdi bir taraftan arka
daşlarımız Sıkıyönetim Kanunu gelsin der, bir 
taraftan hukukçu arkadaşlarımızın fikri muh
terem, bâzılarının işine de aklım ermez. Halkın 
hukukunu, menfaatini hürriyetini korurum 
der, başıboş bir hukuk nizamı, anlayışı içeri
sinde halkı hürriyetinden, huzurundan etmeye 
çalışır ve elâstikî kelimelerle şuraya, buraya 
çeker. Şimdi, bir Sıkıyönetim koyuyorsunuz, 
Sıkıyönetimi getiriyorsunuz, Sıkıyönetimin tat
bikatını yapabileceği imkânlarını elinden alma
ya çalışıyorsunuz. Bir matbaa düşünün ki, ora
da gizli evraklar basılıyor ve memleketinin 
menfaatine değildir. Peki, siz ben ticarete ma
ni olmam diye memleketin aleyhine bulunan 
bir matbaayı kapatmaz, onu ticaretinden men 
etmez misiniz? Benim gönlüme kalırsa demok
rasi bu demektir. Memleketin hürriyetine, mem
leketin menfaatine aykırı yayında bulunan, bir
liği parçalıyacak bir matbuatı ömrünün sonu
na kadar ben o işte insanlara hak vermem, hür
riyet vermem. Çünkü, milletin hakkını, hürri
yetini elinden alıyor, matbuatın içerisinde. 
Düşününüz, öyle matbuat; ki, yine örfi idare 
iyi muamele ediyor, para kazanmak için seks 
hayatlariyle dolu, başıboş bir neşriyat... Türki
ye'nin fikir hayatını kuracak, gençleri disipli
ne edecek; fikir disiplinine, okuma disiplinine 
alıştıracak bir memleketin matbuatı seks haya
tına değil, ciddî neşriyata yer vermekle mem
leketi yükseltebilir. Gençler ciddî neşriyatı oku
makla yarına hazırlanabilir. Fikir hürriyeti, 
disiplini, anlayışı bu demektir. Eline alır yüz, 
ikiyüz sayfalık kitabı okumaz. Çünkü, seks ha
yatına resimlere dayanan bir matbuatta ciddî, 
okuyan bir nesil yetiştiremezsin ki. 

Yine, bana kalırsa, hakikaten ben olsam 
şahsan bunlara da imkan vermem. Arîkadaş-

] lanınız münferit hâdiseden bahsediyorlar. Fi-
J lanın saçı kesildi, filânın şöyle oldu, filânın 
| böyle oldu. Arkadaşlar, ben Ankara Örfi İdare 
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Komutanının beyanatını duyunca milletimin 
ruhunun tekrar şahlandığını hissettim, duydum. 
Ve Türk Milletinin dirileceğini ve Kuvayi Milli
ye ruhunun tekrar ayağa kalkacağını hisset
tim, kendimde. «Nereden geldiği bellisiz» 
diyor Türk askeri, komutanı. Ve ondan sonra 
«Âdet ve örflerimize, millî geleneklerimize uy
gun olmıyan; anaların, babaların da istemediği 
şu kıyafet» diyor. Erkekle kadın Türkiye'de 
bellisiz oldu. Nereden geldiği bellisiz. Dejene
re etmek için dersm içerisine girmiştir bu. 
Matbuat hayatı. Peki bunun birisi yanlışlıkla 
olmuş. Gönül .(sterdi ki, bu olsun. Arkadaşlar 
okul disiplin yönetmeliğinde saç üç santimle 
kaşife. Bugün hâlâ durur. Etek, dizin üç, 
dört parmak aşağısında bulunsun, der. Ve 
hâlâ bugün siyah çorap giyinmek keyfiyeti var
dır. Hâlâ, disiplin yönetmeliğinde» «öğret
men, öğrencinin karşısında sigara içmez» de
yimi vardır. Bunlar değişmemiştir. Fakat, 
öyle bir disiplinsiz idare Türkiye'ye girmiş 'ki, 
bunların hepsi ortadan kalkmış, sandalye için 
biz bunları unutmuşuz, mahvu perişan etmi
şiz. Şimdi bu alarma karşı yani Türkiye'nin 
kurtulmasına karşı çalan alarm çanına karşı 
ihtarca bulunuluyor ve vazifelilere Millî Eği
tim Bakanlığının içerisinde olanlara da vazife
sini hatırlatıyor ve hatırlatan bir şeydir bu. 
Gönlümüz ister ki, bu vazifesini müdrik olan 
insanlar bunu anlayabilsinler. B<en bugün Örfi 
İdare Kanununun konuşulacağını bilmiyor
dum. Yoksa söz alacaktım. 

Sununla bitirmek isterim. Rahmetli Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk; T>u memleketimize üç 
defa hizmet vermiş Molt Paşa vardır, yani meş
hur Moltke. İkinci Meşrutiyet yıllarında İkin
ci Wiihelm; Türjk askeri ihtilâle girer mi gir
mez mi diye ondan bir rapor istiyor. Şarka 
doğru yürüme keyfiyeti var. Bunun birisi 
Rahmetli Ali Fuat Cebesoy olmak üzere üç ge
nerale tercümesini yaptırıyor ve sonu gayet 
enteresandır. Siyasilere ve bu günün nesline 
örnek olacak durumdadır. Türk askerinin 
vasfını övdükten sonra, göklere çıkardıktan 
sonra Türk askeri diyor; kolay, kolay siyasete 
atılmaz, siyasi işlere müdahale etmez. Bu 
onun ataist durumunda yani, millî hasletinde 
yoktur. Ancak, memleketinin içte, dışta teh
likeye düştüğünü bildiği anda idareye el ko
yar. Çok doğru. Oniki Mart Muhtırası ve 

Millî Savunmanın müştereken getirmiş olduğa 
şu gördüğümüz Sıkıyönetim-bunu doğruluyor. 
Şimdi, Sıkıyönetimden sonra memleketimizde 
bulunan fakat, Hükümetin elinde bulunmıyan 
telsizlere dikkat edelim beyefendiler. Silâh 
deposu haline gelen yurtlara dikkat edelim. 
Bunlar bakılmasın, evler aranmasın mı varsa. 
Bunların olduğu yer aranırsa hürriyetlılik mi 
var, hürriyetsizlik mi var? Bunu aramadığı
mız gün memleket elden gider, parçalanır. 
Koca imparatorluktan sonra Misak-ı millî hu
dutlarını da yemeye hakkımız yok. Bu mesele
ler hukuk nazariy eleriyle halledilmez. Edilme -
m li. Onun için Türk askeri hakikaten 
sevimli haldedir. Sevimli halde kalmasını 
vatanımızın, milletimizin bütünlüğü bakımın
dan istemelk mecburiyetindeyiz. Sıkıyönetimi 
gayet güzel idare ediyor, idare ediliyor ve bu 
kanun çıktıktan sonra çok daha iyi idare ede
cektir. Çünkü bu kanunlarla selâhiyetlene-
Coktir. Maddeler yerindedir ve böyle olunca 
sevimli hale gelen askerimiz ve tarihin büyük 
milletinin evlâtları ve hiçbir millete nasibolmı-
yan bu,seciyeli varlığın çocukları bu (suretle 
memleketimizi disipline edecek. Türkiye ba
direlerden kurtulacak ve bu temizleme ameliye
sinden sonra her hangi Hükümet gelirse gelsin 
biz siyasiler maalesef, siyasi işlerimizin eşiğinde 
oluyoruz. Yarının seçimini düşünüyoruz, pa
rolayı veriyoruz. Ama, memleket bütünlüğünü, 
memleket varlığını, memleketin bakasmı dü
şünmek mecburiyetindeyiz, nesillere bırakmak 
için. Seçiliriz, seçilmeyiz; bir parti gider, 
öbür parti gelir. Bunlar mesele değildir. Böy
le olacak zaten. Sandalyeler terk edilecek, 
edilmesi lâzımdır. Ve böylece bu disipline edil
dikten sonra, Türkiye'de hangi Hükümet gelir
se gelsin reformlar yapılabilir. Gerisi, yoksa, 
boştur. Onun için (bu *madde hem Anayasaya 
hem vicdana, hem de âmme menfaatine, hem de 
Türk Milletinin disiplin anlayışına uygundur, 
kabulü şarttır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı Saym 
Ferid Melen, buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Sayın Başkan, bundan sonraki 
maddelerde de belki münakaşanın uzamaması-
na faydalı olur diye birkaç şey söylemek isti-
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yorum. Tasarının tümü üzerinde de konuştu
ğum zaman arz etmiştim. 

Evvelâ, Anayasaya aykırılık iddialarını ar
kadaşlarım mütamadiyen tekrar ediyorlar. 
Öteki hürriyetler, haklar, haklara riayet mad
deleri bu Anayasa içindedir. Doğru. Sıkıyöne
time imkân veren madde başka Anayasa içinde 
değil ki, o da bu Anayasa içinde. Binaenaleyh, 
sadece onları alıp Sıkıyönetimin ilân edilmesi
ne ve Sıkıyönetim zamanında Anayasadaki 
hakların takyidedilebileceğine, kısılabileoeğine, 
durdurulabileceğine ait hükümleri neden gör-
memezükten geliyor veya yok farz ediyoruz? 
Eğer, bunu düşünürsek hakikaten bu Sıkıyöne
tim Kanununda sadece bu arkadaşların temas 
ettikleri, hoşlanmadıkları iki üç mevzu değil, 
hiçbirisi giremez. Çünkü ötekilere ait haklar 
da bu Anayasa içindedir . Binaenaleyh, bu de
fa onların bu Sıkıyönetim Kanunundaki hüküm
lerin Anayasaya aykırılığı hakkındaki iddiaları 
külliyen yersizdir ve mesnetsizdir, bunu arz 
ediyorum. 

ikincisi; muhterem bir arkadaşım, efendim 
bu Hükümet bir raform Hükümeti olarak or
taya çıktı, bu kanunu getireceğine evvelâ re
form kanunlarını getirseydi; dedi. Bir defa 
hem 12 Mart muhtırasında ve hem de Hükümet 
programında açıkça ortaya konmuştur, bu mem
lekette evvelâ huzurun ve güvenliğin getiril
mesi, teessüs etmesi lâzımdır. Asayişin iade 
edilmesi lâzımdır. Anarşinin ortadan kaldırıl
ması lâzımdır. Mal ve can emniyetinin sağlan
ması lâzımdır, inkâr etmiyoruz, reformlar gel-
miyecek demiyoruz, harıl harıl bütün arkadaş
larımız çalışmaktadır. Daha evvel getirilmesi 
mümkün olsaydı getirirdik, onlar belki birkaç 
hafta zamana ihtiyaç gösterdiği için tabiî, uzun 
kanunlar olabileceklerdir,, fakat onlar da gele
cektir. Yapmıyacak değil bu Hükümet, onu 
da yapcaktır, emin olmanızı rica ederim. Bu 
Hükümet bunları da yapacaktır veyahut da ya
pamazsa vazifeyi başkasına tevdi etmeye hiç 
şüphesiz gidecektir, bundan kimsenin şüphesi 
olmasın. Ama dediğim gibi huzur, emniyet gel
meden, şu iş ortadan kalkmadan anarşi ortadan 
kalkmadan aslında getireceğiniz reform tedbir
lerini uygulıyamazsuıız. Huzur olmıyan, asayiş 
olmıyan, emniyet olmıyan, mal can emniyeti 
olmıyan bir memlekette hangi reform tedbirle

rini rahatlıkla uygulayabilirsiniz? Evvelâ ze
mini düzeltmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımız san
sürden bahsediyorlar. Anayasaya aykırıdır, di
yorlar. Bahsettim Anayasaya aykırılık iddiası 
mevzuubahsolmasm. Sonra bir arkadaşım hiç
bir memlekette yoktur, dedi. Evet sulh zama
nında, normal zamanda evet medeni memleket
lerde, demokratik memleketlerde yoktur. Ama 
fevkalâde zamanlarda, yani sıkıyönetim ilânını 
gerektiren fevkalâde hallerde, acaba hangi mem
lekette sansür yoktur? Düşünün harb ilân 
edilmiş, sansür yok. Gazeteler rahatlıkla düş
manın istifade edebileceği haberleri yayacaklar. 
Bu mümkün mü arkadaşlarım bu kadar delir
miş memleket var mı dünyada? Bunu tatbik 
edecek bir memleket bulunur mu? Harb halin
de rahatlıkla gazeteler haberler yayabilecek. Ne 
imiş? Sansür Anayasaya ayları imiş veya gay-
riinsanî imiş. Bu düşünülebilir mi ki böyle bir-
şeyler söyliyebilelim? 

Efendim, kayıtlama ile sansür arasında bü
yük fark var. Sansürü tarif ettiler arkadaş
larım. Kayıtlama, bir haberi yayın organından 
çıkarma yetkisi vermez, tamamen vermez, Evet 
tamamen verseydi, o kelime yerine hoşlanmı
yorsak ve öteki kelime onun yerine kaim ola
bilseydi, biz de razı olurduk, bir şey demezdik. 
Bu mânaya geliyorsa kayıtlama kelimesi haki
katen bir haberi gazeteden çıkarmak, o mânaya 
gelebiliyorsa, hoşlanılmıyan bir kelime olduğu 
için, onu da yapardık. Ama vazıh olmak lâ
zım, açık olmak lâzım, lüzumlu ise koymak 
lâzım, korkmamak lâzım. Nihayet bu sıkıyö
netimi niçin ilân ediyorsunuz? Bir memleketi 
bir milleti tehlikeden kurtarmak için veya harb 
halinde düşman şerrinden kurtarmak için yapı
yorsunuz. Hayrına yapıyorsunuz. 

