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REİS — Ekseriyetimiz var, Celseyi açıyorum. 

1. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ ÜMÜMÎYEYE MARUZATI 

t. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin içti
maa daveti hakkında Riyaseti Cumhur tezkeresi 
(3/211) 

İstanbul 7 . IX . 1955 
T. M. M. Meclisi Reisliğine 

Hükümetçe istanbul, izmir ve Ankara vilâ
yetlerinde örfi idare ilân edilmiş olduğundan 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 86 ncı. maddesine 
tevfikan T. B. M. Meclisini 12 . IX . 195,5 Pa
zartesi günü saat 15,00 te içtimaa davet ettim. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Reisicumhur 

C. Bayar 

REİS — Bu içtimai tazamnıun eden sebep, 
ıttılaınıza arz olunan Riyaseti Cumhur tezkere
siyle anlaşılmıştır. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyorum. 

2. — İstanbul, İzmir ve Ankara vilâyetlerin
de örfi İdare ilânına dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/212) 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
10 . IX . 1955 

Kıbrıs meselesi ve Selanik'te Atatürk'ün 
doğduğu eve ve Konsoloshanemize karşı vuku-
bulan tecavüzü vesile ittihaz ederek vatandaş
ları tahrik ve memleketin yüksek menfaatlerine 
aykırı olarak Hükümet kuvvetlerine karşı koy
mak suretiyle girişilen toplu hareketlerin âmme 
huzur ve asayişini ihlâl edecek istidat göster
mesi muvacehesinde, Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 86 ncı maddesi hükmüne tevfikan İstanbul, 
izmir ve Ankara vilâyetlerinde örfi İdare ilânı 
icra Vekilleri Heyetinin 7 . IX . 1955 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyetin Yüksek Meclisin tasdikine arzını 

saygılarımla rica ederim. 
Başvekil 

A. Menderes 

REİS -—- Başvekâletin tezkeresi yüksek ıttı
laınıza arz edilmiş bulunuyor. 

Bunun üzerine konuşmak üzere söz alan 
arkadaşların isimlerini okuyacağım: 

ismet inönü (C. H. Partisi Meclis Grupu adı
na) 

Sadettin Ertur (Niğde) 
Mehmet özbey (Burdur) 
Ali Fuad Cebesoy (istanbul) 
Zakar Tarver (istanbul) 
Osman Alişiroğlu (Kırşehir) 
Aleksandros Haeopulos (istanbul) 
Hikmet Bay ur arkadaşımız da şimdi söz is

tediler. Konuşmak istiyen başka arkadaşları
mız da isimlerini yazdırsınlar. 

Burhanettin Onat (Antalya) 
İhsan Hamid Tiğrel (Diyarbakır). 
ilk söz C. H. Partisi Meclis Grupu adına is

met inönü'nündür. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADİNA İSMET 

İÖNÜ (Malatya) — Hükümet daha evvel iza
hat vermeye lüzum görmüyor mu? 

REİS — Lüzum gördüğü vakit izahat verir
ler. Siz buyurun. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bugün millet ve devlet olarak şan ve 
şerefle parlıyan varlığımızı savunmaya mec
buruz. El birliği ile, adalet ile taliimizi kurtar
malıyız. Büyük Millet Meclisi temiz bir vatan 
kaygısının kaynağı olarak bütün milletin gay
retlerini kendi etrafında toplıyabilir. Örfi ida
re ilânına sebep gösterilen vukuatın tafsilâtını 
dinlemek isterdik. Gerçekten 6 - 7 Eylül 1955 
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te İstanbul ve İzmir'de pek ehemmiyetli hâdi
seler vukua gelmiştir. Masum vatandaşların 
canlarına, mallarına* şereflerine tecavüzler ya
pılmıştır. Bu haller karşısında duyduğumuz pek 
derin, pek acı teessürlere teselli bulamıyoruz. 
Cemiyet hareketlerinde taşkınlıklar çıkabilir. 
Bunlar birtakım zararlara da meydan verebi
lirler. Ancak, bu hareketler vatandaşı koruyan 
kanun kuvvetlerinin kudretli müdahalesi ile 
karşılanır. 6 - 7 Eylül hâdiselerinin çok hazin 
tarafı, tecavüz edenlerin coşkun hissiyat ile 
kendini kaybetmişler halinde değil, âdeta hiç
bir mâni karşısında bulunmıyan rahatlık ve ko
laylık içinde işlerini gören insanlar olarak gö
rünmeleridir. Vatandaşların maddi zararları bü
yük ölçülerde olduğu söyleniyor. Milletimiz, mil
lî servetinden ehemmiyetli bir kayba uğramıştır, j 
Kaybolan servetler yanında tazmin ve tamir ola- ' 
rak da milletimiz geniş bir fedakârlığa mecbur 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 6 - 7 Eylül hâdisele
rinde kayıplarımız, asıl mânevi cihetten pek ağır
dır. Vatandaşın el sürülmez hakları kanun hi- ] 

mayesi, hukuk devleti gibi mefhumlar da ağır 
sarsıntılar geçirdi. Bu hareketler, vatanı cehen
nem kılan, Türk milletini medeniyet ailesinde 
lekelemek istiyen teşebbüslerdir. Her mânasiyle 
millî bir felâkete uğradık. Tecavüzleri büyük, i 
âlicenap, masum milletimiz bir baştan öbür başa 
ret ve tel'in eder. (Bravo sesleri, alkışlar) Teca
vüzlere Türkiye Büyük Millet Meclisi asla mü
samaha etmiyecektir. (Bravo sesleri). 

Bugünkü vazifelerimiz için şunları düşüne
biliyoruz : îlk önce vatanda asayişe katî olarak hâ
kim olmak lâzımdır. Namuslu vatandaş insan | 
haklarına sahip olarak tam bir emniyet içinde 
ve kanun himayesinde bulunduğundan emin ol
malıdır. Hükümet vukuat yerlerinde örfi İdare 
istiyor. Ancak, Ankara'da geçen hâdiseler bura
da örfi İdarenin devamını gerekli göstermiyor. 
örf i İdare ilânı için bilmediğimiz sebepler yoksa 
Ankara'da örfi İdareden vazgeçmek gerektir, ör- j 
fi İdarenin bir an önce lüzumsuz hale gelmesini j 
temenni etmekte müttefik olduğumuza şüphe et- i 
miyoruz. Ondan sonra istediğimiz 6 - 7 Eylül 
faciası üzerine bütün hakikatlerin meydana çık
masını temin etmektir, örf i İdarenin bir vazifesi 
de bu suretle ifade edilmiştir. Şimdilik ümitle 
göz diktiğimiz ışık bu istikamettedir. Hâdisele-
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rin her tarafı karanlıktır. Bu kadar tertipli ve 
teçhizattı bir tecavüz ne vakitten beri, nasıl ha
zırlanmıştır? 6 Eylül saat, öğleden sonra, 5 - 6 
dan itibaren vahîm tabiatta başlıyan tecavüzler 
serbestçe nasıl gelişiyor! Nihayet askerî kuvvet
ler, sivil idarenin talebiyle derhal yardıma gele
bilirlerdi. Hâdise yerleri de büyük askerî mer
kezlerdir. Hep bildiğimiz hicap ve elem verici te
reddüt mevzularını tekrarlamayacağım. Hâdise
lerin hazırlanış, ilerleyiş seyrinin mutlaka mey
dana çıkmasını isteriz. Tecavüzlerin karakteri 
de tetkik edilmeye değerlidir. Fevrî hiddetlerin 
dış münasebetlerdeki nahoş gerginliklerin tesiri 
olduğu kadar içtimai dertlerin de tesiri hissolu-
nuyor. Âdi cinayet istidatlarının geniş iştiraki 
ise açıktır. Meydana çıkacak hakikatlerin Büyük 
Millet Meclisini ve büyük milletimizi hakkiyle ay
dınlatmasını örfi İdareden mesul olan şerefli as
kerlerimizden kesin olarak bekleriz. Hakikatle
rin ne kadar acı, hattâ ne kadar utandırıcı olsa 
bile olduğu gibi gösterilmesi büyük milletimize 
karşı temize çıkmanın tek çaresidir. Asîl mille
timize karşı şeref borcu ancak bu şekilde ödene
bilecektir. Biz âmme hizmetinin yolunda bulu
nan insanlar da ancak bu suretle vebalden kurtu
labiliriz. 

Sonra facia hakikatleri üzerine B. M. Mecli
sinin alacağı tedbirler de vardır. Bu tedbirlerde 
isabet etmek, ancak doğru bilgiler elde edilmekle 
mümkün olabilir. 

Muhterem arkadaşlar; asayişten ve hakikatle
ri beklemekten sonra üçüncü ve ayrılmaz tedbir 
olarak B. M. Meclisinin toplantısının devam et
mesini lüzumlu görüyoruz. B. M. Meclisinin, haf
tada bir gün toplanarak iç ve dış politika üzerin
de Hükümetin bir söyliyeceği varsa onu dinle
mesi ve yoksa gelecek haftayı beklemesi kâfidir. 

B. M. Meclisinin toplu bulunması, iç. ve dış 
gerginlik karşısında vatandaş kaderine huzur ve 
selâmet verecek başlıca vasıtadır. B. M. Meclisi
nin toplu bulunması hakikatlerin bir an önce ken
disine arz edilmesi için en faydalı ve en tesirli 
bir istek mânasını taşıyacaktır. 

Bu hususta iki takrir takdim ediyorum. 
REİS — Söz Niğde Mebusu Sadettin Er-

tur 'undur. 
SADETTİN ERTUR (Niğde) — Vazgeç

tim. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Grup adı

na söz rica ediyorum, 

— 669 — 



ı : su ıa. y 
REÎS — Buyurun... 
C. M. P. MECLÎS GRUPU ADINA AH

MET BİLGİN (Kırşehir) — Çok muhterem ar
kadaşlar; İstanbul ve İzmir'de cereyan eden 
çok müessif hâdiselerle milletimiz, tarihimizin 
hiçbir devrinde bir misline tesadüf edilmiyen 
bir facia karşısında bırakılmıştır, öyle bir facia 
ki; onun maddi zararlarından ziyade memleket 
ve milletimizin şeref ve itibarını, tahmini güç 
bir zamana şâmil olarak gölgelendirmek tehli
kesini arz etmesi bakımından çok derin bir mâ
na ve ehemmiyet taşımaktadır. Bu keyfiyet 
kanunlarımızın ve asırlar boyunca asaletinin 
delillerini vermiş olan millî ahlâkımızın temi
natı altında bulunan vatandaş haklarına vâki 
tecavüz karşısında milletçe duyduğumuz teessür 
ve ıstırabı günden güne arttırmaktadır. 

Medeniyet ve demokrasi âleminin sadık bir 
uzvu kalmak azim ve kararında olan ve yüksek 
insani idealler uğrunda Kore'de evlâtlarının 
kanını civanmerdan,e dökmekten çekinmemiş bu
lunan Türk Milletinin bu şeni hâdise ile lekele-
nemiyeceği ve bir suikasde mâruz bırakıldığı 
hakikati elbette meydana çıkacak ve anlaşıla
caktır. Türk Milletinin ve onun yüksek Mecli
sinin göstereceğinden emin bulunduğumuz has
sasiyet bize bu ümit ve kanaati vermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; matbuatımızın verdi
ği tafsilâta göre, hâdiseler şöyle cereyan etmiş
tir : Atatürk'ün Selanik'te doğduğu eve ve 
Konsoloshanemize vâki tecavüz haberi üzerine 
geç vakit Taksim'de bir nümayiş hareketi baş
lamıştır. Güneş battıktan sonra cereyan ve de
vam eden bu nümayiş kısa bir zaman sonra 
İstanbul'un birbirinden uzak muhtelif semtle
rinde birden başlıyan bir tahrip hareketine baş
langıç teşkil etmiştir. 

Gece yarısından saatlerce sonraya kadar de
vam eden bu tahrip hareketi şehrin her semtine, -
hattâ denizaşırı Kadıköy ve Adalar gibi uzak 
mahallere de aynı şiddetle sirayet etmiştir. 

Tahripçiler küçük gruplar halinde hedefle
rini evvelden tâyin ettikleri ve aletlerini de 
evvelden hazırladıkları his ve kanaatini verecek 
bir tarzda tahrip hareketlerinde bulunmuşlar
dır. Şayanı dikkat olan bir nokta da yalnız tah
riple ilktifa edilmesi ve yağma ve garet olmama
sıdır. Sonradan gruplara çapulcular da katılmış 
ise de yağma hareketi çok mahdut kalmıştır. 
Birçok müşahitler de bunu teyidetmektedirler. 
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Şu vaziyete göre hâdiseyi, âni bir heyecanın 
eseri olmaktan ziyade bir tertibin mahsulü ola
rak mütalâa etmek mantıki bir zaruret halini 
almaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi hâdisenin ay
dınlanmaya muhtaç karanlık noktalarına işaret 
etmek ve bu hususlara Yüksek Meclisinizin dik
katini çekmek isteriz. 

' Uyanıklığı ile her zaman iftihar ettiğimiz Türk 
zabıtasının bu kadar geniş bir tertibi önceden 
tesbit edememesi ve hâdise başladığı zamanda 
önlemek için ciddî ve müessir bir müdahale im
kânını bulamaması hâdisenin en karanlık nokta
larından birini teşkil eder. 

Filhakika güneş battıktan sonra başlıyan ve 
gece yarısından sonra da saatlerce .devam eden 
tecavüz ve tahrip hareketleri muvacehesinde za
bıtanın mütecaviz ve tahripçilere karşı ciddî 
bir müdahalede bulunduğunu gösterecek bîr hâ
dise cereyan etmemiştir. Böyle bir müdahale ve 
mukavemet olsa idi bunun tabiî neticelerine şa
hit olunurdu. Buna dair matbuatta ve Hükümet 
tebliğinde hiçbir kayda tesadüf edilememiştir. 
Bu netice de gösteriyor ki Türk zabıtası izahı 
mümkün olmıyan bir atalet içinde kalmıştır. 
Dikkate şayandır ki idare âmirlerinin de tecem-
muatı meneden kanun hükümlerinin kendilerine 
tahmil ettiği vazifeleri yaptıklarına dair hiçbir 
emareye raslanamamıştır. 

Hâdiselerin bu tarzda cereyanında vazife ve 
salâhiyet sahiplerinin mesuliyeti bulunduğu yo
lunda günlerden beri gazetelerde devam eden 
neşriyat, vâsıl olduğumuz bu görüşü teyideder 
mahiyetedir. 

Vazifelilerin lâkaydisi yolundaki neşriyat 
Dahiliye Vekiline kadar sirayet etmiş ve bunu 
takiben idareciler arasında tebeddülat olmuş ve 
Dahiliye Vekili de istifa etmiştir. Sebepleri açık-
lanmıyan bu tebeddülat ve istifayı halk efkârı
nın, İstanbul, İzmir hâdiselerindeki mesuliyet
lerle izah etmesi pek tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar; görülüyor ki aydın
lanması zaruri bulunan birçok karanlık noktalar 
ve tâyin ve tesbiti icabeden mesuliyetlerle kar
şı karşıyayız. Bu muzlim noktaların tenviri el
zemdir. Mesuliyetlerin tâyin ve şümulünün tes
biti de milletimizin şeref ve bekasiyle alâkadar 
bir keyfiyettir. Zira hâdise Türk Milletinin yük
sek ve medeni vasıflarını gölgeleyebilecek ve onu 
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medeniyet âleminden manen tecridedebilecek bir 
vahamet arz etmektedir. Böyle bir vziyet kar
şısında memleketin yüksek menfaatleri, mesele 
tamamen aydınlanıncaya kadar, Yüksek Meclisin 
içtima halinde bulunmasını zaruri kılmaktadır. 
Zira hâdiselerin göstereceği inkişaflar Büyük 
Meclisin türlü tedbirler ve karar almasını ve 
belki de Meclis tahkikatı yoluna girmesini ica-
bettirebilir. 

Muhterem arkadaşlar; değişmez kanaatimiz 
odur ki; vazife ve salâhiyet sahiplerinin ihmali 
olmadıkça Türk zabıtası fevkalâde hiçbir tedbire 
başvurulmadan bu gibi hareketleri hem tesbit, 
hem de önliyecek kuvvet ve kabiliyete mâliktir. 
Biz bununla her vakit iftihar ettik ve iftihar et
mekte devam edeceğiz. Normal adalet mekaniz
mamızda bu gibi hâdiseler mesullerini meydana 
çıkaracak ve cezalandıracak kudret ve liyakatte
dir. Diğer cihetten, artık bütün millet bir teyak
kuz halindedir. Bu da bu nevi hâdiselerin teker
rürünü imkânsız kılacak en şümullü teminattır. 
Esasen hâdiselerin cereyan ettiği yerlerde sükû
net ve tabiî hayatın avdet ettiği resmî lisanlar
dan ifade ve matbuatça teyidedilmiş bulunmak
tadır. Bu itibarla memleketimizi fevkalâde ted
birlere muhtaç istikrarsız bir bünye içinde gös
termek istiyeceklere bir imkân ve fırsat verebi
lecek olan Örfi İdarenin devamını lüzumsuz ve 
çok mahzurlu görmekteyiz. Yüksek Meclisin iç-
timalarma devam ile her hususta murakıp va
ziyette kalmasını Örfi İdareden daha müessir ve 
huzur verici bir hâdise teşkil edeceği kanaatin
deyiz. 

Muhterem arkadaşlar; Yüksek Meclisin, İs
tanbul ve İzmir'de cereyan eden, bu, çok müessif 
hâdiselerin maddi ve mânevi tahribatını telâfi 
edecek ve Türk milletinin medeni ve demokrat 
âlemin samimî bir uzvu olarak tarihî rolünü ifada 
devam edeceğini gösterecek tedbirleri bulmakta 
ve almakta güçlük çekmiyeceğine emin olarak 
Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu adına 
yaptığımız mâruzâta son verir, hepinizi hürmet
le selâmlarız, 

REİS — Mehmet özbey. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; İstanbul'daki bu feci felâketi gözle
rimle gördüm. Yüz milyonların üstünde, milyar
lara yaklaşan bu zararları şahsan müşahede et
tim. Cidden vatanımız maddi ve mânevi bu feci 
felâketten çok müteessirdir, çok muztariptir. Bu 
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felâketin asıl müsebbibi ve tahrikçileri daha zi
yade Yunan devlet adamları, Yunan halkı, genç
liği, radyoları ve gazeteleri olmuştur. 

Bizim asîlâne, efendice sükût ve sabır ve iti
dalimize rağmen; onlar iki senedir durmadan ve 
mütemadiyen artan bir ihtirasla Kıbrıs hakkında 
mitingler, nümayişler tertibederek âdeta ruhla
rımızda derin bir hiddet ve asabiyet yaratmışlar, 
biz Türkleri en hassas yerimizden vurarak Sela
nik'teki Atamızın evine attıkları bomba ile sa
bır ve tahammül bardağını taşırmışlar, Türk mil
letinin hislerini galeyana getirmişlerdir. (Gürül
tüler) Ne yazık ki, Türk gençliğinin bu necip 
duygularının izharına teşebbüs edilince (Gürültü
ler) yıllardır sinsi sinsi (Sürekli gürültüler, sıra 
kapakları sesleri). 

