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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Orai Mavloğlıı (tçel), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, salon bo
şaltılmıştır; zabıtların tutulabilmesi ve işlemlerin ya
pılabilmesi için, yeminli steno ve görevlilerin göreve 

/. — Hakkâri, Mardin, Siirt ve Diyarbakır ille
rinde 27 . 3 . 1975 Perşembe^ günü saat 07.00'den 
itibaren bir ay süre ile ilân edilen Sıkıyönetim hak
kındaki Bakanlar Kurulu kararının onaylanmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (31135) (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi, kapalı oturumla ilgili öner
geyi okutuyorum: , 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hakkâri, Mardin, Siirt, Diyarbakır illerinde Sıkı

yönetim ilânı hakkındaki görüşmelerin gizli oturum
da yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

C. Senatosu Kocaeli Üyesi İzmir Milletvekili 
Lûtfi Tokoğlu Ali Naili Erdem 

Edirne Milletvekilli 
İîham'i Ertem 

BAŞKAN — îmza sahiplerinden bir sayın arka
daşımız veya tensip edecekleri biri.. Sayın Ali Naili 
Erdem, buyurunuz efendim. 

ORHAN BÎRGİT (İstanbul) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Yalnız, neden kapalı oturum istendiği, İçtüzük 71 

nci maddeye göre taraflarından izah edilecektir. 
ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir Milletvekili) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Dört yeni ilde Sıkıyönetimin uygulanmasına mü

tedair tezkerede, gerekçe olarak aynen şunlar ifade 
edilmektedir: «Zuhuru muhtemel olayları önlemek 
'için» Tek sarih ifade bu. 

Sayın Başbakanın ifadelerinde, bir genel tedbir 
olarak, bir emniyet tedbiri olarak meselenin mütalaa 
edildiği ifade edilmektedir. Anayasamızın 124 ncü 
maddesi Sıkıyönetimle ilgili olarak sebepleri sayar
ken, tadadı olarak ayrı ayrı ortaya koymuş ve ağırlık 
derecelerini Anayasada dere etmiştir. Gerek tezkere-

devamı hususunu Yüce Heyetin tasviplerine sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
mıiştir. 

de ve gerek sayın Başbakanın ifadelerinde Anayasa'-
da yerini bulan ağjrlıkia mütenasip bir ifadeye ko
nuşmalarında maalesef rast gelemedik. Bu itibarla 
anlaşılıyor ki, «BUr iltica hakkım isteyen 150 bin ki
şinin Türkiye'ye ilticası münasebetiyle ortaya çıka
cak bazı olayları önlemek için bu emniyet tedbirine 
müracaat edildi» denmektedir. Bu beyanın, arkasında 
yatan, daha anlamı olan, daha anlamı olan, daha 
ağır sebeplerin mevcut olduğu hususunda eğer sayın 
Hükümetin açıklamak lüzumunu hissettikleri bir ta
raf var ise, bu hususların açıklığa kavuşturulması için 
gizli olarak celsenin devam etmesini rica etfck. Say-. 
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Erdem. 
Önergede istenilen hususu, kapalı oturum yapıl

ması talebini Yüce Heyetin oylarına sunuyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Efen
dim Hükümet, Sayın Erdem'in sorusuna cevap versin. 
Hükümetin gizli olarak açıklamak istediği şey ne 
olabilir? 

BAŞKAN — Efendim müsaade ediniz. İçtüzüğe 
göre muamele yapıyorum sayın Birgit. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Hü
kümet gerek görüyor mu efendim?. 

BAŞKAN — Yok efendim. Kapalı oturum (isteyen 
Hükümet olabilir, gruplar olabilir, onlar gerekçele
rini Yüce Heyete arz ederler ve oylamaya sunulur 
efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkanım, sayın arkadaşımızın konuşması gayet 
açık. Kendisi: herhangi bir konuyu elbette bilmiyor; 
yana, bir gizlilik gerekiyor mu gerekmiyor mu diye 
ve Hükümete soruyor; Hükümet gereksinme duyuyor 
mu, duymuyor mu? 

I. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğe göre bahsettiğiniz 
hususta böyle bir muamele yok efendim. 

Oylamaya geç tüm. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — O 

halde bir şeyi gizli olarak milletin gözünden Millet 
Meclisi kararı ile saklıyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, riica ederim. 
Yüce Heyet hakemlik yapacaktır. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Bun
ları gizli zabıtlara tescil ediyorum, bunları herkes 
öğrensin.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum; lütfen oturun sa
yın Birgit, oturun efendim. 

Kapalı oturum yapılması hususundaki önergeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Bun
ları kimbilir nasıl anlatacaklar? 

ÖZER ÖLÇMEN' (Konya Milletvekili) — Millî 
Savunma Bakanı gizlilik istiyor mu, istemiyor mu sa
yın Başkan? Demin elini kaldırdı, şimdi indirdi, bizi 
etkiliyor, öğrenmek istiyorum. (Gülüşmeler, C.H.P. 
ve D.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Sayın Ölçmen 
oylama sırasındayız, çok rica ederim. 

Kabul etmeyenler... 
Divan Üyeleri arasında sayımda farklılıklar var; 

rica edeceğim, ayağa kalkmak suretiyle yeniden sa
yacağız. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — İsim 
okuyarak yapalım. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 

DOĞAN ARASLI (Kars Milletvekili) — En sağ
lamı o, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kapalı oturum yapılmasını kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar efendim. Kıpırdaml-
mamasını da önemle rica ediyorum, salim bir neti
ceye varmak için. Kabul etmeyenler lütfen.. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri Mil
letvekili) — Ad okuyarak sayın Başkanım. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkanım, anlaşılmadı. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Değerli arkadaşlarım, üye arkadaşlarımızın sayı

ları arasında yine fark doğdu. Bu sebeple İçtüzüğü
müzün 117 nci maddesine göre.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — Son 
fıkrasına göre. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim ilâvenize. 

Salonda ikiye bölünmek suretiyle oylamayı yapa
cağız... 

FİKRET GÜNDOĞAN (C. Senatosu İstanbul 
Üyesi) — Sayın Başkan, ad okuyarak.... 

BAŞKAN — Rica ederim, oylamanın nasıl yapıla
cağı burada İçtüzüğümüzde var sayın Gündoğan; rica 
ederim efendim. 

Kapalı oturumu kabul eden sayın üyelerden daha 
fazla olan kalabalık bu tarafta olduğu cihetle, salonun 
sağ tarafına geçmelerini istirham ediyorum efendim. 
(C H P sıralarından alkışlar). 

Rica ediyorum efendim. Değerli arkadaşlarım bir 
oylama yapıyoruz. İçtüzüğe uymak üzere bir oylama 
yapıyoruz. Rica ederim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Bakan 
olmak isteyenler bu tarafa gelsinler. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, rica ederim efendim; 
ben'im işimi güçleştiriyorsunuz, rica ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Ko-
laylaştırıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, çok rica ederim. Ya-
kışıklı bir söz değil efendim. Nihayet bir sayım yapa
cağız sayın Birgit. 

Lütfen efendim, sıraları tam doldurmak suretiyle 
kabul edenler ayağa kalksınlar lütfen efendim. Sırala
rı da tam doldurmak suretiyle sıhhetJi bir sayım yapa
lım; üye arkadaşlarımız da tam karşısına geçerek ora
dan rahatlıkla saysınlar efendim. Lütfen hareket ha
linde olmayalım efendim. 

Aralarda boş yerler var efendim, lütfen araları 
ioldurunuz. 

Lütfen tam sıralalara oturur vaziyete geliniz. 
Lütfediniz efendim oturmayınız, oturur gibi sıralar
da yerlerinizi alınız. 

SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Yer yok sayın 
Başkan, Bunları daha sola kaydırmak lâzım sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum saym Öztürk. 
Rica ediyorum. Sayıyorum efendim, lütfediniz. 

Kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksınlar... 187ye kar
şı 189 oyla kapalı oturum yapılması kabul edilmiştir. 
(A. P. sırlarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Saym Başbakan, görüşmenize devam etmek üze
re buyurunuz efendim. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Daha evvelki maruzatımda sunduğum gibi, 
dört ilimizde yeni sıkıyönetim ilânını maruzatımda sun
duğum gibi, dört ilimizde yeni sıkıyönetim ilânını 
gerektiren durumun başlıca sebebi, 100-150 000 ci-
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varında ve kısmen ağır silâhlarla donatılmış büyük 
bir kütlenin, ani denebilecek bir süratle vatanımızın 
içine girmesinden doğabilecek tehlike, yani memle
ketimizin içinde silâhlı bir çatışma, başka bir deyim
le bir savaş halinin mevcut olabilmesi ihtimaline kar
şı, ilgili, vatan müdafaası ile birinci derecede görevli 
teşekküllerin de talepleri dikkate alınarak, askerî ted
birlerin tamamlayıcısı ve kolaylaştırıcısı mahiyetin
de olmak üzere bu dört ilimizde sıkıyönetim ilânını 
yüksek huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Elbette 
karar Yüce Heyetinizindir. 

Tekrar tavzih etmek isterim ki; ilân edilen du
rumun, bizzat kendi vatanımız içerisinde, kendi Do
ğu ve Güneydoğu bölgemiz halkı bakımından bir 
gerekçesi, bir sebeb'i mevcut değildir; sadece o böl
gemizde silâhlı bir çatışmayı tam olarak önleme ama
cına ve kısa zamanda önleme amacına matuftu. 

Şunu da ilâve etmek istiyorum ki, o bölgedeki 
bu zarurî halin, Anayasamızda da tafsil edildiği şe
kildeki zaruret haline gelen bu halin kısa bir zamanda 
ortadan kalkması çok kuvvetli bir ihtimal dahilinde
dir. Nihayet, bu bizi alâkadar ettiği kadar, komşu
muz Irak Devletini de bilinci derecede ilgilendiren 
bir durum olduğu için, toplanmış olan büyük kütle
yi muhakkak bir şekille halledecek ya memleketle
rine iade edecek şimalden cenupta - veyahut da 
kendi vatanında yerleşmelerine izin vereceği için, bu
rada ilân edeceğimiz sıkıyönetimin uzun sürmeyece
ği kanaatindeyiz. 

Dört ilimizdeki ilân edilmiş olan sıkı yönetimin 
1 ay daha uzatılmasını yüksek huzurunuza getirişi
mizin sebebi; burada bir iyileşme faktörünün bu son 
1 ay zarfında meydana gelmemiş olmasıdır. Aynı 
faktörler, aynı tehditler devam etmekte olduğu için, 
temenni edelim ki son defa olarak, bu dört ilimizde
ki sıkıyönetimin 1 ay daha uzatılması gereğini yüksek 
takdirinize sunmuş bulunuyoruz. 

Hükümetinizin görüşü bundan ibarettir. Şu anda 
başka arz edeceğim bir husus görmüyorum. Takdir 
Yüce Heyetindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Başbakan. 
Adalet Partisi Grupu adına sayın Ali Naili Er

dem, buyurunuz. 

ALİ NAİLÎ ERDEM (İzmir Milletvekili) — 
Daha sonra konuşacağım, efendim. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
sayın Mehmet Altınsoy, buyurunuz. 

D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 
(Niğde Milletvekili) — Muhterem Başkan, değerli 
üyeler; 

Daha evvel bir kaç ilimizde ilân edilmiş olan sıkı
yönetim vesilesiyle sıkıyönetim' rejimlerinin bir zaru
ret rejimi olduğunu ve arzu edilen bir rejim olmadı
ğını, bir an evvel bu rejimin memlekette uygulanma
sını gerektiren sebebin ortadan kalkmasını temenni 
ettiğimizi arz etmiştik. 

Hükümetin bu sefer de getirmiş olduğu 1 ay uzat
ma gerekçesi, evvelce bu illerde ilân edilen sıkıyöne
timin uzatılma gerekçelerinin aynını taşımaktadır ve 
şayanı şükran olan taraf da, meselenin bir dış tehli
keye, bir dış probleme bağlı olmasıdır. Kıbrıs'ta he
nüz siyasî ortamın düzelmemiş olması, bir kaç ili
mizde sıkıyönetimin 1 ay daha devamını gerektirdiği 
hakkındaki Hükümet izahatını biz Demokratik Parti 
Grupu olarak tatmin edici bulduk. 

Ancak yine tekrar ediyoruz, temennimiz, inşallah 
bu son mehil olur. Bir dahaki sefere yeniden uzatıl
masını gerektiren sebepler ortadan kalkar, Kıbrıs 
problemi de bu şekliyle halledilmiş olur. 

Muhterem arkadaşlar, yeniden yurdumuzun Gü
neydoğu bölgesinde dört ilde 1 ay müddetle sıkıyöne
tim ilân edilmesine ait Hükümet önerisine gelince : 

Biz, bu noktada da Hükümetin bir zaruret icabı 
bu dört ilimizde bir sıkıyönetim ilânına lüzum gördü
ğüne inanıyoruz ve bu illerde de sıkıyönetim ilân edil
mesinin gerekçesinin, yine yurdumuz dışındaki bazı 
problemlerden gelmiş olmasını şayanı şükran telâkki 
ediyoruz. 

Ancak, komşumuz Irak'ta bir iç harbin son saf
hasına gelmiş olması, elbette ki bizim hududumuz 
yönünden bazı sıkışıklıklar, frodmanlar doğuracağı 
muhakkaktır. 

Bunun da, temenni ederdik ki, sıkıyönetim gibi 
bir fevkalâde rejimi gerektirmeden halledilmesi müm
kün olsun. Ancak görüyoruz ki, topluca bir iltihak 
talebi ve ağır silâhlarla mücehhez bulunan bir toplu
luğun, biraz da zorlamaya varan bir iltihak talebi 
Hükümeti ve o bölgedeki askerî güçleri bazı ciddî 
tedbirler almaya zorlamış durumdadır. (Anlaşılma
yan bir müdahale) 

Efendim, biz Hükümetin verdiği izahata inanıyo
ruz, uydurma olup olmadığım Hükümete karşı kul
lanacak durumda da değiliz; biz, varit kabul ediyoruz 
Hükümet söylediği için. Sayın Başbakanın izahatını 
sizin de benimle beraber dinlediğinizi tahmin ediyor-

ı dum. 
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Tekrar ediyoruz, sıkıyönetim bir fevkalâde rejim
dir, arzu edilen bir rejim değildir. Bilhassa bu bölge
deki vatandaşlarımız üzerinde sıkıyönetimin hissedil-
memesini, bir dış problem vesilesiyle ilân edileceğine 
göre, vatandaşlarımızı rahatsız edici, huzurunu bozu
cu herhangi bir hareketin olmamasını temenni ede
riz. 

Kaldı ki, bugüne kadar görülen sıkıyönetim tat
bikatında yöneticilerin sıkı bir rejimin icabı olan bir 
hareketi yapmamaya azamî dikkat ettiklerini ve sıkı
yönetim illerinde fazlaca rahatsızlığı, huzursuzluğu 
gerektirecek bir fevkalâde halin hissini verecek bir 
davranışta bulunulmadığını da şükranla arz etmek 
isteriz. 

Bu vesileyle bir an evvel sıkıyönetimi gerektiren 
sebeplerin ortadan kalkmasını temenni ederek, Hükü
met teklifine grup olarak müspet rey vereceğimizi arz 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri Milletvekili) — 

Sayın Başkan, grup adına. 
BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 

adma Sayın Feyzioğlu, buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri Milletvekili) —- Değerli arkadaşla
rım; 

Konunun bir çok yönleriyle eksik ve yanlış anla
şıldığı intihamda olduğum için, Saym Hükümetin 
belki bazı açıklamalar yapması da ricasıyle maruzat
ta bulunmak istiyorum. 

Evvelâ, Kıbrıs konutu ile ilgili olarak ve Türk -
Yunan münasebetleriyle ilgili olarak uzunca bir süre
den beri dört ilimizde devam eden sıkıyönetimin sür
dürülmesi isteniyor ve anlayabildiğim kadar, bu ko
nuda Yüce Mecliste daha evvel bu sıkıyönetimin uza
tılmasına oy vermiş olan siyasî grupların hiç değilse 
önemli bir kısmı karşı değil. Şimdi, Sayın Demokra
tik Parti sözcüsü Altmsoy arkadaşımın gerçekten me
selelere doğru teşhis koyan konuşmasını ilgi ile ve 
yüreğim rahatlayarak ve ferahlayarak dinledim. 

Biraz önce bir gizli oylama konusunda, gizli oy
lama talebinin gerekçesi ortaya kondu, konmadı gibi 
sebeplerle bazı tereddütler belki oldu. Demokratik 
Partili çok değerli arkadaşlarımız gizli oy gerekçesi
nin izahı bakımından, gizli oy gerekçesine katılıp ka
tılmadığını Hükümet söyledi, söylemedi gibi sebepler
le gizli oya lüzum görmediler, fakat şimdi grup adı
na yapılan konuşmada gerek Yunan - Türk ihtilâfı 
ve Kıbrıs ihtilâfının ortaya çıkarabileceği muhtemel 

ihtilâflar açısından, tehlikeler açısından dört ilde de
vam edegelen sıkıyönetimin uzatılmasına «evet» de
diklerini, gerekse, Hükümetin yeniden Meclisin ona
yına sunduğu diğer dört ilimizle ilgili sıkıyönetimim 
onaylanmasına lüzum gördüklerini ifade buyurdular. 