Efendim telefondan bahsettiler; dediler ki, 
bu hüküm karışıktır, telefon sansür edilmez. 
Mektup edilmez. Muhterem arkadaşlarım mek
tup sansür edilebilir rahatlıkla. Bilhassa 
memleketler arasında gidip gelen, harb ha
linde maktupları her memleket sansür eder. 
Bırakır mı? Tane tane tetkik ederler, 
düşmana haber sızdırabilecek satırları çı
karır atarlar, şüpheli görürlerse mektu
bun tamamını imha ederler. Gönderirler mi, 
yağma mı var? Telefon, teleks var, çeşitli mu-
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habere yolları, var. Bunlar pekâlâ sansüre de 
tabi tutulur. Bilhassa milletlerarası muhabere
lerde ne konuşacaksan yaz bunları söyliyebilir-
sin, demek durumundadır, düşmanın istifade et
mesi için. Nasıl oluyor bunlar? Bekâlâ olur. 
Biz sadece evden eve konuşuyoruz, acaba konuş
mamızı dinliyecekler, sadece onu düşünüyoruz. 
Bundan ibaret mi mesele? Bir kanun tam ve 
kâmil olmalı. Her şıkla, her ihtimali içine ala
bilmelidir. 

Bir arkadaşımız bilhassa aramadan bahsetti, 
Saym Komisyon Sözcüsü ona cevap verdi. Ara
ma şüphesiz ki umumi hükümler muvacehesin
de olacaktır. Parti temsilcisi de bulunacaktır. 
Ama parti aranamaz fikrine katılamıyorum. 
Eğer bir memlekette bir isyan hareketini, bir 
ayırma hareketini, bir bölme hareketini, bir 
parti hasırlamış ise veyahut bulaşmışsa, o parti 
aranmasın mı? O partiyi masun mu tutalım, 
devam mı etsin muzır faaliyetine? Elbette ki' 
aranacaktır. 

Muhterem arkadaşlar evvelâ vatan. (Bravo 
sesleri) Böyle bir tehlike karşısında evvelâ 
vatan düşünülür. Onun için de hiçbir hürriyet, 
hiçbir hak bu vatan tehlikesinin önünde bü
yük bir mâna ifade etmez, kısa zaman için 
daraltılır da, takyit de edilir. Binaenaleyh, 
buna yardım etmek lâzım. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar.) 

'BAŞKAN — Saym Fehmi Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Saym 

Başkan, sevgili arkadaşlarım; Saym Melen'in 
bu son konuşmasını dinledikten sonra belki 
de hiç konuşmama lüzum yoktu. Esasen, bu 
kanun üzerinde konuşmayı da düşünmemiş
tim. Ama burada cereyan eden bâzı görüşme
ler, film sahadaki görüşmeler, bir defa Ana
yasaya aykırılık konusunda, nâöizane bir 
hukukçu olarak birkaç cümle sarfetmeme se-
Ibep teşkil ediyordu, onun için söz almıştım. 

Bir de bir tarafa, kanatlardan har hangi 
'birine asla tariz etmeksizin beni çok müte
hassis eden bir durumu bu kanun vesile
siyle arz etmek istenim. Bir defa muhterem 
arkadaşlar bu «Anayasaya aykırı» falan, yani 
bir memlekette Devlet gidecek, millet parça
lanacak, bu tehlike ile, bunun çabaları ile 
karşı karşıya gelinmiş bir hal meydana ge
lecek, normal yoldan Sıkıyönetim ilânı zaru

reti ile karşı karşıya gelinmiş olacak. Böy
lesine bir vasat içerisinde Anayas normal 
zamanlara mahsus olan hükümleri ihllâl edi
lecek gibi bir mevzuu gerekçe olarak ortaya 
atmak, zannederim, her şeyden evvel gerçekçi 
olmaikla bağdaşmaz. 

Anayasa eğer vatan varsa, eğer Devlet 
varsa ve eğer millet varsa vardır. Bunlar 
tehlikeye düştüğü zaman bir kâğıt parçasın
dan ibaret hale gelecek olan Anayasa ve 
(bu Anayasanın teminatında sözü edilen hür
riyetler, haklar, istiklâl mefhumu ortadan 
kalkacağı için mâna ifade etmekten uzakla
şır. O itibarla, normal zamanlara mahsus olan 
haklarımızdaki titizliğimizi muhafaza edelim, 
ama memleketin sürüklenmekte olduğu, sü
rüklenebileceği badireler karşısında lütfen fan
tezi arz eden meseleler üzerinden uzaklaş
masını bilelim. Anayasaya aykırılık diye bir 
şey mevzuubahis değil. İşte şunu da yapa
bilecek, sansür de koyabilecek, matbaa kapa
tılabilecek v. s., v. s, Bunların hepsi zaruretler
den doğacak hallerdir ve yönetimi eline tev
di ettiğiniz makamların hususiyetini dikka
te alırsak, bunların esasen tadadına dahi lü
zum olmadan, şunu yapabilecek, bunu yapa
bilecek diye değil,, tüm salâhiyetleri kullana
bilir sözlü içerisinde her şeyi yapmasına im
kân vermek lâzım, mümkün. Biz MeclJ3 olarak 
parlömanter rejimi yaşatıyoruz. Ama her şey 
tersine gitmiştir, Devlet tehlikeye girmiştir. 
Parlâmento ve onun bünyesinden çıkardığı 
Hükümet Sıkıyönetim ilânına da yanaşmıyor. 
Sıkıyönetim ilân edildiği zaman yetkileri 
eline vereceğiniz kuvvet sizden o zaman yetki 
beklemeye asla lüzum görmeden vazifesinin, 
namusunun, şerefinin en tabiî icabı olarak za
ten bu işlere el koyacak, o zaman şimdi müna
kaşasını yapan insanları elinin tersiyle itmek 
suretiyle, Devleti ayakta tutabilmenin yolunu 
anyacaktır. 

Bu kadar geniş mesuliyet ve icabettiği 
zaman vazifeden doğan salâhiyet içerisinde 
olan kudrete karşı zaruretlerin, ihtiyaçların 
en tabiî icabı olan salâhiyetleri şu veya bu 
düşünce içerisiinde kıskanmanın bir anlamı ol
duğunu da asla kabul edemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Melen arka-
dışımız burada söylemedi. Hükümet Başkanı 
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için aynı şeyler hepimizin kafasından geçer. İş
te sorumluıuk yalnız şunun değildir, hepimi
zindir, filândır, falandır. İçerisinde, tevazu pa
yı olsa bile, bu sözlerin gerek Başbakandan, ge
rek Hükümet mensuplarından gelen sözlerin bir 
anlamı olduğunu lütfen hep beraber kabul ede
lim. Bu günkü Hükümet şartların getirdiği Hü
kümet, zaruretlerin getirdiği hükümet bir bü
yük vazife ifa ediyor. Meseleleri bu zaviye
den alırsak zannediyorum ki çok rahatlığa ka
vuşacağız. .Yalnız reformları yapmak, yalnız 
asayişi, huzuru temin etmek değil, Türkiye'de 
parlömanter rejimi yaşatabilmek için feragat
le, fedakârlıkla, titizlikle meseleler üzerine eği
liyor. Eğer biz hakikaten parlömantersek, eğer 
Türkiye'de parlömanter rejimi yaşatmak isti
yorsak Hükümetin bu hassasiyetini anlayışla id
rakimize yerleştirmek suretiyle dikkatimizde 
tutalım ve bu nimeti hislerimizin peşine düş
mek suretiyle elden kaçırmadan yürütelim. 
Saygılar sunarım arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, altı sa
yın üye konuşmuş bir yeterlik önergesi gelmiş
tir. Bir hususu dikkatinize arz edeyim müsaade
nizle. Konuşmak istiyen bir sayın Salih Türk
men bir de Mehmet Varışlı arkadaşlarımız var
dır. İzin verirmisiniz efendim? 

Sayın Salih Türkmen buyurun efendim. Kı
sa olması istirhamiyle buyurun efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem ar
kadaşlar, burada bazan lüzumsuz münakaşa
lar yapıyoruuz. Burada mevzuubahsolan bir 
kanunun, tümü kabul edilmiş maddelerine geçil
miş bir kanunun daha mükemmel hale getiri
lip getirilmesi mevzuubahistir. Evvelâ şu hu
susu arz edeyim ki, benim partim prensip ka
ran almıştır, kanunun tümü olarak destekliyece-
ğiz müspet oy kullanacağız. Bütün bu kanuna 
bir muhalefetimiz mevzuubahis değildir. 
Ancak, bâzı maddelerin ıslahı için bâzı teklifler
de bulunacağız ve kasdımız budur. Bu itibarla, 
acaba örfi idare gelmeli mi idi, gelmesi sebep
leri ne idi, haklı mı haksız mı; bunun münakaşa
larına girmeye lüzum yoktur. Burada bir örfi 
idare kararı verilmiyor örfi idare konusu 
daha evvelce verilmiştir, yalnız Sıkıyönetim 
Kanunu mevzuubahistir. Binaenaleyh, lüzum-
lumudur, lüzumsuzmudur, bu meseleler tama
men zaittir. 

Gelelim benim partimin prensip kararı mev
cut iken arz edeyim kî  bası arkadaşlar dediler 
ki; meselâ, bu kanun sanki Adalet Partisinin-
miş ve karşısında Halk Partisi çıkıyor gibi, ben 
bunu kabul etmiyorum ve bu tasarının karşı
sında değiliz. Ve bu kanun da Adalet Partisinin 
değildir. Fakat benim partim, bakın arz ettim 
ki, bu kanunun karşısında değildir. Bu kanu
nun karşısında parti olarak olmadığımızı arz 
içm bir arkadaşımın sözlerini tenkid edeceğim. 
Arkadaşım Mete çıktı burada, verilen prensip 
kararma âdeta aykırı düşecek şekilde, beyanda 
bulundu. Dedi ki, efendim bu kanun getirilme
den, evvelâ reformlar getirilmeli idi,, ondan son
ra bu getirirse daha iyi olmaz mı idi? Bunu 
söylemeye hakla yoktu. Bu kanun getirilmiştir. 
yerindedir, destekliyeceğiz dendikten sonra ne
den reform kanunlarını getirmeden bunu getir
din diyemez, bunu diyemez. (A.P. sıralarından 
bravo sesleri) 

Esesasen esas itibariyle de doğru değildir. 
Bu reformlar bir günde, bir 24 saatte getiri
lemez. Reformların çözülmesi zaman isteyen, 
hazırlık isteyen şeylerdir. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen bir dakikanızı 
istirham edeceğim. Sizden istirham ediyorum, 
kendi noktai nazarınızı beyan buyurun, Sayın 
Mete'ye cevap vermeyin efendim, rica ediyo
rum. 

(SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Hayır, 
yani ben diyorum ki bu kanuna muhalefet ma
hiyetinde söz söylemeye hakkı yoktur. Kanu
nu destekliyoruz, bu kanun zamanında gelmiş
tir. Memleketin içinde bulunduğu şartlar karşı
sında bu kanunun gelmesi lâzımdı. Ama bâzı 
maddelerde tadil önergesi veriyor Grup Baş
kanı arkadaşım, o önergeler bu kanunu daha 
iyi hale getirir, onu destekliyorum. Ama bunun 
karşısında olan şeyleri desteklemiyorum. Mese
lâ, Sayın Sırrı Atalay'm 3 ncü maddenin bir 
fıkrası hakkındaki sözlerine iştirak etmiyorum, 
«h» fıkrasındaki zaruri ihtiyaç maddeleri için 
Sıkıyönetim komutanlığına müdahale hakkının 
verilmesini tenkidediyor. Ben zaruri görürüm. 
Derler ki, bu âdeta askerî idare getiriyor hissi
ni vermektedir. Hayır, askerî idare getirmeden, 
'SıkıyÖnetm komutanlığının bâzı yerlere müda
hale etmesi zaruri olabilir. Tasavvur edin, Türki
ye'nin bâzı yerlerinde öyle olur ki, gaz bulun-
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mazsa karanlıkta kalır. Bir adam da elindeki 
gazı ya satmıyor veya öyle bir fiyat koyuyor 
ki halk alamıyor. Buna Sıkıyönetim müdahale 
etmesin mi? Hayır; buna askerî idaredir dene
mez. (A. P. sıralarından alkışlar ve «bravo» 
sesleri) Bugün Sıkıyönetim zaten sivil idarenin 
aldığı tedbirin kâfi olmadığı zamanda mevzu-
bahsoluyor. Bugün çarşıya çıkın, Sıkıyönetim 
komutanlarının verdiği emirlerle âdeta m'inü-
foüslerin durmalarına, hareketlerine bile emirler 
veriyor ve halk bundan memnun. Demek ki Sı
kıyönetimin bâzı iktisadi hâdiselere müdahale 
etmesini icabettiren zaruretler olur, bunu yapa
bilir. Binaenaleyh, askerî idare değil; memle
kete asayişin, huzurun getirilmesi için zaruret
ler olduğu vakit, Sıkıyönetim komutanıma böy
le salâhiyet veren bu maddenin kalması doğru
dur. 

IBu itibarla ben yalnız Grup Başkanımızın 
tadil için verdiği önergeleri destekliyorum, di
ğer önergeleri desteklemiyorum. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. (A. P. ve M. G. P. sıralarm-
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Varışlı, kısa ol
ması ricasiyle buyurun efendim. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; Anayasanın 124 ncü 
maddesi gereğince, Bakanlar Kurulunun süresi 
1 ayı aşmamak üzere ilân etmiş olduğu örfi ida
re dolayısiyle Sıkıyönetim kanun tasarısını mü
zakere ediyoruz. Hakikaten gecenin bu saatinde 
sizlerin zamanlarını almak istemezdim. Fakat 
öyle bir duygu içerisine girdim ki, bu sözü al
mak mecburiyetinde kaldım. Bilhassa Sayın 
Muslihittin Yılmaz Mete arkadaşımın konuş
maları beni içlendirdi. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sataş
ma yapma arkadaş. 

MEHMET VARIŞLI (Devamla) — Sataşma 
yapmıyorum Sayın ISalihoğlu, içlendiğim için 
bu sözü almış bulunuyorum. Yani Allah insana 
ne günler gösteriyor. Biraz evvel Sayın.. 

(BAŞKAN — Rica ederim Sayın Varışlı, 
MEHMET VARIŞLI (Devamla) — Yılmaz 

Mete, sonra Sayın Türkmen, ne bileyim bu örfi 
idare kanununu biz getirmiş olsaydık, bize bir 
hayli sataşmalar olacaktı, şu veya bu şekilde 
konuşmalar olacaktı, bilhassa takdirle karşıla
dığım Sayın Millî Savunma Bakanımızın konuş
maları hakikaten gayet yerinde idi. 