REİS — Müsaade buyurun arkadaşlar. Hatip 
arkadaşlardan rica ediyorum. Hükümet üç vilâyet 
içinde İdarei Örfiye ilân etmiştir, bu kararı Yük
sek Meclisin tasdikine arz etmiştir. Binaenaleyh 
İdarei örfiyenin ilânını, devam veya ademideva-
mını mucip bir şey var mı, yok mu, bunun 
üzerinde konuşun. Başka şekilde konuşturmam. 
(Alkışlar). 

MEHMET ÖZBEY (Devamla) — Arkadaş
lar; bu felâket yalnız ve yalnız komünistlerin 
plân ve programları neticesinde vukua gelmiş
tir. Yıllardır sinsi sinsi nöbet bekliyen komünist
ler bunu fırsat bilerek plânlı çalışmalariyle ara
ya çapulcu ve yağmacıları da karıştırarak bu bü
yük felâketi meydana getirmişlerdir. 

Hakikatte ise İzmir ve İstanbul sokaklarına 
dökülen idrak ve şuurdan mahrum bu yıkıcı se
lin Kıbrıs dâvası ile asla alâkası yoktur. Bu fe
lâket yalnız ve yalnız komünistlerin plân ve prog
ramlarının eseridir. Öylesine ki, komünistler bir 
yandan Hükümeti, bir yandan da memleketi güç 
bir duruma düşürmek için gizliden gizliye ve en 
ince teferruatına varıncaya kdar hazırlanmış, ki
liselerin yakılması, dükkânların soyulması, mağa
zaların yıkılması için ne varsa hazırlıklarını yap
mışlar, balta ve balyozlarını, kazma ve kürekleri
ni günlerce evvel tamamlıyarak bütün sokak ve 
caddelerde aynı zamanda tahribe başlamışlardır. 

Şu felâket gösteriyor ki, komünistler için 
Kıbrıs sadece bir parola idi. Bugün Kıbrıs ol
masa idi yarın her hangi bir fırsattan faydala
narak aynı işi yapabileceklerdi. Bunu öyle he
saplı bir zamanda yaptılar ki, dünya milletleri-
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nin İstanbul 'da 58 milletin güzide mümessillerinin I 
toplandığı bir sırada memleketimizden çeşitli in
tibalar alacakları bir zamanda yapmışlar, millî 
şeref ve haysiyetimizle oynamışlardır. Bu gizli 
kuvvetin ajanları 6 Eylül akşamı sokağın 
idaresini ele geçirerek tahrip, yağma ve yangın
larla Türk gençliğinin haklı asabiyet ve heyeca
nını, protesto mahiyetindeki bu toplantısını istis
mar etmişlerdir. Gözlerimizle gördüğümüz bu fe
lâket herhangi fevri heyecan ve galeyanın eseri 
olamaz. Bunlar evvelce tasarlanmış bir plân ve 
programın mahsulüdür. Bu fecaat, tahrip ve yağ
ma, tarihimizde asla görülmemiştir. Çünki: Türk
ler asla yağmacı ve çapulcu değildir. Yakın ta
rihimiz meydandadır; Fatih .İstanbul'u fethe
derken; kimsenin malına, canına, ırzına dokunul
mamış, kiliseler yakılmamıştır. 500 sene böyle bir 
felâket de görülmemiştir. Bu fecaat ancak ve 
ancak kanı bozuk komünistlerin eseridir. 

Hulâsa: Millî servet, millî haysiyet, millî 
şuur ve vicdan rencide edilmiştir. Bu hareketin 
mânası servet ve refaha hücumdur1. Bu hakikati 
hepimiz biliyoruz; 

Sayın arkadaşlar, Türkiye ve Yunanistan için 
sulh, saadet getirecek dostluğun düşmanları da 
vardır. İşte komünistler, bu düşmanların başın
dadır. Komünistler bu dostluğumuzu bozmak için 
Kıbrıs işini aşılamışlar, alevlendirmişlerdir. Ma
alesef Yunan idarecileri komünistlerin bu oyu
nuna ve manevralarına inanmışlardır. 

Plulâsa arkadaşlar; komünistlerin İzmir ve 
İstanbul'da işledikleri bu feci cinayetten Türk 
ve Yunan milleti çok üzgündür. Dünyaca kah
ramanlığı, mertliği ve efendiliği ile tanınan 
Türkler bu komünistlere icabeden en ağır ceza
ları süratle verecek, icabında vatanımızı Rus'un 
kucağına atmaktan çekinmiyecek bu vatan ha
inlerini, söndürdükleri yuvaların, yaktıkları ma
betlerin, yıktıkları mağazaların, önünde hemen 
asılmalariyle âmme vicdanı huzura kavuşacak, 
hak ve adalet yerini bulacaktır. 

Çünkü, biz bugün onları asmazsak, onlar ya
rın hizim ve Türk vatanının idamını hazırlıya-
caklardır. 

Onun için bu südü bozuklara merhamet et
mek cinayet işlemek demektir. 

Cumhuriyet rejimimizin ve Anayasa hüküm
lerimizin bekası için bu muzır yuvaların süratle 
temizlenmesi şarttır, ve lâzımdır. Sokak zihniye- j 
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tini ve onunla iş birliği yapan bu soysuzların kö
künü kazımak Büyük Meclisimiz için farzı aym 
olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bugün çok şükür Türk 
Hükümeti her zamankinden çok daha kuvvetli 
ve daha kudretli ve çok daha mütesanittir. Bi
zim bugün alacağımız sert ve şiddetli tedbirlerle 
bu tehlikelerden yılmadığımızı ve kızıl ihtilâli 
boğduğumuzu göstereceğiz. 

Netice arkadaşlar, Türk mukaddesatına, kal
bimize hançer saplanmıştır. Sokağın, demokrasi
mize yöneltmek istediği bu ihanet hançeri kendi
sine, komünist yüreğine çevrilecektir. 

Yüksek Meclis ve Hükümetimiz, her Türk va
tandaşının; malını, canını, ırzım korumak mec
buriyetindeyiz. 

Türkiye'de, demokrasi idaresinden (başka hiç
bir kuvvet barınamaz ve komünistlik asla hort-
lıyamaz. 

Bunu bir kere daha şu acı ibret dersiyle 
dünyaya göstermiş olacağız. Türk Hükümetini bu 
büyük felâketten yerinde ve süratle aldığı örfi 
İdareden dolayı tebrik ederim. Hâdise anında 
sabahlara kadar uyumıyarak vazife başında, 
ateş ve sel içine atılmaktan bir an için dahi çe
kinmediklerini, İstanbul'da gözlerimle gördü
ğüm Devlet ve Hükümet Reislerimizi, cansipa-
rane hizmet ve gayretlerinden dolayı bu millet 
kürsüsünden kendilerine teşekkürü vicdani bir 
vazife sayarım. 

Fakat, memleketin büyük zanar ve hasara 
uğramasında ihmal, terahi ve tereddüdü görü
lenlerin büyük küçük, bütün makam sahipleri
nin, en ufak bir müsamaha dahi gösterilmeden 
şiddetle ve süratle cezalandırılmalarını rica 
eder, tarihimizin her devrinden çok daha kuv
vetli, çok daha kudretli ve mütesanit olan hü
kümetimize üstün ve güçlü başarılar diler, he
pinizi hürmetle selâmlarım... 

ALİ MUZAFFER TANÖVER (Kastamonu) 
— Bu arkadaşımız lütfen sözlerini geri alsınlar. 
Bu kürsüde asarız, keseriz kelimesi konuşul
maz, lütfen geri alsınlar, sözlerini. 

REİS — Müsaade buyurun. Konuşan arka
daşımız; idare makamlarınca, Idareî örfiye 
mahkemelerince suçlu görülenler haklarında 
verilecek ceza unsurundan bahsetti, İdarei ör
fiye mahkemelerinin alacağı kararlardan bah
setti. 
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ALİ MUZAFFER TANÖVER (Kastamonu) 

— Asarız, keseriz diye konuştu, bu gibi kelime
ler burada söylenemez (gürültüler). 

RElS — Müsaade buyurun. 
ALÎ FUAD CBBESOY, buyurun. 
ALÎ FUAD CEBESOY (İstanbul) — Aziz 

arkadaşlarım; Eylülün altıncı gününü yedinci 
gününe bağlıyan gecede memleketimizin en mü
him ve kalabalık şehirlerinden olan İstanbul ile 
İzmir'de feci birtakım hâdiselerin zuhuruna he
pimiz şahidolduk. Bunların nasıl olduğunu ve 
nasıl cereyan ettiklerini izah edecek değilim. Bu 
hususta yeter derecede malûmatınız olduğuna 
kaaniim. 

Benim arz edeceğim mesele, medeni bir mil
let ve demokrat bir memleket olarak bu feci 
hâdiselerin dâhilde ve hariçte aleyhimize yarat
tığı fena havayı nasıl düzeltebileceğimiz ola
caktır. Hâdiselerin mahiyetini tahlil edecek 
olursak Kıbrıs meselesi; sonra Selanik'te Ata
türk'ün doğduğu eve atılan bomba münasebe
tiyle haklarımızı bütün cihana aksettirebilmek 
için müsaade edilen toplantıların, hain ve gizli el
lerin ve teşekküllerin mahirane hareketleriyle 
biraz sonra en mukaddes hedeflerinden ayrıla
rak mal ve mesken emniyetinin mahfuziyeti 
aleyhine feci bir surette dönmüş ye birkaç saat 
içerisinde milyonlarca millî servetimizin kay
bolduğunu da teessürle görürüz. Bu feci va
ziyetin sebepleri mesul makamların evvelden bu 
gizli teşkilâta nüfuz edememesi ve emniyet teş
kilâtımızın vazifelerini ihmal etmesi suretiyle 
tebarüz eder. Millî tarihimizde mabetlere teca
vüz ettiğimize asla raslanamaz. Bilâkis bunları 
muhafaza ettiğimiz görülür. Mesken ve mal 
mahfuziyeti de daima mukaddes tanınmıştır. 

Şimdi bu mânevi ve maddi mesuliyetten mil
letçe ve hükümetçe kurtulmak için Hükümeti
mizin bâzı mühim tedbirler aldığını memnuni
yetle görüyoruz. Bunların arasında İdarei ör
fiye gibi hareketler de vardır. Meclisi Âlinin 
İdarei örfiye ilânını kabul edeceğinden şüphem 
yoktur. Her halde bunun müddetinin iki aydan 
fazla olmamasını temenni ederim. Kanaatimce, 
İdarei örfiye, demin bahsettiğim gizli ve hain 
teşkilâtı meydana çıkartacak ve bir daha bunla
rın yeniden faaliyete geçmemesi için müsebbip
lerini âdilâne bir surette cezalandıracaktır. Fa
kat bu kadarı bendenizce kâfi değildir. İdari ve 
siyasi teşkilâttaki beceriksizlik ve kusurları da 
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tarafsız olarak meydana çıkarabilmek için Mec
lisi Âlinizin bir karar almasını millet haklı ola
rak beklemektedir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Zakar Tarver. 
ZAKAR TARVER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, memleket büyük bir felâkete 
mâruz kalmıştır. Bu vandalizmi işliyenler 
teşhis edilmiştir. Millî hayatımıza kasdeden 
kuvvetin başka kisvelere bürünerek câniyene 
tasavvurlarının tahakkukuna uğraştığını görü
yoruz. Binaenaleyh ilk vazifemiz bu kisveleri 
ortadan kaldırmak olmalıdır. 

Bunlar nedir! 
Henüz bâzı geri kafalı dimağlarda mevcut 

müslim gayrimüslim ayrılığı. 
Bu felâkete mâruz kalan azınlığa karşı Sa

yın Başvekilimizin sempatisine şahsan şahidim. 
Delillerini de verebilirim, örf i İdare ilân edil
miştir. Eminim ki bu vandalizmi işliyenlere, 
vazifelerinde tekasül gösterenlere kanun müs
tahak oldukları cezayı verecektir. Ve mağdur 
olanlara, bilhassa küçük esnafa Devlet her 
nevi yardımı yapacaktır. 

Ancak saltanat ve halifelik devirlerinden 
kalma bir zihniyetinin izleri mevcuttur. Bâ
zı örümcek bağlamış kafalar, Türkiye Cumhu
riyetinin lâyik bir devlet olduğunu henüz an
lamamış bulunuyorlar-. Artık bu memlekette 
dinî faikiyetin değil ancak ve ancak istidat 
ve kabiliyet önünde bütün kapıların açık ol
duğunu daha Öğrenmemiş olanlar vardır. Din 
bir vicdanr işidir. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Örfi idare hakkında konuşun-

ZAKAR TARVER (Devamla) — Herkes 
inandığı mezhepte serbesttir. Bütün dinler 
şayanı hürmettir, işte karayobazlık maalesef 
hunhar kuvvetler elinde tehlikeli bir silâh olu
yor, din kisvesi arkasında vatanı kalbinden 
hançerlemek istiyenlere bir daha fırsat veril
memelidir-

Muhterem arkadaşlar, bir defasında New -
York'ta Amerika'nın kurtuluş gününde sokak
lara asılı levhalar görmüştüm. Bu muazzam lev
halar Amerika'yı teşkil eden muhtelif milletle
rin isimlerini taşıyorlardı. Meselâ : John Smith, 
Pier Dupont, Avram Levi ve saire gibi tipik isim
ler yazılı idi. Bunların hepsinin altında «AU 
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America» yani hepsi Amerikalı yazılı idi. I 

Türkiye'yi teşkil eden unsurlar da şüphesiz 
ki, hepsi Türk'tür. Aynı eşit muameleye tâbidir. 
(Bravo sesleri). 

Fen ve ilmin bu şahlanış devrinde ileri bir 
medeniyette, ileri bir millet olmaya azmetmiş, bu 
uğurda fevkalbeşer gayret sarf eden Türkiye'de 
artık geri, çürük zihniyetlerin yeri olmamalıdır. 
(Bravo sesleri). 

Sizleri temin ederim ki, memleketimizde ya-
şıyan ufacık gayrimüslim azınlık mukadderatını 
bu memleketin mukadderatına bağlamış, bu mem
leketin iyiliğine candan sevinen ve maazallah fe
lâketine de samimiyetle üzülen insanlardan mü
rekkeptir. (Bravo sesleri). 

"Asırlardan beridir Türkiye'de yaşıyan Erme
ni azınlığının ifa edegeldikleri hizmetler cümle
nin malûmudur : Dr. Antanik paşalar, Horasan-
cılar gibi tıp üstadları, Balyanlar gibi Selimiye 
Kışlasını, Beylerbeyi Sarayını, Dolmabahçe Sa
rayını inşa etmiş mimarlar, Dadyanlar gibi mem
lekette ilk defa baruthane tesis edenler, Devle
tin para sıkıntısına çare bulmuş olan Kazez 
Artinler, saymakla sonu gelmiyecek eslâfimiz hep 
bu memlekete hizmette gurur vö şeref duymuş
lardır. Onların öz evlâtları olan bugünküler de 
aynı samimî duygularla meşbu bulunuyorlar. 

Dosta ve düşmana karşı bizleri utandıracak I 
olan son vandalizm gösterileri dolayısiyle azın- I 
lıkların bu samimî duygularını bu kürsüden be- I 
lirtmek memleketin yüksek menfaatlerine uygun 
olacağı kanaatindeyim. Allah bu memleketi ko
rusun! (Alkışlar). 

REÎS — Osman Alişiroğlu. 
OSMAN ALİŞÎROĞLU (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar, istanbul, İzmir ve Ankara vi
lâyetlerinde Örfi İdarenin ilânına dair Vekiller I 
Heyeti kararının Yüksek Meclisin tasdikine arz 
edilmesi münasebetiyle hâdise hakkında mâru
zâtta bulunacağım. 

İstanbul'un ve orada ekalliyette bulunan bir 
kısım vatandaşlarımızın uğradığı felâket, hainane 
hareket Türk Milletinin topyekûn teessürünü ve I 
teessüfünü mucip olmuştur. Çünkü, hâdisenin 
maddi ve mânevi bünyemizde husule getirdiği I 
yara derindir. Hangi cephesiyle ele alınırsa alın
sın utanç vericidir. 

Misafirperver olan ve içindeki ekalliyetlere 
â'deta misafir muamelesi yapan, onlara nezaketin I 
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ve hakşinaslığın âzamisini gösteren bir millet 
olarak,. (Gürültüler, ekalliyet yok sesleri). 

REİS — Türk Vatanında ekalliyet, ekseriyet 
yoktur. 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Devamla) — Bu 
hâdise karşısında bütün ihtimamımıza rağmen te
essür duymamız yerindedir. Bu itibarla felâkete 
uğramış bulunan vatandaşlarımıza, bu memleke
tin mukadderatına el koymuş ve onların da ve
kâletini deruhde etmiş mesul kimseler olarak 
özür dilemek mevkiindeyiz. Bendeniz bu vazife
yi bu kürsüden ifa etmeyi yerinde bir hareket 
telâkki etmekteyim. 

Arkadaşlar, bu topraklarda yaşıyan bütün 
vatandaşlar hangi dinden bulunurlarsa bulunsun
lar, milliyetleri ne olursa olsun kanunlarımızın 
âcil tedbirlerimizin, içtimai gelenek ve tarihî hâ
tıralarımızın, ahlâki telâkkilerimizin ve erkek 
bir millet oluşumuzun himayesi altındadır. Bu 
sebeple ehemmiyetli nispetteki vatandaşlarımızı 
hedef ittihaz eden böyle 'bir suikasıt karşısında 
bütün kudretimizle harekete geçeceğiz ve geçmiş 
bulunuyoruz. Bugün Muhterem Meclisin fevka
lâde toplantı yapması, hâdiseden sonra Hüküme
tin bâzı tedbirlere tevessül etmiş bulunması ve 
matbuata intikal eden takbih nidaları devlet ve 
millet olarak iyi niyetimizin delilini teşkil eder. 

Bu realiteler karşısında Türkiye'de bir din 
düşmanlığı, bir ekalliyt düşmanlığı ve bir mede
niyet düşmanlığı bulunduğunu ileri sürmek veya 
böyle bir duruma düştüğümüzü sanmak, içtimai 
ve tarihî hakikatleri inkâr etmek ve hâdiselere 
de nüfuz etmemek olur. Hiç kimsenin yerli ve ya
bancının cemiyetimize böyle bir damga vurmaya 
hakkı yoktur. Sözü buraya getirmişken arkadaş
lar, Zafer gazetesinin 9 Eylül tarihli nüshasında 
ve «Zararın bilançosu» başlıklı yazıda ileri sürü
len ve cemiyetimizi töhmet altında bulunduran 
fikirleri reddetmek isterim. 