Birincisini tartışmıyorum, daha evvel konuşuldu, 
oy verdik; fakat kanaatimizi diğer konu bakımından 
şöyle açıklamak isterim : 

Kıbrıs ihtilâfı, Kıbrıs'ta bir gerilla hareketi ve
ya silâhlı çatışma düşüncesiyle ya da Türk - Yunan 
çatışması ihtimaliyle Ankara'da sıkıyönetim ilânı için 
gerekçe vardır da, yüz bin kişiden fazla silâhlı insa
nın - bir kısmı hiç değilse silâhlı insanın - sınırları
mızdan içeri sızması tehlikesi karşısında hiçbir mese
le yoktur, davranışı içinde bulunamayız. Meseleyi her 
türlü parti düşüncesi, her türlü istismar düşüncesi dı
şında şöyle alalım : Kıbrıs'da şu anda bir savaş yok, 
sıcak bir savaş yok. Ege denizinde çok 'büyük tehli
keler, çok büyük çatışma ihtimalleri şüphesiz var, 
ama şu anda sıcak bir savaş yok, ama hepimiz bili
yoruz ki, sınırlarımızın hemen kenarındaki hudut ta
şından başlayarak, Irak'ta uzun süreden beri devam 
eden ve son derecede kanlı, ıstırap Verici bir savaş var. 
İnsanlar ölüyor. Barışsever bir millet olarak bundan 
ıstırap da duyuyoruz, bunun barışçı yollardan çözül
memiş olmasından acı duyuyoruz, ama bir tehlikenin 
de sınırlarımızın, hemen sınır taşının ötesinde aylar
dan beri devam edegeldiği bir sıcak savaşın devam et
tiği muhakkak. 

Bir taraftan Rus silâhlarıyle teçhiz edilmiş Irak or
dusu, bir taraftan, İran üzerinden sevkedilrniş, Ameri
kan silâhlarıyle teçhiz edilmiş «Peşmerga» adı verilen 
Barzani kuvvetleri arasında kıyasıya ve basit çapta de
ğil, iki büyük ordunun savaşması şeklinde bir savaş 
cereyan edip gidiyor. Bu savaşın, Irak içinde durması 
ihtimali,belirdi. Saddam Hüseyin'le İran Şahının Ce
zayir'de buluşmalarından, OPEC dolayısıyle buluşma
larından, petrol ihraç eden ülkeler toplantısı zirvesin
de buluşmalarından yararlanan Cezayir Devlet Baş
kanı Bumedyen, uzun yıllardan beri aralarında müca
dele olan, resmî radyolarından birbirlerini en ağır ke
limelerle tahkir eden iki devletin yöneticilerini, «ih
tilâflarınızı çözünüz» diye bir araya getirmeye çalış
tı ve buna muvaffak oldu. 

Uzun yıllardan beri çözülemeyen Şatdülarap ihti
lâfını çözdüler. Uzun yıllardan beri çözülemeyen di
ğer ikili ilişkilerde, Irak'la İran'ı birbirine düşüren me
seleleri çözdüler. Burada, Irak bazı tavizler verdi; fa
kat İran Şahı da, Irak üzerinde, kendi memleketine 
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Irak'taki Baas Partisi yöneticilerinden yönelebilecek 
Şatdülarap'la ilgili, Basra Körfezi ile ilgili, oradaki 
emirliklerle ilgili, Kuveyt'le ilgili çeşitli yayılma emel
leri karşısında, bir nevi müttefik veya destek: olarak 
kullandığı Barzani kuvvetlerini desteklemekten vaz
geçmeyi taahhüt etti. Aslında, îran Şahı, bir süreden 
be'-i Varidi emelleri, Basra körfezine müteveccih, petro
le müteveccih kendi emelleri için bir destekleme du
rumunda idi. Buna karşı da Irak, îran Şahiyle ve İran 
Devletiyle çeşitli konuda çatışma halinde idi. Bu an
laşma çok daha büyük menfaatler üzerinde oldu. Bir 
pazarlık yaptılar ve bu arada, belki de savaşa, belki 
de ayaklanmaya, harekete teşvik edimiş olan Barza
ni kuvvetlerini İran Şahı yüzüstü bıraktı. 

Bu gibi emperyalist diyebileceğim birtakım emel
ler uğruna harekete geçen devletlerin şu veya bu şe
kilde kışkırtmasına uymak ve buna inanmak yüzün
den başlarına, şimdi, gerçekten terkedilmişlikten do
ğan bir ciddî sorun çıktı. 

Türkiye bakımından durum ne? Türkiye bakımın
dan durum öyle hafife alınacak cinsten değil, vic
danî kanaatimiz olarak arz ediyorum; katiyen hafife 
alınacak cinsten değildir. Türkiye bakımından durum; 
Saym Başbakanın dün akşam ifade ettiği gibi bir 
iltica hakkı meselesi olsaydı, «Ne diye bu sıkıyöneti
mi getirdiniz?» derdik. İltica hakkı tanınmasın diye 
sıkıyönetim istenmez. İltica hakkından bahsedilerek 
sıkıyönetim olmaz. İltica mı bizden istenen? İltica ise, 
silâhsız, kadının, çocuğun iîticaı ise, iltica karşısında, 
«Hayır efendim ha savaş tehlikesi var, 124 ncü mad
de var» tavrı takınılmaz, ama şimdi anlıyoruz ki, bu
nun ötesinde bir şey var. 

Bir silâhlı sızma mı söz konusu? Tepeden tırnağa 
silâhlı, toplu, füzeli, kiminde Amerikan füzesi, kimin
de SAM füzesi, karşılıklı çarpışmalar oluyor. Havan-
toplu birtakım kuvvetlerin sınırlarımızdan içeri, Türk 
Devleti «Hayır giremezsiniz» dediği halde, zorlayıp 
girmesi tehlikesi mi var? Türk Devletinin sınırı açık 
deniz değil; herkesin rastgele, silâhıyle, topuyle gire
ceği yer değil. Orada «dur» dediğiniz zaman, zorla
yıp geçmek ihtimali mi var, buna teşebbüs etmesi teh
likesi mi var? O zaman demektir ki, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin mensuplanyle bir başka silâhlı kuvvet kar
şısında ciddî savaş, çatışma tehlikesi vardır. «Dur» 
diyeceksiniz, «durmam» diyecek. Can pazarı : «öbür 
taraftan ağır bir tazyik var, buradan geçeceğim, bura
ya zorla gireceğim. Ben yalnız zorla girmekls kalma
yacağım, korumak istediğim birtakım nüfusu da bu
raya aktaracağım...» 

Değerli arkadaşlarım, bunun ortaya çıkaracağı 
problemler var. Alırsınız, çıkaramazsınız, iskân ede
mezsiniz; ne yapacaksınız? Tek tek iltica, bir kısım, 
bir köy, iki köy iltica, silâhsız iltica... Silâhsız iltica 
karşısında insanlık vazifesi yapılır; ama silâhlı bir 
zorlama mı vardır? Şimdi, ikinci defa Sayın Başba
kanın yaptığı konuşmadan anlıyorum ki, gerçekten 
Anayasanın 124 ncü maddesindeki belirtilen, Türk 
Silâhlı Kuvvetleriyle başka silâhlı kuvvetler arasın
da karşı karşıya, karşılıklı birbirine ateş ederek, ça
tışma tehlikesini yaratan bir durum doğmuştur da, 
bunun için Hükümet sıkıyönetim ilân etmiştir. İlân et
tiniz değil mi efendim? 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (C. Senatosu Cum
hurbaşkanınca S. Ü.) — Evet ettik. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu da te
reddüt konusu oldu. Takdirinize arz ediyoruz, «sıkı
yönetimi ilân edelim mi» gibi vaz edildiği kanaatine 
bu Parlamentonun çok tecrübeli parlamenterleri eriş
tiler ve bana, «Hükümet sıkıyönetim ilân etmemiş ki, 
bizden yetki istiyor» tarzında aksettirildi. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (C. Senatosu Cum
hurbaşkanınca S. Ü.) — Hayır. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Yanlış an
laşıldığını ifade için söylüyorum. Zaten mümkün de
ğildir bu 'hukuken. Hükümet ilân eder, 124 ncü mad
deye göre, onanmasını ister. Yani Meclisten yetki al
mayı istememiştir Hükümet. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyelim Sayın Fey» 
zioğîu, 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ben böyle 
anladım; fakat bir yanlış anlamayı ortadan kaldır
mak için arz ediyorum. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum Milletvekili) — 
Şimdi karşılıklı müzâkere cereyan ediyor. 

BAŞKAN — İkaz ettim efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Beyefen
di, bir gerçeğin aydınlanmasından rahatsız olmayın 
efendim, ne olur. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum Milletvekili) — 
Usulün ihlâlidir. 

BAŞKAN — Siz umumî heyete hitap edin Saym 
Feyzioğlu. İkaz ettim Saym Erverdi. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum Milletvekili) — 
Sizi kaale alan da yok, dinleyen de yok. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Beyefen
di, tavsif etmekten edebim mani olduğu için vazgeç
tiğim bu sözler nedir? 
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YÜKSEL ÇAKMUR (îzmir Milletvekili) — Kay
seri kahvesi mi burası? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin rica ederim. Sa
yın Erverdi rica ederim, ikaz ettim. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Memle
ket meselelerine, Türkiye'nin hayatî sorunlarına bakış 
açısına ve seviyesine bakınız. 

BAŞKAN — Rica ederim, devam buyurun efen
dim. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başbakandan, bir noktayı tavzih edebilmek ve tavaz
zuh etsin diye öğrenmek istemişsem, bu bir kabahat 
değildir. Ben doğru anlamıştım; ama bizzat muhtelif 
gruplardan bazı arkadaşlarımın, «Hükümet bizden sı
kıyönetim ilân için müsaade mi istiyor, ilân etti de 
onay mı istiyor?» düşüncesi karşısında, tabiî onay is
tiyor, başka türlü gelemez dedim. Anayasa açıktır, 
ilân etmiştir, onanmasını istiyor, talep 'budur, başka 
türlü olamaz dedim. Bu anlayışımın doğru olduğunu, 
yanılmadığımı bilmek istedim ve daha emniyetle ko
nuşmak istedim. Şimdi aydınlandı, mesele yok. Hükü
met sıkıyönetim ilânına lüzum görmüştür ve Hükümet 
sıkıyönetimi ilân etmiştir. Hükümet sıkıyönetim ilân 
ettikten sonra da, Anayasa gereğince onanması için 
bize gelmiştir. O halde biz menfî karar verirsek, Ba
kanlar Kurulunun, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği 
için Anayasanın 124 ncü maddesine göre sorumluluğu 
üzerine alarak ilân ettiği, Güvenlik Kurulu lüzumlu 
gördüğü ve Bakanlar Kurulu oybirliği ile lüzumlu 
gördüğü için ilân ettiği bir sıkıyönetimi kaldırmak ka
rarını vermiş oluruz. Vereceğimiz oy kaldırmak ka
rarıdır. Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak biz 
bugünkü şartlar içinde bu ilân edilmiş olan sıkıyöne
tim kararını kaldırmak üzere parmağımızı ret mahi
yetinde kaldırmak imkânına sahip olmadığımızı, çün
kü bu sıkıyönetim ilânı için ciddî gerekçeler bulun
duğu hakkındaki Hükümet görüşünde bir ağırlık bu
lunduğunu kabul ettiğimizi ifade ediyorum. Grupu
muzun görüşü budur. Grupumuzun görüşü budur ve 
Kıbrıs sorunu için ilân edilen sıkıyönetimden daha 
hafif değildir, ciddidir durum. 

Yalnız Sayın Hükümet Başkanından, bir noktada 
bugün gazetelere intikal eden beyanlar dolayısıyle (ma
zur görsünler gizli celse olduğu için daha rahat söy
leyebileceğim) bir serzenişte bulunarak, mümkünse bir 
hususu tavzih etmelerini istirham edeceğim. Türk va
tanında, tek bir kütle vardır, biliyoruz, bir millet var
dır. «Halklar» edebiyatını hiçbir zaman kabul etme
dik, Sayın Başbakanın da bunu nasıl kabul etmeyen 

bir zihniyette olduğunu biliyorum. Türk vatanında ya
şayan insanlar Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık 
bağlarıyîe bağlı olan herkes Anayasanıza göre Türk-
tür. Bizim milliyetçilik anlayışımız da budur, bizim 
vatandaşlık anlayışımız da budur : Türktür. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (C. Senatosu Cum
hurbaşkanınca S. Ü.) — Aynı görüşteyiz. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Aynı gö
rüşte olduğumuzu söyledim efendim. Tamamen böy
ledir. Yalnız bir etnik terim kullanılarak, iltica iste
mişlerdir ve ret ediyormuşuz gibi, insan olarak ve in
sanî geleneklere büyük saygısı olan bir devlet olarak 
sanki Türkiye sınırlarına silâhsız birtakım masum 
insanlar, ötede belki ciddî tehlikelerle, hayatî tehlikeler
le karşı karşıya bulunan insanlar sadece iltica etmek 
istemişler, biz de iltica hakkı tanımamışız; bunun iç:n 
sıkıyönetim ilân ediyormuşuz gibi bir intiba yaratma
mak lâzımdır. Bu gerekçeyle sıkıyönetim savunulmaz 
duruma düşer de, onun için böyle söylememek lâzım
dır. Hiç değilse basına intikal etmiş olan şekliyle, sanki 
bir iltica hakkı talebi karşısındaymışız intibaı yaratıl
mıştır. Hadisenin, bunun ötesinde bir hadise olduğu
nu, olayları takip eden herkes bilir. Arz ettiğim gibi, 
'bir ciddî, önemli savaş olduğunu ve bu savaşm sınır
larımızın içine intikali, Türkiye'nin resmî Silâhlı Kuv
vetleriyle başka kuvvetler arasında birtakım zorlama
lar sebebiyle fiilî, silâhlı çatışma çıkması ihtimali bu
lunduğu içindir ki, Hükümet bunu getirmiştir. Bunun 
fazla uzamaması, tehlikenin, bir an evvel bertaraf ol
ması dileğiyle buna «evet» diyoruz. 

Bir başka temennimizi de insanlık adına buradan 
ifade edelim : 

Af ilân ettiğini söyleyen Irak Devletinin gerçekten 
bu af ilânına sadık kalması ve kendi vatandaşı olan. 
Iraklı olan, Irak Devletinin vatandaşı olan bu insan
lara 'karşı bir «jenosit» durumuyle tavzif edilebilecek 
bir davranışa girmemesini, buradan insanlık adına 
rica etmek, talep etmek vazifesinde olduğumuzu ve 
Hükümetimizin de bu konuda sefahati veya yardımı 
olabilirse, 'bu yolda çalışması lüzumunu ifade ediyo
rum. 

Temenni ediyorum ki, Türk Hükümetinin ve Türk 
Devletinin kendi sınırlarının güvenliği, kendi gelece
ği bakımından önemli görerek - bize söyleyebildikleri 
ve söylemedikleri teferruat olabilir - almış olduğu bu 
karar; insanî bakımdan, başka hükümetlerin hatalı 
davranışlanyle, kendi vatandaşlarına karşı hatalı dav-
ranışlanyle ıstırap verici sonuçlar doğurmasın. 
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Durum ciddîdir. Durum, parti politikaları açısın
dan bakılamayacak derecede önemli millî bir konu
dur. Durum, Türkiye'nin sınıriarıyle ilgili, Türkiye'nin 
güvenliğiyle ilgili, hayatî derecede önemli bir sorun
dur. İnsanî tarafları vardır. İnsanî taraflarında yü
reklerimiz, tehlikede olan, insanî bakımdan ıstırap çe
ken kim olursa olsun, insan olan herkesin ıstırabına 
ilgi duyar; ama bizim birinci vazifemizin, Türk Dev
letinin sınırlarını silâhlı sızma veya silâhlı zorlamaya 
karşı savunmak olduğu inancındayız. 

Saygılar sunarım ve bu sıkıyönetimin üân edildiği 
maksat içinde kullanılması, onun dışına taşmaması 
temennisiyle Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Hükümetin getirdiği kararın lüzumu hakkında ve
rilen gerekçeye inanıyor ve müspet oy vereceğimizi 
saygıyle arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Tu

ran Güneş. 
SELÇUK ER VERDİ (Erzurum Milletvekili) — 

Sayın Başkan, önergemiz var. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, yeniden açık oturu
ma geçilmesi hususunda önerge verdiniz. Yüce Mec
lis az evvel kapalı oturum kararı aldı, bir. 

İkincisi, hele kapalı oturum isteyen grupun belki 
söyleyeceği bir şey vardır, diye onu düşünüyorum ve 
bir de, 71 noi maddenin son fıkrasını nazara alıyo
rum. Bu bakımdan önergenizi işleme koymuyorum 
efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum Milletvekili) — 
Müsaade ederseniz, tutumunuz hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Hayır, bu 'hususta verilecek söz yok 
efendim. Kapalı oturumu gerektirmiş olan sebep or
tadan kalkınca, Başkan açık oturuma geçilmesini tek
lif eder. Genel Kurul işaret oyu ile karar verir. Ben 
bu lüzumu daha hissetmedim efendim. 

SELÇUK ERVERDl (Erzurum Milletvekili) — 
Kapalı oturuma geçilmesini gerektiren sebep, veri
len önergede Hükümetin izahat vermesi idi; Hükü
met izahat verdi. Gruplar n ve Devlet efradının ge
lip açıklayacak durumları yok ve zaten Hükümet ta
rafından daha evvel veriîerı izahat da gizli celsede 
geçti. Binaenaleyh, lütfedin, gizli oturumu gerekti
ren sebep ortadan kalkmıştır, devamı için hiç bir se
bep yoktur. Bu öneriniz en azından, takdir hakki
nizin isabetli kullanılmaması yolundadır. O sebeple 
ısrar ediyorum, önergenin oylanması lâzımdır. 

BAŞKAN — Oturunuz Sayın Erverdi. Sizinle ay
nı görüşte değilim. İçtüzüğü arz ettim, Yüce Mecli
sin kararım arz ettim. 