Muhterem senatörler, biz bu memlekette 
anarşiyi önlemek mi istiyoruz?.. Evet! Özerk 
müesseseler dâhil konutlar, her türlü dernekler, 
siyasi partiler, sendikalar, kulüp gibi teşekkül
ler, televizyon, radyo, mektup, söz, yazı her şey 
kontrol altına girmelidir. Biz bunu işitiyoruz. 
Bunu istemiyen varsa lütfen çıksın söylesin. 
Mademki memlekette anarşik bir olay var; bu 
memleket huzursuz diyoruz, işte bu tasarıyı biz 
getirmiyoruz; bu tasarıyı kuvvetli ve inandırıcı 
bir hükümet getiriyor. Bu hükümete hepimiz 
inanıyoruz. Allaha çok şükürki bu hükümeti 
Adalet; Partisi destekliyor ve bu hükümet Ada
let Partisinin sayesinde ayakta duracak. (A. P. 
sıralarından alkışlar)' 

İSALİH TÜRKMEN (Ağrı) — «Sayesinde» 
diyemezsin! 

MEHMET VARIŞLI (Devamla) — Biz her 
saman iyi niyetli partililer olarak, iyi niyetimizi 
her yerde gösterdik. Şurada bu geç saatlerde 
dahi iyi niyetimizi göstermekle bu kanunun her 
maddesini, her harfini, her kelimesini destekle
mekle iyi niyetimizi gösteriyoruz. Lütfen yarası 
olan gocunsun arkadaşlar. Her şey Ordunun hiz
metine Sıkıyönetim ilân edildiği zaman veril
melidir. Ancak bu memleket bu şekilde huzur 
ve refaha kavuşacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 3 ncü 
madde üzerinde verilmiş 7 aded tadil, çıkarma 
ve ekleme önergeleri vardır, okutuyorum efen
dim : 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Sıkıyönetim kanun tasarısının 3 ncü madde

sinin «b» bendinin maddeden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Adana 

M. Yılmaz Mete 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. (Sıkıyönetim kanun tasarısının 3 ncü 

maddesinin «c» bendinde yazılı : «... Ve bunlar 
üzerinde sansür koymak...» ibaresinin metinden 
çıkarılmasını; 

2. — Aynı bendin : «...Sıkıyönetim komutan
lığınca basılması veya neşri yasaklanan kitap, 

I dergi, gazete, broşür, afiş gibi bilcümle matbu 
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evrakı basan matbaaları kapatmak;» şeklindeki 
deyimin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

'Saygılarımla. 
Adana 

M. Yılmaz Mete 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının (1569) 3 ncü maddesinin (b) ve 

(c) fıkralarında geçen (sansür koymak «b»), 
ve (bunlar üzerine sansür koymak «c») kelime
lerinin kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 
13 . 5 . 1971 

istanbul 
Ekrem özden 

MUBLiHrTTiN YILMAZ METE (Adana) — 
Efendim, bendeniz Gnıpum adma verilen öner
ge ile kendi önergem arasında kelime farkı ol
duğu için lısr iki önergemi de geri alıyorum, 
Grupumun verdiği takrire iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Muslihittin 
Yılmaz Mete'nin takrirleri geri verilmiştir efen
dim. 

Diğer önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanbğa 
Sıkıyönetim kanun tasarısının 3 ncü madde

sinin «b» ve «c» bendlerinde yer alan «sansür 
koymak» tâbirinin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

Yüksek Başkanlığa 
Sıkıyönetim kanunu tasarısının 3 ncü mad

desinin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Madde 3. Bend a) Siyasi partiler ve özerk 
müesseseler temsilcileri bulundurulmak sure
tiyle, konutlar, kulüp, sendika, gibi teşekkül
lere ait binalar, işyerleri ile özel ve tüzel kişilik
leri haiz müesseseler ve bunlara ait müştemilât 
ve her türlü kapalı ve açık yerleri, mektup, tel
graf ve sair mersuleleri ve kişilerin üzerlerini 
herhangi bir müracaat taleb ve karara lüzum 
olmaksızın aramak ve bunlardan siîbut vasıta
ları olan yahut zor alıma tabi bulunan eşyayı 
zaptetmek. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin ,(a) bendinin başına «lüzu

mu halinde» kelimesinin eklenmesini, madde 
metnindeki «sansür» ibaresinin çıkarılmasını; 

(a) bendinin metni içindeki siyasi partilerin 
genel merkez ve teşkilatlarındaki aramalarda 
partili bir yetkilinin bulundurulması hükmü
nün ilâvesini saygı ile arz ederim. 

Kars 
iSırn Atalay 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddenin «a» bendinin parantezi için

de (özerk müesseseler dahil) kelimesinin basma 
«fciîhassa» kelimesinin ilâvesini arz ve teMif 
ederim. 

ıSakarya 
Mustafa Tığlı 

BAŞKAN — okutturduğum, önergelerin sa
hipleri izahlarını yaptılar. Yalnız Sayın Tığlı 
izah için ayrıca söz istiyor musunuz efendim? 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Hayır, ge
ri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı'nm önergesi geri 
verilmiştir efendim. Aykırılık derecelerine göre 
önergeleri okutup oylarınıza sunacağım. 

Evvelâ metinden çıkarılmayı öngören, on
dan sonra tadili, ondan sonra ilâveyi öngören 
önergeleri okutacağım. Yalnız Sayın Fikret 
Gündoğan ile Ekrem özdenin önergelerinde 
«d» ve «c» fıkralarında geçen «sansür koymak» 
tâbirlerinin çıkarılması istenmektedir. İştirak 
var değil mi efendim? 

(istanbul Üyesi Ekrem özden ve Fikret 
Gündoğan'm 'önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan ve Sayın Komis
yon önergeler üzerinde... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME
LEN (Van) — Katılmıyoruz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT ,KÖ-
KER (Ankara) — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergelerin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum : Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... iki önerge de redde
dilmiştir efendim. 

(istanbul Üyesi Fikret Gündoğan'm madde
de değişiklik yapılmasını istiyen önergesi tek
rar okundu.) 
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[BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Ba
kan katılmıyorlar, önergenin ^dikkate alınması
nı kaJbul buyuranlar. Kabul etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir efendim. 

(Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın «a» bendinde 
değişiklik istiyen önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. Ka
tılmıyorlar. Sayın Bakan?.. Katılmıyorlar. 

'Önergenin dikkate alınmasını kabul buyu
ranlar?.. Kabul etmiyenler... önerge reddedil
miştir efendim. 

Üçüncü madde okunmuştu. Üçüncü maddeyi 
Millet Meclisinden geldiği ve Komisyonumuzun 
kabul ettiği şekliyle kabul edenler... Etmiyen
ler... Üçüncü madde komisyonun önerisi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

İSilâh Kullanma yetkisi r 
Madde 4. — ıSıkıyönetim Komutanlığı em

rinde görevli asker ile polis ve jandarma, ken
dilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi 
sırasında, Türk 'Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet 
Kanun ve yönetmeliği, Polis Vazife ve Sa
lâhiyet Kanunu, Jandarma teşkilât ve vazife 
nizamnamesinde silâh kullanmayı icabettiren 
hal ve şartlardan her hangi birinin tahakkuku 
halinde silâh kullanma yetkisini haildirler. 

İSilâh kullanmayı gerektiren hallerde mün
ferit hizmet görenler kendi başlarına topluca 
hizmet görenler olay yerinde başlarında bulu
nan âmirin emriyle silâhlarını kullanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde herhangi bir 
önerge verilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... 4 ncü madde kabul edilmiştir 
efendim. 

İKİNCİ BÖLÜM 

ORGANLAR 
Komutan ve yardımcıları : 
Madde 5. — (Sıkıyönetimin ilân edildiği 

bölgede, bu kanun 'hükümlerini uygulamak üze
re en az Kolordu veya eşidi kıta komutanlığı 
görevini yapmış veya yapmakta olan bir ko
mutan, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine 
Millî Savunma Bakanının inhisaı, Başbakan'ın 
imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıya-
cağı bir kararname ile Sıkıyönetim Komutanı 
olarak atanır. 

(Sıkıyönetim Komutanına, (Sıkıyönetimin ilân 
edildiği bölge ve ilânı gerektiren olayın geniş
liği dikkate alınarak yeteri kadar komutan 
yardımcısı, yukardaki fıkrada belirtilen usule 
göre atanır. Atanma kararında 'Sıkıyönetim Ko
mutanının ve komutan yardımcılarının eski gö
revleriyle ilişkilerinin kesilip kesilmiyeceği be
lirtilir. 

ISıkıyönetim Komutanı, hizmet gereklerini 
dikkate alarak, kendine ait yetkilerin tama
mını veya bir kısmını yardımcılarına devrede
bilir. 

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

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde verilmiş 
bir önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler,.. Kabul etmiyenler... 5 nci madde kabul edil
miştir efendim. 

ıSıkıyönetim Komutanının sorumluluğu : 
Madde 6. — Sıkıyönetim komutanı bu ka

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

IBAŞKAN — 6 nci madde üzerinde verilmiş 
bir önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 6 nci madde kabul edil
miştir efendim. 

ISıkıyönetim Komutanına vekâlet : 
(Madde 7. — ISıkıyönetim Komutanının, Sı

kıyönetim bölgesinden uzaklaşması veya hizmet 
edemiyecek derecede mazeretinin vukubulması 
halinde, kendisine kimin vekâlet edeceği Ge
nelkurmay Başkanlığınca tesbit olunur. Ancak, 
bu vekâletin onbeş günden fazla uzamasını ge
rektiren hallerde en kısa zamanda yeni bir ata
ma yapılır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde verilmiş 
bir önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 
*" Karargâh : 

Madde 8. — Sıkıyönetim ilânı ile beraber, 
Sıkıyönetimin maksat ve amaçlarına uygun ola
rak, 'Sıkıyönetim Komutanlığı karargâhı kuru-
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lur. Sıkıyönetim Komutanlığı kadrolan, Genel
kurmay Başkanlığınca önceden hazırlanır. Bu 
kadrolara göre lüzumu kadar subay, astsubay, 
sivil personel usulüne göre atanır. 

Atanan personel, atanma emrinin kendileri
ne tebliğini takibeden yirmidört saat içerisin
de hareket ile yol süresi sonunda yeni görev
lerine katılma zorundadır. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde önerge 
verilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... 8 nci madde kabul edilmiştir 
efendim. 

Birlikler : 
Madde '9. — Sıkıyönetim hizmetlerinin yürü

tülmesi amaciyle lüzumu kadar askerî birlik 
Genelkurmay Başkanlığınca Sıkıyönetim Ko
mutanı emrine verilir. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde tadil önergesi 
yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 9 ncu madde ka
bul edilmiştir1 efendim. 

Adlî müşavirlikler : 
Madde 10. — ıSıkıyönetim Komutanlığı re

fakatinde Adlî Müşavir ve yardımcıları, özel 
kanunlardaki görevlerinden ayrı olarak Sıkı
yönetim Komutanlığının hukuk müşavirliği gö
revlerini de ifa ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir 
önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir efendim. 

Askerî mahkemeler : 
Madde 11. — Sıkıyönetim bölgelerinde, 25 

Ekim 1963 g'ün ve 353 sayılı Kanuna göre 
Millî Savunma Bakanlığınca lüzum görülen yer
lerde yeteri kadar askarî mahkeme kurulur. 
Bunlar bulundukları yerin Sıkıyönetim askerî 
mahkemesi olarak adlandırılır ve birden fazla 
olması halinde numaralandırılırlar. 

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

13 . 5 . 1971 O : 2 
Askerî Hâkim' ve Savcılar1 hakkında 

26 . 10 . 1983 gün ve 357 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesi hükmü saklıdır. Ancak aralıksız ola
rak bir aydan fazla görevlerine engel olacak 
özürlerinin tahakkuku halinde bu teminattan 
faydalanamazlar. 

'Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerine yeteri 
kadar subay üye Genelkurmay Başkanının 
teklifi üzerine askerî hâkim subayların tâyini 
usulüne göre atanır. 

Savaş halinde Genelkurmay Başkanlığının 
lüzum göstermesi üzerine Sıkıyönetim veya ha
rekât bölgeleri içindeki askerî mahkemeler Sı
kıyönetim Askerî Mahkemesi görevini de ya
parlar. Bu takdirde askerî mahkemelerin yetki 
sahaları ile birden ziyade askerî mahkeme bu
lunan yerlerde bunlardan hangilerinin Sıkıyö
netim Komutanlığı Askerî Mahkemesi görevini 
yapacağı hususu Millî Savunma Bakanlığınca 
tâyin ve tesbi't edilir. 

'BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde verilmiş 
önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 11 nci madde kabul 
edilmiştir' efendim. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SIKIYÖNETİM MAHKEMESİ 

Sıkıyönetim mahkemeleri kuruluncaya kadar 
yapılacak işler : 

Madde 12. — Sıkıyönetim Komutanı nez-
dindeki askerî mahkemeler göreve başlayıncaya 
kadar, suçun işlendiği yerlerde bulunan askerî 
savcılar ve bunlar yoksa Cumhuriyet savcıları 
Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi savcılarının gö
revlerini yaparlar. 

İBAŞKAN — 12 nci madde üzerinde verilmiş 
bir önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 12 nci madde kabul 
edilmiştir efendim. 

Sıkıyönetim ilânını gerektiren hallere bağlı 
eylemler : 

Madde 13. — Sıkıyönetim ilânına sebebo-
lan suçları, Sıkıyönetim ilânından evvel işlemiş 
olanlarla, Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinin 
el koyduğu her hangi bir suçla irtibatı bulunan 
•suçlan işliyenlerin dâvalarına, sue- Sıkıyöne
tim bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi, Sıkıye-
net-iaı Askerî Mahkemelerinde bakılır. 
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Ancak. Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan 
Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinde bakılma
sına lüzum germediklerini ilgili adlî mercilere 
vermeye yetkilidir. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde veril
miş bir önerge yok, 

FİKRET &ÜNDOĞAN (istanbul) — Boru 
sormak istiyorum, 

BAŞKAN — Konuşma açmaya imkân yok, 
Sayın Fikret G-ündoğan'a söz verme imkânı da 
yok. Aldığımız karar bu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Soru 
s ora c ağım efendim. 