Arkadaşlar, hâdisenin iç yüzü esas noktaları 
itibariyle taayyün etmiş bulunuyor. Bunun yer, 
yer dünya ufuklarında havayı karartmak istiyen 
kızılların tahrikleriyle her memlekkette bulunma
sı tabiî görülen bâzı heyecan erbabının eseri ol
duğu meydandadır. Bunu millet olarak tertibet-
mediğimiz gibi tasvip de etmiş değiliz. Bu sebep
le dostlarımızın ve bilhassa Garp âleminin hâdi
seyi olduğu gibi kabul edeceklerini, devlet ve 
millet olarak bize izafe etmiyeceklerini ümidet-
mekteyiz. 
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Muhterem arkadaşlar; hâdisede Hükümetin 

durumuna gelince; Hükümeti burada kusurlu ve 
binnetice sorumlu görmemek mümkün değildir. 
O Hükümet ki, Meclisin tatilinden beri karargâ
hını İstanbul'a nakletmiştir, Sayın Reisicumhur 
başta olmak üzere, Başvekil, vekiller ve hâdise 
anında Başvekâlet Müsteşarı, Emniyet Umum 
Müdürü, yani icra kuvvetinin başı oradadır. Millî 
ve diğer emniyet teşkilâtımızın kemiyet ve keyfi
yet itibariyle büyük kuvveti keza oradadır ve hâ
disede âni bir tahrikin ve birkaç saatlik fevrî 
bir hareketin ve heyecanın eseri değildir. Hâdise
de yukarda işaret ettiğim gibi kızıl tahrikin his 
ve heyecanın, tesiri büyüktür. Fakat bu tahrik 
sinsi ve devamlı olarak işlemiştir. Hâdisenin mu
ayyen semtlerde aynı saatte başlaması aynı tem
po île gelişmesi, tahribedilecek hedeflerin gayet 
iyi tesbit edilmiş olması hazırlığın günlerden be
ri devam ettiğini gösterir. Demek ki, hâdisenin bir 
hazırlık devresi vardır. Buna rağmen istanbul'
da bulunan Hükümet erkânı en iyi haber alma va
sıtalarına da malik olduğu halde bu hâdiseden 
haberdar olamamıştır; kanaatimce bunu Hükü
metin lâkaydisinden başka bir şeyle izah edeme
yiz. Allah göstermesin daha mühim hâdiselerin 
arifesinde bulunduğumuzu farzedelim, basireti 
bağlanmış bulunan bu Hükümetle ne yapacağız? 
îş işten geçtikten, tahrik ve fesat tohumları mey-
valarını verdikten sonra Hükümetin mazeret ka
bilinden Dahiliye Vekilini istifa ettirmesi, üç ge
nerale işten el çektirmesi, bilmem emniyet müdü
rünü değiştirmesi bir kıymet ifade etmez. Hükü
metin çekilmesi iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlar; sizleri ademiitimat be
yan etmeye ve Başvekili de istifaya davet ediyo
rum. 

Arkadaşlar örfi İdareye gelince; asayişin te
min edildiği, sükûnetin avdet ettiği matbuat va-
sıtasiyle haber verilmektedir. Yine tahrikçilerin 
adalete teslim edildikleri de bilinmektedir. Bu iti
barla bu tedbirin devamında fayda olmadığı, bi
lâkis iç politikamız ve vatandaş huzuru bakımın
dan mahzurlu bulunduğu kanaatindeyim. Birkaç 
gün sonra Meclisi Umumi seçimleri de olacağına 
göre örfi İdare müddetinin tenkisi yerinde olur, 
takdir Muhterem Heyetinizindir. 

EEİS — Aleksandros Hacopulos. 
ALEKSANDROS HACOPULOS (İstanbul) 

— Pek muhterem arkadaşlarım, bu kürsü gibi 
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mukaddes kürsüler medeni ve hür milletlerin ma
lı ve eseridir. Bu kürsüye Türk milleti gelişigü
zel kavuşmamıştır. Bu, büyük bir emeğin, kahra
manlığın ve gayretin mahsulüdür. 

6 Eylülde İstanbul'da vukubulan tüyler ür
pertici hâdiseler karşısında insan haklarına ta
pan ve medeniyete âşık olan Türk milletine ait 
olması hasebiyle elbette bu anda bu kürsü susa-
mazdı. 

Pek Muhterem Reisicumhurumuz Celâl Ba-
yar, Türkiye B. M. Meclisini fevkalâde içtimaa 
çağırarak bu nahoş hâdiseler etrafında kararlar 
alınması için hepimizi buraya davet ettiğinden 
kendilerine en büyük şükran ve minnettarlığımı 
ifade etmek isterim. 

Bu hâdiselerin vukuu anından itibaren pek 
Muhterem Hükümet Reisimiz Adnan Menderes ve 
kıymetli vekillerimizin sarf etmiş oldukları ve 
sarf etmekte devam ettikleri muazzam gayret ve 
gösterdikleri hakiki ve kardeşane alâkadan dola
yı kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdır. El
lerinden geldiğini yapacaklarına da eminim. Di
nimin Hiristiyan olması hasebiyle değil; bir Türk 
vatandaşı ve bu milletin mümessili olarak mede
niyetimize ve tarihimize vurulmuş olan bu dar
be beni son derece üzmüştür, üzmemesine de im
kân yoktur. 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Üzülmi-
yen tek Türk yoktur. 

ALEKSANDROS HACOPULOS (Devam
la) — Vukubulan müessif hâdiseler hepimizce 
ve bütün dünyaca artık malûm. 

Mabetler ve kültür ocakları tamamiyle yıkıl
mış ve yakılmış, milyonlarca kıymetinde millî 
servetimiz mahvolmuş ve binlerce masum ailenin 
mesken masuniyeti ihlâl edilmiş ve korkunç şart
lar altında gece yarısı harbolmuştur. Şayet bu 
hareketler bir düşman tarafından yapılmış olsa 
idi acımızı sinemize basacak ve hıçkırıklarımızı 
boğacaktık. Fakat bunlar başkalarının teşvikiyle 
ve kendi ellerimizle yapılmış olduğundan bize en 
fazla elemi bu hâdise vermektedir. Bu hâdiseler 
âni bir feveran mahsulü değildir. Muhtelif isti
kametlerden aynı taktikle ve aynı programla ve 
aynı sistemle bunun çok zaman evvel bu gibi iş
lerde ehil eller tarafından hazırlandığı hiç şüp
he götürmez bir hakikattir. Milletimizin millî dâ
valarımızda ne kadar hassas olduğunu elbette 
takdir ediyoruz. Fakat bul öfke ve hiddet kimle
rin aleyhine kullanılmıştır?. Bunun hedefi kim-
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lerdirf Evvel emirde burada bir mukaddes kitap 
gibi, bildiğimiz Anayasamızın 88 nci maddesini 
okuyalım. 

Türkiye'de din ve ırk ayı it edilmeksizin Va
tandaşlık bakımından herkes Türk'tür. 

Ve biz bununla iftihar etmekteyiz. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Sayın arkadaşlarım; bugünkü Türkiye, hak ve 
adalet prensipleri üzerine kurulmuş büyük bir 
imparatorluğun özüdür. (Bravo sesleri) Böyle 
bir imparatorluk ki, hudutları Hindistan'dan Vi
yana'ya, Kırım'dan Nil Nehrinin mebdeine ka
dar, Arabistan'dan Cebelütarık'a kadar uzamış
tı; o zamanın medeniyeti bu hudutların içinde 
idi. imparatorluğumuz kuş uçmaz, kervan geçmez 
Afrika çöllerinin ortasında değildi, içinde elbet
te muhtelif din ve ırktan vatandaşlar olacaktı. 
Çünkü muazzam bir imparatorluktu. Tekrar edi
yorum, işte bugünkü Türkiye Cumhuriyeti bu im
paratorluğun özüdür. Ve muhtelif din ve ırka men
sup insanlardan müteşekkil ise bu, geçirdiği ta
biî merhalenin bir neticesidir. 

Arkadaşlar biz buıgün filân devletle bozuştuk 
diye o ırktan olan vatandaşları mağdur edersek 
öbür gün falan devletle bozuştuk diye başkaları
nı mağdur edersek bu vatanın hali ne olur?. Bu
nu reddediyoruz arkadaşlar. (Bravo sesleri) 

Bütün dünya biliyor ki, hiçbir vatandaş ne 
esir ne de rehindir. Fakat bunu bu şekle sokan ve 
Türk milletinin bütünlüğünü bozan, galeyana ge
tiren maalesef bâzı gazeteciler olmuştur. Matbua

tın burada hissesi de vardır. Misal mi istiyorsunuz? 
öeçen gün, yani ayın sekizinde Ulus Gazetesinde 
şöyle bir yazı vardı : Kiliseleri Rum papasları 
yakmıştır. Bu olur mu arkadaşlar? (Sağdan, hâ
diseden sonra sesleri) Evet hâdiseden sonra,. 

REİS -— Rica ederim müdahale etmeyin, 
hatibin sözünü kesmeyin. 

ALEKSANDROS HACOPULOS (Devamla) 
—• Bu hareketlerinden elde ettikleri semereyi 
sorsunlar, faciaların izleri önünmüzde duruyor. 
işte enkazlar ve harabeler. 

Arkadaşlar; bizi en fazla üzen, maalesef iti
raf mecburiyetindeyim, memleketin emniyet teş
kilâtıdır. Bunu itirafta hepimiz müttefikiz. Em
niyet teşkilâtı maalesef gafil avlanmış, maalesef 
uyumuş ve belki de; dilim söylemeye varmıyor; 
bâzı hâdiselere göz yummuştur. Misal söyliyeyim 
arkadaşlar; Büyükada'ya gece yarısı beş on 
kayık geliyor, içindekiler karaya çıkıyor. Polis-
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ler bunları görüyor. Bunlar 200 - 300 kişi idi. 
silâhsız, topsuz, tüfeksiz kimseler. Polisle konu
şuyorlar. Ondan sonra Büyükada'yı tahribedi-
yorlar. Hiçbir mukavemet görmeden gerisin ge
riye dönüyorlar. Polis isteseydi 3, 5 kayığı tutup 
bunları fare gibi kapan içinde tutamaz mı idi? 

Taksim'in göbeğinde çapulcular Zapyon Li
sesinin kapısını zorlarken oradan süvari polis
leri geçiyor. Hâdiseyi görüyor, ne yapıyorsunuz 
utanmazlar, diyor, ve geçiyor gidiyor. 

3. Daha mühim bir hâdise benim evimde 
cereyan etmiştir. Benim evimde cereyan ettiği 
için söylemek mecburiyetindeyim. Evimin yanı-
başmda polis karakolu bulunmaktadır. Bizi t a 
nırlar, anne ve babamı bilirler. Tahripçiler evin 
içine giriyor, evi tamamiyle tahribediyor ve evi
min önünde duran silâhlı jandarmalar hiç mü
dahale etmiyor. Bu hâdisede diyebilirim ki evim 
değil, tahripçiler muhafaza edilmiştir. Babam ve 
annem 80 yaşındadır. Yataktan aşağı atılmış ve 
gece yarısı, yatakları dâhil, her şey tahribedil-
miştir. Başbakanlık Müsteşarı Salih Korur evi
min halini gözleriyle görmüştür. 

REİS — Hatip Beyden rica edeceğim. Şimdi
ye kadar görüşen hatip arkadaşlarımız, dikkat 
buyur ul du i'se, Hüküm etin aldığı Idarei örfiye 
kararının lüzumlu olup olmadığı üzerinde konuş
tular. Mevzuun detaylarına geçmek Idarei örfi
ye unahkemelerine aittir. 

ALEKSANDROS HACOPULOS (Devamla) 
— Sayın arkadaşlar, bu yalnız benim için değil, 
aynı zamanda sizin için de yürekler acısıdır. 
Bugün bu sebepten dolayı benim evim, yarın 
her hangi bir sebepten dolayı sizin eviniz de aynı 
âkibete varabilir. 

Sarf ettikleri cümleler de şunlardır; kırın, 
yıkın, mebusun evini. Bedavadan para alıyor. 

Hani memleketin kanunları, hani vatanda
şın emniyeti, nerede, masuniyet haklarımız? 
Hangi günler için bu kanunlar ve haklar bize 
verilmiştir?. 

4. Yenimahalle'de bir eve çapulcular gire
ceği anda bir polis onlara yaklaştı, ve daha er
kendir, bir saat sonra gelin dedi. Buna emniyet 
mi derler? Size binlerce daha misal verebilirim. 
Vatandaşın mal], mülkü, namusu, hayatı hangi 
teminatla muhkemdir ? 

Bu muazzam nümayişte tek bir polisin bur
nu kanamamıştır. 
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Sayın arkadaşlar, hemen hemen bütün evle

re girenler şu cümleyi kullanmışlardır; «Kork
mayın sizi asıp kesecek değiliz. Buna dair emir 
vardır. Yalnız evlerinizi tahribedeceğiz.» Bu 
emri verenler vardır. Kimlerdir? Bu iş hangi 
teşkilâtın mahsulüdür. Bunlar üzerinde durul
ması ve uzun uzun, derin derin düşünülmesi lâ-
zımgelen mühim noktalardır. Fakat bunun öte
si de vardır. Ve en ağır tarafı da budur. Şayet 
ne yapalım yetişemedik, anlıyamadık, diye ken
dilerini müdafaaya kalkışırlarsa o zaman vazi
yet çok daha vahîm ve fecidir. O zaman Özürle
ri kabahatlerinden çok daha büyük olacaktır. 
Eğer emniyet teşkilâtımız ve zabıtamız beş on 
bin silâhsız, talimsiz, ellerinde yalnız sopa ile 
başıbozuk çeteciyi, polisi ile, jandarması ile et
rafında birçok askerî birlikleriyle ve motorize 
kıtaları ile İstanbul'un göbeğinde bir iki saat 
zarfında bastıramazsa halimiz haraptır arka
daşlar. Daha büyük felâketler karşısında ne ya
pacağız ? 

Sayın arkadaşlarım, teşkilât tertipli idi, mu
azzamdı. îstanbuul'da 74 kilise vardı. 70 i ay
nı zamanda yakıldı ve yıkıldı. Asîl Türk milleti 
ve onun hükümdar ve kahramanları mabetlere 
daima saygı ve sevgi göstermişlerdir. 500 sene 
zarfında ve birçok harblerin içinde dahi hiçbir 
kilisemiz, hiçbir mabedimiz yıkılmamış, mukad
des eşyaları bu şekilde vahşiyane ve gaddarca 
tahribedilmemişti. 

Sayın arkadaşlar, mezarlar açılmış, mukad
des ruhanilerimizin, anne ve babalarımızın ke
mikleri çıkarılmış ve cesetler bıçaklanmış ve 
yakılmıştır. Arkadaşlar bu mübalâğa değildir. 
Hakikat ve vukuatın küçük bir cüz'ünün ifade
sidir. 

Bâzı ruhanilerimiz insafsızca dövülmüş ve 
aralarında öldürülmüşleri de vardır. Her halde 
bu çirkin hâdiseler birçok aksi tesadüflerin bir
leşmesinden ve bâzı yabancı tesirlerin altında 
kalmış olanların takibettikleri malûm menfaat
lerin uğruna olmuştur. Hepimiz kurban gittik. 

Arkadaşlarım, hâdiseler malûm. Bugün bu 
hâdiseler, yarın başka ve daha vahîm hâdiseler 
doğurabilir. Bunun için büyük akliselim ve her 
cihetten büyük menfaatlerimiz adına fedakâr
lık yapmamız lâzımdır. Ayağımızı denk tutalım. 

Pek muhterem arkadaşlarım, Rum vatandaş
larımızın maddi zararlardan ziyade memleketi-
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mizin duçar olduğu mânevi zarardan dolayı da
ha ziyade müteessir olduklarını burada katî 
olarak ifade etmek isterim. Asîl Türk milleti 
bu hareketleri cesasız bırakmıyacaktır. Türk 
milletinin alnına ve tarihine kara leke sürmek 
istiyenlerin bu alçakça hareketlerinin tekerrü
rüne meydan verilmiyeceği aşikârdır. Bunlar 
medeni ve hür milletler camiası içindeki şeref 
ve haysiyet ve itibarımızı rencide etmek iste
mişlerdir. Bütün medeni dünyanın gözleri bize 
çevrilmiştir. 

Bunun maddi ve mânevi zararlarını kısmen 
dahi olsun muhakkak ki telâfi edeceğiz. Hepi
nizden bunu beklerim. Hepinizi saygı ile selâm
larım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Hikmet Bay ur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayin arka

daşlar, olan bitenler hepimiz için çok acıdır, 
bunu tekrarlamaya lüzum yok. Ben yalnız şunu 
hatırlatmak isterim ki ; yalnız ana dili rumca 
konuşan vatandaşlarımız zarar görmemiştir, 
Müslümanı da, Ermenisi de, Yahudisi de zarar 
görmüştür. Bu bakımdan hepimizin yüreği 
herkes için acıyor. Bunu tavzih etmek lâzım
dır. (Bravo sesleri). 

Şimdi arkadaşlar, Hükümetin ilân etmiş ol
duğu Sıkıyönetimi tabiî kabul edeceğiz. Bu 
zaruri idi. Ancak, Sıkıyönetimle beraber, kıs
men Sıkıyönetim İdaresine, kısmen de hepimize, 
Meclisimize ve Hükümete ve partilere düşen iş
ler vardır. Bunlar üzerinde durmak, yani ar-
zettiğim olup bitenlerden sonra ne yapmak lâ-
zımgeldiği hakkında, gerek Sıkıyönetim ve ge
rekse hepimize düşen işler hakkında kısaca fi
kir yürütmek istiyorum : önce Hükümetten 
sormak istiyorum. Bu kadar maddi zarara uğ
radıktan sonra, bu kadar zaruri eşya tahrib-
edildikten sonra ne gibi ekonomik tedbirler 
alacaklardır? Bunu ister Sıkıyönetim alsın, 
ister Hükümet alsın. Yani mesele tahribedilen 
havayici zaruriye, kumaş ve saire ne suretle kar
şılanacaktır? Sümerbankm yaptığı mallar el-
altmdan karaborsaya geçecek ve müthiş bir 
karaborsa piyasası yaratılacaktır ve buna şim
diden hazırlık vardır. İster Hükümet, ister 
Sıkıyönetim İdares^ alsın bunun için şimdi
den tedbirini almak, tevzii vesikaya bağlıyacak-
sa şimdiden hazırlığını yapmak icabeder. Aksi 
halde bu geçirdiğimiz faciadan daha feci âki-
betlerle karşılaşmak mukadderdir. Ben Hükü-
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metten soruyorum, bu hususta hazırlığı var 
mıdır? Ne yapacaktır? Çünkü şekerin eksikliği 
hissedilince tedbirini almamış, sonradan vesi
kaya bağlamıştır. Halbuki vesika evvelce düşü
nülse, tatbik edilse idi şeker sıkıntısı çekilmi-
yecekti. 