Buyurun Sayın Güneş. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Sayın üyeler; 

Huzurunuzda görüşülen konu, iki ayrı hukukî 
muameledir. Bir tanesi, daha önce ilân edilmiş ve 
bir süredir devam eden (Meclis kararıyle) Ankara, 
İstanbul, Adana ve İçel illerindeki sıkıyönetimin uza-
tılmasıyle ilgilidir. Diğeri ise, yeniden, bir başka ne
denle, Hakkâri, Mardin, Siirt ve Diyarbakır illerin
de ilân edilen sıkıyönetimin, Büyük Meclis tarafın
dan onaylanmasıdır. Müsaade buyurursanız bu iki 
ayrı hukukî işlem hakkında, iki ayrı açıklamada bu
lunarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüş
lerini Yüce Heyetinize sunacağım. 

Her ne kadar gündemde daha önce, yeni ilân edi
len sıkıyönetimin tasdiki birinci sıraya konulmuş ise 
de ben daha önce Kıbrıs ile ilgili ilân edilmiş bulu
nan sıkıyönetimin uzatılması hakkında görüşlerimi 
arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs'a yapılan Askerî Ba
rış Harekâtından sonra ve harekât esnasında, sıkı
yönetim ilânının sebebi şudur: Türkiye Kıbrıs'ta bir 
Askerî Harekât yapmaktadır. Bu harekâtın başarısı, 
alınacak olan bütün askeri tedbirlerin gizli kalmasıy-
ie mümkündür; gerek çıkarma, gerekse savunma ile 
ilgili. Ve Kıbrıs Çıkarması, Türkiye ile Yunanistan 
arasında bir savaşa, bir silâhlı çatışmaya müncer ola
cağı için yine bu sebeple, meselâ, Trakya'da, Batı 
hududumuzda ve Ege Denizinde ve Ege Denizi mü
nasebetiyle sahillerimizde ve Batı Anadolu'da alına
cak olan bazı askeri tedbirlerin, bize dost olmayan 
gözlerden saklanmasıdır. Gerçekte sıkıyönetim bu se
beple ilân edilmiştir, bunu temin etmek için ilân edil
miştir. Çünkü, bununla ilgili alınabilecek olan bazı 
tedbirleri bugünkü mevzuatımızda, meselâ basından 
veya komuoyundan, bir başka biçimde saklamak im
kânı yoktur. Askerî harekât sırasında birliklerin ge
lişi, gidişi vesaire bunlarla ilgili resimler, bunların 
duyurulması, bunları başka bir biçimde saklamak 
imkânı yok idi. 

Türkiye ile Yunanistan arasında bir harp tehli
kesi kalkmadığı, yani diğer bir deyimle, böyle bir 
savaş tehlikesi karşısında Türkiye'nin birtakım aske
rî tedbirler alması ve bu tedbirleri yar-ü ağyardan 
saklaması zorunluğu halen devam ettiğine, Kıbrıs'ta 

_ 8 — 



T. B. M. M. B : 7 27 . 3 . 1975 O : 2 

da her an patlayabilecek bir harekât, bir mukabil 
harekât karşısında yine Türkiye birtakım tedbirleri, 
askerî tedbirleri almak zorunda olduğu için, Kıbrıs' 
la ilgili olarak alınan sıkıyönetimin devamında bir 
zaruret bulunabilir. Hükümet bunu böyle takdir et
miş; bununla ilgili kısmı itibariyle. Bu itibarla bu
nun uzatılmasında bir sakınca görmemekteyiz. 

Bununla beraber, Sayın Başbakan bu sıkıyöne
tim konusunu izah ederken, bir yeni unsur daha geti
rerek, tabiri caizse, daha önce verilmiş olan sıkıyö
netim kararının nedenini, gerekçesini değiştirdi veya 
ona bir başkasını ekleyerek, yeni bir sıkıyönetim ilân 
ediliyormuş veya Meclis yeni bir sıkıyöne'tim tasdik. 
ediyor veya ıızatıyormuş izlenimini verdi. Çünkü, iç 
durumdan bahsetti. Oysa, deminden beri yapmaya 
çalıştığım açıklamalarda, Kıbrıs dolayısıyle verilmiş 
olan sıkıyönetimin amacı, mahiyeti, sınırı açık açsk 
ortadadır. Bunun Türkiye'de, pek de iyi anlayamadı
ğım, iç durumla bir alâkasını göremedim. Özellikle, 
bu sebeple Meclisin ilân rrtiği, tasdik ettiği, sonra 
uzattığı bir sıkıyönetimi, eğer şimdi müstafi olan ve
ya yakın bir tarihte - kime geleceği de belli değil ya -
kurulacak olan hükümet, bir başka amaçla kullana
caksa, bu, açık, seçik kamu hukukunda yetki sap
tırması ve yapılan, yapılacak muamelelerin maksat 
bakımından açık, seçik, kesin, hukuka aykırı duru
ma düşmesi demektir. Meclisin ve daha önce kendi 
almış olduğu kararın istikametine Hükümet saygı 
göstermek zorundadır; eğer hukuk devletinde yaşı
yorsak ve Meclis kararlarının, Meclis eğilimlerinin 
Hükümet bakımından henüz bir değeri devam edi
yorsa. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda, sıkıyönetimin 
biraz amacından ve muhtevasından sapmak üzere ol
duğunu gösteren deliller de vardır. Bazı illerde sıkı
yönetim yetkilileri, aslında Kıbrıs işiyle hiç bir şe
kilde alâkası bulunmayan meslekî ihtilâflarda grev
leri, Sıkıyönetim Kanununun verdiği yetkilere daya
narak ertelemektedirler veya yasaklamaktadırlar. 
Bunun Kıbrıs olayı ile ne gibi bir ilgisi olabileceği, 
Türkiye'nin alacağı askerî tedbirler bakımından ne 
gibi bir güvenlik anlamı taşıyacağı bizce meçhuldür. 
Bu hususa Hükümetin dikkatini çekmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ikinci olarak, 
yeni ilân edilen ve MecListen onaylanması istenilen 
sıkıyönetime gelmek istiyorum. 

Çok enteresan, herhalde ilerde gizli oturumların 
zabıtları incelendiği zaman, tarihçiler ve Anayasa hu
kuku uzmanları tarafından bunlar açıklandığında, 

çok ilginç bir oturum ve müzakere usulü ile karşı 
karşıya bulunacağız. Bunun üzerine ilerde Anayasa 
hukukçuları bir hayli monografi yazarlar. 

İki bakımdan enteresan ve dikkat çekici bir hu
sustur. Gizlilik önergesi veren grup temsilcisi arka
daşımız, «Ben, Hükümetin bir şeyler söylemek iste
yip söylemediğine imanım gibi inandım. Binaenaleyh, 
Hükümet gizli şeyler söylesin, diye gizlilik istiyo
rum.» dedi. Fakat işin tuhafına bakınız veya kade
rin cilvesine bakınız ki, Hükümet burada vatandaşa, 
yar-ü ağyara söylenmeyecek hiç bir şey söylemedi. 

Gerçekte şu daha makul olurdu: «Bizim söyleye
ceğimiz peyler gizlidir. Yani, bizim söyleyeceğimiz 
şeyleri vatandaş işitsin istemiyoruz. Çünkü öyle bir 
durumdayız ki, yukarı tükürsek bıyık, aşağı tükür-
sek sakal. Millî Güvenlik Kurulundan bu karar geç
miş. Şimdi, biz bu illerde sıkıyönetimi istemiyoruz 
demek, herkese şirin görünmek lâzım gelen şu gün
lerde bizim işimize gelmez, gizlilik istiyoruz, bu me
seleyi bitirir.» (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Yalnız tabiî arkadaşlaum politikada herkese şirin 
görünmek olağanüstü zor bir meseledir. 

Değerli arkadaşlarım; bu, bir başka alanda da 
kendisini gösterdi. Sayın Başbakanı dinledik. Şimdi, 
Sayın Başbakanın söylediklerini biraz daha ayrıntılı 
olarak inceleyeceğim kendi açımızdan; hakikaten 
bunlar sıkıyönetim ilânına yeterli midir, değil midir, 
söyleyeceğiz. Bu Mecliste, hakikaten, daha önce üni
versitede bu konularda hocalık yapmış insanlar da 
var. Şimdi Hükümetin söylediği ile bu illerde sıkıyö
netim ilân edilemeyeceği açık seçik ortada, onlar da 
bunu en az benim kadar görüyorlar. Ne yapsın o za
man? Hükümete söylemediği şeyleri, «Ama senin sö
zünün altının daha da altında öyle vahim şeyler ya
tıyor ki, onun için biz bu sıkıyönetimi ilân etmeye, 
tasdik etmeye mecburuz,» deniliyor. Hükümetin böy
le bir şey söylediği falan yok, Hükümet söylemiyor 
bunları. Efendim, eğer basına söylediğin gibi olursa, 
bundan böyle sıkıyönetim ilân edilmez. Onun için, o 
beyanatını değiştir ki, sıkıyönetim ilân edebilelim. 
(€. H. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) 
— Söylenenleri tahrif ettiği için söz rica ediyorum. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaş
larım; Hükümetin elbette ki, bilmediği bazı şeyleri 
veya Hükümetin görmediği bazı vahim durumları, 
müstakbelin Hükümet sorumluları daha evvel araştı-
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rarak görmüş olabilirler. Ne var ki, bu sıfatla bu 
sözleri söyleyebilmeleri için., ayrıca bu yeteneklerine 
bir de yetkiyi ilâve etmeleri lâzım gelecek. Daha he
nüz o safhaya gelmiş değiliz. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

Şimdi arkadaşlarım, müsaade ederseniz evvelâ 
meseleyi salt hukuk açısından görmeye çalışalım. 
124 ncü madde savaş hali, «Savaşı gerektirecek bir 
durum, ayaklanma, vatan ve Cumhuriyete karşı kuv
vetli bir eylem, bir kalkışma, milletin veya ülkenin 
içten veya dıştan bütünlüğünü tehlikeye düşürecek 
bir manzara.» ümit etmek isterim ki, Hükümetin de 
aklına, böyle bir sıkıyönetim ilânı sırasmda ülkenin 
ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye 
düşüren bir durum olarak vaziyeti görmek gelmemiş
tir. Eğer bu gelmiş ise, Hükümet Güneydoğu Anado
lu'nun bazı illerinde sıkıyönetimi, ülkenin ve mille
tin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşmüş
tür, gibi telâkki ediyorsa, çok vahim bir şey yap
mıştır, adamakıllı vahim bir şey yapmıştır; ülkenin 
ve milletin bölünmezlik kaidesi evvelâ kendi kafa
sında bir şüphe olarak belirmiştir. Hükümeti bundan 
tenzih etmek isterim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Ancak, şu ibareyi Sayın Başbakan kerrat ile kul
landığı için bir defa daha bunu belirtmekte fayda 
görüyorum. «Bu sıkıyönetimin ilânının, Güneydoğu 
halkımızın eylemiyle, Güneydoğu halkımızın hare
ketleriyle bir alâkası yoktur.» 

Değerli arkadaşlarım, biz sıkıyönetimi İstanbul' 
da, İzmir'de ilân ederken hiç bir sorumlu gelip; «Bu, 
İstanbul'daki halkımızın, İzmir'deki halkımızın dav
ranışları sebebiyle ilân edilmemiştir» dedi mi? Deme
di. Güneydoğu halkımız için ayrıca bunu belirtmeyi 
yersiz ve isabetsiz sayıyoruz. (C. H. P. sır-alanndan 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türk Milletinin ve Türk Devletinin, Türk ülke
sinin bütünlüğü arkadaşlarım, »yalnız bunları burada 
dile getirmekle olmaz; gözünüzde, gönlünüzde Gü
neydoğu, Kuzeydoğu, Orta Anadolu, bu kabil ay
rımları kaldırabiliyor veya bu ayrımları kaldırdık de
mek lüzumunu hissetmeyecek kadar her tarafı eşit 
sayıyorsanız, o zaman milletin ve ülkenin güvenliğini 
sağlamış olursunuz. (C. H. P, sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Böyle bir şey söylemesine Sayın Başbakanın hiç 
bir lüzum yok. İzmir'deki, İstanbul'daki sıkıyönetim 
nasıl İstanbullunun veya İzmirlinin nedeniyle yapıl
mamışsa, elbette ki, orada da Mardinlinin veya Si

irtlinin nedeniyle yapılamaz, yapılmaması lâzım ge
lir. Bu bölge halkının ötekilerden ayrı hiç bir özelli
ği yoktur; bu Devletin kanunlara saygılı, bu Devlete 
sadık her hangi birimiz gibi bir vatandaşı olmak dı
şında... 

MÎKAİL İLCİN (Hakkâri Milletvekili) — Kıbrıs 
Harekâtında şehit düşenlerin mezar taşlarını okusun
lar. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Şimdi arkadaş
larım, ötekilere gelelim. İltica hakkı istemiş, almamı
şız. Böyle bir durumda alınacak askeri tedbirleri, 
onun, bunun gözünden saklamaya lüzum yok. Biz, 
hudutlanfnızdan içeriye insan girmesine mani olma
ya çalışıyoruz. 

«Birlik gönderdik, tümen gönderdik, hududumu
zu kapattık..» Bütün gazeteler bunları yazdı, «Tür
kiye bir tümen gönderdi. Devlet sınırlarına bir tü
men gönderdi...» bunun saklayacak bir tarafı yok. 
Bozulmuş, iltica hakkı üzerinde ayrıca bir şey söy
lemek lüzumunu görmüyorum. Çünkü, böyle bir il
tica hakkı tanınmasının ne gibi siyasî sonuçları ola
cağını bilebilecek durumda değiliz. Hükümetin bu 
konuda bir takdir hakkı bulunduğunu ve karşımızda
ki sorunun da, «iltica hakkı tanıyalım, tanımayalım» 
olmadığım bilerek, bunun üzerinde durmuyorum; 
ama arkadaşlarım bu hadise ile ilk defa karşılaşmı
yoruz. 

Irak'ta şimdiki gibi, bir kısmının af sebebiyle 
Irak'a sığındığı, bir kısmının iran'a iltica ettiği, değil... 
Burnumuzun dibinde, hudutlarımızda Barzani kuv
vetleri ile Iraklılar arasına'* kıyasıya savaş olarken, 
hudutlarımızdan içeriye cu savaşın intikal etmesi 
ihtimali de v?.rdı. O devirde biz hükümetteydik; o 
zaman da görüşüldü, buralarda sıkıyönetim ilân ede
lim mi diye; fakat biz, not mal olarak alınacak ted
birlerin bütün bu sızmaları önlemeye yeteceği kam-
sındaydık. Bunu uyguladık ve hudutlarımız içinde 
hiçbir önemli hadise olmad». Barzani kuvvetleri bo
zulmuşlar, yani şimdi, kuvvetleri birdenbire 150 000'e 
çıkarıp... Arkadaşlarım, 150 000 füzeli, Samlı, bil
mem ağır makineli falan... Eğer bu kadar topu tü
feği olsaydı, Barzani Iraklıların hakkından gelirdi 
arkadaşlarım, adam mağlûp oldu insaf ediniz, yani 
işi mübalâğa etmeyelim. İran kendisine yardımı keser 
kesmez, Barzani çareyi kaçmakta bulmuştur. Bu ka
dar büyük bir yabancı devlet tebaasını kendi ülke
mize almakta fayda görmüyoruz; (100 - 150 bin kişi) 
ama bunlar gelecek, hudutlarımızı tankları ile topları 
ile vuracaklar, ne olacak9 Vurmaları ihtimaline bi-
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naen, işte savaşı gerektirecek bir durum doğmuş ola
cak; Hükümetin işmi'zâzat-ı veçhiyesinden de böyle 
bir anlam çıkartıyorum, diyerek bu illerde sıkıyöne
tim ilân edilemez. 

Bundan önce yapıldığı, tecrübe edildiği ve iyi 
sonuç alındığı şekilde, gereken bütün askerî tedbirler 
alınır ve böylece bu illerimizin halkı rahatsız edil
mez. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu belirteyim: Bel
ki hudut vilâyetleridir diye, aslında bu vilâyetlerimiz
de bugün bile vatandaşlar konusunda alınmış tedbir
ler var. iktisadî bakımdan geri kalmış bölgedir, oku
ma - yazma oranının düşük olduğu bölgedir, vatan
daşın tek başına hakkını savunması zor olan bölge
dir. 

Barzani'nin adamı gelmesin diye bir sıkıyönetim 
ilân edeceksiniz, (Nasıl gelip de ta Diyarbakır'a ka
dar gidiyor, onu da anlamıyorum ya!) Barzani'nin 
adamı Türk hududundan içeri girmesin diye bunları 
yapacaksınız ve ondan sonra tahsili, terbiyesi, bizim 
burada yapabileceğimiz, bir devlet dairesinde yapa
bileceğimiz şekilde kendini savunmaya müsait olma
yan insanın başına jandarmayı mı, onbaşıyı mı, kimi 
olduğunu buradan tespit edemeyeceğimiz insanları 
musallat edeceksiniz.. Ee.. değerli arkadaşlarım, bu
na, Türk Milletinin tamamını temsil eden Türkiye 
Büyük Millet Meclisi razı olmamalıdır. Mardin'in, 
Siirt'in veya herhangi bir ilimizin içinde yaşayan va
tandaşımızın maruz kalabileceği tehlikeleri, zulümle
ri biz nazarı dikkate almaya mecburuz. 