•BASK AK — Buyurun, kime soracaksınız 
efendim, 

FİKEET CÜNDOĞAN (istanbul) — Komis
yona efendim. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
F.tESfcET GÜHDOĞAN (İstanbul) — 13 ncü 

maddedeki hükme bakılırsa Sıkıyönetim ilânın
dan ence islenmiş suçlar ne kadar önce işlenmiş 
olur,?:1, olsun İs r, hiçbir müddete tabi olmaksı
zın, Sıkıyönetim makamlarınca takibe mâruz 
bir akılacak] er nrdır? Meselâ süregelen ve Sıkı
yönetimi gerektiren hâdiseler, çok evvel başla
mış fiiller de vardır. Burada suçluları ne kadar 
önoe isledikleri suçlardan mesul tutacaklardır? 

BAŞKAN — Ssym Komisyon Başkanı,, bu
yurun efendim. Mikrofonunuz açıktır. 

®~Z€Wİ KOMİSYON BAŞKANI YİMT Kö-
KER (Ankara) — Halen mahkemelerde der
dest bulunan dâvalar için bu hüküm yürüye
cektir, Ayrıca dâva müruru zamanı geçmemiş 
ve takibe mâruz olmamış suçlar da bu madde 
şümulüne girecektir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

13 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler,.. Kabul etmiyenler,.. 13 ncü madde 
kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde veril
miş önerge1 yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yet
kileri : 

Madde 15. — Sıkıyönetim altma alman yer
lerde aşağıdaki suçları işliyenler ve bunların 
suçlarına iştirak edenler Sıkıyönetim komuta
nı tarafından istenildiği takdirde, sıfat, mes
lek ve memuriyetleri ne olursa olsun Sıkıyöne
tim komutanı nezdindeki askerî mahkemeler
de yargılanır; 

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

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

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

d) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
ye dinci babında yazık kamunun selâmeti aley
hine işlenen suçlar; 

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

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

g) Türk Ceza Kanununun 390 ve 391 nci 
maddelerinde yazılı suçlar ile haberleşmeyi 
s ağlı yan Posta, Telgraf, Telefon İşletmesi Ge
nel Müdürlüğüne veya Türk Silâhlı Kuvvetle
rine ai'fc her türlü araç, gereç, tesis ve telleri
ne karşı işlenen hırsızlık suçları; 
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ih) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 
59 ncu maddelerinde yazılı suçlar; 

i) Askerî Ceza Kanununun 75, 93, 84, 95 
ve 96 ncı maddeleri ile 148 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında ve 160 ncı maddesinde yazılı suçlar; 

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

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

1) Derneklerin, sendikaların ve meslekî ku
rulukların kanunlarda mevcut kap atılmalar iyle 
ilgili dâvalar; 

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

Yukarda yazılı suçlara el koyan yetkili 
merciler bu suçlara ait hazırlık soruşturması 
evrakını vakit geçirmeden Sıkıyönetim komu
tanına göndermekle yükümlüdürler. 'Sıkıyöne
tim Komutanı kendisine gönderilen evrakı ya 
Sıkıyönetim komutanlığı nezdindeki askerî mah
kemenin askerî savcılığına verir veya genel 
hükümler gereğince işlem yapılmak üzere yet
kili mercie geri gönderir. 

(Sıkıyönetim komutam bu kanunda yazılı 
suçlardan sanık kişileri, ıSıkıyönetim komutan
lığı nezdindeki askerî mahkemeye sevk ve tu
tuklanmaları gerekip gerekmediği hakkında bir 
karar alınıncaya kadar gözetim altında tutabi
lir. Bu süre 30 günden fazla olamaz. 

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

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde muhte
lif önergeler vardır, onun için müzakere açıyo
rum. 

Sayın Ekrem özden? Yok. Sayın Sim Ata
yan? Yak. Sayın Alâeddin Yılmaztürk? Burada
lar. Buyurun. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, muhterem (arkadaşlarım; 15 nci 
maddede 30 günlük süre üzerinde bir nebze 
mâruzâtta bulunacağım. 

Bundan önceki tatbikatta, Sayın Bakanın 
da işaret ettiği gibi, bu nezaret müddeti mu
kayyet olmadığı için alabildiğine nezarette ka
lanlar olmuştu. Bununla ilgili bir hatıramı nak
letmek istiyorum. 

27 Mayıs ihtilâlinden sonra istanbul'da örfi 
idare bir hayli usun sürmüştü. Yassıada muha
kemelerinden sonra nezaret altında olanların 
bir kısmı Balmumcuya nakledilmişti. Ben yedek 
subaylığımı yapıyordum. O esnada [Balmumcu 
Garnizon Tabibliği vazifesi bana verilmişti. 
Halen Parlâmentoda bulunan ve o zaman bir 
bankanın genel müdürü durumunda olan bir 
Parlömanter arkadaşımız uzun müddet Yas-
sıadada kaldıktan sonra Balmumcuya nakledil
miş, orada da 1,5 seneye yakın müddetle ne
zarette kalmıştı ve hiçbir şekilde verdiği dilek
çeleri kabul edilmemiş, hâkim huzuruna, duruş
maya çıkarılmamıştı. Hattâ o zaman tedavi 
mevzuu hekimin kontrolü altında dikkatle yapı
lıyordu. 4 günde bir uğrıyabildiğim için vazi
fem icabı, 4 günlük ilaçlan veriyordum. Be
nim verdiğim ilâçlarla bu Parlöımanter arka
daş bu üzüntüsünden dolayı yani hâMm huzu
runa çıkamamak ve hiçbir soruşturma komis
yonunda da dosyası, suçu olmadığı halde böyle 
nezaret altında hummanın verdiği teessür içe
risinde intihar etti ve üç »günlük bir komada 
kaldıktan sonra mesulü ben olmak şartiyle üni
versitedeki hocalarımı da davet ederek üç gün
lük komadan sonra bu arkadaş uyandı, kurtul
du ve halen İParlömentoda aramızda Parlöman
ter olarak bulunmaktadır. 

Ondan sonra bu vatandaş, bu arkadş Gü
müşsüyü Askerî Hastahanesinden tahliye ve 
taburcu edildi ve bir daha mahkemeye de çı
karılmadı. O intihara teşebbüs hâdisesi de onun 
tahliyesine vesile oldu. 

Bunun gibi bir de Örfi idarenin hitamın
da Balmumcudaki mensupların, hükümlülerin 
hapishaneye, sanıkların da yahut dâvası de
vam edenlerin sivil mahkemeye devri, bu ara
da da bir kısım kimseler de doğrudan doğruya 
tahliye edilip serbest bırakıldılar. Yani bu 
örfi idare Kanununda nezaret altında bulun
durma müddetinin âzami olarak 30 gün şeklin
de tahdidedilmesi çok yerinde ve faydalı. Geç
miş tatbikattaki böyle misalleriyle de görüyoruz 
ki, bu âzami bir müddettir, mutlaka bu müd
det 30 gün olarak kullanılacak değildir. Fa
kat böyle bir tavanın, âzami müddetin tahdidi 
geçmişteki acı misalleri de gösteriyor ki, çok 
yerinde, faydalı bir tedvin ediş tarzıdır. Yani 
örfi idarelerin beş, altı ay sürebileceği devre-
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lerde geçmişte böylesine beş altı ay hiçbir suçu 
olmadığı halde kalıp, biiâhara serbest bırakılan 
misaller mevcuttur. 

Onun için bu maddede, bu 30 eim mesele
sinde uzun münakaşalar açılmış oluyor. Bu 
misallerle zarar yerine fayda getireceği ka
naatindeyim. Bu bakımdan bu maddenin bu 
kısmının da tedvininde isabet olduğu kanaatini 
taşıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete? Yok. Sa
yın Karavel'ioğlu, buyurun. 

KÂMİL KAKAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Sayın arkadaşlarım, hazırlayıp takdim ettiği
miz önergeler arasında 15 nci maddenin «L» 
fıkrasındaki 30 gün içerisinde hâkim huzuruna 
çıkarılmak yetkisinin kısaltılması isteğimiz, 
temennimiz de var. Sanırım ki, hukuk fikri 
olan her arkadaş bu isteğimize gönülden katılır. 
Bunun gerekçesi hakkında fazla konuşmak ih
tiyacını duymuyorum. Yalnız Sayın Millî Savun
ma Bakanının bir cevap olarak grup sözcümü
ze karşı 6 numaralı Kanunda 30 günlük bir 
müddet konmuş olmasının haklı Ibir (benzetme 
olduğu kanaatine iştirak etmiyorum. Şartlar 
ayrıdır, şartlarda hiçbir benzerlik yoktur. Bu
günün temeli 1961 Anayasasıdır. 6 numaralı 
Kanunun temelinde böyle bir hukukî zemini ya
ratma gayreti vardır. 

Böyle bir benzetmeyi kendilerinden duy
mak istemezdim. 

Ayrıca arkadaşlar, bu örfi idare Kanununu 
Iben daha mantıki dokusunun tamam olmasını, 
sade ve akıcı olmasını temenni ederdim. Bil
hassa 1951 Anayasasının muayyen müddette 
çıkarmasını emrettiği kanunlar arasında, üze
rinde senelerden beri çalışılan, gayretler sar-
fedilen bir kanunun daha dört başı mamur Par
lâmentoya sevk edilmiş olmasını ve 'bunun da 
ötesinde Parlâmento üstünlüğünü sağlamak 
iddiasında olan bizlerin daha derli toplu bir 
müzakere gayreti içerisinde bulunmamızı arzu 
ederdim. 

Sayın Millî Savunma Bakanımızın kendileri
nin şahsına karşı duyduğumuz sonsuz saygı ve 
güven bir tarafa her birimizi suça ortak etme 
davetine katılamadığımı arz etmıek istiyorum. 
Belki nezaketsizlik olacak, ama bu suçta ortak
lığım olduğunu vicdanen kabul edemiyorum. 

Aslında 'bugünlerde Ibu suçluluğu yayma
nın da fazla önemi kalmadı. Nasıl olsa Sayın 

Devrim Hükümeti Başkanı Nihat Erim ağzın
dan bir suçlu da ilân edilmiş oldu. Bu suçlu; 
teessürle ifade ediyorum ki, Anayasanın lüks 
olmasıdır. Bu da bir talihsiz beyandır, ileride 
-bol bol bunu münakaşa etmek fırsatını bula
cağımız için üzerinde fazla durmuyorum. 

Tamamen kendi görüşlerimin ifadesi olan 
bu beyanatımla rahatlamış oluyorum. 30 günlük 
hâkim faturana çıkmamak suçlu lolan dçin bile 
idrak edersiniz ki, idrak ederiz ki, bir işken
cedir, bir ezadır. Hâkimi, Örfi ilare Kumandan
lığını böyle 'bir yetkiyle teçhiz etmek keyfî ida
reye imkân vermek hakkıdır, örfi İdareyi bu 
inisiyatifle bu 'toleransla karşı karşıya bırak
manın doğruluğuna inanmıyorum. İnsanız, 
herkes insandır böyle bir kanuni yetkisi olan 
makam, suçluyu sanığı haklı haksız hâkim hu
zuruna çıkarmakta fazla acele etmüyecektir. 
Bu müddetin kısaltılmasını temenni ediyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MtLLî SAVUNMA BAKANI FESİD ME

LEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; bir nokta hakkında izahat verme zaru
retini duydum. 

Tasarının 'tümü hakkında konuştuğum za
man değerli C. H. P. sözcüsünün üzerinde dur
duğu meseleleri eleştirirken veyahut incelerken 
bir noktaya işaret ettim. Bir defa suçluluktan 
bahsetmedim, kimseyi suçlamadım. Herkes suç
ludur demedim, suçtan baJhse'tmedîm. Bugün
kü ortamın meydana gelmesinde sorumluluk 
aramak lâzımgelirse - bir vicdan muhasebesi 
yaparak söyledim ve şunu da ilâve ettim; şah-
*si görüşüm bu, Hükümet üyesi olarak değil, bu 
söylediğim yeni de değil burada huzurunuzda 
senatör olarak bu Meclisim üyesi olarak çeşitli 
vesilelerle bu kürsüye çıktığım zaman söyledi
ğim sözleridir, yeni bir şey değil kanaatim bu
dur, bir vicdan muhasebesi yapıyorum, kendim 
dâhil olmak üzere dedim siyaset adamlarının, 
Hükümetlerin - Ben ide Hükümetlerde bulun
dum - siyaset adamlarının, Meclislerin, partile
rin, fcasmın, özerk mıüeseselerin diğer »özerk mü
esseselerin hattâ münevverlerimizin, aydınlarımı
zın kimisinin nesne lâzımcılığiyle, kimlisinin lâ-
kayddsiyle, Mmisiriin fiilî (hareketlere katılma -
'siyle bunda payı olduğu, kanısındayım dedim. Bu 
ortamın meydana gelmesinde. Bu benim samimî 
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inancımdır, bunu tekrar edeyim. Bunda kimıse-
yi suçlamıyorum. Münferiden bir çok arkadaş 
olmıyabilir, ama 'toplu olarak meseleyi aldığım 
zaman Ibu 'zümrelerin hepsinin de Ibirer (sorum
luluk payı olduğuna inanıyorum. Ne vakitten 
beri? -Şüphesiz son bir iki aylık, bir ilki yıllık 
meseleyi göz önünde bulundurarak mütalâa et
medim bunu. (Son 10 sene zarfında bu kanaate 
vardır. Faraza Kurucu Meclis üyesi olarak Ana
yasayı yaparken, bu anda Başvekil de söyledi, 
hakikaten bâzı eksiklikler var. Bugün görü
yoruz 'tatbikat sonunda 'görüyoruz. O vakitte 
görmemiş olanlarımız vardı. Bu Anayasa bu 
memlekette Devleti tecezzi letirebilir görüşün
de olan arkadaşlarımız vardı. Faraza ben bu
nu ifade etmişimdir kürsülerden. Ama, kafi gel
mez tabiî ıo günden başlıyarak faraza benim 
Hükümette bulunduğum zaman o 'Hükümetin, 
ondan »sonraki hükümetlerin derece, derece -
tabiî birbirinden farklı lolmak lâzım - Bu orta
mın meydana gelmesinde sorumlu olabildikleri
ne ben inanıyorum. Bu benim samimî kanaatim. 
Bunda 'hata etmediğimi sanıyorum. Şüphesiz 
birçok insanlar kendilerini sorumlu, görmiyebi-
lirler, görmemekte haklı olabilirler. Ama umumi 
olarak, genel olarak ben böyle düşünüyorum. 

ikinci mesele; Tevkif meselesi, bu konu hak
kında yani 30 günle takyidi hakkında veya
hut 30 güne çıkarılırsa hakkındaki görüşümü 
tasarının tümü üzerinde arz etmiştim. Ve 6 sa
yılı Kanunu da misal vermiştim. Bu misali 
«işte onlarda yaptılar» demek için değil, bâzı 
hâdiseler bu türlü tedbirleri almaya zorlıyabi-
lir. Ona bir delil olmak üzere zikrettim. 