İkinci bir şeye geliyorum; muhalefetle ikti
dar arasındaki durumda bu Sıkıyönetim işini 
ilgilendiriyor. Ben şu temennide bulunmak is
terim; muhalefetin en büyük desteği halkın ge
çim sıkıntısıdır. Ondan dolayı da muhalefetin 
sesi halka hoş geliyor. Yalnız muhalefet ten-
kidlerini yaparken bu hususta 
göstermiyor. Ben biliyorum ki 
(Gürültüler) Başkanın ihtarı 
kürsüden iner. 

REİS •— Rica ederimi mevzuun dışına çık-
maymız, meydanda müellim bir hâdise var, örfi 
idare ilân edilmiştir, buna lüzum olup olmadığı 
hakkında konuşmanızı ve detaylarına girmeme
nizi rica ederim. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — O halde 
konuşmamı burada bırakıyorum. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; hakikaten mâruz kaldığımız 
millî bir falâketin matemi içindeyiz. Bundan 
dolayı söze başlarken bütün arkadaşlarıma be
yanı taziye ederim. 

Arkadaşlar; hâdise gününden beri facianın 
tafsilâtını dinliye dinliye bitiremedik. Ağızlarda 
dolaşan tek bir şey var, şimdiye kadar emsali 
görülmemiş, misli görülmemiş bir hâdise imiş 
bu. Elbette görülmemiştir. Son senelere kadar 
dünyada bolşeviklik mi vardı? Bu hâdise Türk 
milletinin eseri değil ki, şimdiye kadar Türk 
milleti yapmadı da bugün neden yaptı diyesiniz? 
(Alkışlar) Hâşa arkadaşlar, ortada evvelâ genç
liğin çok mukaddes ve asla zaıfa uğratılmaması 
lâzımgelen ulvi heyecanının gölgesine sığman 
melanetin, sistemli, mektep mezunu, diplomalı 
komünist teşkilâtı vardır. (Bravo sesleri) 

Bizim memleketimizin talihsizliği, memleke
timiz gençliğinin ulvi heyecanı sırasında onun 
gölgesine katılarak bu fecaat bizim memleketi
mizde işlenmiş olması karşısında böyle birsamı 
bir hayal teşevvüşüne kapılarak, bir melânkoli
ğin nefis ithamının haleti ruhiyesine kapılarak 
kendi kendimizi itham etmeye uğraşıp sızlan
maya asla yer yoktur, arkadaşlar. Bir hâdisedir 
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oldu. Ne görüyoruz arkadaşlar? Ortada aylardan 
beri ele alınmış ve şişirilmiş tahripkâr bir Kıb
rıs mevzuu vardır. 

Nihayet tafsilâtına geçmiyorum. Atatürk'ün 
doğduğu evin bahçesinde ve Konsoloshanemizin 
civarında «patlıyan bir bomba hâdisesi vardır. 
Ben bunu işidir işitmez, Atatürk'ün evinde 
bomba patladı deyince gözümün önüne evvelâ 
kaynaşan talebe, gençlik gurupları geldi. Ve hâ
dise yalnız bu değildir. Meseleleri mücerret ola
rak mütalâa etmekte hata vardır. Bu hataya 
düşmiyelim. Bir arkadaşım facia sahnelerini tas
vir etti. Bu gibi hâdiseleri yeni mi gördük? Ye
ni mi görüyoruz? 1918 de İstanbul'un işgalinde 
ben orada idim. Ondan sonra İstiklâl Harbinde 
İzmir'in işgalinden başlayıp Polatlı yakınlarına 
kadar Anadolu'da işlenen cinayetlerin niceleri
ni gördüm. (Gürültüler) 

Ben mukabelebilmisil yaptık, iyi oldu, de
miyorum. Keşke arkadaşımın evine vâki olan ta
arruz benim evime vâki olsaydı. Fakat hâdisele
ri istismar ederek, vakayı olağanüstü mahiyette 
gösterip milletin zaten üzgün olan haleti ruhi-
yesi üzerine yüklenmekte mâna yoktur arka
daşlar. 

Arkadaşlar; ne görüyoruz: Temiz, necip, asıl 
hislerin tesiri altında kaynaşan, köpüren, şah
lanan bir gençlik heyecanı. Fakat ele alıp bakı
yorsunuz, bunun altın gibi parlak ve ateş gibi 
temiz sâf unsurları arasında akrepler dolaşıyor. 
(Yılanlar sesleri) Evet yılanlar dolaşıyor. Yal
nız değildirler arkadaşlar, o temiz kütlenin için
de akrepler, çıyanlar, yılanlar var. Öbür tarafta 
bundan istifade eden bir komünist teşkilâtı var, 
bir de yağmacı zümresi var. Menfur bir zümre
nin ele aldığı kazma ile, kürek ile elini uzattığı 
yer, vatandaş diye bağrıma bastığım insanın ka
sası değil, vitrini değildir. Benim hazinemdir. 
Çünkü vatandaş diye bağrıma bastığım o insa
nın ziyamı ödemekle mükellefim. Milletimin 
asaleti, tarihimin bana tevdi ettiği vazife bunu 
ieabettirir. Onun kazmasiyle, balyozu ile indirdi
ği darbe bir Rum vatandaşın kepengi, vitrini 
değil, benim millî gururum, benim millî haysi-
yetimdir. Onun için maddi zarara uğrıyan va
tandaşlarımın acısından benîm acım çok daha 
büyüktür. 

Bir de bu yakıp yıkan kütleye bakalım. Bu 
kütlenin içinde iyi bir şey yaptığına kaani olan 
pek çok insan vardır. Vatani vazife yapıyorum 
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zannediyor. Cahil, iğvaya kanmış, tahrike kapıl
mış! Nihayet arkadaşlar bunun yanısıra buna 
mâni olmak, bunu vaktinde haber almak, vaktin
de önlemekle mükellef olan bir hükümet mekaniz
ması vardır. Gariptir hakikaten; o benim feda
kâr, cefakâr, havadan, sudan nem kapan poli
sim nerede? Nerede benim teşkilâtım? 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Nerede senin 
bavulların? (Gülüşmeler). 

BURHANETTlN ONAT (Devamla) — Ar
kadaşlar, mizahın da, ciddiyetin de yeri vardır. 
Ağlanacak yerde gülene, en hafif mânasiyle deli 
derler. 

Arkadaşlar, ortada çığırından çıkmış, şiraze-
sinden çıkmış bir vaziyet vardır. Buna karşı ilk 
evvelâ alınması lâzîmgelen tedbirler vardır. Ne
ye benzer? Ortada yakalanmış azılı bir eşkıya 
var, yapılacak ilk iş onu zapturapt altına al
maktır. Yahut ağır bir hasta var. Konsültasyona 
gelmiş hekimlerin birbiriyle kavga edecek zama
nı değildir, ilk iş hastayı kurtarmaktır, ondan 
sonra teşhis münakaşaları yapılır. Hastadan kan 
mı alınacak, hastaya kan mı verilecek? Ne yapı
lacaksa bu âcil tedbirler alınır, ondan sonra asıl 
tedaviye geçilir. 

Arkadaşlar; vahîm bir hâdise karşısındayız. 
Hükümet, îdarei örfiye ilânına lüzum görmüş
tür. Bugün bunun için toplanmış bulunuyoruz. 
Bu vaziyette kanaatimce îdarei örfiye ilânının 
lüzumunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Muha
lefet de bu hareketi tasvibetmiştir. tdarei örfiye-
nin ilânı lâzımdır, zaruridir. 

Müddet bahsi. Bâzı arkadaşlarımız bir ay de
di, kimisi iki ay dedi. İleriye sürülen bu teklif
ler hangi kıstas üzerine arkadaşlar? Onlar daha 
ziyade politik ve psikolojik esaslara dayanıyor
lar. Daha fazla olursa demokrasinin bünyesi ren
cide olur, diyorlar. Hangi demokrasinin bünyesi 
arkadaşlar? Evim j^anarken, memleket bu halde 
ıstırap çekerken demokrasi şu tarafta durakalsm. 
Müsaadenizle evvelâ vatanım, milletimin selâ
meti. Onlar hürriyetimden, hattâ hayatımdan da 
üstündür. (Bravo sesleri) Şu halde ne olmalı? 
Eldeki rakamlara nazaran mevkufların sayısı 
dört bine yaklaşmıştır. Dört bin farz edelim. Bun
lar birer birer mahkeme karşısına çıkacak, yar
gılanacak. Birer saat sürse, dprt bin saat eder. 
Güne taksim edersek 166 gün eder. îdarei örfiye 
lazımsa, ondan bir iş bekliyorsak, en az altı ay 
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devam etmelidir. Icabederse daha fazla uzatmak 
Meclisi Âlinizin elindedir. Ama ne bileyim, bir 
hava esti, günlük gülüstanlık oldu, biraz sonra 
kaldırmak vaziyeti hâsıl oldu, olur ya, o zaman 
da müddeti kısaltmak sizin elinizdedir, 6 ay ka
bul ettik diye illâ 6 ay devam edecek diye bir 
şey yok. Bu vaziyet tahassui ettikten sonra, ge
ride mesul olanlar, mesul olması lâzımgelenler 
var, hepimizin günlerden beri dillerimizde dola
şan şeyler var. Kafamızın içinde çöreklenip dü
ğümlenen yüzlerce (niçin) var. Fakat bugün bu 
şartlar içinde nasıl olur arkadaşlar. Ortada bir
takım mücrimler her hangi kuvvetin tesiri altın
dadır, biliyoruz, komünistlerin. Müsait hava ta
vazzuh etsin, tehlike atlatılsın, birbirimizle kav
ga edecek duruma gelelim hele, elbette onların 
da hesapları sorulacaktır. Kim olursa olsun ve 
ne olursa olsun arkadaşlar. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

REİS — ihsan Hamid Tiğrel. 
İHSAN HAMÎD TÎĞREL (Diyarbakır) 

— Muhterem arkadaşlar, hepimiz ıztırap 
içindeyiz. Elemlerinizin derinliği yüzlerinizden 
belli. Hâdiseleri tahlil etmek, düşünmek sure
tiyle elemlerinizin artmasına fırsat vermek is
temem. Hepimize ve bütün millete geçmiş olsun. 
Bu felâketten alacağımız bâzı dersler vardır. 
Hâdiseler göstermiştir ki memlekette sinsi ve 
gizli birtakım kuvvetler mevcuttur ve bunlar 
fırsat kollamakta bulunmaktadır. Mevcut iki 
manzaradan biri, servet ve refah düşkünlüğü
nün memlekette, maalesef, inkişaf halinde bu
lunduğudur. Bir kimyager bir maddeyi kimya 
lâboratuvarmda tahlil ettiği gibi, biz de, içtima 
lâboratuvarmda bu hâdiseyi tahlil etmeliyiz. 
Bu refah düşkünlüğünün nereden ileri geldi
ğini, ne gibi sebepler tahtında gelişmiş olduğu
nu tahkik etmeliyiz. Bu hâdise bize bunu icbar 
etmektedir. 

İkinci bir nokta da, anlaşılan, idare cihazı
nın ve işlerin, maalesef, bâzı ehliyetsiz ve liya
katsiz ellere tevdi edilmiş bulunmaktadır. Bu 
ehliyetsiz ellerde idare cihazının bırakılması bi
zi ileride telâfisi gayrimümkün birtakım felâ
ketlere sevk edebilir. Hükümetin başında bulu
nan, ister sayın Adnan Menderes olsun, ister ye
rine gelecek her hangi bir zat olsun, idare ciha
zının, memleketin ihtiyacı ile mütenasip olarak 
nazarı dikkate alınması, işlerin başına ehliyetli 
adamların getirilmesi lâzımdır. Bu hâdise biz» 
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bunu anlatıyor. Hükümetin bundan intibah his
sesi alacağını ümidederim. 

Bu hâdiseden sonra örfi İdarenin ilânına lü
zum var mı? Yok mu? Hususundaki noktai na
zarıma geliyorum. İdare cihazının ve emniyet 
teşkilâtımızın, Eshabı Kehif gibi uykuya daldı
ğı bir zamanda memleketin mukadderatını bun
lara bırakmak hususunda bir teklifte bulunmak 
benim vicdanımın kabul etmiyeceği bir şeydir. 
Ne zaman ki idare cihazını, hakikaten memle
ket mukadderatını lâyıkiyle kavrıyan ve icab-
eden tedbirleri alan insanların eline tevdi ede
riz, işte o zaman İdarei örfiyeye lüzum yoktur. 
Ama bu hâdise de bize göstermiştir ki, böyle bir 
kuvvete, İdarei örfiyeye lüzum vardır. Bunu 
vicdanımın kanaatiyle söylüyorum. 

Yalnız arkadaşlar, memleketin hakiki sahi
bi millettir, onun da mümessili sizlersiniz. Biz 
şimdi memleketin bu işini İdarei örfiyeye teslim 
ettikten sonra gidip yan gelirsek, bizi, ne tarih 
ve ne de millet affetmez. Örfi İdareyi kabul edi
yorum. B. M. Meclisinin toplantısı müstemirdir, 
müstemirren toplandığına göre hemen dağılma
malıdır. Mûtat toplantılarımıza devam etmeli
yiz. Murakabemizi yapmalıyız, İdarei örfiyenin 
ne şekilde işlediğini, ne gibi tedbirler aldığını, 
milletin mümessili olarak burada daimî surette 
gözden geçirmeli ve murakabe etmeliyiz. Ben 
bu kayıt ve şartla ancak İdarei örfiyeyi tasdik 
ederim. 

REİS — Arif Kalıpsızoğlu... (Yok sesleri). 
Sinan Tekelioğlu... 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlar, Türk milletinin ıstırablarmı bu
rada size izah etmeye lüzum olmadığına kaniim. 
Çünkü hepiniz benden daha çok bu ıstıraba şa
hit ve vâkıfsınız. Hükümetin almış olduğu ted
bir tıpkı Kore harekâtında olduğu gibi gayet ye
rindedir. Bu tedbirden ve bu karardan dolayı ken
dilerini tebrik etmek hepimiz için bir vazife ve 
borçtur. 

Arkadaşlar 700 senelik tarihimizi karıştırırsak 
görürüz ki, Türk milletinin her hangi bir idare 
adamı, her hangi bir devlet adamı hiç bir zaman 
mabede tecavüz etmemiş ve onu korumuştur. 
Şimdi medeniyet seviyesinde birçok milletlerin 
üstüne çıktığımız şu sırada bizi din ile, dinlerle 
mücadele eden insanlar vaziyetine koyanları ara
yıp bulmak, demin bir arkadaşımız bu idam sö
züne kızmıştı. Ama ben de söyliyeceğim. Mecli-
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t sin önünde sehpaya çekmek bizim vazifemiz ol

malıdır. 
Arkadaşlar, acaba bunu kim yaptı, acaba bu 

hareket bu kadar mı devm edecekti? Yoksa daha 
gerisi var mı idi? Senelerden beri bu hareketlerin 
ufak ufak modellerini görmedik mi? Üniversite
ler Önünde, şurada burada gördük. Memleketin 
her tarafına bu gibi tohumları saçanlar var, Hü
kümetin zayıf olduğunu idrak ederek bizi yık
mak istiyenler var. Bâzı hâdiseleri fırsat bilerek 
bundan istifade etmek istiyenler var. Bunlar bu 
hâdiseyi yaptılar. Acaba bu kadar mı idi? Hayır 
arkadaşlar. Değildi arkadaşlar, gerisi vardı, ikti
dar... İşte arkadaşlar, Başvekil Beyden rica edi
yorum, istirham ediyorum, ben de deminki ar
kadaşım gibi istirham ediyorum, idare başına ha
kikaten iyi arkadaşlar arasın, seçsin. Bütün bir 

I millet ıstırap içindedir. 
Dün İzmir'den geliyordum, Balıkesir'den ge

çiyordum, bir karakol kumandanı beni çevirdi, 
dur dedi, durdum, kendi arabamla geliyordum. 
Benden evvel bir araba geçmişti onu bıraktı, çe
virmedi, onu aramadı, senin arabanı muayene 
edeceğim dedi. Bütün eşyalarımı mı dedim, evet 
dedi, içinde ailemin çamaşırları var, huduttan 
gelmiyorum, Türk Devleti hudutları içinde sey
yah at ediyorum, dedim pekâlâ muayene et, ben
den evvel geçen arabayı niçin muayene etmedin 
dedim, o; ecnebi idi dedi. O halde ben de mebu
sum dedim. Açtım kapılarımı arkasına kadar bu
yurun muayene edin dedim, bavullarımı göster
dim. 

Şimdi arkadaşlar örfi İdare denildiği zaman 
yalnız İstanbul'da değil, yalnız İzmir'de değil, 
yalnız Ankara'da değil her yerde yoldan geçen 
herkes aranır ve rahatsız edilir mi? 

Dahiliye Vekilinden rica ederim böyle lüzum-
I suz ve mantıksız işlenen hareketlere mâni olsun

lar. Ellerindeki kanunlara riayet etsinler. İşte 
arkadaşlar bizim vaziyetimiz o kadar mühim
dir ki biz demir çenber içine girmiş bir Devletiz. 
Ondan sonra millet ehil olan partimizi, biz de içi
mizden bir Hükümet seçtik ve onların itimadımı
za lâyık bir şekilde çalışacağına inanıyoruz. Bu
nun için kendilerine daima itimat reyi veriyo
ruz. Yalnız bâzı arkadaşlar burada konuşurken 
ekalliyet mebusu olarak konuştuklarını ifade 
ettiler. Onlar ekalliyet mebusu değildir. Hepi
miz Türküz. Aramızda hiçbir fark yoktur. Bir 
zat kalkıyor İstanbul'dan istediği yere kadar 
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gidiyor ona hiçbir yerde dinin nedir diye sor
muyorlar. Biz hiçbir zaman hiçbir kimsenin di
nine tecavüz etmedik. Onun için o arkadaşa ri
ca ederim azınlıktan mazmlıktan bahsetmesin
ler. Onlar bizim kendi evlatlarımızdır. Bizim 
kendi vatanımızın tebaasıdır. Biz ne isek onlar 
da odur. Onlara da aynı surette muamele ettiği
mizi söylemekle vazifemi ifa etmiş oluyorum. 

Bir arkadaşım dinden behsettiler. İrtica var
dır dediler, irtica yapacak adam yoktur, eski 
neslin en eski adamı benim, hangi dinde irtica 
yaparım acaba? Fakat başka dinlerde irtica olu
yor, meselâ: Kıbrıs'ta papas irtica yapmıyor mu? 
Biz de hangi hoca kalkıp da Kıbrıs'tan bahsetti. 
Arkadaşlar, bu memlekette irtica yoktur. Hiçbir 
zaman da doğmıyacaktır. 

Bir arkadaşımız diyor ki, İstanbul'da Örfi 
İdare olmamalı, biz îdarei örf iyenin aleyhinde-
yiz, diyorlar. 