Bu nedenlerle ve Başvekilin, bütün ısrarlara rağ
men; yahu bunun en iyi şekli biraz böyle çok, işte 
dünya politikası şöyle olda, emperyalistler böyle gel
di, kapitalistler şöyle gitti filân gibi; yani birşeyler 
söyle ki, yani dünyada tehlikeli bir durum var gibi 
bir intiba yarat ki, bunu kabul edelim gibi ısrarlara, 
ricalara rağmen bir türlü bunun dışına çıkamadığı 
ve çıkmadığı da haklı olarak ve dürüst bir devlet 
adamı olarak) gözönünde bulundurulup, sıkıyöneti
min ilânı için hiç bir gerek kalmadığı anlaşılmakta
dır, tasdiki için. Normal düzenimize dönelim; Bü
yük Meclisin vazifesi, kesin zorunluluklar olmadığı 
zaman, vatandaşlara ne ekonomik alanda, ne hukuk 
alanında yeni yüklemeler yiiklememektir. Vatandaş
ların haklarına sahip çıkalım;. Türk Devletinin ve 
Türk Milletinin tümünün haklarının tehlikede olma
dığı böylece ortaya çıktıktan sonra... 

Türk ordusunun gücü, Türkiye sınırlarını koru
maya müsaittir arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından 

«Bravo» sesleri, alkışlar) Eğer sıkıyönetim ilân edik 
msden, herhangi bir akşam hududumuzdan yürüme
ye kalkacak olan düşmana karşı kendimizi koruya-
rmyorsak, hemen Meclisin bu mesele üzerine eğilme
si lâzımdır. (C. H. P. sıralacından alkışlar) Düşünün... 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Düşünün, bir 

bozulmuş gerilla örgütü hudutlarımıza gelecek; Mar
din'den, Hakkâri'den hudutlarımız içine girmeye ça
lışacak ve bizim ordumuz, bu illerde sıkıyönetim ilân 
edilmeden buna karşı koyamayacak... O halde yakın
da Hükümetten. Kırklareîrnde, Edirne'de vesairede 
sıkıyönetim ilân edilmesi lâzım geldiği hakkında bir 
Öneri beklememiz icabeder. Çünkü, sanki Bulgaris
tan'ın Türkiye hakkındaki niyetleri, bir zavallı, pe
rişan olmuş Barzani'nin niyetlerinden daha iyi veya 
Bulgaristan Barzani'den daha zayıf... Bunlara kimse
yi inandırmak mümkün değildir. 

Bu itibarla Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, bu 
illerde sıkıyönetim ilânım onaylamayacaktır. Saygı
larla arz ederim. (C. H. F. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Gruplardan başka söz isteyen var mı efendim? 

Yok. 
MUSTAFA ASRİ UNSUR (Yozgat Milletvekili) 

— Şahsım adına Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 

Şahsı adına Siirt Milletvekili Sayın îdris Arıkan, 
buyurun efendim. Süreniz 10 dakikadır Sayın Arı
kan. 

İDRÎS ARIKAN (Siirt Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Hükümetin, daha önceden devam etmekte olan 
sıkıyönetimin bazı illerde bir daha devamı ve Gü
neydoğu Bölgemizin 4 ilinde yeni baştan sıkıyönetim 
ilânı isteği dolayısıyle huzurlarınıza gelmiş bulunu
yorum. Bu vesile ile Yüce Heyete saygılarımı suna
rım. 

Sayın milletvekilleri, değerli senatörler; biraz ev
vel Hükümet adına Sayın Başbakanın izahatlarını 
dinledik. Bundan önce, Kıbrıs olayları dolayısıyle 
bazı illerimizde ilân edilen sıkıyönetimin, bazı iller
de devamı konusundaki isteklerine katılmamak, ha
liyle mümkün değildir. Bugün Kıbrıs hadisesi he
nüz vahametini ve sıcaklığını muhafaza etmektedir. 

Maruzatımın odak noktası, Güneydoğu Bölge
mizde ilânı istenilen sıkıyönetimle ilgilidir. Sayın 
Başbakanın biraz önceki izahatlarında, ilânı istenen 
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sıkıyönetimin Mardin, Siirt, Diyarbakır ve 
Hakkâri illerinde ilânı istenilen sıkıyöneti
min ilânı gerekçesiyle ilgili konuşmalarında, 
bir hukukçu olarak kabul edilebilecek bir yön bu
lamadım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Bu konuyu, biraz önce C. H. P. Grupu adına 
konuşan sayın konuşmacının yaptığı gibi, politik tar
tışmaların, siyasî çıkar endişelerinin üstünde tutmak 
lâzımdır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Anayasamızın 104 ncü maddesi 1488 sayılı Ka
nunla değişmiştir. Anayasamızın 124 ncü maddesini 
bir hukukçu olarak okuduğumda, burada dört vi
lâyetimizde ilânı istenilen sıkıyönetimin ilânına ge
rekçe olabilecek herhangi bir ibare ben göremiyo
rum. 124 ncü maddede sıkıyönetimin ilânı sebepleri 
teker teker, tadadî bir şekilde sayıldıktan sonra, bun
ların sonunda, sıkıyönetimin ilânı için kesin belirti
lerin mevcut olması şartı koşulmuştur; «Savaş hali, 
savaşı gerektirecek bir durum, ayaklanma hali, va
tan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir 
kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten 
ve dıştan tehlikeye düşüren bir durum, Anayasanın 
tanıdığı hür demokratik düzeni ve temel hak ve hür
riyetleri ortadan kaldırmaya yönelen yaygın hareket
ler» konusunda, herhalükârda kesin belirtilerin mev
cut olması lâzımdır. 

HASAN TOSYALI (Kostamonu Milletvekili) — 
Dış tehlike, dış tehlike... 

İDRÎS ARIKAN (Devamla) — Temel hak ve 
hürriyetleri dışardan ortadan kaldırmaya yönelen 
yaygın şiddet hareketleri hakkında kesin belirtilerin 
mevcut olması lâzımdır. Şu anda bu dört vilâyeti
mizde sıkıyönetimin ilânını gerektiren kesin bir belir
ti mevcut değildir. 

Bugün komşu ülke olan Irak'ta, dostluk müna
sebetleri içinde bulunduğumuz Irak'ta, ülke bütün
lüğüne saygı duyduğumuz Irak Hükümetinde, bu Hü-
Kümetle çarpışan bir grup Türkiye'den iltica hakkı 
isterrişiir. Bu iltica hakkı isteyenlerin sayılan konu
sunda kesin bir rakam sahibi olmak mümkün değil
dir. Sayın Başbakanın Hükümet adına yaptıkları ko
nuşmalarda ifade ettikleri rakamı biz biraz büyükçe 
görüyo~uz. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine imzasını 
koymuş bir ülke olarak iltica hakkını kabul etme
yen Devletimizin bu davranışı konusundaki tartışma
yı bir kenara bırakarak, Sayın Başbakanın maruzat
larına değinmek istiyorum. 

İltica hakkı istenmiştir, kabul edilmemiştir. Sayın 
Başbakan demektedirler ki: «İltica hakkı isteyen bu | 
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grup, iltica hakkını zor kullanmak suretiyle ve zora 
başvurmak sureliyle fiilen icra etmek istemektedir.» 

Eğer, :'ıi^a hakkı isteyen bu grup ellerindeki si
lâhlarla bu haklarını zorla, silâhla tahakkuk ettir
mek emelmde iseler ve Anayasanın 124 ncü maddesi
ne göre de bunun kesin belirtileri mevcut ise, dört 
ilimizde ilânı istenen sıkıyönetim mi bu müdahaleyi 
önleyecektir? Buna biz şahsen inanamıyoruz: Şayet, 
böyle zora başvuran bir teşebbüs varsa, bu dört ilde 
sıkıyönetimin ilânı ve meriyeti bunu sureti katiyede 
telâfi edemeyecektir. 

Sözlerime devam ederken, burada şu noktaya te
mas etmek istiyorum: Zaten Silâhlı Kuvvetler, Tür
kiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği il
kesini ve Türkiye Cumhuriyetini barışta ve savaşta 
koruma ve kollama görevini üslenmiş olan şerefli 
Türk Silâhlı Kuvvetlerimiz zaten bu konuda gerekli 
tertibatı ve hazırlığı almıştır, almaktadır. Bundan da 
biz şahsen gurur duyuyoruz. 

Şimdi, bizim üzerinde durduğumuz nokta; bu 
dört ilimizde ilânı istenen sıkıyönetimin, Anayasa
mızın 124 ncü maddesi muvacehesinde herhangi bir 
gerekçesinin mevcut olmayışıdır. O halde, Hüküme
tin bu isteğini 124 ncü maddenin çerçevesi içinde 
mütalaa edemiyorsak, Hükümet niçin sıkıyönetim ilâ
nını zarurî görmüştür? 

Benim naçizane kanaatim şudur: Bu konudaki te
mel düşünce, sıkıyönetimin ilânı istenen bölge halkı
na karşı duyulan güvensizliktir. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, değerli senatör
ler; bu maruzatımı her türlü siyasî dü
şüncenin, her türlü siyasî istismarın üstün
de ve muhterem C. H. P. li arkadaşların alkışlarım 
alma endişesinden tamamen uzak olarak söylüyo
rum. C. H. P. li arkadaşlarımdan istirham ediyorum, 
bu samimî maruzatımı istismar etmesinler, bu maru
zatım tamamen şahsî ve politik düşüncenin üstünde
dir. Bu düşünceye nasıl varıyorum? Diyorum ki; bölge 
halkına karşı duyulan bir güvensizliktir. Bu neticeye 
nasıl varıyorum? Sayın Başbakan, böyle bir tenkitle 
karşılaşacaklarını ümit ederek, (konuşmalarını dikkatle 
dinledim) iki defa tekrar etmişlerdir. Demişlerdir ki: 
«Sıkıyönetim ilâm isteğinin temelinde, bu Doğu ve 
Güneydoğu bölgesinin halkına karşı duyulan herhan
gi bir düşünce veya Doğu ve Güneydoğu halkını ilgi
lendiren bir mefhum yoktur.» işte biz, bu düşüncelerin
den ve bu konuşmalarından bu neticeye varıyoruz. Öy-
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le ya, geçen sene ve evvelki senelerde de aynı şekilde 
Batı illerimizde, en son Kıbrıs Harekâtı sırasında yine 
Batı ve Güney illerimizde sıkıyönetim ilân edilmiştir 
ve o sıkıyönetimin ilânı konusunda izahat veren Baş
bakanların hiç birisi bu şekilde bir ifade kullanmamış
lardır. 

Bir noktaya daha değinerek sözlerime son veriyo
rum; Hükümet ilgililerini ve Sayın Başbakanı da yanıl
tan (naçizane kanaatime göre), Millî Emniyetin bu böl
ge halkı hakkında verdiği yanlış istihbarat raporlarıdır. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

1971 yılından sonra, Diyarbakır ve Siirt illerinde 
ilân edilen sıkıyönetim sebebiyle, kurulan sıkıyönetim 
mahkemelerinde muhakemesi yapılan bazı sanıkların 
müdafiliğini, avukat olarak o zaman yapmıştım ve o za
manlar müşahede ettim ki, mahkemelerde, Millî Em
niyetin vermiş olduğu raporlara istinaden, hukuk ilke
leri, şahıs hak ve hürriyetleri ayaklar altına alınmakta 
ve çiğnenmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bir avukat olarak şu müşa
hedemi arz ediyorum; O duruşmalarda aynen şu durum
la karşılaşmışımdır. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan lütfen tamamlayınız, 
süreniz doldu. 

ÎDRİS ARIKAN (Devamla) — Sözlerimi bağlıyo
rum efendim. 

Dosyada, Millî Emniyetin beyaz bir kâğıda yazıl
mış bir ibaresi var. Diyor ki: «Bu şahsın, Irak'ta falan-
kesle ilişkisi olduğu tespit edilmiştir, bu adama şu ta
rihte şu mektup gelmiştir, bu adam şu tarihte şu mektu
bu göndermiştir ve Irak'ta bulunan bazı kişilere yardım 
vaadinde bulunmuştur» diye mücerret bazı beyanlar 
yer almaktaydı o raporlarda ve altlarında sadece kuru 
bir rnühür yatmaktaydı. Sıkıyönetim mahkemelerinde, 
işte o altlarında kuru mühür yatan o belgelere istina
den, şahıs hak ve hürriyetleri kısıtlanmış, cezalar veril
miştir. Biz avukat olarak o zamanlar sayın mahkeme 
heyetine diyorduk ki, «Peki bu sanık hakkında, sanıkla 
ilgisi olduğu iddia edilen bu mektuplar nereden ele ge
çirilmiş? Ne zaman yakalanmış? Kimin evinde tutul
muş? Bu sanığın evinde yapılan aramalarda böyle bir 
şey ele geçmiş mi? diye sorduğumuzda, sıkıyönetimin 
savcıları bize şu cevabı veriyorlardı; diyorlardı ki: 
«Bu konuda tahkikat istemek, Millî Emniyetin istihba
rat çalışmalarını öğrenmeye matuf kasıtlı bir beyandır, 
bu nedenle bunu araştırmaya lüzum yoktur» diyorlar
dı. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, bağlayın lütfen. 

ÎDRÎS ARIKAN (Devamla) — Muhterem arkadaş
lar, zaten geri kalmışlık düzeyi içinde, sosyal ve ekono
mik açıdan geri bırakılmışlık düzeyi içinde, «ikinci sı
nıf vatandaş» olma psikolojisi içinde bulunan (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) bu vatandaşlar 
hakkındaki düşüncelerimizi, hepimizin veya bir kıs
mımızın yeni baştan tashih etmesi, bu konu üzerinde 
eğilmesi lâzımdır Güneydoğu bölgesinde yaşayan va
tandaşlarımızın hepsi «Türk Devletinin, ülkesi ve mil
letiyle bölünmezliği» ilkesine herkesin sahip olduğu 
dereceden daha fazla bir ölçüde bağlıdırlar. Milliyetçi
lik duyguları, millî hisleri, tahmin edilemeyecek kadar 
çoktur. 

Sayın Başkandan müsaade isteyerek bir konuyu da
ha belirtmek istiyorum, Bu yaz mevsiminde seçim böl
geme gittiğimde, Siirt Askerlik Şubesi Başkanıyle gö
rüştüm. Sayın Başkan bana aynen şu beyanı söyledi: 
«Ben bu bölge halkı hakkında kanaatlerimi yüzde yüz 
değiştirdim» dedi. Niye, diye sorduğum da şu cevabı 
verdi. Dedi ki: «Kıbrıs olayları sebebiyle silâh altına 
alınan askerlerden, bir kur'a önce terhis edilen askerle
ri silâh altına almak için onlara çağrıda bulunduğu
muzda, iki günde iştirak nispeti yüzde 98 oldu» dedi. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, rica ediyorum efen
dim. 
ÎDRİS ARIKAN (Devamla) — Bitiriyorum. 

Türk Hava Kuvvetlerini güçlendirme Vakfına ve 
Türk Donanma Vakfına yardım için yapılan çalışma
larda yine o bölgenin köylüsü, cebinde para olmadığı 
için, ahınndaki keçisini, koyununu bilfiil vermek sure
tiyle yardımda bulunmuştur. Buna bizzat bölgenin kay
makamları şahittirler. Sözlerimi şu şekilde bağlıyorum. 

BAŞKAN — Bitiriyorsunuz artık, bağlamıyorsu
nuz Sayın Arıkan. 

ÎDRİS ARIKAN (Devamla) — Evet bitiriyorum 
efendim. 

Güneydoğu'nun dört ilinde ilânı istenen sıkıyöne
timin ilânı gerekçesini Anayasamızın 124 ncü maddesi
nin çerçevesi içerisinde mütalaa etmek mümkün de
ğildir. Şahsî kanaatim odur ki; Millî Emniyetin ger
çek dışı beyanlarına ve raporlarına istinaden, Hükümet 
yanılmış olarak bu şekilde bir istekte bulunmuştur. Bu 
isteğe karşıyım. Bu nedenle, şahsen oyumu bu isteğin 
aleyhinde kullanacağım. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
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Sayın Sırrı Atalay da görüşmelerin aleniyete dö
nüşmesi hususunda bir önerge göndermiştir. Ancak, 
daha evvel ifade ettiğim kanaati muhafaza ediyorum. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ali Naili Erdem, 
konuşmak üzere buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan değerli üyeler; 

Fevkalâde önemli iki ayrı önergenin müzakeresi 
için Adalet Partisinin görüşlerini muhterem Heyeti
nize arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyo
rum. 

Gerçekte konu, Anayasanın 124 ncü maddesinde 
belirtilen hudutları içerisinde alınacak karar fevkalâ
de ağır ve fevkalâde önemli. Ancak, müzakerelere 
başlarken Sayın Hükümet Başkanının izahlarında tat
minkâr bir görüşe rastlayamadığımızr, Meclis Başkan
lığına gönderilen tezkerede mukni, konunun ağırlı
ğını yansıtıcı satırların yer almadığını ifade ile Sayın 
Hükümet Başkanına bu konu ile ilgili yapılacak gizli 
toplantıda daha açık, daha net, daha sarih konuşma 
imkânı getirmek için bir önergede bulundum. 

Hemen şunu belirteyim ki; vaki gizlilik önergesi
nin kabulünden sonra da Sayın Başbakanın vermiş 
oldukları izah oylarımızla istihsal edeceğimiz kararın 
ağırlığı ile mütenasip, ağırlığı ile aynı paralelde seyre
der mahiyette değildir. (C. H. P. sıralarından «Olmaz» 
sesi.) 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Konu ile il
gili olarak Halk Partisi sözcüsü Saym Turan Güneş, 
beşer hayatı ile birlikte başlayan ve bazılarına göre si
hirbaz, bazılarına göre büyücülerin yapmış olduğu 
tarzda, bir insan beyninin içerisinde geçen hadiseleri 
tespit etme maharet ve hünerine sahip bir insanın 
edası içerisinde vermiş olduğumuz gizlilik önergesi
nin maksadını kendi zekâsı ile mütenasip bir şekilde 
muhterem heyetinize arz ettiler. (A. P sıralarından 
gülüşmeler; «Bravo» sesleri) 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Mus Milletvekili) — 
Gerçekten çok zekidir Turan Güneş. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Çok parlak 
hafızanızı burada dinleriz beyefendi. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
ALİ NAİLÎ ERDEM (Devamla) — Maksadımız 

sadece neticede alınacak kararın, kullanılacak reyle
rin doğru ve isabetli olması keyfiyetini sağlamaktan 
ibarettir; ama mesele öyle değilmiş; Sayın Halk Par
tisinin sözcüsüne göre bir başka istikamette, bir insa
nın aklından geçemiyecek tarzda sakat, bir insanın 

aklından geçemiyecek tarzda ters düşünceleri doğruy
muş gibi yine burada söylemekten çekinmediler. Ki
şisel bir görüş değil; çok ağır olduklarını söyleyen bir 
partinin ağırlığıyle mütenasip görüş olarak burada 
ifade ettiler. 