Balkın 6 ısayılı Kanun hangi hâdiseleri kapsı
yor : 

«Mahallin asayişini» benzerlik yok dedi de 
sayın arkadaşını da Pekâlâ benzerlik var. Yani 
asayişsizlik halinde de sıkıyönetim ilân edilir. 
«Veya Devletin nizam, emniyet ve selâmetini 
ihlâl ve tehdidedenlerle, edebileceklerine dair 
haklarında yeter delil veyahut emare bulunan
lar» Bakın suçlu olanlar da değil. «Edebilecek
lerine delil bulunanlar dahi, mahallin valisi
nin tasvibi ile 30 günü geçmemek kaydiyle za
bıta nezareti altına alınabilirler» Yani burada 
sadece suçlu (olanlarda değil. Asayişi ihlâl ede
bilmesi ihtimâli görülenlere dahi icabında ne
zaret altında bulundurabilecek bir hüküm ted
vin edilmiş. Hata edilmiştir demiyorum. Lâzım

dır da edilmiştir. O günün şartlarına göre lâ
zımdı ama, Örfi idare şartlarıda bundan fark
lı olmaz ki. örfi idarede de buna benzer dhti-
yacolabilir ve bu ihtiyaçtır. Bu sebeple arz 
ediyorum. Bu misali de onun için vermiştim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 15 
nci madde üzerinde başka stöz istiyen sayın 
üye? Yok. 

Değerli arkadaşlarım 5 önerge ile 15 nci 
maddenin sondan bir evvelki fıkrasındaki 30 
günlük sürenin muhtelif derecelerde azaltıl
masını öngören takrirler var okutuyorum efen
dim. 

Yükslek Başkanlığa 
Sıkıyönetim Kanununun 15 nci maddesi

nin sondan bir evvelki fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan sanık 
kişileri [Sıkıyönetim Komutanlığı nezdindeM 
askerî mahkemeye, askerî mahkeme henüz ku
rulmamış ise, dâvanın görüleceği mahkemeye 
sevk ve tutuklanmaları gerekip gerekmediği 
hakkında bir karar alıncaya kadar gözetim 
altında tutabilir. Bu süre 24 saatten fazla ola
maz. 

BAŞKAN — önerge hakkında Sayın Bakan 
ve Komisyon katılıyorlar mı? önergeye katıl
mıyorlar. önergenin dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... önergede red
dedilmiştir efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sıkıyönetim kanun tasa

rısında, sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve 
yetkilerine ilişkin 15 nci maddenin (1) fıkrası
nın 3 ncü bendinde açıklanan gözetim altında 
tutma durumunda; 

«Bu süre 30 günden fazla olamaz» cümlesi
nin «bu süre 72 saatten fazla olamaz» şeklinde 
değiştirilmesini teklif ve arz ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
A. Yıldız M. Ataklı 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

K. Karavelioğlu S. O'Kan 
Tabiî Üye Tabiî Üye 
V. Ersü S. Karaman 
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Tabiî Üye Tabiî Üye 
M. Ş. özkaya M. S. Gürsoytrak 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
M. Yurdakuler S. Küçük 

Tabiî Üye 
R. Aksoyoğlu 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Bakan ve ko
misyon katılıyorlar mı Katılmıyorlar. Önerge
nin dikkate atamasını kabul buyuranlar?.. Ka
bul etmiyenler?.. Önerge reddedilmiştir efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının (1569) 15 nci maddesinde geçen 

(30) rakamı çıkarılarak yerine (15) rakamının 
ikamesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Önerge hakkında. Sayın Ko
misyon, Saym Bakan?.. Katılmıyorlar. Önerge
nin dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
15 nci maddenin 5 nci maddesindeki sürenin 

10 günden fazla olamaz şeklinde değiştirilme
sini saygı ile arz ederim. 

Kar's 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Bsbjın Komiryon.. Sayın Ba
kan Katılmıyorlar. Önergenin dikkate alınma
sını kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Öntrge reddedilmiştir efendim. 

Saym Başkanlığa 
Sıkıyönetim Kanununun 15 nci maddesinin 

3 ncü fıkrasında yazılı 1 aylık sürenin daha ön
ce Millet Meclisi Geçici Komisyonunda, da ka
bul edildiği şekilde 15 gün olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz, 

Hatay Kayseri 
Enver Bahadırlı Sami Turan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon... Sayın Ba
kan... Katılmıyorlar. Önergenin dikkate alın
masını kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Önerge reddedilmiştir efen'dim. 

15 nci maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... 15 nci madde kabul edilmiştir. 

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

lerde sıkıyönetim komutanlığı tarafından aüı-
nan tedbirlere aykırı hareket edenler veya 
emirleri dinlemiyenler veya kimliklerine dair 
kasden gerçeğe uymıyan bilgi verenler veya 
bilgi vermekten çekmenler bir aydan altı aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Sıkıyönetim bölgesinde maksadı mahsusa 
müstenit kamunun telâş ve heyecanını doğura
cak şekilde asılsız, mübalâğalı havadis ve ha
ber yayan veya nakledenler altı aydan iki yıla 
kadar hapis ve beşyüz liradan beş bin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandınJlırlar. 
Eğer fiil, fail tarafından bir yabancı ile anlaş
ma sonucu işlenmiş ise hapis cezası bir yıldan 
ve ağır para cezası da bin liradan aşağı olamaz. 
Bu suçlar basın vs yayın organları tarafından 
işlenirse fail ve mesulleri hakkında verilecek 
cezalar iki misli artırılır. 

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

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde önerge 
vardır. Söz istiyenler.. Yok. Önergeyi okutuyo
rum efendim, 

Yüksek Başkanlığa 
16 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını say

gı. üe arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

Önergeye Sayın Komisyon... Sayın Bakan,.. 
Katılmıyorlar. Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi okunduğu şekli ile oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir efendim. 

Para cezasına çevirmeme : 
Madde 17. — Sıkıyönetim mahkemelerince 

verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar para cezası
na çevrilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler,.. Etmiyenler... 17 nci madde kabul edilmiş
tir. 
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Uygulanacak usul hükümleri : 
Madde 18. — Sıkıyönetim komutanlığı nez-

dinıde kurulan askerî mahkemelerde, Askerî 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ka
nununun savaş hali hükümleri uygulanır. Sıkı
yönetim, savaş hali sebebiyle iflân edilmemiş ise 
Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun savaş-halinde kanun yolla
rına başvurmaya ve yerine getirmeye ilişkin 
hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde her hangi bir 
önerge verilmemiştir. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler.,. Madde 
kabul edilmiştir. 

Kanun yollarına başvurma ve tetkik mercii : 
Madde 19. — Sıkıyönetim komutanı, nes-

dinde askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanı
nın veya askerî kurum âmirinin g'örev ve yet
kilerini haizdir. Aynı bölge içinde birden fazla 
sıkıyönetim askerî mahkemesi bulunursa bu 
mahkemelerden birinin verdiği vs itiraz oluna
bilir kararlarının inceleme mercii, karan veren 
sıkıyönetim askerî mahkemesine en. yalan sıkı
yönetim askerî mahkemesi; aynı bölge içinde 
birden fazla sıkıyönetim askerî mahkemesi yok
sa en yakın askerî mahkemedir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde her hangi bir 
önerge yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Maddeyi kabri edenler.,. Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir efendim. 

Askerî Yargıtayea incelemede öncelik : 
Madde 20. — Sıkıyönetim komutanlığı nez-

dinde kurulan askerî mahkemelerce verilip 
temyiz edilen hükümlere Askerî Yargıtayda ön
celikle bakılır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde veril
miş bir önerge yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kahül edenler,.. Etmiyenler.., 20 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Kovuşturmada izin : 
Madde 2)1, — Bu kanunda belirtiler» suçlar-

lan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında sıkı
yönetim komutanlığınca kovuşturma yapılabil
mesi : 

a) General ve amiraller hakkında Genel
kurmay Başkanının, 

b) Müsteşarlar hakkında Başbakanın veya 
ilgili bakanların, 
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c) Valiler ve kaymakamlar hakkında îçîş-

leri Bakanının, 
d) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış

tay, Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kuru
lu, Sayıştay Başkan, ve üyeleriyle Cumhuriyet 
Başsavcısı, Başkanun Sözcüsü, Askerî Yargıtay 
Başsavcısı, hâkimler ve yardimcılariyle Cum
huriyet savcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sa
yılanlar, askerî hâkim 'subaylar hakkında özel 
kanunlarına göre yetkili kurul ve makamların, 

İznine bağlıdır. 
Yukarda sayılan kişiler hakkında yetkili 

k'irul ve makamlar tarafından, sıkıyönetim ko
mutanlığınca kovuşturma yapılmasına izin ve
rilmediği ahvalde özel kanunlarına göre işlem 
yapılır. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde verilmiş 
önerge yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... 21 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Takibi isre bağlı suçlar : 
Madde 22. — Bu kanunda yazılan ve taki

bi izne bağlı, ola?, 'suçlarda İzin. «artı aranmaz, 
BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş bir 

önerge yok. Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler.., Madde kabul edil
miştir efendim, 

Sıkıyönetimin 5;ona ermesi halinde sıkıyöne
tim askerî mahkom?.T3r.m n̂ vetkisi ! 

Madde 23, — Sıkıyönetimin sona ermesiyle 
sıkıyönetim komutanlığı nez&inde kurulan as
kerî mahkemelerin ve mahkemeler nezdindeki 
a^krr'î ^avcıla'm ^etkileri sona ermez. Askerî 
mahkemeler ve askerî savcılar sıkıyönetim böl-
fr-^.rıd^ki bl™ l-̂ .t'a kor-rıTtanrrnn veya askerî ku-
?;um âhirinin. T? adinde. eldeki işlere münhasır 
olmak üsîTO fa ?kV elerin e devam ederler. Bu 
hallerde, sıkıyönetim komutanlığı nezdinde ku-
rrlan. sı:.<~.yor-.etlm askerî mahkemeleri birden 
fazîf\ is." bu mahkemeler il? mahkemelerde °"ö-
r^vli askerî hâkim ve cavcıların sayıları ihtiya-

pAgvrATf — 23 ncii madde üzerinde önerge-
l-r vardır, Böz istiyen sayın üye arkadaşlarım. 
Buyurun Sıyr?. Karavelioğlu. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın arkadaşlarım, bu maddenin tamamen ta
sarıdan çıkarılması için bir önerge takdim et
miş oluyoruz. Bunun gerekçesi şudur : 
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Burada bir mantıkî çelişme var. Bu çelişme 
savunulamaz. Sıkıyönetim şartları ortadan 
kalkmış. Sıkıyönetim kaldırılmış fakat yargı
da, Sıkıyönetimi en az affeden yargıda, Sıkıyö
netim şartlarının devamını istiyoruz. Sanki, si
vil yargıya bir itimatsızlık havası içerisindeyiz. 
Askerî yargının yaptıklarını, sivil yargıya terk 
edemeyiz. Sivil yargı bu işlerin hakkından ge
lemez gibi bütün yargı ve hukuk esaslarını 
üzerine almış olan teşriî güçlerin başkaların
dan birinden kırık - kopuk örfi idare suçlarını 
kıskanıyoruz. Alakoyar bir istekte bulunuyo
ruz. Bu bir çelişmedir. Savunulamaz. 

Acaba bu maddenin gerekçesi nedir? 16 Ha
ziran hâdiselerinden sonra askerî yargının bâ
zı usul gecikmeleri yüzünden mahkemelerin ne
ticesini alamamış olması mı bu maddenin şev
kini gerektirmiştir? Yoksa, askerî ceza yargıla
ma usulündeki geciktirici hükümler mi bunun 
şevkini gerektirmiştir? Bu maddenin, mealen 
bu maddeye iştirak etmeye, bunun gerekçesi 
ile iştirak halinde olmaya kanaatimizce man
tıkî imkân yoktur. Bu bakımdan maddenin çı
karılmasını teklif ettik. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sim Atalay? Yok. 
Değerli arkadaşlarım 3 önerge vardır. Ev

velâ 23 ncü maddenin tasarıdan çıkarılmasını 
öngören önergeleri, ondan sonra da tadili ta-
zammun eden, tadil isteğini tasammun eden 
önergeyi okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Sıkıyönetim kanunu tasarısının 23 ncü mad

desinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

istanbul 
Fikrelî Gündoğan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Sıkıyönetim Kanunu ta

sarısının, Sıkıyönetimin sona ermesi halinde 
Sıkıyönetim askerî mahkemelerinin yetkisine 
ilişkin, 23 ncü maddesinin metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Tabiî üye 
Kâmil Karavelioğlu 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

Tabiî üye 
Mucip Ataklı 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 
Tabiî üye 

Suphi Karaman 

Tabiî Üye Tabiî üye 
Şükran özkaya M. Suphi Gürsoytrak 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Sami Küçük Refet Aksoyoğlu 

Tabiî Üye 
Muzaffer Yurdakuler 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan da bu 
önergeye katılmaktadır. 