Sayın arkadaş, onları serbest bırakalım da 
bu memlekette istediklerini rahatça yapsınlar mı, 
buraya gelip bizi kessinler mi, kolumuzdan tu
tup kapıdan dışarı atsınlar mı? 

Biz bu memleketin idaresini, mukadderatını 
üzerine almış bir heyetiz. Hiçbir şeyden korkmı-
yarak memleketin tamamiyetini, istiklâl, şeref ve 
haysiyetini muhafaza etmek için ne yapmak la
zımsa yapacağız. Kore harbine girmekle memle
ketin şecaat ve cesaretini gösterdik. Bu hâdisede 
kiliselere, mabetlere tecavüz eden insanların 
Türkler olmadığını ispat edeceğiz. Bu, bizim için 
bir borçtur. (Alkışlar). 

REİS — Hamdullah Suphi Tanrıövcr. 
HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (İs

tanbul) — Aziz arkadaşlar, bir gün olur bütün 
millet, bir tek adam olur. Bir gün olur Büyük 
Millet Meclisi bir tek adam olur. Dinledim, 
gördüm, kanaat getirdim; bugün Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bir tek adamdır, kendisini 
çok mahzun eden, millî izzetinefsini rencide 
eden bir hâdise memleket toprakları üzerinde 
cereyan etti. Kederini içimizde çok derin duy
duk. Şahsan semt semt dolaşarak bir fikir 
edinmek istedim, şahadetimi huzurunuza geti
riyorum : 

Türk milleti çok rencide olmuş, o, sokaklara 
atılan, ayaklar altında ezilen kumaşlar gibi 
millî izzetinefsinin ayaklar altına atıldığını 
idrak etmiştir. Halk bu kederi ile içi yanarak 
o feci manzarayı seyrediyor ve dolaşıyordu. 

1955 C : 1 
Muhterem arkadaşlarım, vakanın daha kısa 

bir tahlili vardır, sizi çabucak benim sözlerim
den kurtarır. Ancak; bir de vakanın daha geniş 
bir tahlili var ki, ben onu intihabetmek istiyo
rum, çok yorgun değilseniz size bu iki hâdisenin 
tarihî bir görüşle ufak bir felsefesini yapmak 
arzusundayım. 

Bu hâdisede asıl hedef Kumlardı. Maalesef 
onlarla beraber bâzı Ermeniler de bâzı Türkler 
de ziyan gördüler. Kör bir kasırga bir taraftan 
estirilmiş, yerinden koparılmış ve neticede bu 
hâdise ortaya çıkmıştır. 

Evime en yakın olan caddeye çıktım. Bu
rası Gazi Bulvarıdır, oradan gençleri seyrettim. 
Ben bahçeındeki az bir toprağı taşıtmak için 
altı gün bir kamyon bekledim. Şimdi 21 kam
yonun, hepsinin elinde yeni Türk bayrakalrı 
bulunan birtakım adamlarla dolu olarak geçi
şini seyrediyorum. Arkadan 13 otomobil geli
yordu, onlar da geçti. Gayet kısa bir zamanda 
bu salgın, bu kötü hareket, bu şuursuz hareket 
her istikamete yayıldı, Adalara gitti, Boğaz'm 
sahillerine, Beyoğlu'nun birçok semtlerine gitti. 

Kıbrıs meselesi mevzuubahis olduğu vakit 
matbuat alâkadar oldu. Biz şahsan bununla 
alâkadar olduk ve düşündük. İki tarafta da 
coşkunluklar var, kendi kendini idare etmekten 
âciz olanlar var. Fakat iki tarafta da iki millet 
var ki, münasebetleri çok eskidir, çok eski birer 
tarihleri ve her birinin medeniyet tarihinde ehem
miyetli birer mevkileri var. Kalem adamlarımız, 
münevverlerimiz bazen (ileri bir medeniyet se
viyesine varmak için) şeklinde bir tâbir kulla
nırlar. Emin olunuz bu tâbiri hiçbir zaman gön
lüm ağlamadan dinledim, diyemem; her duyu
şumda gönlüm ağlamıştır. Sanki Türk milleti 
medeniyetsiz bir milletti de şimdiki gayretleri
mizle medeniyete kavuşacaktır. Fahiş hata, çirkin 
hata ve nasıl bu kadar eski bir milletin efradı 
tarafından kullanıldığı anlaşılmıyan bir hata. 
Biz bütün tarihimizde Heredot'un «Altın Dağ
larında» Orta - Asya'da 2600 sene evvel kurul
duğunu bize anlattığı ilk Türk devletinden bu 
yana, Çin'de, Şimal ve Cenup tahtlarında 20 de
fa hükümran olduk. Hindistan'da koskoca bir 
tarihimiz var. İlmî mesuliyeti üzerime almadan 
söyfiyemem, bize Güstove Löbon, Milâttan 5000 
sene evvel Hayber Geçidinden Hindistan'a ak
mış olan Türklerden bahseder. Bu uzak devirle-
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ri bırakıyorum. Gayet mazbut, tarihin ışığı al
tında seyri mümkün Türk devirleri var ki, 
(1865) e kadar devam eder, emin olunuz her ye
ri ayrı ayrı ehemmiyette muazzam medeniyet de
virleridir. Bu devirlerde diller de, dinler de, mil
letler de barınır. Afganistan'da, iran'da, Arap 
dünyasında, Avrupa'nın Şarkında, Anadolu'nun 
ortasında ve nihayet Balkanlarda ve Afrika'nın 
Şimalinde bütün tarihte bir devletin hudutları 
arasında hiçbir zaman bu kadar toprak toplan
mamıştır., diyebileceğimiz vüsatte bir imparator
luğumuz vardı. Asya'da (Kafkasların Garba mü-
tevecih mailesi dâhil) koskoca bir imparatorlu
ğumuz vardı. Bütün bu tarih bir noktada değiş
mez: Bu nokta, Türklerin devlet kurduğu yerde 
dillere, dinlere ve milletlere kudsi hüviyetiyle ya
şamak imkânını vermiş olmasıdır. 

Biz daima koruduk ve daima dışardan ken
dilerine siyasi müşteri arıyanlar çıktı. 

Avrupa'nın bir yayılma ve müstemlekecilik 
devri vardır. Osmanlı İmparatorluğunu, Ruslar 
başta olmak üzere, parça parça ve içerdekileri 
tahrik etmek suretiyle ayaklandırdılar, ihtilâller 
oldu ve nihayet bizimle aralarında, bazen içteki-
leri de mutazarrır eden, mücadeleler vukua gel
di. 

Şimdi günün vakasını tahlil etmek istiyorum. 
Şihsi kanaatim »Yunanistan'da ve burada kale
minin mesuliyetini duymıyanlar, insanlığın me
suliyetini duymıyanlar tahrikler yaptılar. îki 
milleti daima yanyana tutmak lâzım iken ayırma 
tehlikesi gösteren yollara saptılar. Gençlerin hep
si yetişkin adamların, güngörmüş adamların ol
gunluğuna malik değildir. 

îki kelime üzerine dikkatinizi celbedeceğim, 
Türk lisanında gençliği «delikanlı» kelimesiyle 
tarif ederler; gençlik delikanlılıktır. Delikanlıla
rı tahrik ediniz, cemiyetler vücuda gelir, ellerine 
geçen meseleyi koskoca bir dâva halinde şişirir
ler ve bunun peşine düşerler. Bu çok defa pek 
tehlikeli olabilir. Bu sebeple memleketimin selâ
meti için temenni ediyorum, Hükümetimizden 
rica ediyorum : Çok genç zümrelere iç siyaset 
ve dış siyaset dâvalarını istedikleri gibi münaka
şa etmek serbestisini vermesinler. (Bravo sesleri) 
Size ikna edici bir misal vereceğim : 

Sene 1949 Türkocağmı evvelâ evimde açtım. 
Kıbrıs'tan 62 kadın ve erkek muallim geldi. Kıb
rıs meselesini benimle konuşmak istediler. Arka
daşlarım da hazırdı. Kürsüye çıktım, Kıbrıs 
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j hakkında düşündüklerimi söyledim. Bu düşün

düklerimi size tekrar edeceğim. Millet Meclisi 
olarak beni bu noktada dinlemenizde bir faide 
ümidediyorum. 

Kıbrıs'ta yüz bin kişilik bir ekalliyetimiz var. 
Elbet Türk milleti bütün Türk ekalliyetiyle alâ
kadardır. Fakat acaba Kıbrıs ekalliyetiyle di
ğer ekalliyetlerden ziyade mi alâkadardır?. Ho
calara sordum, dedim ki, sizin için Kıbrıs'taki 
Türk ekalliyeti dünyanın en mühim ekalliyetidir, 
lâkin burada oturan Türk için Kıbrıs'taki Türk 
ekalliyeti dünyanın en mühim ekalliyeti değildir. 
Başka bir yerde, Yunanistan'da ekalliyet var 
mı?. Var. 12 adada var, Rodos'ta var, Garbi -

j Trakya'da var. Hepsi birden küçük birer ekal
liyettir. Bulgaristan'daki Türk ekalliyeti daha 
büyük bir ekalliyettir. Bütün nefye, cebrî sür
günlere, tehcirlere rağmen bugün kalbimiz müs
terih olarak, hakikata çok yakın olduğunu uma
rak söyliyebiliriz. Bu ekalliyet altı yüz bindir. 
Yugoslavya'da üç yüz bin var.. 

Şaşacaksınız belki, belki okumadınız, belki 
işitmediniz, Arnavutluk'ta (Konyalı) adı altında 
Türkler var. Konya kıyafetiyle orada geziyorlar. 
Bir ufak ekalliyettir. 

Şimale çıkarsak Romanya'da, çok yerini gör
müş, semt semt dolaşmış, köy köy ziyaret etmiş 
ve misafir kalmış bir adam sıfatiyle söylüyorum, 
beş yüz bin Türkümüz var. Eğer daha Şimale 
giderseniz Rusya hudutları içinde... Emin olu
nuz bu sözlerime bir tek siyasi emel sokmuyorum, 
imkânın, memlekette vazife alan adamlar ara
sındaki ölçünün tam miyarı olduğuna kaaniim; 
ölçüsüz, imkânsız dâvaların peşine düşmek yal
nız hayal değildir, bazan hüsrana sebep olur. 

Bana Fransız Büyükelçisi Dormeson sordu : 
«Rusya hudutları dâhilinde ne kadar Türk var?» 
Dedim ki; hâtıramı tazelemek lâzım, on beş yir
mi sene var ki, bu bahsi tekrar mütalâa etmedim. 
Yanımda bulunan merhum arkadaşım Yusufzade 
Emin Beyle beraber Sovyetlerin 1938 istatisti
ğini gözden geçirdik; orada bir tek defa Türk ke
limesine rasgelmezsiniz, Türkmen kelimesi var
dır, Özbek kelimesi vardır, Başkırt vardır, Ka
zak vardır, Azerî vardır, Kazanlı vardır, fakat 
Türk kelimesi yoktur. Biz onları alt alta yazdık, 
bir yekûn çıkarttık, çok şaşacak mısınız? 41 mil
yon çıktı. 

' Arkadaşlar; bir Çin Türkistanı olduğunu bi-
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liyorsunuz. Çinliler itimada lâyık bir nüfus kay
dı yapmamışlar. Bildiğimiz maalesef çok dalgalı 
bir şeydir. Beş milyonla, on milyon arasında. Af
ganistan'ın Şimalinde muazzam iki vilâyet var
dır, koskoca bir diyardır, bir iklimdir, Türklerle 
meskûndur. Orada bir Afgan Türkistanı var... 
İran'da varız, İrak'ın Şimalinde, Suriye'nin Şi
malinde varız... Mısır'da, Tunus'ta, Cezair'de, 
eski Osmanlı devrinden kalmış bir asîl zadegan 
sınıfı vardır. Türkçeyi hemen hemen unuttular, 
fakat Türk babalardan geldiklerini pek iyi bilir
ler. Bu muazzam Türk ekalliyetleri dünyasında 
Kıbrıs meselesine vereceğimiz ehemmiyet nedir? 

Hakikata çok sadık kalmak istiyen, memle
ket meselelerinde hayali kendisine rehber etmi-
yen bir adam sıfatiyle söylüyorum, bizim orası 
için en doğru emelimiz, günün birinde bomboş 
Anadolu'ya, 60 milyon adamı barındırmak kabi
liyetinde olan Anadolu'ya bu ekalliyetin gelip 
yerleşmesini istemektir. (Yanılıyorsun, sadede 
gel sesleri). 

Niçin böyle ümitsizsin?, diye bana sorunuz. 
(Gürültüler) Bırakın, beni dinleyin arkadaşlar. 
Evet, bu hoşunuza gitmez belki, sizi de mesnedi 
olmıyan cereyanlar içine katıp sürüklemiş olabi
lirler. Ben doğru bildiğimi söylüyorum, burada. 
Arkadaşlar, acaba hudutlarımızdan mütemadi 
muhacir gelip akmıyor mu? (Gürültüler). 

REİS — Hamdullah Bey, mevzu dağılmasın. 
HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (De

vamla) — Mütemadi muhacir seli akıyor. Şim
di.... (Gürültüler) Arkadaşlar, şu noktayı, şu 
cümleyi size niçin söyledim, beni beş dakika da
ha sabır ve sükûnla dinleyiniz, anlıyacak ve ka
bul edeceksiniz. Siz Yunan istiklâlinin nasıl vu
kua geldiğini hatırlıyor musunuz? Yunan istik
lâli sırasında Hurşit Paşa kumandasındaki 80 
bin Türk askeri ve zavallı İkinci Mahmud'un 
kendisine karşı isyan etmiş olan Kavalalı Meh
met Ali'ye müracaatı neticesinde, İbrahim Paşa 
kumandasında gelmiş olan Mısır ordusu ile Yu
nan istiklâl hareketini ezdik. Misolongi'sine de 
girdik, Atina'sına da girdik. Lâkin Yunanistan 
nasıl teşekkül etti? Nevarin'de bizim donanmamı
zı yakan Fransa, İngiltere... (Gürültüler). 

REİS — Hamdullah Bey lütfen bu bahsi bı
rakınız. 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (De
vamla) — Arkadaşlar, ben kürsüyü bırakıp in-
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j meye tamamen amadeyim, eğer yalnız bir İdarei 

Örfiye varsa, muazzam ekseriyet kararımızla onun 
çıkacağını zaten biliyorum. Onun için ben ne 
söyliyeyim. O zaten çıkacaktı. Ben size bu karşı
nızdaki meselelerin mahiyetini anlatmak istiyor
dum. 

I Bize Avrupa, Yunan istiklâlini tasdik ettir
di. Tesalya Muharebesini yaptık, 12 yaşında bir 

! çocuktum. Tesalya Muharebesini biz kazandık, 
I fakat bize üstelik Girit'i verdirdiler. 

REİS — Sadet dâhilinde kalmanızı rica edi
yorum. 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (De
vamla) — Peki. 

Asıl bahsimiz İdarei örfiye meselesidir. Mü
teessir olduğum şu; onu söyliyeyim : 

İstanbul, fevkalâde ehemmiyet verdiğimiz bir 
j yerdir. Cumhurreisimizin Hükümet Reisinin ve-
j killerin, mebusların ekseriyetle gittiği yerdir, 

Koskoca bir suikast hazırlanmış, memleketin 
her tarafında aynı saat içinde tahribat yapabi
lecek tedbirlerin hepsi alınmış, hazırlığı tamam-
dır, fırsat saatini bekliyor. Ve bu fırsat saati 
geliyor, çünkü son derecede mahirane tertib-
edilmiş bir darbe Atatürk'ün evini ve onun ya
nındaki Konsoloshanemizi istihdaf etti ve bu 
darbe derhal patlak verdi ve memleket içinde 
tahribat başladı. 

En büyük kederle dinledim, memleket hissi
nin kalbinde çok derin olduğuna kaani oldu
ğum arkadaşımız Kız Lisesinin Müdürü bana 
dedi k i : «78 kilise yakıldı». Billâh Türk tari
hinde böyle bir şey yok arkadaşlar. Çok feci, 
ben şahsan Varlık Vergisinin matemini tutmuş 
olanlardan biriyim. O gün Bükreş'ten mektubu
mu yazdım, utandığımı söyledim, yanlış oldu-

ı ğunu söyledim, se,fir arkadaşlara nasıl cevap 
verebileceğimi bana öğretiniz, dedim. Bu defa-
ki, ondan on kere daha vahimdir. Maalesef top
raklarımız üzerinde bu da oldu. Şimdi Hükü
met (Gürültüler) Evet yanlıştır, olmıyacaktı, 
tamamen yanlıştır. 

Arkadaşlar, şimdi Hükümet bizden bir İda
rei örfiye kararı istiyor. İdarei örfiye kararı 
doğrudur. Uzun sürmemesini temenni ederiz. 
İnşallah şartlar yine eski müsait haline avdet 
eder. Divanı harbler vazifesini görsün. Büyük 

l mücrimleri yakalasın, bu vakanın tekerrürü
ne mâni olacak mühim tedbirler alsın ve biz de 

ı memleketimizde yeniden utanmak ve kahrolmak 
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ihtimalinden kurtulduğumuzu düşünerek ko
nuşmakta devam edelim. (Kâfi, kâfi sesleri). 

REİS — Arkadaşlar, müzakerenin yeterliği 
hakkında verilmiş takrirler var. Ancak Hükü
met de konuşmak istiyor. Sözü Hükümete veri
yorum. 

DEVLET VEKİLİ VE BAŞVEKİL YAR
DIMCISI FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar, benden evvel burada ko
nuşan hatipler memleketin, milletin mâruz kal
dığı büyük felâketi belirttiler. Bunun hakika
ten tasviri çok zordur. Bu büyük bir felâkettir, 
böyle bir felâkete mâruz kalmış olmak hepini
zi, bütün milleti, hangi dine, hangi millete, ne
reye mensup olursa olsun farksız olarak, üzmüş
tür. Çünkü bu felâket, maddi ve mânevi zarar
lar milletin her ferdinin omuzuna, vicdanına 
çökmüştür. Bu gibi büyük ve beklenilmiyen fe
lâketler karşısında tarihin türlü türlü tecelli
lerini görmüş milletlerin başında belki Türk 
milleti gelir. Türk milleti tarihin en büyük fe
lâketlerini, en şanlı ve şerefli zaferlerini idrak 
etmiştir. Türk milleti kemali sabır ve vakar ile 
bunların çaresini elbette ve elbette bulacaktır. 
Onun bütün tarihi, azmi, iradesi bunun en bü
yük delili ve kâfilidir. Bu vaziyetlerde Büyük 
Millet Meclisinin ve Büyük Millet Meclisindeki 
muvafık, muhalif bütün mebus arkadaşların ay
nı hislerle mütehassis olması millî tesanüt ba
kımından takdire değer. 