Hemen belirtelim ki, iki önergeden Kıbrıs müna
sebetiyle verilmiş olanı maksadını hangi ölçüde aştı, 
maksadının çerçevesini hangi ölçüde zorladı tarzında
ki ifadeleri, yine Sayın Turan Güneş'in üslûbuna ya
kıştırmak suretiyle bu konudaki cevabımız şudur: Bir 
başarılı hareket olmuştur ve fakat henüz sonuca bağ
lanmamıştır. Bu itibarla, Hükümetin Kıbrıs müna
sebetiyle daha önceden alınmış olan sıkıyönetimin 
yine süresinin uzatılması hususundaki görüşünün 
doğruluğuna katılıyor ve Adalet Partisi Grupu olarak 
reylerimizi olumlu istikamette kullanacağımızı ifade 
ediyorum. 

Güneydoğu illerimizin hemen kenarında, îrak'da 
meydana gelen bir hâdise münasebetiyle Sayın Başba
kan dün akşam televizyonda, dikkatle dinleyen ar
kadaşlarınızdan birisi olarak, bir ilticadan bahsede
rek ve neticede bu iltica esprisini ortaya koyduktan 
sonra sıkıyönetime müracaat ettik, buyurdular. Bu 
kere konuşmalarını dinlediğimiz zaman, yine aynı şe
kilde Irak'ta bir affın bahse konu olmasına rağmen yi
ne bir ilticadan, bu ilticanın 150 bin kişilik bir silâh
lı iltica şeklinde olacağını ifade buyurdular ve buna 
istinaden de sıkıyönetime müracaat edilmesi lüzumu
na kani olduklarını beyan buyurdular ve bu sabah 
saat 7.00'den itibaren de bu dört ilde uygulamaya ge
çildiğini ifade buyurdular. 

Sayın Başbakanın ortaya koyduğu görüşleri Parti 
Grupumuz olarak paylaşmaya imkân yoktur. Belirtme
ye mecburuz ki, Devletin gücü sıkıyönetime müra
caat etmeden de- bahsedilen ve bir varsayımdan ha
reket edilmek suretiyle ortaya konulan bir tehlikeyi 
bertaraf edecek güçtedir. Bu itibarla, evvelemirde 
meseleyi niçin sadece Hakkâri'de, Mardin'de düşünül
medi diye soruyoruz; sonra da meseleyi, niye dört ilde 
bir sıkıyönetim uygulanmasına geçme zaruretini his
sediyoruz dersiniz. Eğer herhangi bir yerdeki hadise 
münasebetiyle Devletin gücü kendi tabiî güçlerine is-
tinad etmeden meseleyi ortadan bertaraf etme inancı
na sahip değil ve o meseleyi sıkıyönetimle giderme 
şeklindeki bir anlayışa iltifat edilirse, sıkıyönetim 
olağanüstü hallerin müracaat ettiği bir hukukî sta
tü olmaktan çıkar, normal hallerin de müracaat et
tiği bir statü haline gelir 

Bu itibarla, -Sayın Hükümet tarafından Meclise 
gönderilen tezkerede ifade edilen gerekçeyi Sayın 
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Hükümet Başkanının konuşmalarında belirtmiş oldu
ğu hususları sıkıyönetimin dört ilde uygulanması 
keyfiyetine Adalet Partisi Grupu olarak iştirak etme
diğimizi ve olumsuz rey kullanacağımızı arz ederim. 
(C. H. P., A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Millî Selâmet Partisi Grupu Adına Sayın Süîey--

man Arif Emre, buyurunuz. 

MSP GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF EM-, 
RE (İstanbul) — Muhterem Başkan, Büyük Millet 
Meclisinin muhterem üyeleri, Hükümetin Kıbrıs'ta de
vam etmekte olan gergin durum dolayısıyle, daha ön
ce Yüce Parlamentomuzun dört ilde devamına ka
rar verdiği sıkıyönetimin bir ay daha uzatılması ge
rektiğine dair tezkeresi Grupumuzca da isabetli ge
rekçeye dayanan bir talep olarak mütalâa edilmek
tedir. 

Bu itibarla, Kıbrıs ihtilâfının getirmesi muhtemel 
herhangi ihtilâtlara karşı tedbir mahiyetinde olarak 
4 ilimizde devam eden sıkıyönetimin 1 ay daha uza
tılması teklifini müspet karşılamaktayız. 

Ancak, Hükümet yine Irak sınırında ortaya çıkmış 
olan fevkalâde bir iltica hareketi karşısında, bu sınır
daki illerimize ilâveten, sınırdan uzak bulunan 2 ilde 
dahi, yeniden sıkıyönetim ilân etmiş ve bunun dahi 
tasdikini istemiş bulunmaktadır; ancak Sayın Başba
kanın bu, hususta Meclisimize ikna edici ve bütün te
reddütleri giderici mahiyette açıklamalar yapması 
maksadıyle başlatılmış olan gizli oturumda dahi, ik
na edici açıklamalar yapılmamış bulunmaktadır. 

Ezcümle, niçin Hakkâri ve Mardin'den gayri Di
yarbakır ve Siirt'te de sıkıyönetim ilânına lüzum gö
rülmüştür? Bu hususta gerektiği kadar izahat verile
memiş ve Meclislerimiz tatmin edilememiş bulun
maktadır. 

Kaldı ki, Anayasamızın 124 ncü maddesi muva
cehesinde, hangi ihtimallerin, bu maddenin hangi bö
lümüne ve fıkrasına girmesi, Hükümet tarafından va
rit görüldüğü hususu da ayrıca gereği kadar açıklan
mamıştır. Sadece toplu iltica hareketi ihtimali orta
ya konulmuş bulunmaktadır, Toplu iltica hareketi, 
sınırda kolaylıkla önlenmesi mümkün olan bir hare
ket olarak mütalaa edilebilir, edilmektedir. Şayet Hü
kümet, şu ortaya koyduğumuz hususlarda daha aydın
latıcı ve daha ikna edici bilgilere ve gerekçelere sahip
se, bunları açıklaması gerekirdi. 

Bu itibarla, bu açıklamaların yapılmasını hâlâ biz 
mümkün görüyoruz ve bunu talep etmeye kendimi
zi haklı buluyoruz. 

Vukua gelmemiş, fakat Hükümetçe.vukuu muhte
mel görülen bazı hareketler düşünülmektedir; fakat 
bunlar, vukua geldikten sonra dahi, Hükümetimizin 
süratle gereken tedbirleri alması ve o anda harekete 
geçmesi mümkündür. Bu itibarla münakaşalı bir saf
haya intikal ettirilmiş olan, 4 ildeki sıkıyönetim ilâ
nı talebi üzerinde, gereken açıklamalar yapıldığı tak
dirde, keyfiyeti düşünmek üzere bu hususta grup 
olarak, kanaatimizi ortaya koyamayacak durumda 
olduğumuzu arz etmeyi de vazife sayıyoruz. Şayet 
Hükümetimiz bu hususta ikna edici gerekçeler orta
ya koyarsa o zaman elbetteki Yüce Meclis gereğini 
düşünecektir. 

Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerindeki sıkıyö
netimin uzatılması talebine katılacağımızı arz eder, 
hürmetlerimizi sunarım, (MSP. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan söz istemek

tedir. İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesine göre, daha 
evvelce görüşmüş olduğu için Sayın Başbakanın, as
lında söz hakkı yoktur; yalnız, konu Devletin bütünlü
ğü ve güvenliğinin korunmasıyle ilgilidir, önemli bir 
konudur. 

İkincisi; hepinizin müşahade eylediği gibi, Sayın 
Başbakan konuşması sırasında verilen takrirle kapalı 
oturuma geçilmiş, konuşması bölünmüştür. Bunun 
yanında, sayın konuşmacılar, grupları adına beyan 
ettikleri görüşlerle aydınlanma ihtiyacını da hissetmiş
lerdir. Konunun bu önemi ve şu safahatı itibariyle, 
Yüce Heyet kabul buyurursa ve emsal teşkil etme
mek üzere Sayın Başbakana kısa bir süre konuşma im
kânı verilmesi hususunu tasviplerinize sunacağım. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum Milletvekili) — 
Oylayamazsınız sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha evvelce bu şekilde bir tatbikat 
olmuştu o sebeple, emsal teşkil etmemek üzere ve Yü
ce Heyetin hakemliğine başvuracağım. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum Milletvekili) — 
Sayın Başkan müsaade eder misiniz?. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Lütfen yerinizden 
ifade ediniz. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum Milletvekili) — 
Daha önce, buyurduğunuz konu, Mecliste tartışıldı. 
Sizin görüşleriniz istikametinde Grupumuz görüş be
lirtti. Hükümetin haddizatında 73 ncü madde ile kı
sıtlanmadığını ifade etti; ama bizim görüşümüzün ak-
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sine Meclis bir karar verdi. Şimdi; Meclisin karanım 
rağmen, birtakım konularda yeni bir uygulama gel
meğe başladı; emsal olmamak üzere.. Bu «Emsal olma
mak üzere» nin ölçüsü nedir? Her konuda emsal ol
mamak üzere İçtüzük ihlâline gidilirse, Başkan böyle 
bir keyfî tutumun aleti haline getirilirse, İçtüzüğün 
tatbik imkânları ortadan kalkar. Ya eski kararınızdan 
döner, yeniden müzakere mevzu edersiniz, burada ka
rar verilir; veya alınmış karara itibar etmek mecbu
riyetindesiniz. Herkesin keyfine göre İçtüzük tatbika
tı olmaz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; yalnız ben arz et
tim, keyfî bir tatbikat değil, Yüce Heyetin hakemli
ğine başvuracaktım. 

Yalnız, söylediğiniz hususta «Daha evvel aksine 
bir tatbikat» dediniz, o hususu soracağım. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum Milletvekili) — 
Karar alındı. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bir da
kikanızı rica edeceğim.. 

Daha evvelki karar, ikinci defa konuşamayacağı 
mahiyetinde olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple, bu ko
nuda bir karar istihsal yoluna gitmiyorum, oylama 
yapmıyorum, teşekkür ederim. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, bilhassa parti adına verecekleri 
oyun, bendenizin vereceğim izahatla ilgili olduğunu 
beyan ettiler. Bu nedenle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, yine bir birleşik 
toplantıda böyle bir konu Yüce Heyetçe tartışılmış 
ve ikinci defa söz verilmemesi karara bağlanmıştır. 
Bendeniz de konunun ehemmiyetini nazara alarak ilk 
konuşmanızın sunuş konuşması mahiyetinde olduğunu 
kabul ederek, Yüce Heyetin bu yolda bir karar alması 
hususunu düşünmüştüm; ama görüyorsunuz ki, ne 
Yüce Heyet böyle bir düşünüşün içinde ne de evvelki 
karar buna bir imkân sağlıyor, özür dilerim efendim. 

Şimdi şahsı adına Sayın Süleyman Genç, Buyurun 
efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) 
— Uzatma takriri geliyor Sayın Başkan. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — -Sual 
soruldu, suale cevap verilsin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim? Rica ederim efendim Sual 
de aynı şeyle ilgili. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Daşkan 

sayın senatörler, değerli milletvekilleri; 
Bu Parlamentoda bir yıla yaklaşan bir ^anıan 

içinde, bir aylık sürelerle sürekli olarak sıkıyoı etim-
leri uzatmaktayız. Bir kere demokrasiye ve özgürlüğe 
inanan insanlar olarak bir konuyu içimize iyic i yer
leştirmek zorundayız. Eğer, rejim kendi kuıa'iarıyle 
ytirüyebilirse, kendi kuralları içerisinde işleyişini sür-
dürebilirse o rejim sağlıklıdır, o ülke güvence için
dedir. Eğer bir ülke zor dayanaklarla yaşıyorsa, ken
di rejimini olağanüstü rejimlerle güçlendirme'; isti
yorsa, o ülkenin yurt güvenliği de, o ülkenin rejimi de 
gerektiği şekilde sağlık içinde, esenlik içinde değil
dir demektir. 

Ben şuna inanmaktayım: Türkiye Devleti güçlü
dür, Türkiye Devletinin savunması için her an, her za
man sıkıyönetimlere ihtiyaç yoktur, gerek yoktur. Her 
an. ve her olayda birtakım nedenleri ileri sürecek ola
ğanüstü rejimlere başvurmamız rejimimiz için de, yurt 
güvenliği için de son derece sakıncalıdır, zararlıdır. 
Demokratik rejim kendi müesseseleri, kendi kurum-
larıyle ayakta durduğu zaman güçlüdür, kuvvetlidir. 
Bir ülke demokratik rejim içerisinde kendi kuralla-
rıyle yürüyebiliyor, devam edebiliyorsa, o ülke daha 
sağlamdır, daha güçlüdür, daha kuvvetlidir. O nedenle 
komşumuz Yunanistan'da bir kaç defa, çok kısa zaman 
içinde, ihtilâller olmasına rağmen, çok kısa bir devre 
içerisinde kapalı rejimden demokratik rejime geçme
sine rağmen eğer demokratik kurallara sıkı sıkı bağ
lanıyorsa, o içinde bulunduğumuz Kıbrıs olayında, 
dış dünyada, dış kamuoyunda kendi nüfuzunu, ken
di gücünü daha artırmaya yönelen ve ona dayanan bir 
eylemin en başlıca belirtileridir. 

Sevgili arkadaşlarım, bir meseleyi böylece noktala
dıktan sonra, bir gerçeği yine Sayın Başbakana hatır
latmayı görev biliyorum: 

Sayın Başbakandan bu kürsüden gerek guiüpum, 
gerekse şahsım defalarca ricalarda bulunduk. Dedik 
ki, demokratik rejime en bağlı olan sosyal grup, en 
yüce değerlerle demokratik rejimin yaşamasını, sür
dürülmesini isteyen grup içşi kesimidir, işçilernnızdir. 
İşçilerimizin yurtseverliklerinden, demokratik rejime 
bağlılıklarından bugüne kadar kimse şüpheye, endişe
ye düşmediği gibi, bugüne kadar da aksine bir dav
ranış ve eylem içinde olduklarını görememiştir, ama 
üzülerek söyleyeyim ki, sıkıyönetimin ters uygulama
ları, sıkıyönetimin gereksiz yasaklamaları, sıkıyöneti
min grevleri gereksiz yere ertelemeleri sonucu, işçi 
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kesimimiz bir tedirginlik ve işçilerimiz bir işsizlik teh
likesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bugün, tekvtiî.. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir Milletve
kili) — Korkma, Mehmetçikten korkma. • Korkma 
Mehmetçikten. (Başkanın tokmağı vurması). 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Eker. 
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir Millet

vekili) — Mehmetçikten korkma, komünistler kcrk-
sunlar. 

BAŞKAN — Rica ederim, sükûnetle takip edi
niz, rica ederim. 

SÜEEYMAN GENÇ (Devamla) — Sevg'h arka
daşlarım.. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir Milletve
kili) — Yiğit durun yiğit. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Sevgili arka
daşım Mehmetçikten kimin korktuğu.. (A. P. sırala
rından gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) - Mehmetçik
ten kimin korktuğu, kimin korkmadığı Mehmetçiğin 
Türk tcplumuna kazandırdığı zaferlerle ortadadır. O 
nedenle Mehmetçikten korkup korkmama tartışması
na girecek olursak sanıyorum ki, bundan çok zararlı 
çıkarsınız. (A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Eker. Sükûnet
le takip ediniz. 
, SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım. 
Bir memlekette olağanüstü rejimleri yaratmak 

için, Mehmetçik kişiliğini ortaya sürmek, rejime 
inanmamaktır. Bir memlekette olağanüstü rejimleri 
devam ettirip, hak ve özgürlükleri kısıtlamaya yö
nelmek rejime ve demokrasiye inanmamaktır. Re
jime ve demokrasiye inananlar, Mehmetçiğin de 
kendi tarihî ve insanlık görevi içinde sorumluluğunu 
bilir ve kavrar, ona göre davranışlarını düzenler. 

Değerli arkadaşlarım, bu meseleyi bir birinden 
ayırmak ve rejimde müesseselerin ve kurumların, gü -
venlik kuvvetlerinin ayrı ayrı sorumluluklarını yerli 
yerine yerleştirmek de, ayrıca bizim hem görevimiz 
hem sorumluluğumuzdur., 

Değerli arkadaşlarım, bunu böylece noktaladık
tan sonra, ikindi bir meseleyi önünüze sermeyi bir 
görev biliyorum. Özellikle Doğu illerimizde, Sayın 
Başbakanımızın... (A. P. sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Rica ederim. 
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Sayın Baş

bakanımızın Doğu illeriyle ilgili sıkıyönetim ilânını 

gerekçe sayan sözleri ve bu sözleri izah ederken ifa
de ettikleri kelimeler beni, inandığım insanlık ve in
sanlığımın gereği olan, bir insan olma duygularımı 
gerçekten yaralamıştır. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 
, Sayın Başbakan ne söylüyor sözlerinde; «Molla 

Barzani kılıç artıkları» diyor. Biz Mustafa Kemal'in 
torunlarıyız. Bu Meclis Mustafa Kemal'in kurduğu 
'en yüce organdır, en yüce kurumdur. Biz başka 
ulusların iç meselelerine... 