Sayın Bakan katılıyor musunuz? 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD ME

LEN (Van) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Ko
misyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT Kö-
KER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Hükümet ve Saym Ko
misyon önergeye katılmadılar. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Etmiyenler... iki önerge de 
reddedilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
23 ncü maddenin aşağıda yazılı olduğu şe

kilde değiştirilmesini saygı ile arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

«Sıkıyönetimin sona ermesi ile Sıkıyönetim 
komutanlığı nezdinde kurulan askerî mahke
melerde sonuçlanmamış işler yetkili adlî merci
lere intikal eder. Adlî mercilerde bu işler acele 
işlerden sayılır ve buna göre işlem yapılır.» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Saym Komis
yon? Katılmıyorsunuz, önergenin dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir, efendim. 

Madde 23 ü okunduğu şekilde oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 23 
ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
GENEL OLARAK SAVAŞ HALİ 

Savaş halinde bâzı bölgelerde alınacak ted
birler : 

Madde 24. — Savaş halinde Sıkıyönetim 
ilân edilmemiş olsa dahi, Genelkurmay Başka
nının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tes-
bit ve ilân edilen bölgedeki komutanlardan, Ge
nelkurmay Başkanının görevlendirdiği bir ko
mutan bu kanunun üçüncü maddesinde yazılı 
tedbirleri almaya ve uygulamaya yetkilidir. 
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Yukardaki fıkraya göre bölge komutanlı
ğınca verilen emir ve tedbirlere uymıyanlar 
veya yerine getirmiyenler hakkında bu kanu
nun 16 ncı maddesi hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde 24 üzerinde verilmiş 
her hangi bir önerge yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 24 
ncü madde aynen kabul edilmiştir efendim. 

ıSavaş halinde askerî mahkemelerde yargıla
ma : 

Madde 25. — Savaşta 24 ncü maddeye gö
re tesbit ve ilân edilen bölgeler içinde bu ka
nunun 15 nci maddesinde yazılı suçları işliyen-
ler veya bu suçlara iştirak edenler, bölgedeki 
yetkili kılınan komutan tarafından istenildiği 
takdirde askerî mahkemelerde yargılanırlar. 
Bu hallerde 21 nci madde hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde veril
miş bir önerge yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 25 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BöLtîM 
MÜTEFERRİK MADDELER 

Malî hükümler : 
Madde 26. — Barışta : 
a) Sıkıyönetim Komutanı hizmetin gerek

tirdiği hal ve zamanlara münhasır olmak üze
re emrine verilen subay, astsubay ve sivil per
sonelin 4786 sayılı Kanunu değiştiren 7043 sa
yılı Kanun gereğince er tabelâsına dâhil edil
mek suretiyle kazandan iaşe edilmelerini em
redebilir. 

b) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine ata
nan veya Sıkıyönetim Komutanlığında görev 
alan subay, askerî memur, astsubay ve sivil 
personelin eski görev yerleri ile ilişkileri ke
silmez. Bunlara 6245 sayılı Kanun esaslarına 
göre yolluk ve yevmiyeleri verilir. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde veril
miş önerge yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 26 ncı mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Madde — 1632 sayılı Askerî Ceza 
Kanununda gerekli değişiklik yapılıncaya ka
dar bu kanunun 15 nci maddesinin (h) bendi 
hükmü, Sıkıyönetim «olağanüstü hal» kabul 
edilmek suretiyle uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde veril
miş önerge yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

I edenler=.-= Etmiyenler... Geçici madde kabul edil
miştir. 

SON MADDELER 
Yürürlükten kaldırılan kanunlar : 
Madde 27. — 3832 sayılı Örfi İdare Ka

nunu ile bu kanunu değiştiren 4106 ve 4219 sa
yılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Kanunun yürürlüğe girmesi : 
Madde 28. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir, efen
dim. 

Yürütme : 
Madde 29. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş öner
ge yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 

KÖKER (Ankara) — Bir hususu arz etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 

KÖKER (Ankara) — Sayın Başkanım ileride 
her hangi bir yanlış anlamaya mahal vermemek 
üzere Geçici Komisyon raporunun ikinci pa-

I ragrafında, «Tasarı, 7 Temmuz 1971 tarihli ve 
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının» 
diyor. Bir de 3 ncü paragrafta aynı matbaa ha
miş önerge yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
tası tekrar edilmiştir. Bu ikinci ve üçüncü pa
ragraftaki, «Tasarı 9 Temmuz 1961 tarihli» şek
linde, mer'i 1S81 Anayasasının yürürlüğe girdi
ği tarihin tashih edilmesi gerekir. Bu hususu 
zabıtlara tescil için ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Bir matbaa hatası olmuştur. 
Tamam efendim, teşekkür ederim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
istiyen? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı
nın tümü kabul edilmiştir. 

Aziz yurdumuz ve milletimiz için hayırlı ol-
I sun. 
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Sayın Bakan buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVULMA BAKANI FERİD ME

LEN (Van) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; Yüce Senato dikkatli ve sabırlı bir incele
me sonunda Sıkıyönetim kanun tasarısını ka
bul buyurdu. Yayınlandığı tarihten itibaren 
Sıkıyönetim rejimi bu kanun bükümleri daire
sinde yürütülecektir. 

Senato kanununun gerek tümü, gerekse 
maddeleri üzerinde cereyan eden müzakereler 
bu kanunun uygulanmasına ışık tutma bakı
mından cidden faydalı olmuştur. 

Kanun, Sıkıyönetimin etkili bir surette yü
rütülmesi hususunda çok yararlı olacağı inan
cındayım. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Gümrük Muhafaza ve Mua
mele sınıfı memurlarına dair yazılı soru öner
gesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'
in cevabı (7/761) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilişikte sunduğum sorularımın Gümrük ve 

Tekel Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ve rica ederim. 

27 . 4 . 1971 
Senatör 

Ragıp Üner 

Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı hak
kında 3944 sayılı Teşkilât Kanununun 7 nci 
maddesini değiştiren 4632 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine göre gümrük zabıtası olarak adlan
dırılan Gümrük Muhafaza Teşkilâtı 6851 sayılı 
Kanunda zikredilen hudutlanımızdaki Gümrük 
ve Pasavan kapılarında ve gümrük teşkilâtı 
bulunan hava, deniz limanlarında, serbest 
bölge ve çeşitli antrepo ve iç gümrük sahala
rında Marmara denizi ile Çanakkale ve Kara
deniz boğazlarında ve bu yerlerdeki gümrük 
'bölgesinde polis gibi giinıün 24 saatinde çalış-

Sıkıyönetim Yüksek Meclisin denetimi altın
da yürütüleceği için, verdiğiniz yetkilerin kötü
ye kullanılması da mümkün olmıyacaktır. 

Bu kanun üzerindeki çalışmalarından dola
yı Geçici Komisyona ve Yüce Senatoya Hü
kümetimin şükranlarını arz ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Millî 
Savunma Bakanı. 

Değerli arkadaşlarım, gündemimizde filhal 
başka bir madde kalmamıştır. 

18 Mayıs 1971 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere 68 nci Birleşimi kapatıyorum 
efendim. 

Kapanma saati : 23,37 

mak şartiyle, 5383 sayılı Gümrük ve 1918 sa
yılı Kaçakçılık Kanununa göre men'i takip ve 
tahkiki görevlerinden ayrı olarak Türk para
sının kıymetini koruma hakkındaki 1567, Ya
sak su ürünleri hakkındaki 721, Kabotaj hak
kındaki 815 ve Uyuşturucu maddeler hakkında
ki 2313 sayılı kanunların tatbikatiyle de yü
kümlü olduğu gibi, zabıta sıfatı dolayısiyle 
bâzı ahvalde 5442 sayılı il İdaresi Kanununun 
4 ve 11 nci maddelerine göre emniyet ve asayiş 
görevi de almaktadırlar. 

Teşkilâtın yukarda sayılan ağır hizmetleri
ni göz önünde bulunduran T. C. Emekli Sandı
ğı Kanunu burada çalışanların yaş hadlerini 
50 - 55 olarak tesıbit etmiş ve 165 lira tayın be
deli de almaktadırlar. 

Bütün vasıf ve çalışma şartlan itibariyle 
polisle birlikte mütalâası zaruri olan teşkilât 
her nedense yeni Personel Kanununun Emni
yet sınıfı içerisine dâhil edilmiyerek genel hiz
metler sınıfında bırakılmış ve böylece mağdur 
edilmiş bulunmaktadır. 

Emrindeki deniz vasıitası personeli de dâhil 
olmak şartiyle âmir ve memur tüm mevcudu 
1 700 ü geçmiyen bu teşekkül Personel Kanu-

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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nundaki Emniyet sınıfı içerisine almadıkça 
veya girmiş bulunduğu genel hizmetler sınıfı 
içerisinde Emniyet sınıfına tanınan haklar ta
nınıp cazip hale getirilmedikçe yukarda sayı
lan ağır hizmetleri dolayısdyle teşkilâta kaliteli 
eleman bulmakta zorluk çekilecek ve dolayı
siyle memleketin iktisadi durumu ile yakın il
gisi bulunan bugünkü hizmet büyük çapta ak-
sıyacaktır. 

Yukarda verilen izahat göz önüne alınarak: 
1. Gümrük ve Tekel Bakanlığında, Gün> 

rük Muhafaza Teşkilâtının emniyet hizmetleri 
sınıfına geçmesini sağlama yönünden bir çalış
ına var mıdır? 

2. Personel Kanunun bu yönde bdr deği
şiklik için bir kanun teklifi yapılsa Bakanlık 
bunu destekler mi? 

T, C, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Zat ve Sicil İşleri Müdürlüğü 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sa
yın Eagıp Ünerın, Gümrük Muhafaza Teşkilâtı 
mensupları ile alâkalı 28 . 4 . 1971 günlü soru 
önergesi cevabıdır. 

Bakanlığıma tevdi edilen 28 . 4 . İ971 gün
lü soru önergeniz tetkik edildi : 

1. Bakanlığım, Gümrük Muhafaza Teşkilâ
tının emniyet hizmetleri sınıfına geçmesini sağ
lama yönünden bir çalışma yapmıştır : 

a) Gümrük Muhafaza Teşkilâtında 35 lira 
(10 ncu derece) maaşlı münhal kısım amirliği 
kadrolarına Bakanlığımız merkezinde 9 ay süre 
ile tekâmül kursu gören ve fakat 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Ka
nunla değişik 36 ncı maddesinin genel idare hiz
metleri sınıfı (İlkokul ve dengi okulları mesuıı-

13 . 5 . 1971 O : 2 
lannın 11 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler.) kaydını taşımış olması ve bu 
memurlarımızın da eskiden Gümrük Muhafaza 
Teşkilâtına mtisabetmiş olmaları ve ekserisinin 
ilkokul mezunu bulunmaları sebebiyle tahsil 
barajını asmış oldukları ve bu itibarla 35 lira 
(10 ncu derece) maaşlı kısım amirliğine terfi
lerinin sağlanamadığı, münhal kısım amirlikle
rinin de bu sebeple kapatılması mümkün ola
madığı ve bu durumun, hizmetin aksamasına yol 
açtığı belirtilmek suretiyle memurlarımızın em
niyet hizmetleri sınıfı kapsamına alınmaları için 
hazırlanacak kanım tasarısına bu hususta yer 
verilmesi hususu 20 . 3 . 1971 tarihli ve 
372 -1/20142 sayılı yazımızla Maliye Bakanlığı
na yazılmıştır. 

b) Ayrıca, Maliye Bakanlığına yazılan 
9 . 4 . 1971 tarihli ve 20896 sayılı yazımızla 
da, evvelce tekâmül kursu görmüş, ilkokul me
zunu gümrük muhafaza memurlarına 35 liralık 
(10 ncu derece) kadro verilmemek ve haliha
zırda almakta oldukları 30 liralık kadroda 700 
lira (11 nci derece kadroda 8 nci derece) üze
rinden kısım âmiri unvanı ile münhal kadrola
rımıza tâyinleri cihetine gidilmesi ve bu suretle 
de yaş haddinden kurtarılmaları uygun olup 
olmıyacağı hususunda mütalâa sorulmuş olup, 
henüz bu yasımıza da cevap alınmamıştır. 

2, Devlet Memurları Kanununda yukarda 
belirtilen hususları ihtiva edecek bir değişikliği 
muhtevi olarak yapılacak kanun teklifinin Ba
kanlığımca büyük bir memnuniyet ve teşekkür
le karşılanacak ve Parlâmentoda desteklenecek
tir, 

Bilgilerine arz ederim. 
Haydar Özalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

< , © £ » — • — • 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

68 NCİ BİRLEŞİM 

13 . 5 . 1971 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
A - BAŞKANLIK DİVANİNİN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. —• Cumhuriyet Senatosu üyeleri Halûk 

Berkol, Ekrem Acuner ve Ahmet Orhan Akça'-
ya izin verilmesi hakkındaki Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi (3/1006, 1007, 1009) 

2. •— Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

rv 
A HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mm takalarında vukubulaıı kolera has
talığına dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/36) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hâdi
selere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/38) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet ha
reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/40) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ATe sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

G. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalayin, Böl gele rarasmda artan farklılık 
ve bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olma
dı;"! hususlarında Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/43) 

X 7. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
28 . 2 . 1971 günlü ve 1376 sayılı 1971 yılı Büt
çe Kanununda değişiklik aypılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
pora (Millet Meclisi 2/511; Cumhuriyet Sena
tosu 2/314) (S. Sayısı : 1567) (Dağıtma tari
hi : 10 . 5 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. —• Üstü Onbaşıya fiilen taarruzdan hü
kümlü 1946 doğumlu Mehmetoğlu Şerife'den 
doğma Halil Çelik hakkında özel af kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/312; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1213) (S. Sayısı : 
1564) (Dağıtma tarihi :4 . 5 . 1971) 

2. — Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi 
ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 1947 do
ğumlu Hüseyinoğlu Gülsümden doğma öğret
men Nuri Vural hakkında özel af kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa, ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/327; Cum
huriyet Senatosu 1/1210) (S. Sayısı : 1566) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 5 . 1971) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 





Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. -Sayısı : 

Sıkıyönetim kanun tasarısının MIEei Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, İçişleri, Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plân Komisyonlara?dan 3 er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclîsi : î / 4 7 2 ; 

C. Senatosu : 1/1216) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 313) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği ±1.5. 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3529 - 26639 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10 . 5 . 1971 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, Sıkıyönetim Kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 26 . 4 . 1971 tariflinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 7, 10 . 5 . 1971 tarihli 96 ve 97 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 313) 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 12 . 5 . 1971 
Esas No. : 1/1216 

Karar No. : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 10 Mayıs 1971 tarihli 97 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Sıkıyönetim kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 11 Mayıs 1971 
tarihli ve 3529 - 26639 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cum
huriyet Senatosunun 11 Mayıs 1971 tarihli 67 nci Birleşiminde, Anayasa ve Adalet, İçişleri, Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından üçer üyenin katılması ile kurulması kabul edilen Ge
çici Komisyonumuzun 12 Mayıs 1971 "tarihli Birleşiminde Hükümet adına Millî Savunma Bakanı 
Ferid Melen de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 7 Temmuz 1971 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 124 ncü 
maddesinin son fıkrası hükmü gereğince getirilmiş olup. Sıkıyönetim veya genel olarak savaş ha
linde hangi hükümlerin- uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıtla
nacağı veya durdurulacağı konularının düzenlenmesini öngörmektedir. 