Yalnız şurasını esefle kaydetmeden geçemi-
yeceğim ki, muhalefet adına konuşan iki hatip 
hemen hemen, kelimeler birbirinden ayrı fakat 
ruh ve mâna itibariyle yekmeal olarak konuştu
lar ve bu konuşmalarında âdeta hâdiselerin her 
tarafının karanlık olduğunu, hazırlanışının, inki
şafının nasıl olduğunu ve bunun meçhul bulun
duğunu ifade ettiler. Asayiş ve emniyet kuvvet
lerinin âdeta lâkaydı olduğundan bahsederken bu
nun zımnen olsun bir nevi Hükümetin tervicetti-
ği bir hareket şeklinde göstermeye gayret etti
ler. Bundan dolayı bir vatandaş sıfatiyle ve ikti
dar partisinin bir ferdi olması sıfatiyle büyük bir 
üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterini. Haki-
kata bu kadar aykırı, insafa bu kadar sığmaz bir 
söz bu kürsüden böyle bir günde, böyle şartlar 
altında soylenm.em.eli idi. O esnada İstanbul'da 
bulunan Hükümet erkânı ve bizzat Devlet Reisi 
çapulculara karşı arabalarından inerek doğrudan 
doğruya mücadele etmişler ve Pendik'ten Haydar-

1955 C M 
paşa'ya kadar yol üstünde rasladıkları 150 ça
pulcuyu kamyonlara doldurtarak jandarmaya tes
lim etmişlerdir. 

Arkadaşlar şundan bundan, emniyet kuvvet
lerinin zafiyetinden, vaktinde haberdar olamadı
ğından bahsettiler. Şunu söyliyeyim ki, bu hâdi
seden Hükümet evvelce haberdardı. Ona göre bâ
zı tertibat da almıştı. Fakat bu hâdisenin günü 
ve saati muayyen değildi, ve bu bütün gayretle
re rağmen âdeta bir baskın şeklinde her tarafta 
birden tecelli etmiştir. (Sağdan : Gürültüler, 
tedbirler noksan sesleri) Hatırlarsınız tarihte bu
na benzer hâdiseler çok olmuştur. Bunun en ya
kın misali Pearl Harbour'da Amerikan donanma
sının mâruz kaldığı felâkettir. Bütün istihbarat 
vasıtalarının cnvaına malik olan, maddi ve mâne
vi her şeye malik bulunan ıbüyük bir devlet, 
adaya gelip baskın yapıncaya kadar, Japon do-
n an mas mm h areketinden haberdar olm amıştır. 
(Gürültüler) Binaenaleyh tarihte emsali çok olan 
hu gibi gafletlere tesadüf edildiğini unutmamak 
lâzımdır. 

Sonra bunda elbette birtakım mesuller de var
dır. Tahkikat başlamıştır. Tahkikatın neticesin
de bu mesailer, hâdisenin failleri teker teker, en 
ufağın «hin en büyüğüne kadar meydana çıkarı
lacaktır. Fakat henüz tahkikat yeni başlamış iken 
bu mesulleri ve mesuliyetleri birer birer hemen 
tesbit etmeye adalet bakımından maddeten im
kân yoktur. Onun için bir müddet beklemek lâ
zımdır. 

Biliyorsunuz ki; şimdiye kadar tevkif edilen
lerin sayısı aşağı - yukarı 3 000 i geçmiştir. Bü
tün bunların neticesinde tecelli edecek hakikati 
biraz beklemek lâzımdır arkadaşlar. 

Şimdi müsaadenizle hâdisenin mahiyetini ve 
kısaca umumi hatlarını izah edeceğim. Hâdise 
Kıbrıs hâdisesinden dolayı bilhassa gençler ve 
umumiyetle! vatanperver insanlar tarafından ta-
kibedilen vatani bir hâdise olarak meydana 
çıktı, fazla galeyanlı bir kısım gençlik bu mev
zuda çok fazla hassas davranıyorlardı. Diğer 
taraftan matbuat da bu hassasiyeti mütemadi
yen t,*dı.rik etmekte idi. Hattâ yalnız matbuat 
değil, siyasi partiler de bu hususta âzami gayret 
sari: ediyorlardı. Hattâ bu meselede hükümetin 
kâfi derecede faal hareket etmediğini bir kusur 
olarak, tenkid mevzuu olarak ileri sürüyorlardı. 
Bu suretle zemin, muhtelif faktörlerle hazırlan
mış oldu ve nihayet maksadı mahsusla, Selâ-
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nük'te patlıyan meşhur bomba haberi buraya ; 
gelirgelmez, derhal arzu edilen fırsat ele geçi
rilmiş oldu. Komünistler derhal harekete geç- j 
tiler ve gençliğin vatanperverlik tezahürü gibi j 
görünen bu hal birdenbire mahiyetini değişti
rerek ve tahripkâr bir hal aldı ve her tarafa 
hücumlar, yakmalar, yıkmalar başladı. Çünkü 
komünist unsurlar hâdiseyi evvelce tertipledik
leri gibi sevku idareyi ele geçirmişlerdi. Zemini 
aylar ve aylarca evvel hazırlamış olmasalardı 
böyle bir hâdise vukua gelmez, meydana elbette 
çıkmazdı. 

Sevgili arkadaşlarım, hâliseleri dar olarak 
değil, umumi seyirleri içinde mütalâa etmek 
lâzımdır. Dünyanın bu son aylarının umumi 
vaziyeti içinde, Asya'da ve Avrupa'da Komünist 
faailyeti gözden geçirilecek olursa bu hâdisenin 
nasıl ve niçin hazırlandığı gayet iyi anlaşılır. 
Biliyorsunuz ki Türkiye, bugün Yakın ve Orta -
Şarkın ve Balkanların âdeta emniyet temelini 
teşkil eden bir kilit taşı, ve maddi ve mânevi 
varlığiyle ve kuvvetiyle, komünizm tehlikesine 
karşı diğer sahaları koruyan bir kale mesabe
sindedir. îşte Türkiye'nin umum dünya vazi-
yetindeki bu harikulade ehemmiyeti dolayısiyle-
dir ki uzun zamandan beri komünizm faaliyeti 
Türkiye'nin üzerinde temerküz etmiş ve fırsat 
bulup onu yıkmak için her türlü tedbiri almış, 
hiçbir fedakârlıktan çekinmemiştir. Vaktiyle bu
rada, bu kürsüde muhalefette bulunduğumuz 
sırada sağcılık, solculuk kanunu müzakere edi
lirken söylediğim sözleri tekrar edeceğim. Bu 
komünizm propagandası Türkiye gibi bir mem
lekette esas mahiyetiyle tecelli etmez. Vatan
perverlik, müfrit vatanpervarlik kisvesine bü
rünür, dindarlık, mutaassıplık kisvesine bürü
nür; her türlü kisveye bürünür. Hürriyetper-
verlik kisvesine bürünür, demokrasi gidiyor, 
mahvoluyor, diye onu içten vurur. Bu suretle 
memleketi mahvü perişan eder. Memleket efkârı 
umumiyesi üzerinde asap bozucu hareketler ya-
ratır, onun nüfuzunu kırmaya çalışır. 

Muhtelif memleketlerde faaliyet tarzı hakkın
da tetkikatta bulunulacak olursa, bu arz ettiğim 
hakikatler her memlekette türlü türlü misalleri 
ile teker teker meydana çıkarılabilir. Memleket
te 'aylardan beri devam eden siyasi mücadeleler, 
partiler arasındaki münasebetlerin vaziyeti, mü
temadiyen halkı tehyiç suretiyle ayakta tutan, 
daimî surette asabı tevettür halinde bulunduran I 
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mücadeleler işte nihayet bu gibi fırsatlar sıra
sında menfi kuvvetler tarafından bu şekilde is
timal olunabilir. Bu hâdise onun bir delilidir. 

ŞERAFETTİN AYHAN (Sinob) — 1946 
dan 1950 ye kadar neden olmadı? 

REİS — Müsaade edin, hatibin sözünü kes
meyin. 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Buraya ge
lir konuşursunuz, cevabını alırsınız. 

Biliyorsunuz, Kıbrıs'ta ilhak hareketini teş
vik eden, körükliyen, Atina'da aynı faaliyete ta
raftar temin eden, buna mukabil bizde de asabi
yeti tahrik eden, Selanik'te bombayı patlatan 
ve telgrafa çeken eller aynı ellerdir, aynı teşki
lâttır, aynı sistemli, aynı merkezin sistemli ha
rekâtıdır. (Bravo sesleri) 

Hattâ bunlara karşı gözümüzü yumarak, teh
likelerden tamamiyle tegafül ederek meseleleri 
basit bir siyaset oyunu tarzında tetkik etmek 
memleketin menfaati, memleketin selâmeti namı-
na tecviz edilemiyecek büyük bir hata olur. 

İstanbul'da hâdisenin başlangıcına, süratle 
inkişafına, takibettiği usullere ve gayelere dikkat 
etmek dahi bunun bir komünist hareketi olduğu
nu anlamaya kâfidir. 

Mabetlerin yakılması tamamiyle bir komünist 
taktiğidir. Türkiye'de, Türk tarihinde mabet 
yakılması gibi bir hâdise vâki değildir. Bunu ya
panlar doğrudan doğruya Türkiye ile Yunanis
tan arasındaki dostlukları bozmak, Türkiye'yi 
Garp âlemine karşı geri, mürteci ve mutaassıp 
göstermek; bu suretle tarihin eski karanlık de
virlerine gitmek ve Türkiye'yi oraya götürmek 
istiyen meşum kara kuvvetlerdir, kızıl kuvvet
lerdir. 

Hükümet tetkikatmı ikmal ettikten sonra 
vaziyet tamamiyle anlaşılacaktır. Bugün tahri-
bedilmiş, yanmış yıkılmış olan beş bin bina, dük
kân ve apartman yalnız Rumlara ait binalar de
ğildir. Bunların içinde Türklere, Ermenilere, 
Musevilere ait olanlar da vardır. Hâdise Rumla
ra karşı husumet kisvesi altında başlamışsa da, 
hakikati halde tamamen bir komünist hareketi
dir. Memlekette servet namına, mal namına ne 
varsa tahribetmek için girişilen meşum bir ha
rekettir. Hâdisenin istanbul'la beraber Ankara'
da ve İzmir'de ahenktar olarak tecelli etmesi bu
nun tam bir tertip olduğunu, zannedildiği gibi 
mahdut bir sahaya şâmil bulunmadığını göster
mektedir arkadaşlar. 
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Demin bâzı arkadaşlar îdarei örfiye lâzım 

mı, değil mi, kısa mı olmalı, uzun mu ol
malı diye bahsederken, «Artık hâdise geçmiş
tir, şöyledir, böyledir» tarzında beyanda bu
lundular. Hayır arkadaşlar, mâruz olduğu
muz büyük suikast hâdisesi geçmiş değildir. 
Biz henüz bu hâdisenin içinde bulunuyoruz. 
Bugün biz Hükümet olarak her ihtimale kar
şı âzami tedbirli bulunmak mecburiyetindeyiz. 
Bütün memleket bugün tehlikeye düşmüş olan 
tehlikede gibi görünen emniyet ve asayişinin te
mini için Hükümetin en sert, en şiddetli ted
birler almasını yekavaz alarak istiyor. Hükü
metin istediği, huzur ve sükûndur. Düşünce
lerimiz her hangi bir siyasi fikrin tazyiki al
tında değildir arkadaşlar. Hükümetiniz dahi 
Meclisinizin izhar ettiği arzuya tamamiyle tâ
bi olarak aynı ruhla mütehassis olarak tabia-
tiyle bu zararların telâfi edileceğini daha ilk 
günden alâkadarlara bildirmiştir. Hâdiseden 
ra$&r gören vatandaşlar hepsinin hüzünlerine, 
üzfiitıtül<erine ferden ferda kalbden iştirak -et-
raeMeyiz. Fakat derhal şunu ilâve edeyim ki 
bu ferdî mağdurlardan, bu ferdî zarar görenler
den ziyade ve onların hepsinin fevkinde asıl za
rar gören ve asıl mağdur ve mazlum olan bizzat 
Türk milletidir. Biz bunu telâfi için, demin de 
arkadaşlarımızın söylediği gibi süratle tahkika 
başladık ve icabeden bütün tedbirleri aldık. 
Alman tedbirlerin hepsini birer birer şim
diden huzurunuzda izah etmeyi doğru bulmuyo
ruz. Çünkü bu tatbikat bakımından belki bâzı 
mahzurları mucip olabilir. Yanlız şunu temin 
ederiz ki, bu hâdiseyi ika edenlerin süratle 
ve şiddetle cezalarını görebilmeleri ve adale
tin en seri şekilde tecelli etmesi için Hükümet 
bütün kuvvetiyle çalışmıştır ve çalışmaktadır. 

Tetkikat devam ediyor, bu tetkikatm hita
mında mesuller en büyüğünden en küçüğüne 
kadar teferruatiyle tesbit edilecek ve bunlar 
Yüksek Meclisin huzuruna, ıttılaına arz edile
cektir. Başka türlü olması kabili tasavvur de
ğildir. Bu hâdiseyi çıkaranlar müşterek olan 
Türk-Yunan menfaatlerini ve Türk-Yunan mil
letinin arasını bozmak teşebbüsünde icrayi faa
liyette bulunmuşlardır. Yunan Hükümeti tara
fından da, bütün yeryüzündeki medeni millet
ler tarafından da bu hakikatler çok iyi anlaşı
lacaktır. Son aylar zarfında ika edilen zararın 
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tamir olunacağını kuvvetle ümit ve temenni 
ediyorum. 

Sözümü bitirmeden demin arkadaşlarımın 
mevzuubahsettikleri bir iki mevzua da müsa
adenizle cevap vereyim: 

Bir arkadaşımız, toplantıya müsaade edil
diğini beyan etti. Hayır arkadaşlar, hiçbir top
lantıya müsaade edilmemiştir. Eğer gazetelerde 
böyle bir haber çıkmışsa bu tamamen yanlıştır. 
Hükümet ayın beşinde, altısında veya yedisinde 
hiçbir toplantıya müsaade etmemiştir. 

Sonra bir arkadaşımız arabaların yollarda 
muayene edildiğini ifade ettiler. Bunun sebe
bini söyliyeyim. İstanbul'da bu çapulculuğa 
iştirak edenler orada yağmaladıkları eşyayı 
kamyonlara, otomobillere yükliyerek civar vilâ
yetlere kaçırmaya çalışıyorlardı. Bunun için 
İstanbul'da aramalar yapılırken, civar vilâyet
lere de emir verilmiş ve bu sebeple kamyonlar 
ve otomobiller aramaya tâbi tutulmuşlardır. 
Nitekim Ankara'da bu yolla bugüne kadar 14 
kişiden fazla yağmacı tevkif edilmiştir. Bunun 
hikmeti de budur. Bunda belki her hangi bir 
yanlışlık telâkki olabilir. Bunlar teferruat mese
leleridir. Arz ettğim gibi sebebi budur. Zannedi
yorum ki, Yüksek Meclis Hükümetin bu kara
rını tasvibedecektir. 

Arkadaşlar, Örfi İdare hakkında Hükümet, 
Parti Grupunca kabul edilmiş olan 6 ay müd
deti muhterem Meclise teklif etmektedir. Bu 
hiç şüphesiz kararınıza muallâk bulunuyor. Siz
leri temin edeyim ki, Hükümetiniz yakın bir 
zamanda bütün teferruatiyle mesulleri tesbit 
edip huzurunuza gelecektir. Cezaya lâyık olan
ların bütün dünya karşısında cezaya derhal 
çarptırılmasından asla geri durmıyacaktır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Efendim, şimdi müzakerenin ye

terliği hakkında verilmiş takrirler vardır. Hü
kümetten sonra, bir arkadaşımıza da söz verdik
ten sonra müzakerenin yeterliği hakkındaki 
takrirleri yüksek tasviplerinize sunacağım. 

Yalnız muhterem Hamdullah Suphi Tanrı-
över arkadaşımız konuşmasının yarıda bırakıl
masından dolayı yanlış bir telâkki olduğu ka
naatiyle bir noktanın tavzihini rica etmektedir. 
(Konuşsun sesleri). 

Bu izahat çerçevesinde kendisine söz veriyo
rum. Buyurun Hamdullah Suphi Tanrıöver. 
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HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (İs

tanbul) — Arkadaşlar; bir fikrim yarıda kal
d ı ; niçin böyle bir cümle söyledim, bunu izah 
etmeye imkân olmadı. Reisimiz iki üç defa beni 
sadede geliniz, diye davet etti, kürsüyü terk 
ettim. 

47 senedir Kafkas steplerinden Marmara ve 
Akdeniz kıyılarına, Akdeniz kıyılarından Ka
radeniz kıyılarına kadar memleket kürsülerinde 
konuşan bir kimseyim. Bir hitabet hayatım var ; 
hocalık, cemiyet ve meclis hayatım vardır. Mec
liste konuştuğum vakit müsaadenizle söyliye-
yim ki, miting yerlerinde değiliz, gazinolarda 
içtima etmiyoruz, bütün düşünceleri söylemeye, 
bilhassa benim gibi mazisiyle tanıdığınız bir 
adam için yer vardır, hak vardır diye tasavvur 
edilebilir. Düşündüklerimi söylemek ise borcum
dur, gizlersem, dakikanın ihtiyacına göre ko
nuşursam, aradan zaman geçtiği vakit yeni va
kalar çıkar ve ben size onları vaktiyle söyle
memiş olmaktan dolayı nedamet duyarım. İler
de bana hak vermeniz, bugün hak vermeniz ka
dar kıymetli olmaz. 163 defa büyük vakaların 
zuhuruna takaddüm ederek konuştum, ayni ce
saretle size o küçük bahsi söyleyip bitirmek is
tiyorum. 

Kıbrıs'tan bahsederken dedim ki, bu tek va
ka değildir, Yunanistan'la bizim aramızda bir 
alay ihtilâf olmuştur, ancak hiçbirisi böyle de
ğildir. Yunanistan'la bizim aramızda 1820 de 
başlıyan bir kurtuluş mücadelesinden dolayı ih
tilâf oldu, devletçe mücadele ettik, 1920 de, ya
ni tam bir asır sonra Anadolu'da biz Yunanis
tan'a karşı kurtuluş mücadelesi yaptık. Arada 
inkişaflar var mı? Vakalar birbirini takibetti 
mi? Bunların talii nedir? Bunları bir anda dü
şünmekte fayda olduğuna - tekrar söylüyorum-
son derece kaaniim. Bulunduğumuz coğrafya 
mevkii ve bizim mensubolduğumuz cemaatin 
hüviyeti çok defa Avrupa'yı haksız olarak aley
himize kararlar vermeye sevk etmiştir. İstiklâl 
Muharebesinde Yunanistan'ı biz silâhımızla 
yendik, fakat Yunanistan müstakildir, Teselya 
muharebesini biz kazandık, Çar'm müdahale
siyle ordularımız durduruldu ve harbin sonun
da Girit'i Yunanistan'a verdiler. 

Üçüncü vaka : İngiltere kendi hâkimiyeti 
altında olan Korfo'yu diğer yedi ada ile beraber 
Yunanistan'a verdi. 