MUSTAFA KEMAL AL VER (Balıkesir) — O, 
Mustafa Kemal'in arkadaşıdır. (Başbakana hitaben) 

BAŞKAN — Rica ederim AlıverJ 
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Ben Mus

tafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyetin çocuğuyum... 
BAŞKAN — Rica ederim Alver. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Ben Ata
türk'ün kurduğu Cumhuriyetin çocuğuyum. Beni 
Atatürk'ün dışında görmen, bu memleketin rejimi 
bakımından yeni yetişen gençleri bakımından, bu 
memlekete yapılacak en büyük kötülüktür. Bunu bil
meni isterim öncelikle. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin 
efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, yeterki siz Atatürk deyin, ben bin kere 
Atatürk derim. 

Değerli arkadaşlarını, bu meseleyi öncelikle nok
taladıktan sonra, Sayın Başbakanımın, sanıyorum 
ki bir dil sürçmesidir, sanıyorum ki bu sözlerini 
imkân bulursa geri alacaktır. Böylesine sözlerle 
biz, Atatürk'ün koyduğu Atatürk'ün ilkellerinden yü
rüyerek, yeni Cumhuriyeti adım adım çağdaş dün
yaya kabul ettirdiğimiz bir devrede, başka ulusların 
iç meselelerinde konu olan, tartışılan ve bir tartış
ma sonucu ortaya çıkan olayları ve insandan, «Molla 
Barzani kılıç artıkları ile isyancıları» diye nitelendir
memiz, hem insanlığımıza hem de Atatürk'ün koy
duğu, «Başka ulusların içişlerine karışmama» pren
sibine aykırıdır. O bakımdan sevgili Başbakanımın 
bu meseleyi de düzelteceğine yürekten inanmakta
yım. 

Ayrıca bir şeyi noktalamak istiyorum. Biz kişi 
olıarak sıkıyönetime karşı çıkıyorsak, biz Grup ola
rak sıkıyönetime karşı çıkıyorsak, Mehmetçiğin in
sanlık davranışından korktuğumuz için, ürktüğümüz 
için değil, sıkıyönetim rejiminin hangi anlayışlar ve 
davranışlar yarattığını, daha önceki uygulamalardan 
bilen ve yolsuz olan, ışıksız olan, okulsuz olan, 
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aydınlıiksız olan insanların, Devlet dairelerine kor
ka korka giden insanların, bugüne kadarkl imkân
sızlıklarına bir de başka baskıyı, başka kuvveti, baş
ka otoriteyi oturtmayı arzu etmediğimizden ileri gel-
ms'ktedir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, yoksa biz, halkımızın, ve 
ulusumuzun güvenliğini ve savunmasını güvendiği
miz insanlara, Mehmetçiğe bilerek, inanarak, kötü 
muamele yapacağından ürktüğümüz ve korktuğumuz 
için değil, biz (rejimin bir doğal uyarıcı olan bir do
ğal sonucu iolaralk meydana getireceği otoriteden, va
tandaşın vicdanının yaralanacağına inandığımızı ve 
bildiğimizi burada ifade etmek ve toplumda yaşanı
lan hayatın olağanüstü rejimlerin olmamasını savun
mak için ileriye sürmekteyiz. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Genç, tamam
layınız lütfen. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Tamamlaya
cağım Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlar, 
Bir kere başka bir meseleyi de açık yüreldlilikle 

ortaya koymak zorundayız. 

Bu ulusun içerisinde yaşayan 'kısanların imkân 
'eşitliğini verememişiz, hak eşitliğini verememişiz, ya
sa eşitliğini verememişiz; ama bu ülkenin insanları
nın her birinden bu ilkelere ve bu kurallara aynı 
oranda saygılı olmasını istemişiz; onlar da gram 
gram, adım adım, yurtseverce, ulusçu bir davra
nışla saygılı olmuş ve saygılarını devam ettirmişler
dir. Böylesine yurduna, yurtseverliliğine yüce say
gısı olan insanlara bırakınız bu Yüce Meclisimizin 
ds saygısı olsun, yurdumuzun güvenliği onların de
mir ellerinde olsun. 

Tümünüze saygı ve sevgiler sunar, teşekür ede
rim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

Sayın Başbakan, «Sunuş konuşmamda ileri sürdü
ğüm fikir ve mütalaa hilâfına iddialar ileri sürülmüş
tür. Bu sebeple bu noktalara cevap vermek üzere 
İçtüzüğün 70 nci maddesine göre söz istiyorum.» di-
yo'suinuz. Başkanlık..,. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, benîm söylemediğim ve 
kasdetmediğim manalar izafe edilmiştir. 

.. BAŞKAN — Başkanlık bu talebinizi kabul edi
yor. Buyurun sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Muhterem Başkan, muhterem Heyetin 
sayın üyeleri; 

Buraya sunduğumuz her iki teklif Hükümetini
zin, Güvenlik Kurulunun mütalaasına dayanak oy
birliği ile aldığı sunuşlardır ve gayet tabiî olarak da 
Kanunumuz gereğince sıkıyönetim ilan edilmiştir ve 
sadece tasdiki için yüksek huzurunuza getirilmiştir. 

Burada iki vahim yanlış anlaşma olduğu için tas
hih imkânını veren Sayın Başkana yürekten teşek
kür ederim. 

Evvelâ dün gazetelere verdiğim, ancak çok bed
baht ve vahim bir tarzda bölünerek verilen bir nok
tayı tavzih etmek isterim. 

Gazeteciler mutad olduğu üzere iki sual sordu
lar. Birisi, «Efendim, iltica talepleri varmış, bunu 
kabul edecek misiniz, etmeyecek misiniz?» Cevap 
verdim : «Türkiye insan haklarına, beynelmilel ahit
lere sadık bir Devlet olarak aslında savunma hak
kını daima kabul eder ve kabul etmiştir. Ancak, bu
rada özellikler var. Evvelâ masum, münferit insan
ların bilhassa siyasî sebeplerle olan bir sığınma man
zarası karşısında değUiz. Kitîevî, silâhlı ve zor teh
didi yapan bir eylem karşısındayız.» Bu ikisini ayrı 
ayrı söyledim ve sıkıyönetimin ilanı için Anayasada 
mevcut şartın gerçekleştiğini ve bu sebeple sıkıyöne
tim ilanına karar verdiğimizi söyledim. Fakat, bu iki 
şey birbirine ya karıştırılmış yahut zaman ve me
kan tasarrufu ile galiba yarısı söylenmiş. Onun için 
bu vahim yanlışlığı bir defa düzeltiyorum. 

Talebimiz Anayasaya uygundur. Çünkü, sebep 
iltica talebi değil, vatanımızın maruz kaldığı silâhlı 
ve fiıilî tehdittir. Bu tehdit en kalın belirtileri ile eli
mizdedir. Çünkü, kısım kısım ağır silâhlarla mücehhez 
kitleler zorla geçmek tehdidini açıkça hudut kıtaları-
rmza bildirmişlerdir. Hatta ültimatom vermişlerdir. 
Simdi bunun karşısında memleketin... (C. H. P. sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade bu
yurun. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (Devamla) — Mem
leketin savunması ile, müdafaası ile mükellef olan 
kuruluşumuz olan Ordumuz elbette tedbirini almış
tır. Ancak, bu tedbirlerin faydalı olması ve Güney
doğuda oturan vatandaşlarımızın burnunun dahi ka-
namaması için bu tedbirlerin tam faydalı olabilme
si ve her türlü ihtilâtı önleyebilmesi için, askerî ted
birlere ilâveten, kısa bir süre için bu bölgenin dört 
vilâyetinde sıkıyönetim ilânı lüzumunu duymuş ve 
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Hükümete tavsiye etmiştir. Hükümetiniz ise uzun 
müzakereler neticesinde bu tavsiyeyi benimsemiştir. 

Şimdi, Anayasada savaş tehdidine ait «Palpabıl 
belirtiler» bulunması kaydı vardır. Sanıyoruz ki, 
Hükümetimizin kanaatine göre bu şart gerçekleşmiş 
durumdadır ve buna istinaden sıkıyönetim ilan edil
miştir. 

Bununla beraber burada konuşulan bir yanlış ifa
deyi de burada tavzih etmek isterim. Sıkıyönetim 
normal, arzu edilir bir rejim olmamakla beraber de
mokrasimizde mevcuttur, onun anayasal bir rejimi
dir. Vatanın müdafaası icabettiği zaman, sıkıyönetim 
tabiî yönetim olur. Binaenaleyh, bunu bir nevi zulüm 
rejimi olarak (bu kelime belki kullanılmadı ama) bu 
manaya gelen şekiller tamamiyle bir yanlış anlamaya 
istinat eder. 

Diyarbakır ilinin de ilâve edilmesi ise, bu sıkıyö
netimi idare edecek olan Kolordu Kumandanımızın 
Merkezinin Diyarbakır olmasıyle ilgilidir. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Milletveki
li) — Üç tane şaki kürtten mi korkuyoruz? 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (Devamla) — Şimdi 
«Jandarmanın musallat edilmesi» tâbirini ancak bir 
dil sürçmesi olarak kabul etmek isterim. Jandarma, 
Devletimizin meşru kuvvetidir ve kanunun emir ve 
müsaade ettiği yerde müdahalesini yapar ve müdahale 
çok defa kurtarıcı olur. 

Şimdi, gelelim benim kullandığim bir cümleye. Bu 
cümle üzerinde hatipler durdular. Arkadaşlarım, ev
velâ müsaadenizle Güneydoğuyu içinizde benim ka
dar anlayan çok adam olduğunu sanmıyorum. (C. H. 
P. sıralarından gülüşmeler ve protesto sesleri.) Beş 
sene bu bölgede çalıştım ve bu bölgede mesuliyetli 
vazifeler aldım. Yedi vilâyetin mesulü olarak çalış
tım, bu bölgeyi bilirim, bu bölgeyi tanırım ve bu böl
geyi severim. 

BAŞKAN — Rica ederim, arkadaşlar. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Maşallah, 
maşallah. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (Devamla) — Ben 
orada yaşayan vatandaşlarımızı Konya'dan, Sivas'tan 
farkeden bir kafanın sahibi değilim. Asla böyle bir 
şey düşünemem, daima ve daima içinizde bir çokla
rınız daha ilk mekteplere giderken bu âciz arkadaşı
nız; «Fırsat eşitliği» diye ortaya atılmıştır ve bunun 
gerçekleşmesi için âcizane elinden ne geldi ise şu ana 

kadar 71 yaşına kadar bunu yapmıştır ve daha ne ka
dar ömrüm varsa bunu yapmaya devam edeceğim. 
A. F. sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri). 

Bu bakımdan söylemek istediğim şey, akıllara ge
lebilecek ihtimallerden bu bölge halkımızı tenzih et
mek, onların hepimiz gibi bu memlekete, bu memle
ketin kanunlarına vatandaşlık şuuruna milliyet sevgi
sine bağlı olduğunu bir daha perçinlemek için söyle
dim. Maalesef aksi istikamette bir mana arandı bunun 
altında, buna çok üzgün olduğumu söylemek isterim. 

Şüphe yok ki, ilân edilmiş olan sıkıyönetimi tas
dik etmek veya etmemek Yüce Meclisin elindedir. Biz 
Hükümet olarak görüşümüzü arz ettik, bu görüşümüz
de samimiyiz, kararlıyız ve oybirliği ile alınmış bir 
kararı getirmekteyiz ve bizim kanaatimize göre Ana
yasanın bir gereğini, bir emrini yerine getirmek için 
bunu huzurunuza sunduk. 

BAŞKAN — Tavzih hudutlanyle bağlı kalınız sa
yın Başbakan. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (Devamla) — Evet 
efendim. 

Bilhassa bir arkadaşımızın, «Bölge halkına duyu
lan bir güvensizliğin bunda ifadesi var» sözünü asla 
kabul etmediğimi ve bunu kendisine de hiç yakıştır
madığımı söylemek isterim. 

Arkadaşlar, yapmayalım asıl bunlar işte bölücülük
tür, böyle yollara gitmeyelim, böyle mânalar arama
yalım olmayan yerlerde. Kendimi de tenzih ederim, 
bu arkadaşımı da tenzih etmek istiyorum ve bunları 
ancak bir dil sürçmesi olarak kabul etmek istiyorum. 

Bu suretle Hükümet maruzatını tamamlamış olu
yor. Elbette son hüküm ve karar Yüce Heyetinizin
dir. 

NİYAZİ UNSAL (C. Senatosu Erzincan Üyesi) — 
Sayın Başbakanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Başbakan. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Başbakanlığın 2 

tezkeresi üzerinde birlikte görüşmelerin ilk turu ta
mamlanmıştır. 

Bu arada görüşmelerin devamı için iki önerge gel
miştir. 

Birincisi; sayın Feyzioğlu'nun «Görüşmelerin uza
tılmasını teklif ediyorum.»: diyor. (C. H. P. sıraların
dan «Gülüşmeler» ve gürültüler.) 

Müsaade edin efendim, bir İçtüzük hükmünü ye
rine getireceğim. 

İkincisi; sayın Mustafa Kemal Gönül, sayın Hü
samettin Akmumcu, sayın Cemal Cebeci, sayın Cahit 
Koçkar, sayın Emin Acar ve sayın Gündüz Sevil-
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gen'in «Müzakerelerin devamını Yüce Meclise arz ve 
teklif ederiz.» diyorlar. 

Her iki önergeyi birlikte, müzakerelerin devamı 
hususunu Yüce Heyetin oylarına sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Sayılma hususu zarure
ti ortaya çıkmıştır. Yeniden kabul edenler... Lütfen 
efendim. Kabul etmeyenler... Müzakerelerin devamı 
hususu kabul edilmiştir. 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, 71 nci maddeye, göre kapalı oturuma geçilme 
kararı verilmiştir. Sayın Başbakan bir defa değil, iki 
defa değil, üç defa konuştular ve konu üzerinde bü
tün soruları da kapsayan cevaplarını verdiler. Sırf 
kapalı oturumu gerektiren nedenler Hükümetin ve sa
yın Başbakanın elinde ve bilgisindedir. Bunları Yüce 
Meclis dinledi. Hâlâ takdirinizi kapalı oturumun de
vamı yolunda kullanma niyetinde misiniz?. Lütfeder 
de artık bunu açar, bütün siyasî partilere, kapatıla
cak hiç l : r tarafı olmayan yapıcı, birleştirici fikir
lerini söyleme imkânını bağışlar mısınız?.. 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) — Sa
yın Başkan, tutumunuz İçtüzüğe uygun değildir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, kapalı oturum için İç
tüzük bir grupun talebini öngörüyor, daha evvel de 
arz ettim. Kaldırılması hususunda da her halde asga
rî bu şartı arayacaktır. 

Daha evvelce sayın Erverdi'nin önergesi üzerine 
de fikrimi beyan ettim. Niçm ısrar ediyorsunuz efen
dim? 

Sayın Uğur, görüşmeler sırasında edindiğim intiba 
odur ki; açık oturumda söylenmemesi gereken bazı 
sözler söyleniyor. Meselenin en iyi şekilde açıklığa 
kavuşabilmesi ve sayın üyelerin bütün hususları dik
kate alarak, vicdan huzuru içinde oy kullanabilmele
rini teminen, bendeniz, Başkanınız olarak kapalı otu
rumun devamında fayda görüyorum. 

Şimdi ikinci tur görüşmelere başlıyoruz. Söz iste
yen sayın grup sözcülerine ve sayın Hükümete sıray
la söz vereceğim. Bunun dışında şahsı adma söz al
mış olanların, söz haklan mahfuzdur. Sıra kime gel
diyse o görüşecektir. Arz ederim. 

Şahsı adına söz talebinde bulunan Mardin Mil
letvekili sayın Nurettin Yılmaz?.. Yok. 

Sayın İhsan Ataöv. 
Buyurun sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Müzakerelerin bu safhaya gelmesi, benim kanaati

me göre, sayın Başbakanın, bu konular görüşüldükten 

sonra gerek Hükümet toplantısından, gerek Millî Gü
venlik Kurulu toplantısından sonra televizyonun kar
şısına geçip mutlaka birkaç lâf etme alışkanlığından 
ileri geliyor. Zira, hepimizde öyle bir kanaat hâsıl 
olmuştur ki, sayın Başbakanın televizyondaki konuş
malarından bu kadar basit bir mâna doğmuştur". Efen
dim, oradan kitle halinde ilticalar oluyor, işte bu il
ticalar karşısında yenik Barzani kuvvetleri şöyle olu
yor, böyle oluyor... Bunlar, bir Başbakan için televiz
yonda, hele hele Millî Güvenlik Kurulu toplantısın
dan çıktıktan sonra televiyonda yapılacak ağırlıktaki 
beyanlar değildir. 

Bu nedenledir ki, işte burada, bugün bir gizli celse 
yapılması lüzumu hâsıl olmuştur. Gizli celse yapıldık
tan sonra da, sayın Başbakan gerekli açıklamaları tam 
olarak yapamamıştır. Ancak, kendisine yapılan sa
taşmalardan sonra, sayın Başbakan bazı noktaları da 
açıklamak lüzumunu hissetmiştir. 

Şimdi, sayın Başbakanın veya sayın Millî Savun
ma Bakanının bu kürsüde, biraz evvel ikinci konuş
masında yaptığı açıklamadan sonra, bende bazı kana
atler doğdu. Sayın Başbakan diyorlar ki: «Ültüma-
tom verdi.» Bu ültimatomu kim verdi, nasıl verdi, 
niçin verdi? Ne yaptık, Ordumuz ne yaptı? Madem 
ki, gizli celsedir bu, burada bunların konuşulması lâ
zım, bunların açıklanması lâzım. 