1563 
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Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, yürürlükte bulunan 1940 tarihli ve 3832 sayılı 
Örfi îdare Kanunu, 1924 tarihli eski Anayasamızın 86 ncı maddesi esaslarında konulmuş olup sözü 
edilen Anayasanın esprisini yansıtmaktadır. 

7 Temmuz 1971 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 7 nci maddesin
de, Anayasanın getirdiği genel esaslar, temel hak ve hürriyetlere ilişkin hükümler ve Anayasal 
kuruluşlar bakımından öngördüğü yenilik ve özellikler gözetilerek hukuk mevzuatımızda yer alan 
birtakım kanunların değiştirilmesi ve yeni kanuni düzenlemelerde bulunulması zorunlu kabul edil
miş ve Ekim 1961 tarihinde teşekkül eden T. B. M. Meclisince gerekli kanun değişikliklerinde 
ve yeni kanuni düzenlemelerde bulunulmuştur. 

Bir Anayasa müessesesi olan ve fevkalâde yönetim biçimleri arasında yer alan sıkıyönetim ha
linde, hangi hükümlerin uygulanacağı, ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıt
lanacağı veya durdurulacağı konularını düzenliyen tasarının hazırlanmasında Anayasanın temel 
ilkesi olan hukukîlik vasfının korunmasında hassas ve dikkatli davranıldığmın yanı sıra, Anaya
sanın 124 ncü maddesinde emredildiği üzere, ancak, savaş hali veya savaşı gerektirecek bir du
rumun başgöstermesi, ayaklanma olması veya vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kal
kışma olduğunu gösteren kesin belirtilerin mevcudiyeti takdirinde ilân edilebilecek bu olağanüstü 
yönetim şeklinin kendisinden bekleneni verebilmesi için günün şartlaı 'ma uygun görev ve vetkiler 
ile teçhiz edilmiş bir düzende kurulabilmesi gerekli görülmüştür. 

Anayasamızda benimsenen hürriyetler rejimi ile olağanüstü bir idare biçimi olan sıkıyönetim 
rejiminin zorunlu icaplarını bir denge halinde düzenlemeyi öngören tasarı Komisyonumuzca da 
benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, Geçici madde, 27, 28 ve 29 ncu maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. 

III - Tasarının önemi ve mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi hususunda istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Ankara Samsun Sakarya 

Yiğit Köker İsmail Yetiş Enver Işıldar Mustafa Tığlı 

İstanbul Diyarbakır Tokat Adana 
Tasarının 2 maddesine 15 nci maddeye AU Altuntaş Mukadder Öztekin 
ait muhalefetim eklidir. muhalifim 

Ekrem Özden Azmi Erdoğan 

Ankara 
Mansur Vlusoy 

Muhalefet şerhi 

1. — Tasarının 3 ncü maddesinin (b) ve (c) bendlerinde geçen (sansür koymak) kelimelerinin 
kaldırılmasını yerinde görüyorum. Bu kelimeler kalksa bile tasarının istediği gaye hâsıl olacaktır. 

2. — Tasarımın 15 nci maddesinde nezarette kalma süresi 15 güne inmelidir. 1 aylık süre faz
ladır. 

12 . 5 . 1971 
İstanbul 

Ekrem özden 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1569) 
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HALLET MECLİSİNİN KABUL; ETTİĞİ 
METİN 

Sıkıyönetim kanun tasarısı 

BİRİNCİ BÖLtîM 

GENEL ESASLAR 

Sıkıyönetim ilânı : 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 124 ncü maddesi gereğince verilmiş olan 
Sıkıyönetim ilân kararı ve Sıkıyönetimin böl
ge ve süresi üzerinde yapılacak değişiklikler, 
içişleri Bakanlığınca uygun görülecek araçlar
la ilân olunur. 

Sıkıyönetimin yürütülmesi : 

MADDE 2. — Sıkıyönetim altına alman yer
lerde genel güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta 
kuvvetlerine ait görev ve yetkiler Sıkıyönetim 
Komutanlığına geçer. Zabıta kuvvetleri bütün 
teşkilâtı ile Sıkıyönetim Komutanının emrine 
girer. 

Sıkıyönetim bölgesindeki zabıta kuvvetleri; 
Sıkıyönetim hizmetlerinin yapılmasından dolayı 
Sıkıyönetim Komutanlığına, bu hizmetler dı
şında kalan hizmetlerin yürütülmesinden dolayı 
da adlî ve idari makamlara karşı sorumludur. 

Millî İstihbarat Teşkilâtı Sıkıyönetim Komu
tanlığı ile işbirliği yapar. 

Sıkıyönetim Komutanlığı, bu kanunla kendi
sine verilen görev ve yetkileri o yerin zabıta 
kuvvetleri ve tefrik edilecek askerî birlikler ile 
yürütür. Barışta ve zorunlu hallerde Sıkıyöne
tim Komutanı o yer veya o yere en yakın Gar
nizon Komutanlarından yeteri kadar birliğin 
emrine verilmesini istiyebilir. Bu istek derhal 
yerine getirilir. 

Sıkıyönetim Komutanı, bölgesi içinde gerek 
zabıta kuvvetlerimin ve gerekse askerî persone
lin görev yerlerini değiştirebilir. Hizmet gerek
lerini dikkate alarak zabıta kuvvetlerimde as
kerî personel kullanılabilir. Bu takdirde müdür 
seviyesindeki personel Sıkıyönetim Komutanı 
emrinde müşavir olarak görevlerine devam 
ederler. 

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

C. Senatosu 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Sıkıyönetim kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 1569) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Sıkıyönetim Komutanlığı enirine atanan 
veya görev alan bilcümle personelin, Sıkıyöne
tim süresmee Sıkıyönetim Komutanının izni ol
madıkça, istifa veya emeklilik işlemleri yürü
tülemez veya başka bir göreve atanması ya
pılamaz, 

Görev ve yetki : 

MâDBE 3. — Sıkıyönetim Komutanı. Sı
kıyönetim bölgesinde genel güvenlik ve k51.m11 
dilselinin gerektirdiği hallerde aaağır.a yapılı 
olağanüstü tedbirleri almaya yetkilidir, 

a) Konutları ve ker türlü dernek, siyasi 
parti, smdika, kulüp gibi teşekkükm-e ak bina
ları, işyerleri ile özel ve tüzel krüikîeri hain 
(cserk mües-eseler dtkü) müesseseler ve bun
lara ait müştemilât ve her türlü kapak ve aeık 
yerleri, mektup, telgraf vesair mormleleri ve 
kişilerin üzerlerini her hangi bir müracaat, ta
lep ve karara lüzum olmaksısm aramak ve bun
lardan sübût v 
tabi bulunan eşyayı zaptetmek; 

T 7 - T 7 11 "j t i 

(G-eçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

darı elan yahut sar akma 

- - .i J-» 

T - ^ -J ı"r»'*-'' r-T ""n r -̂j PPT* ("*** ^ n *n ~ " T»"-1 - 0 - ^ « . l ^ -* 

îıer tar1- TT * <" ha^erlemıe ırckt11!) tekva* 
^ o .""-M 

, 1^ V—«n 

l r „ ^ ^ V < 3 , 1 ~ T - <—«• m - r ç 0 ^ . , + ^ ^ 1 ^ . » i ç o 1 ^ - O r 

sı veya ne^rı yasaklanan kitap, dergi, gasete, \ 
broşür, afiş gibi bilcümle matbu evrala basan 
matbaaları kanatmak; 

d) Kamu düzeni. D^vl^t kuvvetleri, kki | 
hürriyeti, kamu selâmeti aleyhine işlenen cü- i 
rümv".rk>. a^am öldürmek veya kk :! l a r - a ^ T . T ? I 

müessir fiilde bulunmak suçlarından hükümlü- j 
lüğü bulunanlardan veya genel emniyet göze- j 

akm^a olanlardan vahut M., V . „•.<.„ ..'. 

Bölgesinde belirli bir ikametgâhı olımyanlar- | 
jr.r T7 "Şar şüpheli olan 'erden S^ıv^- ; 

netini Bölgesi içinde bulunmaları sakıncalı g*ö- j 

C. Senatosu (s. Sayısı : 1569; 

http://k51.m11
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(Millet Meclisinin 'kabul ettiği metin) 

rulenleri Sıkıyönetim Bölgesi dışına çıkarmak 
veya bu bölge iğinde belirli yerlere girmesini 
veya yerleşmesini yasaklamak; 

e) Her türlü silâhlar, cephaneler, bomba
lar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, rad
yo aktif maddeler veya gazların yahut benzeri 
maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, 
yapılmasını veya naklini yasaklamak ve bun
lar ile bunların hazırlanmasına veya yapılması
na yarayan eşya, alet veya araçların teslimi işin 
emirler vermek, arayıp toplamak; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n) Bakanlar Kurulunun Sıkıyönetimle il
gili kararlarını yürütmek. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1569) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Bu maddede sayılan görev ve yetkilerin 
kullanılması sırasında milletlerarası hukukun 
diplomatik temsilcilikler ve mensuplarına ta
nıdığı ayrıcalık ve doikumılnıa^lıklar ile yasa
ma dokunulmazlığına ilişkin Anayasa hüküm
leri saklıdır. 

Südh kullanma yetkisi : 

MADDE 4. — Sıkıyönetim Komutanlığı 
emrinde görevli asker ile polis ve jandarma, 
kendilerine verilen görevlerin yerine getiril
mesi sırasında, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kamın ve yönetmeliği, Polis Vazife ve Sa
lâhiyet Kanunu, Jandarma teşkilât ve vazife 
nizamnamesinde silâh 'kullanmayı icabsttiren 
hal ve şartlardan her hangi birinin tahakkuku 
halinde silâh kullanma yetkisini haizdirler. 

Silâh kullanmayı gerektiren hallerde mün
ferit hizmet görenler kendi başlarına, topluca 
hizmet görenler olay yerinde başlarında bulu-
r.an âmirin emriyle silâhlarını kullanırlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

ORGANLAR 

Komutan ve yardımcıları : 

MADDE 5. — Sıkıyönetimin ilân edildiği 
bölgede, bu kanun hükümlerini uygulamak üze
re en az Kolordu veya eşidi lata komutanlığı 
görevini yapmış veya yapmakta olan bir ko
mutan, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine 
Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakan'ın 
imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıya-
cağı bir kararname ile Sıkıyönetim Komutanı 
olarak atanır. 

Sıkıyönetim Komutanına, sıkıyönetimin 
ilân edildiği bölge ve ilânı gerektiren olayın 
genişliği dikkate alınarak yeteri kadar komu
tan yardımcısı, yakardaki fıkrada belirtilen 
usule göre atanır. Atanma kararında Sıkıyöne
tim Komutanının ve komutan yardımcılarının 
eski görevleriyle ilişkilerinin kesilip kesilmiye-
ceği belirtilir. 

Sıkıyönetim Komutanı, hizmet gereklerini 
dikkate alarak, kendine ait yetkilerin tama
mını veya bir kısmını yardımcılarına devrede
bilir. 

C. Senatosu 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 1569) 



(.Millet Meclisinin kalbini ettiği 'metin) 

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

Sıkıyönetim Komutanının sorumluluğu : 

MABDE 6. — Sıkıyönetim Komutanı bu ka
nunla kendisin© verilen görev ve yetkilerden 
dolayı Başbakana karşı sorumludur; askerî 
hizmettain yürüitüllmıesinden dolayı bağ1!! bu
lunduğu genel bükümler uygulanır. 

Sıkıyönetim Komutanına vekâlet : 

MADDE 7. — Sıkıyönetim Komutanının, 
Sıkıyönetim bölgesinden uzaklaşması veya hiz
met edemiyecek derecede mazeretinin vukubul-
ması halinde, kendisine kimin vekâlet edeceği 
Genelkurmay Başkanlığınca tesbit olunur. An
cak, bu vekâletin onbeş günden fazla uzamasını 
gerektiren hallerde en kısa samanda yeni bir 
atama yapılır. 

Karargâh : 

MADDE 8. — Sıkıyönetim ilânı ile beraber, 
'Sıkıyönetimin maksat ve amaçlarına uygun ola
rak, Sıkıyönetim Komutanlığı karargâhı kuru
lur. Sıkıyönetim Komutanlığı kadroları, Genel
kurmay .Başkanlığınca önceden hazırlanır. Bu 
kadrolara göre lüzumu kadar subay, astsubay, 
sivil personel usulüne göre atanır. 

Atanan personel, atanma emrinin kendileri
ne tebliğini takibeden yirmidört saat içerisin
de hareket ile yol süresi sonunda yeni görev
lerine katılma zorundadır. 

Birlikler : 

MADDE 9. — Sıkıyönetim hizmetlerinin 
yürütülmesi amaciyle lüzumu kadar askerî 
birlik Genelkurmay Başkanlığınca Sıkıyönetim 
Komutanı emrine verilir. 