Yunanistan'da bir dahilî ihtilâl oldu, komü- | 
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nist ve milliyetçiler ihtilâfı oldu. Emin olunuz, 
bütün gazetelerimizi hatırlıyorum, Türk gaze
teleri komünistlerin aleyhine ve Yunan milli
yetçilerinin lehine olarak neşriyatta bulundu, 
hep birlikte. Yunan milliyetçilerinin dâvasını 
müdafaa ettik. 

Diğer bir vaka oldu, hepinizin hatırındadır, 
İtalya taarruzunda biz Yunanistan'la manen 
beraberdik, Almanlar Yunanistan'a indiği va
kit Yunanistan'ın gayretini güttük. Tarihi bir
birine karışmış olan iki milletiz. Fakat bir de 
Kıbrıs dâvası-karşımıza çıktı. 

Şimdi size diyorum ki, eğer, İngiliz'e kalmı-
yacaksa adayı bize veriniz, demekte haklı olabi
liriz. (Gürültüler). 

REİS — Müsaade ediniz efendim. 
HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (De

vamla) — Yine söylüyorum, eğer İngilizler ada
dan bir gün çekilseler bile, onu bize vermezler. 
(Şiddetli gürültüler, zorla alırız sesleri). 

Arkadaşlar, yerini belki şaşırdım, kendimi 
Millet Meclisinde zannediyorum, bir meydan 
mitinginde tasavvur edemiyorum. (Gürültüler). 
Haa, niçin böyle diyorum? Lütfen sebebini din
leyiniz, zira bir ekseriyet var. (Sıra kapakları 
gürültüleri) Bizim bütün istiyeceğimiz, oradaki 
yüz bin kişilik ekalliyetimizin tam bir emniyet 
içinde yaşaması, işlerine devam etmesidir. Eğer 
günün birinde bu imkân hâsıl olmazsa... (Gürül
tüler, sadede sesleri) 

REİS — Bu şekilde söze devam etmekten 
vazgeçiniz. 

Bir arkadaşa daha söz veriyorum. 
Selâhattin Karayavuz. 
SELÂHATTİN KARAYAVUZ (Trabzon) — 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet Millet Meclisi
nin tasdikine iktiran etmek üzere istanbul, iz
mir ve Ankara vilâyetlerinde örfi idare ilân et
ti. Bugün müzakeremizin mevzuu bu örfi ida
renin yerinde olup olmadığıdır. Ben örf i idare
nin lehinde konuşacağım. Bu konuşmayı da, biz
zat şu son hâdiselerin, içinde bulunduğum için; 
sebeplerine istinadettireceğim. örf i idare lâzım
dır. Niçin? Bilhassa istanbul'da cereyan eden 
hâdiselerin sebep ve teferruatına girmeden bir 
bilançosunu çizersek mahiyetim üç şekilde teza
hür etmiş görürüz. Bunun birincisi, daima, za
man zaman, içtimai vakalarda önümüze çıkmış 
olan gençliğin küçük mikyasta nümayiş göste
rileridir. istanbul'da cereyan eden hâdiselerin 
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içerisinde bunu müşahede etmek mümkündür. ı 
Fakat bu o kadar küçük kaldı, o kadar unutul
du ki, bunu takibeden, hattâ buna takaddüm 
eden hâdiseler, bunu bize göstermez şekilde ce
reyan etti. 

Hâdisenin en mühim safhası işin mürettep ol
duğudur. Çünkü İstanbul gibi bir yerde - demin 
bir arkadaşım otuz kilometre, dedi hayır! - altmış 
kilometre bir saha içinde, her yerde, aynı zaman
da aynı tahripkâr hâdisenin cereyanı, bu hâdi
senin bir çapulculuk eseri olarak yapılmasına 
imkân vermez. Asıl safha, bir tertiptir ve Yuna
nistan'da Muhterem Atatürk'ün evine atılan bir 
bomba, hâdisenin işaretinden başka bir şey değil-
dir. O işaret üzerine buradaki fesat unsurları ha
rekete geçmiştir. 

Hâdiseden sonra, bir bedbaht zümrenin çapul
culuk yapması vardır. Ben bunun üzerinde dur-
mıyacağım. Aslolan, bu işin nüvesinin nerede j 
olduğunu aramaktır. Şu Meclisin bu içtimainin 
içerisine sığmıyacak bu hâdiselere Hükümet vası-
tasiyle muttali olunduktan sonra burada bunlar 
müzakere edilecektir. Yalnız bu arada söyleme
den geçemiyeceğim noktalar vardır. Birçok hatip 
arkadaşlarım tarihten misaller getirerek, hâdise
nin mahiyetini bugünkü mevzuun dışına çıkar
dılar. Birçok arkadaşlar da hâdisede mesuller 
aradılar. Mesuliyeti bâzı arkadaşlara isnadetti-
ler. îstnbul'daki emniyet teşkilâtının hepsini bun
dan mesul tuttular. Bu hâdisede vazifesini hak-
kiyle yapan zabıtaya mensup arkadaşlarımız 
vardır. Bunları gördük. Polisin nerde silâh isti
mal edeceğini hakkiyle bilen, zabıtaya mensup 
birçok arkadaşlar vardır. Koca kalabalığı, fesat 
zümresini bertaraf eden zabıtaya mensup arka
daşları reyelaym müşahede ettim. Emniyet teş
kilâtı vazifesini yapmıştır, içlerinde vazifesini 
ifa etmiyenler de vardır. Hâdiseyi ele alıp da 
topyekûn, zabıta kuvveti vazifesini yapmamış
tır, demek, her halde bir kadirşinaslık eseri ol
maz arkadaşlar. 

Hükümet müsebbipleri takibedecektir. Haki
ki müsebbipleri mahkemelere tevdi edip mahkûm 
ettirecektir, suçsuzları beraat ettirecektir. Katî 
delillere istinadetmiyen hâdiselerin bugünkü va
ziyet içinde mesul diyebileceğimiz insanlara is-
nadedilebilmesi için muamelenin onlar hakkında 
tekevvün etmesi lâzımdır. Burada kavlimücer-
rette kalan iddialarda bulunursak zannederim ki, 
vazifemizi lâyıkiyle yapmamış oluruz. 
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İHSAN HAMÎD TlĞREL (Diyarbakır) — 

Hâdisenin mesulü yok mu imiş? 
SELÂHATTlN KARAYAVUZ (Devamla) — 

Mesul yok demiyorum ihsan Hamid Bey! Me
sullerin kim olduğunu bilmiyoruz. Bâzı arkadaş
lar emniyet teşkilâtını topyekûn mesul tuttular. 
Bizzat §ahidoldum. Vazifelerini yapan birçok 
emniyet âmirlerini gördüğüm için ifade ettim. 
Vazifelerini yapmıyanlar ortaya çıkarıldıktan 
sonra tecziye edileceklerdir. Topyekûn itham et
mek, doğru değildir. Bu bakımdan hâdiseler, he
nüz tamamiyle aydınlanıp, elle tutulur hale ge
lip müzakereye arz edilmediği için, örfi idare ka
rarının, Hükümet teklifine uyularak, altı ay müd
detle ilânının tasdik edilmesini temenni ederim. 
(Alkışlar) 

REİS — Başvekil konuşacak. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlar; 6 Eylül hâdisele
rinin bütün vicdanlarımıza, millî vicdana telkin 

| etiniş olduğu teessürü ifade ederek sözlerime 
I başlıyorum. Mağdurlara ve mağdurların hepsini 
ı ihtiva eden ve en başta gadre uğratılmak istenen 

Türk milletine geçmiş olsun derim. 
Bugünkü toplantımızın sebebi, bilindiği gibi 

I ilân edilmiş olan örfi idarenin yerinde olup ol
madığının B. M. Meclisince tetkik ve tezekkür 
edilmesi ve bir neticeye bağlanması hususudur. 
Şayanı şükran olarak arz edeyim ki; söz alan 
hatiplerin büyük ekseriyeti, hemen hemen hepsi, 
örfi idarenin lüzumuna kaani olduklarını ifade 
ettiler. Ve bu suretle memleketin hayati menfa
atlerine ve yüksek emniyet dâvalarına taallûk 
eden hususlarda parti farkı gözetmeksizin birleş
menin güzel bir örneğini vermiş oldular. Bu ara
da ne de olsa uzun zaman devam eden bir iti
yadın sevk ve tesiri ile olacak, biraz da partiler 
nam ve hesabına kendi tarafına çekmek gibi gay
retlerin sarf edildiği de görüldü. Bu sebepten 
olacak ki ; sevgili arkadaşım, Köprülü bunlara 
mutedil bir lisanla temas etmek ve cevaplandır-

I mak lüzumunu hissetmiş bulundu. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktanın tavaz
zuh etmesi lâzımgelir. Umumi hava odur ki, po
lis emniyet kuvvetleri hiçbir suretle ve hiçbir 
zaman vazifesini yapmamıştır. Bir kül olarak 
bunu böyle mütalâa etmek doğru değildir. Bu, 
bir hakikatin ifadesini teşkil etmemektedir. Hâ-

I diseye takaddüm eden zamanı, ayları ve mekânı 
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gözümüzün önüne getirmek icabeder. Karşılıklı ı 
olarak iki memlekette, Türkiye'de ve Yunanis
tan'da efkâr elden geldiği kadar tahrik olunmuş, 
sanki hamiyet, Kıbrıs meselesinde en yüksek 
konusanınmış gibi, bir nevi hamiyet müzayedesi 
hem bu memlekette, hem Yunanistan'da almış 
yürümüştür. 

Bu hareket dünyanın her tarafında görülen 
nezahet dairesindeki bir gençlik nümayişi nikabı 
altında vukubuldu. Efkâr o derece hazırlanmış
tı ki; âdeta bir pisikoz bütün memleketi, ruhları 
ve vicdanları istilâ etmişti. 

28 Ağustosta Kıbrıs'ta bir katliam vukua 
geleceği şayiaları ve haberleri bütün vicdanları 
tehyiceylemişti. Buna mukabil bir mevcudiyet 
göstermek, bunu haklı bir protesto ile karşı
lamak için birtakım gayretler sarf ediliyor, oldu
ğu düşünülebilirdi. 

Birtakım teşekküller faaliyette bulunuyordu. 
Talebe cemiyetleri, Kıbrıs Cemiyeti, daha başka 
ve bu kabil teşekküller gibi, mevcut kanunları
mızın himayesi altında kurulmuş olan cemiyetler, 
birtakım muzır eşhasın, muzır faaliyetlerin meş
ruiyet kisvesini ve siperini teşkil etmiş oldular. 
Hâdise nasıl başladı1? Hâdise bir gençlik, bir ta
lebe gurupunun harekete geçmesiyle başladı. Bu, 
bir anda İstanbul'un her tarafında hazırlanmış 
olan ruhların ve insanların birden harekete geç
mesiyle, bütün İstanbul'u sarmış oldu. Şimdi, 
bunun teferruatına ve birtakım sebeplerine gir
meksizin şu kadarını söylemek lâzımgelir: Polis, 
emniyet memuru, emniyet âmiri hiç vazife gör
medi de bu üç bin kişiyi birkaç saat içinde ka
rakollara hapsedenler kimlerdir? Emniyet teşki
lâtının 1000 - 1500 kişilik kadrosu hâdisenin ce
reyanı esnasında üç bin kişilik bir suçlu guru-
punu tevkif etmiş bulunuyordu. Bununla emni
yet teşkilâtının tam kudretiyle vazife görmüş 
olduğunu söylemek istemiyorum. Asla. Mesuller 
vardır, ama hâdisede tarif ve tasvir edildiği gi
bi de değildir. 

Muhterem arkadaşlar; hâdiseye takaddüm 
eden günlerde ve haftalarda, bütün gazeteleri 
okudunuz. Elde silâh vazife gören emniyet mü
dürü, emniyet memuru, bütün zabıta kuvvetleri 
hâdisenin ilk başladığı zaman gençlik kitlesinin 
ilk harekete geçtiği anda onu bastırmak en ko
lay bulunduğu bir sırada, acaba bunu bertaraf 
etmekle hâsıl olan bir hareketi tenkil vazifesini 
mi yapıyorum, yoksa bunlara bir müsamaha na- j 

.1900 u : - ı 
zarı altında hareket serbestisi vermek suretiyle 
mi vatani vazifemi, hamiyet vazifemi ifa ederim 
gibi bir tereddüdün mefluç edici tesiri altında 
kalmışlardır. Düşman, düşman kılığı altında gel
se idi, şeytan rahmani kılığa bürünüp de karşı
mıza çıkmamış olsa idi elbette hâdise böyle ol
mazdı. Hâdise, başladığında, tamamiyle nezih 
bir talebe ve gençlik topluluğu şeklinde cereyan 
etti. Haberimiz yok mu idi? Vardı. Neden önle
mediniz, diyeceksiniz. Önlemek için kâfi kuvvet
lerimiz mevcuttu. Fakat hâdise bir anda öylesi
ne imbisat etti ve yaratılmış olan pisikoz o dere
ce müessir bir şekilde bütün zabıta kuvvetleri
ni ilk anda hareketsiz bıraktı ki, milletçe millî 
bir felâkete mâruz kalındığını, hakikaten baskına 
uğranıldığmı kabul etmek lâzımdır. 

Bu, düpedüz bir düşman hareketi olsa idi, 
ortada bir Kıbrıs meselesi mevcut bulunmasa ve 
iki taraf arasında bu derecede ihtilâtlı vaziyet
te gösterilmemiş olsa idi ve Kıbrıs her iki mem
lekette âdeta kudsi bir mevzu olarak vicdanlara 
telkin edilmemiş olsa idi, zabıta vazifesini gör
mek ve vicdani kuvvet ve kanaatiyle silâhının 
ve kanunun verdiği kuvveti birleştirmek sure
tiyle hareketi ilk anda önlemek imkânını bulur
du. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi içtimaimizin esas mevzuuna geleyim; 

hepiniz ifade buyurdunuz. Teşekkürle kaydede
rek arz eyliyeyim ki, muhalefete mensup olan
lar, müstakil olanlar da, örfi İdarenin lüzumu
na işaret ettiler. O halde, örfi İdarenin mesul 
insanları, umumun tasvibini ve kuvvetini haiz 
olarak vazife göreceklerdir. Büyük Millet Mec
lisinin gönül dolu itimadını haiz olarak ve hâ
diseyi Türk Milletinin, Türk millî vicdanının 
şiddetle takbih ettiğini ve suçlularının ve mesul
lerinin şiddetle ceza görmesini istediğini bile
rek, vazifelerini bu şuur ile yapacaklar ve mu
hakkak muvaffak da olacaklardır. 

Hâdisenin sebepleri üzerinde fazla durma
nın ve tedbirler üzerinde konuşmanın, alacağı
mız tedbirleri ifşa etmek ve hakikatleri henüz 
tebellür ve tenevvür etmeden hükme bağlamak 
gibi mahzurları vardır. Bu bakımdan bendeniz, 
hâdisenin müzakeresinin Büyük Millet Mecli
sinde bu safhada bırakılarak karara geçilmesin
de isabet bulmaktayım. 

Bundan başka, aziz ve sevgili arkadaşlarım; 
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gurasmı ifade etmek istiyorum ki, mağdur olan
lar ekseriyet itibariyle Rum vatandaşlarımızdır. 
Bunların arasında Türkler de, Ermeniler de var
dır. Kim olursa olsun, bunların dertlerini teda
viyi, zararlarını telâfiyi vazife addetmekteyiz; 
dediğim zaman benim bu ifademe istisnasız ola
rak hepiniz iştirak etmektesiniz. Maddi zarar
ları bu suretle telâfi ederken zararların mânevi 
tarafını da, işin ve meselenin hakiki mahiyetini 
ortaya çıkarmak ve bu hâdisenin Türk eseri ol
madığını bütün dünyaya ispat etmek suretiyle 
telâfi etmiş olacağız. 

Mesele mahkemelere intikal etmiştir. Şerefli 
zevatın elindedir. Hükümet her hakikatin orta
ya çıkması için kendilerinin yardımcısı olacak
tır. B. Millet Meclisi itminan içinde neticelere 
intizar edebilir. 

Bu arada şurasını da açık olarak ifade etmek 
isterim ki, Yunan Hükümetiyle müzakereler çe
tin safhalar geçirmiştir ve geçirmektedir. 

Biz, dünyanın bu karanlık ve badire dolu 
devrinin, bidayette nasıl iki Hükümetin ittifak 
etmesini mevcudiyetimiz için yeni bir teminat 
olarak telâkki etmiş ve o yolda hareket etmiş isek, 
bugün de aynı kanaati beslemekteyiz. Bunu 
açık olarak huzurunuzda, bütün dünyaya karşı 
ifade etmek isterim. Bu itibarla, gelmiş, geçmiş 
hâdiselerin yeni musibetler teşkil etmesi değil, 
fakat musibet olarak etrafının sarılıp söndürül
mesi ve tedavi edilmesi ve bunlardan istikbali
miz, ikbalimiz ve emniyetimiz için her iki tara
fın da çok dersler alarak bunun zararlarının 
yanında ayrıca uzak bir âtide dahi, çok da
ha büyük ve daha elemli vaziyetlerden bile 
bizleri koruyacak bir netice elde etmemiz ye
rinde olur. 

Çok muhterem arkadaşlarım, hâdise haki
katen misli görülmemiş denecek kadar mühim
dir. Şurasını da arzedeyim ki, mahiyeti iti
bariyle başka olmakla beraber, 31 Mart hadise
siyle boy ölçüşecek bir seviye ve vahamette 
bir hâdise karşısında bulunduğumuzu kabul et
mek lâzımgelir. 

Kürsüden inmeden önce şu hususu da arz 
edeyim, Hükümet olarak mağdur vatandaş
larımızın emniyet ve huzurlarını temin etmek 
ve istihsal bakımından da maddi zararlarını 
süratle karşılamak için her türlü tedbirleri te
zekkür 'etmekte olduğumuzu ve yakında netice-
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leri bildirmek imkânına sahip bulunacağımızı hu
zurunuzda ifade etmekle bir memnuniyet ve tesel
li duymaktayım. Unutulmıyan bir şey kalmaz. 
Fakat cümlemizin vazifemiz, onu yalnız nisya-
na terketmek değil , yarayı aslında ve özünde 
tedavi etmek suretiyle kendimize mal etmektir. 

Alman tedbirde Hükümete itimat göster
miş olmanızdan dolayı sonsuz şükranlarımı arz 
ederek huzurunuzdan ayrılmaktayım sevgili 
arkadaşlarım. (Sürekli ve şiddetli alkışlar.) 

REİS — Hükümetten sonra, müzakerenin 
kifayeti hakkındaki takrirleri reye koymak 
için, bir Milletvekiline söz vermeye mecburum. 

Söz sırası Mehmet Ali Sebük 'ündür. Bu
yurun. 