Oradan kitlevari 150 bin silâhlı; toplu, tüfekli, 
tüzeli... Ben zannediyorum ki, Barzani'nin 150 bin 
füzeli askeri olsa elinde, hiç bize sığınmaya kalkmaz, 
Irak'la savaşır, toplu tüfekli. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Bu itibarla, bu meseleyi sayın Başbakan'm daha 
açık, daha net beyan etmesi bir zaruret haline gelmiş
tir. Yani, kanaatlerimizin, düşüncelerimizin daha çok 
açıklığa kavuşması ve oyumu verirken rahat, vicdan 
huzuruyle verebilmem için, daha çok açıklığa kavuş
ması lâzımdır. 

Sayın Başbakan ikinci konuşmasında yapmış oldu
ğu beyanları, şimdi yüce huzurunuzda tasrih etmeli
dir. «Ordumuz tertibat almıştır. Ordumuz tertibat 
almıştır; ama bazı ihtiyaçlar zuhur etmiştir. Onun için 
bize bu tavsiyede bulunmuştur, biz de Bakanlar Ku
rulunda uzun uzun bunu tartıştık.», diyorlar. 

Ordumuzun aldığı tertibattan sonra daha başka ih
tiyaçları nedir, zuhur eden ihtiyaçları? Örfi İdare ile 
bu zuhur eden ihtiyaçlar ortadan kalkacak mıdır? 
Orada bazı yerler mi vardır? Burada bazı ilgiler mi 
vardır? Kimin nesi vardır? Bu kürsüde bunlar açık-
lanmayacaksa, nerede açıklanacaktır? 
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Bakınız, biraz evvel burada konuşan gruplar, öy
le şeylere temas ettiler ki, ortada sanki Güneydoğu 
bölgesi illerimizin muhterem ve vatanperver insanları 
hedef alınmış da, onlara karşı bir örfi idare ilân edi
liyor gibi burada siyasî istismar yapılmıştır. Böyle bir 
konuda, dışarıdan herhangi bir aşiret veya Devletin 
Türk Devletine ültimatom verdiği, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Başbakanı tarafından bu kürsüde di
le geldikten sonra, bu mesele hafife alınacak mesele 
değildir ve bu "siyasî istismarla, siyasî oy avcılığı ile, 
bölge halkını tahrik etmek suretiyle bölge halkının 
oylarını kendi lehine çevirmek suretiyle, memleketin 
millî menfaatlerini, Kıbrıs'ta olduğu gibi, Güneydoğu 
Anadolu'da olduğu gibi, bir oy avcılığına vasıta et
mek gibi sakim bir düşünceyi reddetmek suretiyle 
vicdanlarımızın kanaatini vermek mecburiyetindeyiz. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

Bu nedenledir ki, mesele fevkalâde ciddî, fevka
lâde önemli, memleketin bütün güvenliği ile ilgili 
bir meseledir. Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanı
nın bu kürsüde dile getirdiği ve zannediyorum daha 
dile getirmesi icap eden bazı şeyleri duyduktan son
ra, Yüce Meclis, parti ölçüsünün dışına çıkacak ve 
memleketin yüce menfaatleri icabı, ya bu ilticanın 
uhdesinden Türk Silâhlı Kuvvetleri herhangi bir ih
tiyaca lüzum hâsıl olmadan, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti, yeni tedbirlere lüzum hâsıl olmadan bu
nun uhdesinden gelecektir; Yüce Meclisin emri bu
dur bunu yapacağız diyecek, veyahut da Yüce Mec
lis en ince teferruatına kadar ikna edilmek suretiyle 
yeniden bize bazı bilgiler verecek ve bizi yeniden 
düşünmeye sevk edecektir. 

Meselenin bu noktasında, Sayın Başkan, «Grup
lardan konuşacak olan var mı?» dediği zaman 
gruplar susuyor; «Hükümetten konuşacak var mı?» 
dediği zaman Hükümet susuyor; ama görüşmelerin 
devamına karar veriliyor. Bu çıkmazın içerisinden 
çıkmaya mecburuz. 

Sevgili arkadaşlarım, ben şunu söylüyorum: Me
sele, bölge halkıyle ilgili değil. Mesele, insanlık 
hakkına dayanarak iltica etmek isteyen bir zümreyi, 
topluluğu Türk Devletinin kabul etmemesiyle de il
gili değil. Mesele, Sayın Başbakanın, biraz evvel 
sözünü tavzih sadedinde söz aldığı zaman beyan et
tiği, ültimatomlar, Silâhlı Kuvvetlerin aldığı tedbir
ler, bu tedbirleri gerçekleştirmek için gerekli olan 
yeni ihtiyaçlarla ilgilidir. Bu ihtiyaçları Millî Sa
vunma Bakanı mı Sayın Başbakan mı kim açıklaya-
caksa, bu kürsüden açıklamalı, Yüce Meclisi tat-
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m in etmelidir. Yoksa, Yüce Mecliste yapılan, eğer 
gizli celseler... Zaten, bir gizli celse yaptığımız za
man ne oluyor?... O başka. Fakat, biz burada öyle 
bir noktadayız ki, şu andan itibaren parti fikrimizi, 
grap fikrimizi, şahsî düşüncemizi bir kenara koy
maya mecburuz. Eğer oradan yapılan bir tazyikin, 
silâhlı tazyikin altmdaysak, Cumhuriyet Hükümeti
nin, Türk Silâha Kuvvetlerinin göstermiş olduğu 
böyle bir ihtiyaç karşısında Yüce Meclis; «Hayır, 
siz vazifenizi yapın» demekle iktifa etmeyecektir, 
etmemesi lâzımdır. Eğer Silâhlı Kuvvetler, «Mevcut 
mer'i kanunlar muvacehesinde ben bu tazyikin altın
da tertibat alamıyorum, ihtiyacım var» diyorsa, 
Yüce Meclis, Silahlı Küvetlerin Başkumandanı ola
rak ona emir vermek mecburiyetindedir; onun ih
tiyaçlarını karşılamak mecburiyetindedir. (A. P. sara
larından alkışlar ve «Bravo:> sesleri) 

Yoksa, «Oradaki, istanbul halkına karşı söyle
mediğini, Ankara halkına karşı söylemediğini, İzmir 
halkına karşı söylemediğini, Güney - Doğu halkına 
karşı niçin söylüyorsun?» Aşağıdan alkîşlar... 

Bunlar, küçük numaralardır. Bu mesele ciddî 
meseledir. (A. P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» 
sesleri) Küçük numaralarla bu mesele halledilemez. 
Devletin çok hassas olduğu ve millî güvenliğin, mem
leketimiz güvenliğinin çok nazik bir safhada bulun
duğu şu anda Hükümeti göreve çağırıyorum, kapalı 
bir nokta bırakmamasını istiyorum. Burada açık 
olarak söylesinler; Millî Güvenlik Kurulunda bun
lara ne dedilerse onu söylesinler. Yüce Meclisten 
bunun çaresini istesinler. Biz de, vicdanimiz tatmin 
olmuş olarak kendilerine bu imkânların hepsini sağ
layalım. Eğer biz tatmin olmuyorsak, öyle sıkışıl-
dığı zaman, vatandaşların bir grupu şöyle oldu diye, 
örfî idare gibi bir olağanüstü rejimi normal zaman 
da tatbik etmek gibi bir yola da sapmayalım. Ben 
Hükümeti göreve çağırıyorum sevgili arkadaşlarım. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar ve 
«Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ataöv. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (C. Senatosu 

Bursa Üyesi) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şahsınız adına mı? 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (C. Senatosu 
Buısa Üyesi) — Şahsım adına. 

BAŞKAN — Sıraya aldım efendim; daha evvel 
şuada başka arkadaşlar var. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) 
— Sayın Başkan, grup adına söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Grup adına Sayın Feyzioğlu. Cum
huriyetçi Güven Partisi Grupu adına Saym Feyzi
oğlu buyurunuz. 

C. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ-
O ö L U (Kayseri Milletvekili) — Çok değerli arka
daşlarım; 

Bu konuyu, bir Hükümetin, siyasî ömrün '.w so
na ermesi ihtimalinin belirdiği, bir başka hükümetin 
veya daha başka bir hükümetin kurulması ihtii/.hlleri-
nin konuşulduğu bir dönemde konuştuğumuz için mi 
nedir, mesele, söylense de, söylenmeme de bir mik
tar siyasî parti açısından ele ahnır olduğu irûibama 
vardım. Onun için kürsüden bir defa daha Yü<e Mec
lise önemle bazı hususları arz etmek istiyorun. 

Sayın Başbakanm bazı beyanları eleştirildi. Sa
nıyorum ki, bu beyanları ilk eleştirenlerden biri de 
ben oldum. Kendileri tavzih buyurdular; «Beyanım 
eksik yansımıştır» dediler. Tamamıyle kabul ediyorum. 
İltica hakkından bahsedilmesi, hiç şüphesiz b:; çok 
zihinlerde, «İltica hakkı istenmesi sebebiyle sık;yöne-
tim ilân edilir mi?» sorusunu doğurdu. Çünkü, Ana
yasamızın sıkıyönetim ilânı ile ilgili birtabm Hüküm
leri vardır. Bu arada, sanıyorum ki, birtakım başka 
sebepler de, belki iç politika mülahazaları da bazı dav
ranışları etkiledi. «Sanıyorum ki» diyorum bir şüphe 
payı bırakıyorum. 

Yalnız Sayın Başbakanın konuşmasında, ü/erinde 
belki fazla durmadıkları için duymayanlar olmuş 
olabilir; ama Saym Başbakanın, bu kürsüden yaptığı, 
benim konuşmamdan önce yaptığı konuşmamda, 
gizli celseye geçtikten hemen sonra yaptığı i- onuş-
mada, Anayasanın 124 ncü maddesinde sözü geçen 
terimi kullanarak, bir silâhlı çatışma tehlikeline te
mas ettiği de bir vakıadır; zabıtlar buradadır, işmi-
zazat-ı veçhiyesinden falan çıkarmadık. Turan Güneş 
benim sınıf arkadaşımdır, Hukuk Fakültesinden. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli Milletvekili) - - Şu 
«Silâhlı çatışma.» hangi maddesinde geçiyor, Sayın 
Feyzioğlu? 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyelim efenJim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu, işmi-
zazat-ı veçhiye meselesi, o zaman, Ebuluüah Mardin 
Hocamız ile ilgili bir espri olarak nakledilirdi. O za
man duymuş, o zamandan kulağında kalmış; takat o 
zaman Küllük Kahvesinde şakalaşmak başka şey, şim
di devlet idare ediyoruz, biraz daha ciddiye almak 
lâzım bu işleri. (A. P. sırlarından «Bravo» seferi ve 
alkışlar). 

Ben kimsenin işmizazat-ı veçhiyesinden ahkâm çı
karmaya falan kalkmadım. Bir hükümetin ov birliği 
ile verdiği bir karar söz konusu. Bir Millî Güvenlik 
Kurulu Devlet Başkanının başkanlığında toplanır; Cum -
hurbaşkanı, Genel Kurmay Başkanı, dört Kuvvet Ku
mandanı, Başbakan ve Hükümet üyeleriyle birlikte 
oturur ve Sayın Turan Güneş'in söylediği gibi, hafif 
bir şekilde, hiç bir gerekçe yok iken sıkıyönetim ilâ
nına karar verir. Biz, bu Devletin, Hükümetini de, 
- kim olursa olsun - sorumlu kumandanlarını da, Dev
let Başkanını da, Turan Güneş gibi hafiflikle bu iş
lere bakar durumda görmüyoruz, bu düşüncede de
ğiliz. 

Meselenin, bir silâhlı tazyik meselesi oldu»u bu 
kürsüde bir defa daha söylendi. Ancak, kendisine bazı 
sözler izafe edildiği fikrinin yanlış anlaşıldığı gerek
çesiyle söz alabilen Saym Başbakan, üçüncü konuş
masında, bir defa daha, bir silâhlı tazyikten bahsetti 
sınırlarımızda. Ayrıca, bir ültimatom- sözü de geçti. 

Belki Sayın Başbakanın sözlerinde bazı arkadaş
larımız, çok daha fazla askerî teferruat istiyorlar. 
Belki zaıf ve kuvvet noktalarının, karakol karakol, sı-

. nır taşı sınır taşı açıklanmasını isteyenler olabilir; biz 
bu kanaatte değiliz. Bazı şeyleri, yeteri kadar açıklık
la söylemiştir. 

Ortada bir resmî tebliğ vardır. Bu resmî tebliği 
okuduk. Millî Güvenlik Kurulunun resmî tebliğidir. 
Saym Devlet Başkanının başkanlığında toplanmış olan 
Güvenlik Kurulunun resmî tebliğidir. Bu resmî tebliğ
de, sıkıyönetim gerekçesi ifade edilmiştir. Bunun dı
şında, basında, - tekrar ediyorum - beni de azen ve 
başka arkadaşlarımdan evvel «Bu kürsüde bu gerek
çe ileri sürülemezdi, sürülmemeliydi, insanî takım
dan ileri sürülmemeliydi» diye, benim de itirazımı 
mucip olan beyanlar, buna şifahî olarak sonradan de
meçler de eklenmiş olabilir; ama ortada resmî metin 
vardır, ortada resmî Bakanlar Kurulu karan vardır ve 
ortada şimdi Sayın Başbakanın, üç deta konular. Sa
yın Başbakanın, belki bazı arkadaşlarımın istediği ka
dar tafsilli değil; arna - savaş tehlikesi, silâhlı çatışma 
gibi ihtimalleri, silâhlı tazyik gibi ihtimalleri belirten 
sözleri vardır. 

Değerli arkadaşlarım; geliniz bu konuyu, kimse 
kimseye karşı istismar konusu yapmas.n. Bir orta yol 
bulalım. Ben, Hükümetin getirdiği karara, bu kararın. 
(C. H. P. sıralarından anlaşılmayan bir müdahale). 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Hangi za

vallı söylediyse kendisine iade ediyorum. 
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BAŞKAN — Rica ederim efendim, siz devam bu
yurun lütfen efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Birtakım.. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Bir şey 

söylenmedi efendim, hiç bir şey yok. 
BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, ne söylenil

diğini ben de fark etmedim; ama bir söz atma var, 
rica ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Görü
şüyoruz aramızda, başka bir konu. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Birgit, rica edi
yorum efendim, lütfen. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Bir 
şey söylendiği yok, gaipten sesler geliyor. 

BAŞKAN — Hiç de durmuyorsunuz Sayın Bir
git, rica ediyorum dedim efendim, istirham ediyorum. 

Devam buyurunuz Sayın Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ne yap
sın, gizli celse, kulis yapamıyor ki, dışarıda gazeteci
ler de var, burada yapacak. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, siz Umumî 
Heyete hitaben devam buyurun. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Kuli
sini yap da gel. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bir orta yol bulmakta belki yarar ola
bilir düşüncesiyle şu hususu önermek istiyorum: Me
seleyi, bir defa daha gruplar olarak, Sayın Başba
kanın üçüncü defa verdiği ve ciddiyet taşıyan ifade
nin ağırlığı için mütalaa edelim, gruplar olarak mütalaa 
edelim. Gerekirse, sınırdan içeride bulunan, sınırla, doğ 
rudan doğruya irtibatlı olmayan, Siirt gibi, Diyarbakır 
gibi illerimizi, sıkıyönetim karamın dışına çıkarmak su
retiyle, doğrudan doğruya sınırda bulunan ve silâhlı 
tazyike maruz bulunduğu, bugün, beğensek de beğen
mesek de hükümet sorumluluğunu taşıyan merciler ta
rafından ortaya konmuş bulunan bu iki ilimizle ilgili 
olarak bu onaylamayı yapalım. Yarın arkadaşlarımız 
düşündükleri tarzda hükümet kurarlarsa, - iki günde 
kurarız diyorlar - kaldırıverirler. Yok biz kurarsak. 
Adalet Partili kardeşlerime söylüyorum, biz kurarsak. 
(Alkışlar). 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Alkış
layınız. 

Hükümeti biz kurarsak ki, kuracağız.. (A. P. sı
ralarından alkışlar). 

AZMİ YAVUZALP (Niğde Milletvekili) — Ömür 
boyu. 
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ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Ne 
olacaksın, Allah aşkına söyle?. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, söz atma
yınız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Hem de 
aükürneti kurduğumuz zaman, bu hükümet kurulduğu 
zaman, bunun, hükümet kurmaya memur edilen zata 
görev verildikten sonra en kısa zamanda kurulmuş 
hükümetlerden biri olduğunu belki göreceksiniz. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop Milletvekili) — 
On gün geçti, on gün. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Övet, rica ede
rim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Çok daha 
uzun kuruldu. 

Bu Hükümet kurulduğu zaman, Adalet Partili kar
deşlerime hitap ediyorum dedim.. (A. P. sıralarından 
alkışlar). Bunu kaldırmak mümkündür, kaldırmak 
mümkündür; ama bugün sorumlu Hükümet, bütün 
belgelere, donelere sahip olan, verilere sahip olan, Si
lahlı Kuvvetlerin ihtiyacını bilen onların ortaya koy
duğu gerekçelen bizzat dinlemiş olan Hükümet, bu 
gereği, - az daha «gereksinme» diyecektim, yine al
kışlayacaklardı - bu gereği duyduğuna göre, bu ih
tiyacı duyduğuna göre, Hükümetin getirdiği teklifi, 
bu Mecliste bir çoğunluk sayısı sağlayabilmek için, 
gerekirse yumuşatalım. Silâhlı tazyikin fiilî olarak ve 
doğrudan doğruya gelip dayandığı 2 ilimize inhisar 
ettirmek suretiyle ve bir takım maksatlı iç politika 
istismarlarına da imkân vermemek ve istismarcıları 
mahcup etmek için, geliniz Hükümetin kararını bu 
arzda onaylayalım. Bunun için de gerekiyorsa, 

grupların 15 dakika, 20 dakika, yanm saat istişare 
edebilmeleri için toplantıya ara verilmesini düşüne
lim. 