AdU müşavirlikler : 

MADDE 10. — Sıkıyönetim Komutanlığı 
refakatindeki Adlî Müşavir ve yardımcıları, 
özel kanunlardaki görevlerinden ayrı olarak 
Sıkıyönetim Komutanlığının hukuk müşavirli
ği görevlerini de ifa ederler. 

7 — 

j (Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S.- Sayısı : 1569) 



_ 8 — 

(Millet Meclisinin kabili ettiği metin) 

Askerî mahkemeler : 

MADDE 11. — Sıkıyönetim l ölmelerinde, 
25 Ekini 1S63 gün ve c6o6 sayılı Kanuna g'öre 
Millî Savunma .bakanlığınca lüzum görülen yer
lerde yeteri kadar askerî mankeme kuruıur. 
Bunlar üuiuıiuuklan yerin Sıkıyönetim. askerî 
mahkemesi olarak adlandırılır ve üirden fazla 
olması halinde nımıaraiandirüırlar. 

Bu mahkemelere, Genelkurmay Başkanlığı 
Adlî Müşaviri, Millî Savunma Bakanlığı Askerî 
Adalet işleri faskanı ve Miliî Savunma Bakan
lığı Askerî Adalet Teftiş Kurulu löagkannı-
dan müteşekkil Kurulca seçilen yeteri kadar 
adlî müşavir, askerî hâkim ve askerî savcı ile 
bunların yardımcıları usulüne gere atanır. 

Askerî Hâkini ve Savcılar baklanda 
28.10.1963 gmı ve 357 sayılı Kanunun 18 ncı 
maddesi hükmü saklıdır. Ancak aralıksız olarak 
bir aydan fazla görevlerine engel olacak öşür
lerinin tahakkuku halinde bu teminattan fayda
lanamazlar. 

Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerine yeteri 
kadar subay üye Genelkurmay Başkanı
nın teklifi üzerine askerî hâkim 'subayların tâ
yini usulüne göre atanır. 

Savaş kaimde Genelkurmay Başkanlığının 
lüzum göstergesi üzenine Sıkıyönr^im veya ha
rekât bölgeleri içindeki aıkerî mahkemeler Sı
kıyönetim Ask2rî Ibahkemeib görmbni do yapar
lar, En takdirde askerî mahkemelerin ycbki 
cakaları ila birden ziyade asksi'î mahkeme bu
lunan yerlerde bunlardan hangilerinin Sıkıyö
netim Komutanlığı Ameri l.öahksme.:-: görevini 
yapacağı hususu LIiJı CaTumma Bakanlığınca 
tâyin ve tesbit edilir. 

ÜÇÜIJGÜ 25LÜII 

SVKIYÖMETni ZbAlTKTmira 

,":'ii:ııcc!''G Kü'iür 
yapılacak ÜJcr : 

MADDİ] 12. — £:k;yö:mmim Ecrmmını nem 
dindeki askerî m^hkemmor gmeve ba^iaymc?ıy:ı 
kadar, sucun Memliği yerlerde bulunan askerî 

Sıkıyönetim Askerî mahkemesi savcılarının gö
revlerini yaparlar, 

.(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1569) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Sıkıyönetim ilânını gerektiren hallere bağlı 
eylemler : 

MADDE 13. — Sıkıyönetim ilânına sebebo-
lan suçları, Sıkıyönetim ilânından evvel işlemiş 
olanlarla, Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinin 
el koyduğu her hangi bir suçla irtibatı bıılunan 
suçlan işliyerJerin dâvalarına, suç Sıkıyöne
tim Bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi, Sıkıyö
netim Askerî Mahkemelerinde bakılır. 

Ancak, Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan, 
Sıkıyönetim Apkerî Mahkemelerinde bakılma
sına lüzum görmediklerini ilgili adlî mercilere 
vermeye yetkilidir. 

Sıkıyönetim personelinin suçlarında görev : 

MADDE 14. — Sıkıyönetim Komutanlığı em
rine giren personelin, sıkıyönetim hizmet ve 
görevleri ile ilgili olarak veya sıkıyönetim hiz
met ve görevlerinin yapılması sırasında işledik
leri suçlara ait dâvalara bakmak görevi, sıkı
yönetim askerî mahkemelerine aittir. 

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

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

Sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yetkileri : 

MADDE 15. — Sıkıyönetim altına alman yer
lerde aşağıdaki suçları işliyenler ve bunlann 
suçlarına iştirak edenler sıkıyönetim komuta
nı tarafından istenildiği takdirde, sıfat, mes
lek ve memuriyetleri ne olursa olsun sıkıyöne
tim komutanı nezdindeki askerî mahkemeler
de yargılanırlar; 

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

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

c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
altıncı babının ikinci faslında yazılı Devlete 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1569) 
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(Millet Meclisinin! kaibml ettiği! metin) 

ait mühür, damga ve sair alâmetlerin taklidi 
hakkındaki suçlar; 

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

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

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

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

h) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 
59 ucu maddelerinde yazılı suçlar; 

i) Askerî Ceza Kanununun 75, 93, 94, 95 
ve 96 ncı maddeleri ile 148 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında ve 160 ncı maddesinde yazılı suçlar; 

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

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

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

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

Yukarda yazılı suçlara el koyan yetkili 
merciler bu suçlara ait hazırlık soruşturması 
evrakını vakit geçirmeden sıkıyönetim komu
tanına göndermekle yükümlüdürler. İSıkıyönetim 
Komutanı kendisine gönderilen evrakı ya sı
kıyönetim komutanlığı nezdindeld askerî mah
kemenin askerî savcılığına verir veya genel 
hükümler gereğince işlem yapılmak üzere yet
kili mercie geri gönderir. 

'Sıkıyönetim komutanı bu kanunda yazılı 
suçlardan sanık kişileri, sıkıyönetim komutan
lığı nezdindeki askerî mahkemeye sevk ve tu
tuklanmaları gerekip gerekmediği hakkında bir 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 
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piillet üMccliisiııiıı kabri ettiği metin) 

karar alınıncaya kadar gözetim altında tutabi
lir. Bu süre 30 günden fazla olamaz. 

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

Suçlar ve cezalar : 

MADDE 16. — Sıkıyönetim altına alman 
yerlerde Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından 
alınan tedbirlere aykırı hareket edenler veya 
emirleri dinlemiyenler veya kimliklerine dair 
kasden gerçeğe uymayan bilgi verenler veya 
bilgi vermekten çekinenler bir aydan altı aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

'Sıkıyönetim Bölgesinde maksadı mahsusa 
müstenid kamunun telâş ve heyecanını doğura
cak şekilde asılsız, mübalâğalı havadis ve ha
ber yayan veya nakledenler altı aydan iki yıla 
kadar hapis ve beşyüz liradan beş bin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 
Eğer fiil, fail tarafından bir yabancı ile anlaş
ma sonucu işlenmiş ise hapis cezası bir yıldan 
ve ağır para cezası da bin liradan aşağı olamaz. 
Bu suçlar basın ve yayın organları tarafından 
işlenirse fail ve mesulleri hakkında verilecek 
cezalar iki misli artırılır. 

Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan veya 
bölge içinde belirli bir yerde yerleşmesi yasak
lananlardan sıkıyccıefcim bölgesine veya yer
leşmesi yasaklanan mahalle izinsiz girenler bir 
aydan üç aya kadar, tekerrüründe İM aydan 
altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Para cezasına çevirmeme : 

MADDE 17. — Sıkıyönetim mahkemelerin
ce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar para ceza
sına çevrilemez. 

Uygulanacak usul hükümleri : 

ıMADDE 18. — Sıkıyönetim Komutanlığı 
nezdinde kurulan askerî mahkemelerde, Askerî 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ka
nununun savaş hali hükümleri uygulanır. Sıkı 
Yönetim, savaş hali sebebiyle ilân edilmemiş 
ise Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama , 

('Jeçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S, Sayısı : 1569) 
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Usulü Kanununun savaş halinde kanun yolla
rına başvurmaya, ve yerine getirmeye ilişkin 
hükümleri uygulanmaz. 

Kanun yollarına başvurma ve tetkik mercii : 

MADDE 19. — Sıkıyönetim Komutanı, nes-
dinde Askerî Mahkeme kurulan kıt'a komu
tanının veya Askerî Kurum Âmirinin görev ve 
yetkilerini haizdir. Aynı bölge içinde birden 
fazla Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi bulunurca 
bu mahkemelerden birinin verdiği ve itiraz olu
nabilir kararlarının inceleme mercii, kararı ve
ren Sıkıyönetim Askerî Mahkeme Siü6 en ya-
km Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi; aynı böl
ge içinde birden fazla Sıkıyönetim Askerî 
Mahkemesi yoksa en yakın Askerî mahkeme
dir. 

Askerî Yargıtayca incelemede öncelik : 

MADDE 20. — Sıkıyönetim Komutanlığı 
nezdinde kurulan Askerî Mahkemelerce veri
lip temyiz edilen hükümlere Askerî Yargıtay-
da öncelikle bakılır. 

Kovuşturmada izin : 
MADDE 21. — Bu kanunda belirtilen suç

lardan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında 
Sıkıyönetim Komutanlığınca kovuşturma ya
pılabilmesi : 

a) General ve Amiraller hakkında Genel
kurmay Başkanının, 

b) Müsteşarlar hakkında Başbakanın veya 
ilgili bakanların, 

c) Valiler ve Kaymakamlar hakkında içiş
leri Bakanının, 

d) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danış
tay, Askerî Yargıtay, Yüksek. Hâkimler Kuru
lu, Sayıştay Başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet 
Başsavcısı, Başkanım sözcüsü, Askerî Yargıtay 
Başsavcısı, Hâkimler ve yardımcılariyle Cum
huriyet Savcı ve Yardımcıları ve bu sınıftan 
sayılanlar, Askerî Hâkim Subaylar hakkında 
özel kanunlarına göre yetkili kurul ve makam
ların, 

iznine bağlıdır. 
Yukarda sayılan kişiler hakkında yetkili 

kurul ve makamlar tarafından, Sıkıyönetim 

12 — 
(Gc-çiei Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu 
İTİ el OL l i esi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Komutanlığınca kovuşturma yapılmasına izin 
verilmediği ahvalde özel kanunlarına göre iş
lem yapılır. 

Takibi izne bağlı suçlar : 

MADDE 22. — Bu kanunda yanlan ve taki
bi izne bağlı olan suçlarda izin şartı aranmaz. 

Sıkıyönetimin suna ermesi halinde 'yık.]'önelim 
Askerî mahkemelerinin yetkisi : 

MADDE 23. — Sıkıyönetimin sona erme
siyle Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kuru
lan askerî mahkemelerin ve mahkemeler nes-
dindeki askerî savcıların yetkileri sona ermez. 
Asksıî mahkemeler ve askerî savcılar Sıkıyö-' 
netim bölgesindeki bir kıt'a komutanının veya 
aıskerî Kiırum âmirinin, ııezd'inde, eldeki ialers 
münhasır olmak üzaro faaliyetlerine devam 
ederler. Bu hallerde. Sıkıyönetim Komutanlığı 
nezdinde kurulan Sıkıyönetim Askerî mahke
meleri birden fazla ise bu mahkemeler ile 
mahkemelerde görevli askerî hakim ve savcı
ların sayıları ihtiyaca göre azaltılabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜLI 
GENEL OLARAK SAYAR HALİ 

Savaş kedinde bâzı bölgelerde edıneıcnlc ted
birler : 

MADDE 24. — Savaş halinde Sılryor-eHm 
ilân edilmemiş olsa dahi, Genelkurmay7- Başka
nının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tes- | 
bit ve ilân edilen bölgedeki komutanlardan. CJa- | 
nelkurnıay B:a§kanmm görevlendirdiği bir ko
mutan bu kanunun üçüncü maddesinde yazılı 
tedbirleri almaya ve ı^gn lamaya yetkilidir. 

Yukardaki fıkraya göre bölge komutanlı
ğınca verilen emir ve tedbirlere uymıy anlar ı 
veya yerine getir nıiy eni er hakkında bu kamı- ı 
nun 18 nci maddesi hükümleri uygulanır. i 

Savaş halinde askerî mahkemelerde yargıla
ma : 

MADDE 25, — Savaşta 24 neû maddeye g > I 
ro tesbit ve ilân edilen bölgeler içinde bu ka- j 

C. Senatosu ( 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADD53 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meelisiııini 'kaibuil ettiği metin) 

nunun 15 nci maddesinde yazılı suçları işliyen-
ler veya bu suçlara iştirak edenler, bölgedeki 
yetkili kılman komutaja tarafından istenildiği 
takdirde askerî mahkemelerde yargılanırlar. 
Bu hallerde 21 nci madde hükmü saklıdır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

MÜTEFERRİK MADDELER 

Malî hükümler : 

MADDE 26. — B<orışta : 
a) Sıkıyönetim Komutanı hizmetin gerek

tirdiği hal ve zamanlara münhasır olmak üze
re emrine verilen subay, astsubay ve sivil per
sonelin 4786 sayılı Kanunu değiştiren 7043 sa
yılı Kanun gereğince er tabelâsına dâhil edil
mek suretiyle kazandan iaşe edilmelerini em
redebilir. 

b) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine ata
nan veya Sıkıyönetim Komutanlığında görev 
alan subay, askerî memur, astsubay ve sivil 
personelin eski görev yerleri ile ilişkileri ke
silmez. Bunlara 6245 sayılı Kanun esaslarına 
göre yolluk ve yevmiyeleri verilir. 

GEÇİCİ MADDE — 1632 sayılı Askerî Ceza 
Kanununda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar 
bu kanunun 15 nci maddesinin (h) bendi hük
mü, sıkıyönetim «olağanüstü hal» kabul edil
mek suretiyle uygulanır. 

SON MADDELER 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar : 

MADDE 27. — 3832 sayılı örfi İdare Ka
nunu ile bu kanunu değiştiren 4106 ve 4219 sa
yılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kanunim yürürlüğe girmesi : 

MADDE 28. — Bu kanun yayma tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 29. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 26 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin 
Geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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