MEHMET ALÎ SEBÜK (izmir) — Muhte
rem arkadaşlar, sizleri fazla rahatsız edecek de
ğilim. Hâdiselerin vukubulduğu sırada İstan
bul'da bulunuyordum. Baştan aşağı hepsine şa-
hidoldum, fakat hiçbirisini söylemiyeceğim. 
Yalnız memleketimizin adlî zabıtasına burada 
vukubulan açık ve zımni bir ithama cevap 
vermek istiyorum. Uzun yıllar boyunca bu adlî 
zabıtanın hocalığını yapmış bulunuyorum. 

REÎS — Arkadaşların daha on dakika ta
hammül göstermelerini, tarihî karar alacağımız 
salondan ayrılmamalarını rica ederim. 

MEHMET ALI SEBÜK (Devamla) — Ar
kadaşlar, size bir misal vermek istiyorum. Kı-
nalıada'daki hâdiseyi söylemek istiyorum. 

Kmalıada'yı da istanbul'a benzetmek için 
gelmiş olan bir gurup iskele meydanına çıkar
ken orada bulunan adlî zabıta âmiri, komiser 
kendilerine şöyle söylüyor : Buradaki işler ta
mam olmuştur, sizden evvel gelen ekipler vazi
felerini yapmışlardır, demek suretiyle adaya 
gelen ekipleri geri çevirmiştir. Bu suretle Kı-
nalıada'da hiçbir vatandaşın burnu kanamamış-
tır. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, yine sabahleyin, yani ertesi gü
nü üniversiteye uğradım, hukuki kongre vardı, 
orada bulunan arkadaşların yüreklerinin kan 
ağladığını gördüm. Memleket üniversitesinin bu 
hâdiseye karşı gösterdiği hassasiyeti sizin hu
zurunuzda söylemeyi bir şeref sayarım. Huzu
runuzu fazla işgal etmemek için konuşmamı bu
rada kesiyorum. (Alkışlar). 

I RElS — Müzakerenin kifayeti hakkında ve
rilen takrirleri okutup reyinize arz edeceğim. 
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Yüksek Başkanlığa 

Müzakereler kâfidir, örfi İdare kararının 
tasdiki cihetinin oya arz edilmesini rica ederim. 

Seyhan Mebusu 
i, Mustafa Akçalı 

Yüksek Reisliğe 
Bu mevzuda kâfi miktar tenevvür ettik. 

Keyfiyetin reye konulmasını arz ve teklif ey
leriz. 

Bilecik Aydın 
Şevki Hasırcı Nihat lyriboz 

REÎS — Müzakerenin kifayeti hakkında 
verilen ve şimdi okunan takrirleri yüksek tas
vibinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... îki muhalif reye karşı ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, Hükümetçe 6 Eylül mü-
ellim hadisesi üzerinde alman karar (ki 1da-
rei örf iyenin ilânıdır) üzerinde uzun boylu 
müzakereler geçti, Hükümet izahatını verdi. 
Şimdi Hükümetçe ilân edilmiş olan İdarei ör
fiye Kararını yüksek tasdiklerinize arzdan ev
vel, istanbul, İzmir, Ankara hakkndaki teklifi 
parçalıyan Malatya Mebusu İnönü'nün takriri 
vardır, Ankara'dan İdarei örf iyenin kaldırıl
ması hakkındadır. (Ret sesleri) 

Evvelâ onu reyinize arz edeceğim. 

Yüksek Riyasete 
Arz ettiğim sebeplerle örfi İdarenin Anka

ra'dan kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 
12 Eylül 1955 

Malatya 
İsmet İnönü 

REÎS — Takriri kabul edenler... Etmiyen
ler... Takrir reddedilmiştir. Hükümet, teklifini 
izah etti, üzerinde müzakereler geçti. Anayasa 
hükmüne ve ifadesine göre arz ediyorum: Yük
sek Heyetinizce İdarei örfiyenin tasdikim rey
lerinize, arz ediyorum (Müddet sesleri) Müd
det meselesini sonra arz edeceğim. 

Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
hir ekseriyetle İdarei örfiyenin tasdiki Yük
sek iradelerine iktiran etmiştir. 

Müddet hakkında verilmiş takrirler vardır, 
onları okutup tasvibinize sunacağım. 

Yüksek Reisliğe 
7 Eylül 1955 tarihinde îcra Vekilleri Heye-

. 1955 O : 1 
tince İstanbul, İzmir ve Ankara vilâyetlerin
de ilân edilen İdarei örfiyenin ilân tarihinden 
itibaren altı ay müddetle devamını arz ve tek
lif ederiz. 

Eskişehir Bursa 
Abidin Potuoğlu Hulusi Köymen 

Manisa 
Muzaffer Kurbanoğlu 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
6 Eylül hâdiseleri mahkemelere intikal et

miş millî bir davamızdır. 
Hükümetin izahatını, muhalefetin ve ark%-; 

daşlarm konuşmalarını bu hâdisenin teferrua
tını intikal ettirmeleri tahkikat ve takibatın 
seyir ve selâmetine mâni olacağı tabiîdir. > 

Meclisin normal açılış gününde hâdisenin!; 
açıklanmasında mahzur kalmıyan cihetleri 
hakkında Hükümet Meclisi Âliye izahat ver
mek üzere müzakerenin kifayetiyle örfi İda
renin İstanbul, İzmir ve Ankara'da altı ay 
için devamına karar verilmesini Yüksek Mec
lisin tasvibine arz ederim. 

Ordu Mebusu 
Memiş Yazıcı 

Yüksek Riyasete 
İlân olunan İdarei 'örfiyenin bir ay müddetle 

tahdidedilmesini arz ve teklif ederiz. 
12. IX. 1955 

Malatya Kars 
Nüvit Yetkin Sırrı Atalay' 

Yüksek Başkanlığa .•-••, 
Grupumuz adına yapılan konuşmada arz 

ve izaih edildiği üzere örfi İdarenin devamına 
lüzum yoktur. Hükümet teklifinin reddini arz, 
ve teklif ederiz. ... \" . ,» 

12. IX. 1955 
Kırşehir Kırşehir 

Osman Bölükbaşı Ahmet Bilgin 

Yüksek Başkanlığa • " 
örfi İdarenin altı ay devamını âstiyen tah

ririn reddini arz ve teddif ederim. 
Kırşehir 

Osman Bölükbaşı " 

REİS — Şimdi, en aykırı takrir, İdarei Ör
fiyenin devamına lüzum olmadığına dair. olan 
Ahmet Bilgin ve Osman Bölükbaşı'nm takriri-
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dir. (İdareli örfiye ve devaımı tasdik edildi ses
leri). Müsaade buyurun. Takrir okundu. Her 
hangi bir yanlışlığa meydan vermemek için tek
r a r okutuyorum. 

(Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin ve Osman 
Bölüiktbaşı 'nm, İdarei örfiyenin devamına lü
zum olmadığına dair olan takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Şimdi arkadaşlar, en aykırı olan 
bu teklifi reylerinize arz ediyorum. Takriri 
'kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir ka
hir ekseriyetle reddedilmiştir. 

Şimdi verilen başka takrirler de vardır. Al
tı ay müddetle İdarei örf iyenin devamını iste
mektedir. Bu, Hükümet noktai nazarını da tut
maktadır. 

REÎS — Müzakere açılmıştır. Şimdi üç 
takrir var, onları okutarak yüksek tasvibinize 
arz edeceğim. 

Yüksek Reisliğe 
Arz ettiğim sebeplerle T. B. M. Meclisinin 

fevkalâde içtimainin Kasım .1955 tarihine ka
dar devam etmesini arz ve teklif ederim. 

Malatya (Mebusu 
İsmet İnönü 

Yüksek Reisliğe 
Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu 

adına yapılan konuşmada arz ve izah edildiği 
üzere, İstarubul ve İzmir hâdiseleri tamamiyle 
aydmlanıncaya kadar Yüksek Meclisin içtima 
hallinde (kalmasını arz ve teklif ederiz. 

12 . IX . 1955 
C. M. P. Meclis 
Grupu Başkanı 
Kırşehir Mebusu Kırşehir Mebusu 

Ahmet Bilgin Mehmet Mahmudoğlu 

. 1955 O : 2 
Bundan başka örfi İdarenin bir ay devamımı 

istiyen teklif de vardır. 
Bir ay devamını isiyetn takriri reylerinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul letmiyen-
ler... Takrir reddedilmiştir. 

Altı aylık zamanı teklif eden iki takrir var
dır. Biraz evvel arz ettiğim gibi, Hükümet de 
altı aylık müddeti kabul etmiştir. Bu takrirleri 
reylerinize iarz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... örfi İdarenin altı ay müddet
le devamı 'kahir ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Şimdi, müsaade ediniz, çok mühim tarihî 
bir mevzu üzerinde bir hayli konuşuldu. Daha 
verilmiş takrirler vardır, toplantıya on beş da
kika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,10 

* • 

Kırşehir Mebusu Kırşehir Mebusu 
Osman Bölükbaşı Tahir Taşer 

Yüksek Başkanlığa 
Büyük Millet Meclisinin normal toplantılara 

devam etmesini ve tatil yapılmamasını arz ve 
teklif ederim. 12 . I X . 1955 

Diyarbakır 
I. Hamid Tiğrel 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar
kadaşlar; Yüksek Riyasete takdim ettiğim tak
riri arz ettiğim sebeplere istinadettiriyorum. 
Hükümetin yaptığı beyandan sonra takririmin 
mucip selbepleri daha ziyade kuvvetlenmiştir. 
Bugün bulduğumuz tedbirlerin hepsi içinde bu
lunduğumuz iç ve dış politika hâdiseleri karşı
sında Büyük Millet Meclisi etrafında bir top
luluk, bir beraberlik temin etmek gayretidir. 
Buna çalışıyoruz. 

Sayın Köprülü beyanatında, hâdiseden ha
berimiz vardı, ne vakit yapılacağını bilmiyor-

I K Î N C I OELSE 
Açılma saa t i : 18,45 

REÎS — REFİK KORALTAN 

KÂTİPLER : Atillâ Konuk (Antalya), Sedat Baran (Çorum) 
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duk, dedi. Bu kaydolunacak bir keyfiyettir. 
Biz hiç. haberleri olmadığını zannediyorduk. 
Bu bir. 

ikincisi, tahkikat başlamıştır; bir kısmını 
biliyoruz ama söyliyemeyiz, dedi. Hakları var
dır. İhtimal ki, elde ettikleri malûmatı henüz 
Büyük Millet Meclisine veya umumi efkâra arz 
edecek zaman gelmemiştir. 

Sayın Başvekilin beyanatından da hâdisenin 
bidayetinden malûmattar oldukları anlaşılıyor. 
Halbuki biz bütün bu tertiplerden Hükümetin 
haberi, başında var mıdır, yok mudur? Burala
rını meçhuliyet içinde ve karanlık içinde görü
yorduk. 

Bütün bu ha/berler Büyük Millet Meclisinin 
hâdiseleri takibetmesi için içtimada bulunma
sını zaruri kılar. Çünkü Hükümet de, tahki
kat yapmaktayız, bir an evvel Meclise arz edil
mesini iltizam ediyoruz, mealinde beyanda bu
lunmuştur. 

Arkadaşlarım; geçirdiğimiz zamanın ehemmi
yetini hakkiyle takdir ediyoruz. Böyle zamanlar
da Meclisin, sadece toplu bir halde bulunduğu
nun bilinmesi bile umumi efkâra çok huzur ve 
sükûn verir. Nihayet bir münakaşa olacaksa bu, 
Mecliste, kendi aramızda olur. Altı aylık bir za
man için örfi İdarenin devamını kabul ettikten 
sonra ve Hükümetin bâzı işlerde çıkan hâdiseler
den kısmen haberdar olduğuna, elde bulunan 
malûmatın henüz verilecek zamanı gelmediğine, 
ileride malûmat vereceğini söylediğine göre Mec
lisin toplu bir halde bulunmasını arkadaşlarımın 
da tasvibedeceğini ümidediyorum. 

REİS — Hükümete söz veriyorum. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar; muhalefet adına 
konuşan İsmet İnönü'nün takririnin ihtiva etti
ği esas şudur: 

Büyük Millet Meclisi içtima halinde bulunsun 
ve haftada bir toplantılarına devam etsin. 

Muhterem arkadaşlar; Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuz mucibince zaten Büyük Millet Meclisi 
müstemirren münakittir. Eğer bu teklif, mebus 
arkadaşlarımızın Ankara'da bulunmalarını ve 
haftada bir Mecliste ispatı vücut etmelerini ica-
bettireçek sebeplerin hudusü ihtimalini göz önün
de tutarak yapılmış bir teklifse, gördüğümüz 
gibi, Büyük Millet Meclisi hini hacette derhal 
gelip vazife başında bulunabilir. 

Ayrıca, deniliyor ki, Hükümetin hâdiseden 
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haberi varmış. Hükümetin haberi olduğu öğre
nildikten ve hâdiseler böylesine tezahür ettikten 
sonra, bu takririn lüzumu bir kat daha teyide-
dilmiş oluyormuş. Bendeniz, bu teklifle Hükü
metin önceden haber alması meselesini telif ede
mediğimi ve bunların arasında birbiriyle mantı
ki irtibat ve rabıta bulamadığımı arz ederim. 
Eğer bu teklifte Büyük Millet Meclisi müstemir
ren burada bulunacak ve re'sen icrayi hükümet 
edecektir mânasını tazammun eden bir cihet var
sa, bu da, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz muci
bince makbul olamaz. Bunu da arz etmek mecbu
riyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlar; arz ettiğim gibi aldı
ğımız tedbirler neticesinde böyle bir hâdisenin 
tekrar zuhur etmesinin gayrimümkün olduğunu 
söylemek yerinde olur. Biz Hükümet olarak va
ziyete tamamiyle hâkim olduğumuzdan eminiz. 
Fakat aynı zamanda, hâdisenin serpintilerinin 
arkasının alınmadığı da bir hakikattir. 

Diğer taraftan parça parça malûmat almak 
keyfiyeti de çok mahzurludur. Filhakika, 1da-
rei örfiyeyi ilân ediyoruz, sizler bunu lütfen tas
vip buyuruyorsunuz, bir heyeti hâkime ve he
yeti tahkikıye vaziyete el koymuştur, vazife ba
şındadır. Neyin halka ilân edilmesi lâzımgelir, 
neyin gizli tutulması icabeder. Bu hususları 
takdir edecek makamın, emniyetle kendilerine 
vazife tevdi buyurmuş olduğumuz örfi İdare 
mahkemeleri ve makamları olması lâzımgelir. Biz 
Hükümet olarak öğrendiklerimizi Meclise pey
derpey ve parça parça tevdi etmekten bir fayda 
çıkması şöyle dursun, aksine olarak zararlı ne
ticeler doğabileceği kanaatindeyiz. Memlekete 
bildirilmesi, yüksek huzurunuza arz edilmesi lâ-
zımgelen hususların zuhurunda, Hükümet bir 
dakika fevtetmeden bunları sizlere bildirmek, ef-
kârı umumiyemizi, hattâ dünya efkârı umumi-
yesini tenvir etmek hususunda büyük bir tehalük 
duyacaktır. Bundan emin olmanızı rica ederim. 
Binaenaleyh takrir ve teklifin mutlaka kabulü 
zaruri olan bir mahiyet arz etmediğini, müsaa
denizle, arz etmek mecburiyetindeyim. 

REİS — Efendim, üç takrir var. Birisi Ma
latya Mebusu İnönü'nün, birisi Kırşehir mebus
larının, diğeri de İhsan Hamid Tiğrel'indir. Bu 
takrirlerin her üçü de aynı mealdedir. Bunları 
ayrı ayrı okutup reyinize arz edeceğim. 

Malatya Mebusu İnönü'nün takririni evvelce 
okuduk. Tekrar okunmasına lüzum görüyor mu-
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sunuz! (Hayır, hayır sesleri) O halde takriri re
yinize arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyen-
ler... Takrir ekseriyetle reddedilmiştir. 

Şimdi Kırşehir mebuslarının takririni tekrar 
okuyoruz. 

(Osman Bölükbaşı, Mehmet Mahmudoğlu, 
Ahmet Bilgin ve Tahir Taşer'in takriri tekrar 
okundu). 

EEÎS — Bu takriri tasvibinize arz ediyo
rum; kabul buyuranlar... Kabul Etmiyenler... 
Kahir ekseriyetle reddedilmiştir. 

(Diyarbakır Mebusu îhsan Hamid Tiğrel'in 
takriri tekrar okundu) 

RElS — Okunan takriri reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Bu dahi ka
hir ekseriyetle reddedilmiştir. 

Bir takrir taha vardır. 

Yüksek Riyasete 
Anayasanın 20 nci maddesi; «Meclis müzake-

ratı alenidir ve harfiyen neşrolunur» âmir hük
münü koymaktadır, 

1955 O : 2 
Yüksek Meclisin müzakeresine konu olan hâ

disenin ehemmiyeti ve umumi efkârın Meclise 
ve Meclis müzakerelerine bütün dikkatini teksif 
etmiş olması muvacehesinde İstanbul, Ankara 
ve İzmir'de örfi İdare Kumandanlığının matbua
ta vaz'ettiği sansüran B. M. M. müzakerelerine 
teşmil edilmemesi hususunun Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun sarih hükümlerine istinaden kara
ra bağlanmasını arz ve teklif ederiz. 

12 . IX . 1955 
Kars Malatya 

Sırrı Atalay Nüvit Yetkin 

REİS — Esasen Anayasa sarihtir. B. M. Mec
lisi müzakeratı alenidir, zabıtları aynen neşro
lunmaktadır, bir teşekkülün ona müdahale etme
si imkânsızdır. Bu sebeple takriri reye koymu
yorum. (Sağdan gürültüler) 

Evvelce verdiğiniz karar gereğince 1 Kasım 
1955 Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere iç
timaa son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

2. — ZABIT HULASASI 

SEKSENİNCİ İNİKAT 

12 . IX . 1955 Pazartesi 

Birinci Celse 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin içtimaa da
veti hakkındaki Riyaseti Cumhur tezkeresi okun
du. 

İstanbul, İzmir ve Ankara vilâyetlerinde 1da-
rei örfiye ilânına dair Başvekâlet tezkeresi oku
narak müzakere edildi ve neticede adı geçen üç 
vilâyette 7 Eylül 1955 tarihinde İcra Vekilleri 
Heyetince ittihaz olunan karar tasdik ve İdarei 
örfiyenin ilân tarihinden itibaren altı ay müd
detle devamı kabul olunduktan sonra İnikada ara 
verildi. 

İkinci Celse 
Meclis İnikadlarının 1 Kasım 1955 tarihine 

kadar devanı etmesine dair verilmiş olan takrir
ler müzakere ve reddolundu. 

Evvelce ittihaz olunan karar mucibince 1 Ka
sım 1955 Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere 
İnikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
İçel Mebusu Antalya Mebusu 
R. Koraltan A. Konuk 

Kâtip 
Çorum Mebusu 

8. Baran 

T. B. M. M. Matbaası 