Saygılar sunuyorum, teklifimiz budur. (C. G. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu bir ricam olacak. 
Sayın Turan Güneş'in konuşması ile ilgili bir be

yanınız oldu, «hafiflikle» dediniz. «Hafife alarak» 
derseniz diyeceğim yok ama, «hafiflik» şahısla ilgili 
olur, bunu düzeltmenizi rica edeceğim. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Ehemmiyeti yok. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Efendim 
Saym Turan Güneş'in konuşmasında.. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim, benim tasarrufum efen
dim. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Şahsımla 
ilgili bundan çok daha ağır tarizler vardı. «Kem söz 
sahibine aittir» diyerek bunları cevaplandırmaya lü
zum görmedim. «Hafife alarak» dememle Sayın Baş
kanın yükü hafifleyecekse «Hafife alan» diye düzel
tiyorum efendim. Teşekkür ederim. (C. G. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın İhsan Sabri 

Çağlayangil, buyurun efendim. (Alkışlar). 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA
YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Önemli bir konuyu müzakere ediyoruz. Hüküme
tin en büyük güvenlik organında tezekkür edilmiş, 
karara bağlanmış ve Hükümet tarafından huzurunu
za gelmiş bir teklif var; 4 ilimizde bir ay için yeni
den sıkıyönetim ilânını istiyor, ilân edilmiş sıkıyöne
timin onaylanmasını istiyor. Gerekçesini de şöyle va
zediyor : «Komşu Devlette birtakım silâhlı çatışma
lar cereyan ediyor, hududumuzda -silâhlı tazyikler 
var; bu tazyiklerin gerektirdiği askerî tedbirler alın
mıştır ama, bu tedbirleri kolaylaştırmak için örfî ida
re ilân etmek istiyoruz. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli Milletvekili) — Sıkı
yönetim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
«Silâhlı çatışma ihtimalini göıüyoruz» buyuruyorlar. 
Tabiî, en büyük güvenlik organında, Sayın Feyzioğ-
lu'nun da işaret ettiği gibi, en yetkili şahıslar tara
fından, burada açıklanmayan veya açıklanmasına ih
tiyaç hissedilmeyen veya imkân olmayan daha ayrın
tılı bilgilere istinaden alınmış bir tavsiye kararı var. 
Hükümet de buna katılmış. Bunda bir ağırlık var. Bu
nun karşısında da hiç kimsenin aklına gelmemesi 
icap eden bir fikirle «Acaba bu örfî idare, ilân edil
mek istenen vilâyetlerin halkına mı müteveccihdir.» 
gibi bir tereddüt, şüphe var. Bu ihtimali ortadan kal
dırmak lâzım, bu şüpheyi silmek lâzım. Şimdi, gerek
li askerî tedbirler alınmış, yâni oradan bir silâhlı taz
yik vaki olursa, bunun yurdumuza sızmaması için icap 
eden tedbirleri almışlar. 

O halde, örfî idare, ek olarak bu tedbirlere ne 
katacak, örfî idare bunun nesini kolaylaştıracak? Bu 
cihet tenevvür etmedi. 

Oy kullanacağız, vicdanî kanaatimizi izhar edece
ğiz. Örfî idareyi kabul ettiğimiz zaman hangi bir ih
timalin önüne geçiyoruz ve neyi önlüyoruz? Bu cihet 
aydınlanmış değildir. 

Bu itibarla bendeniz de Sayın Turhan Feyzioğlu' 
na ve Sayın Ataöv'e katılarak diyorum ki, Hükümet 
lütfetsin gelsin desin ki, «Biz gerekli askerî tedbirleri 
aldık; ama şu tarafı açık kaldı. Bunları doldurmak 
için örfî idareye ihtiyacımız var.» O zaman nasıl oy 
kullanacağımızı bilelim. 

Bir başka husus daha var : Bu konunun bu şe
kildeki önemi malum olmadığı için, gruplarımızda gö
rüşülmüş ve bir prensip kararma varılmış değildir. 
Ben de Sayın Feyzioğlu'na katılıyorum. Hükümet bu 
açıklamayı yaptıktan sonra kısa bir ara verilsin. Bu 
açıklamanm ışığı altında gruplarımız 15- 20 dakika 
içinde konuyu tezekkür ederler, bir karar alırlar ve 
bu şekilde müttehit hareket etmek, netice almak im
kânı hâsıl olur. Bunu, bir siyaset meselesi yapmanın; 
bunu, partiler arasında bir çatışma' meselesi yapma
nın; hele hele bunu, «Şu vilâyet halkının aleyhine, 
bu vilâyet halkının lehine» şeklinde tefsire giderek 
kimsenin arzu etmediğine kani olduğum manalar 
ve neticeler çıkarmaya çalışmanın lüzumuna kani de
ğilim. 

Tensip buyurursanız, sayın Hükümet gelsin açık
lasın, Örfî idare kararıyle, alınacak tedbirlere ne gi
bi katkı yapacağımız m o d a n a çıksın; ona göre de 
herkes oyunu izhar etmek için kendi gruplarında du
rumu tezekkür etsin. 

Benim . maruzatım budur. Yüce Heyetinizi say-
gıyîe selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağlayangil. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Tu
ran Güneş, buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA TURAN GÜNEŞ 
(Kocaeli Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Tabiri caizse, «Birinci tur müzakere» denilen mü
zakere esnasında Hükümetin verdiği izahat, yaptığı 
açıklamalar karşısında bütün partiler buraya çıkıp bu 
sıkıyönetim kararının onaylanmas: hususunda ne bi
çim, hangi renk oy kullanacaklarını açık seçik beyan 
ettiler. 

Demokratik Parti, Hükümetin izahatını, böyle bir 
sıkıyönetimin onaylanması için yeterli gördüğünü söy
ledi, bir grup olarak görüşünü belirtip, «Ben bu ge
rekçeyi dinledim. Doğrudur, isabetlidir; ben beyaz oy 
vereceğim» diye söyledi. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi çıktı, «Bunun onay
lanması lâzımdır» diye de beyanda bulundu. Biz, bu
nun reddedilmesi lâzım geldiğini söyledik. Sıra Ada-
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let Partisine geldi, bunun reddedilmesi gerektiğini ve 
bu istikamette oy vereceğini söyledi. Yani, şimdiye ka
dar Hükümetin verdiği izahat muvacehesinde burada 
grupların oyu belli oldu. 

Aslında, bunun burada bitmesi gerekirdi. Yani, 
meselâ değerli arkadaşım ve Cumhuriyetçi Güven Par
tisi sözcüsü ve Genel Başkanı Feyzioğlu, «Bunun bir 
başka biçimi olabilir mi acaba? Hükümete soralım» 
demedi, «Bu sıkıyönetimin dört vilâyette ilan edilme
sine taraftarız» dedi. 

Şimdi konuşan çok değerli Adalet Partisi sözcüsü 
Sayın İhsan Sabri Çağlayangil'd.en önceki, sözcü bu sı
kıyönetim kararını onaylamayacağız, dedi. Daha önce 
konuşan sözcü, «Bu işin mahiyeti anlaşılamadı, Hükü
met yeniden izahat versinde; ona göre bir fikir sahibi 
olalım» demedi. O zamandan bu zamana ne değişti 
arkadaşlarım? O zamandan bu zamana Türk Devle
tinin güvenliği ile ilgili hiç bir şey değişmedi. Yalnız 
kurulmakta bulunduğu söylenen hükümetin güvenli
ği ile ilgili çok şey değişti. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — O ka
dar basit mi? 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — O kadar basit 
efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin efen
dim. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — O kadar basit ol
duğu önümüzdeki yapılan trafikle anlaşıldı. (C. H. P. 
sıralarından gülüşmeler, alkışlar.) Önümüzde cere
yan eden trafikle anlaşıldı hafif olduğu. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Şimdi arkadaşlarım, insaf ediniz; bu gizli bir otu
rumdur. Burada falan vilâyetin seçmenine selâm filan 
söz konusu değil. Binaenaleyh, efendim istismar olu
yor, hayır istismar olmuyor.... Şimdiye kadar, zanne
diyordum ki, son trafik başlayıp da... 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, trafik ne demek? Hariciye Bakanlığı yapmış 
bir insan... 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Müzakereler olun
caya kadar, zannediyordum ki, her parti kendine göre 
bu konuda bir görüş sahibidir - isabetlidir, isabetsiz
dir - böylece yürümektedir. 

Şimdi bakınız, bunun böyle olmadığının, herke
sin sıkıyönetim ilanı gibi, Devletin güvenliği ile ol
duğu kadar, vatandaşın günlük hayatı ile de ilgili bir 
konunun nasıl siyasî istismar değil, fakat siyasî pazar
lık konusu olduğunun delillerini arz edeyim. 

Sıkıyönetimin, dört ildeki sıkıyönetimin gerekçe
si olarak şunu söylüyor Sayın Feyzioğlu. Diyor ki: 

«însaf ediniz; Millî Güvenlik Kurulu toplanmış, 
Sayın Çağlayangil'e göre açıklanmayan veya bura
da açıklanamayacak olan, - ona da geleceğim - birta
kım şeyler görüşülmüş, Bakanlar Kurulu bunu tet
kik etmiş; şimdi bu Millî Güvenlik Kurulunu yok 
sayarak, bu konuda yapılan incelemeleri, araştırma
ları yok sayarak bunu nasıl reddedersiniz?» 

Hukuken bunun nasıl savunulabildiğini anlayamıyo
rum. Çünkü, eğer Millî Güvenlik Kurulu çok incele
di, böyle karar verdikten önce, Meclis hemen böyle 
parmağını kaldıracaksa, bu sıkıyönetimlerin Meclisçe 
onaylanması diye bir hüküm bu Anayasaya niye gir
di? Öyle şey olur mu? (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Hani Meclisin üzerinde hiçbir organ yoktu? (C. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Mecli
sin üzerinde idareye bağlı hiçbir organ yoktur. (C. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Millî Güvenlik 
Kurulu da yoktur. MİT de yoktur, Hükümet de yok
tur. Doğrudur; ama şimdi oturup da koca koca adam
lar bu kararı verdiler, incelediler diyerek, Millî Gü
venlik Kurulu karar aldı diye Meclisi böyle bir ka
rar almaya zorlamak yersiz ya, hadi onu bir tarafa 
bırakalım. Şimdi bu Millî Güvenlik Kurulu Mar
din'le, Hakkâri'yi adamakıllı inceledi, koca koca 
adamlar inceledi de, birdenbire Siirt ve Diyarbakır 
hakkında yaptıkları inceleme hafif oldu, az oldu da 
onları reddediyoruz!... Bu mantıkî mi? (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bunun manası var 
mı? (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Arkadaşlarım, muhtemelen temenni edilebilir, bazı
ları çok arzu edebilir; hatta bazıları temenni edebilir. 
Herde, yakın bir tarihte; bu yakın tarih de izafî ya, 
ne zaman olacağı bir türlü anlaşılamadı, «Bir Hükü
met kurulacağı için, yahut kurulacağı iddia edildiğine 
göre, burada ayrı ayrı oylamayalım, ilerde çıkması 
melhuz kavgalara şimdiden başlamayalım» diye dü
şünmüş olabilirler. Bunu akıl dışı da saymam. Bu
raya gelip, «Biz bu partiler, ortak oy kullanmak is
tiyoruz, 1 5 - 2 0 dakika müsaade edin, gidelim ara
mızda anlaşalım-.» demek, arkadaşlarım bu çok da
ha samimidir, çok daha gerçekçidir, çok daha man
tıkîdir. Ama yarım saat, bir saat evvel bir parti gru-
pu çıkıp, «Biz buna oy vermeyeceğiz, reddedeceğiz.» 
dedikten sonra, birdenbire; «Yahut, iyice anlaşıla
madı, bir defa daha izah etseniz de Feyzioğlu ile bir 
noktaya gelsek» diye böyle bir mükellefiyeti Hükü-

25 — 
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mete yüklemek, vallahi; arkadaşlar, Türkiye Cum
huriyetinin müstafi de olsa Hükümeti, lütfen bu Hü
kümete bir de anlaşma durumunda bulunan partiler-
arası meyaneci olma mükellefiyetini yüklemeyiniz. 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler.) 

Şimdi arkadaşlarım, Feyzioğlu benim arkadaşım
dır ve iyi bir hukukçudur aslında. Kendisine Ana
yasayı gönderecektim, gereksiz saydım. Şu 124 ncü 
maddede «silâhlı çatışma» lâfı nerede var? 

SELÇUK ERVERDİ (E rzurum Milltvekili) — 
Mürettip hatası. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — «Silâhlı çatışma» 
lâfı Anayasanın neresinde yazıyor arkadaşlarım? İn
saf ediniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) — 
Silâhlı çatışma, savaş tehlikesi yaratır diye söyledik. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Harp hali, savaş 
tehlikesi ile silâhlı çatışmayı... 

«Efendim pek işitilemedi, silâhlı çatışma lâfı di
ye bir şey söyledi, silâhlı çatışma demek: Silâhların 
iki taraflı olması demektir, çatışma da harpte olur, 
binaenaleyh, bu bir savaştır, savaş olacağına göre 
Anayasaya girer.» Ee.... İnsaf ediniz. Böyle bir yo
rumu vatandaşların özgürlüğü ile, hakları ile ilgili 
bir konuda ortaya atmak ve bundan dolayı her si
lâhlı çatışmaya, iki kişinin de çatışması
na «çatışma» adı verilebileceğine göre bundan dola
yı sıkıyönetim ilân edebilmek..., 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) — 
«İki ordunun» dedim, iki ordunun. Tahrif etme. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bunu böyle hale 
getirince... Şimdi arkadaşlarım, işmi'zâzat-ı veçhiyle 
demek, yüzünün mimikleri demektir. Bu, anlaşılan, 
eski deyimleri kullanmak... (Başkana doğru döne
rek), Sayın Başkan nasıl tensip ediyordu, hafif mi 
deniyordu? Hafiflik denirse suç olmuyor mu idi? Ve
yahut hafif bir ifade... 

BAŞKAN — O meseleyi hallettim Sayın Güneş. 
Yardımcı olun lütfen. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Eğer öztürkçesi, 
yenitürkçesi olan sözlerin arapçasını söylemek hafif
lik olsa idi, ağırbaşlı bir adam olan İhsan Sabri Çağ-
layangil, «sıkıyönetim» yerine «örfî idare» demezdi. 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler.) 

Şimdi arkadaşlarım, eğer bir araya gelip - bir sa
kınca da görmem - çıkıp açıkça, «Daha kurmadan, 
daha nişanlılık safhasında birbirimizle kavgaya baş
ladık. Lütfedin, nişanlılık devresini iyi geçirmek ge
rekir ki, evlilikte kavga ihtimali azalsın» diyor ve 

reylerinizi aynı istikamete getirmek istiyorsanız, fe-
biha... Bundan dolayı bir şey diyecek değiliz. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Batıyor mu se
nin içine? 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Ali Naili 
Erdem Beyefendinin... 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Mahcubiyeti 
ile!... 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — ...Mahcubiyeti 
ile bu iş biter, bir neticeye varılır. (C. H. P. sırala
rından gülüşmeler) Hükümeti de alet etmeyelim. Bu
rada bir kombinazon, bir araya gelme mekanizması 
yürürlüğe konmuştur; hayırlı uğurlu olsun. Ama, 
Cumhuriyet Halk Partisinin... 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — Ve Demokra
tik Partinin. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Demokratik Par
tinin de, tabiî; «lehinde oy vereceğim» dedi, inancı 
bu. Değiştirir veya değiştirmez ama, Devletin güven
liğini de, 4 ilde yaşayan vatandaşın özgürlüğünü de, 
«Nişanlılık devresinde birbirimizle bozuşmayalım» 
gibi, doğrudan doğruya Parlamento oyunlarına kur
ban etmemek kararını Cumhuriyet Halk Partisi mu
hafaza ediyor; ciddiliği buradadır meselenin Yüzbin-
lerce vatandaşın üzerinden, bir kısmının üzerinden, 
şimdi siz, sıkıyönetimi, Sayın Feyzioğlu ile anlaş
mak için kaldıracak mısınız, kaldırmayacak mısınız? 
Feyzioğlu'nu darıltmamak için... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Memleketin 
menfaati. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Mardin'in ve 
Hakkâri'nin vatandaşına, inanmadığınız sıkıyönetimi 
yükleyecek misiniz, yüklemeyecek misiniz? Mesele 
bundan ibarettir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Tahrif 
etme. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Saygılar sunarım 
arkadaşlar. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Efendim....' 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (C. Senatosu 

Bursa Üyesi) — Benim söylemediğim sözler bana 
izafe edildiği için, tashihe gerek görüyorum efendim. 

'BAŞKAN — Hangi konu idi Sayın Çağiayangil? 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (C. Senatosu 
Bursa Üyesi) — Meselâ, Sayın Güneş demin kürsü
den, «Biz teklife oy vermeyeceğiz dedi Çağiayangil» 
dediler. Bunlar bizim söylemediğimiz sözlerdir. (C.H.P. 
sıralarından «Hayır» seslen.-
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BAŞKAN — Buyurun tavzihinizi yapın efendim. 
İHSAN vSABRİ ÇAĞLAYANGİL (C. Senatosu 

Bursa Üyesi) — Saym Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Bendeniz maruzatımda... (C. H. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 

Bendeniz mâruzâtımda bu tasarıya oy vermeyeceği
mize ait bir beyanda bulunsmadum. Bu tasarıya kul
lanacağımız oyda, oyumuzu isabetle kullanabilmek 
için ıbazı konuların aydınlatılmasına ihtiyaç olduğu
nu savundum. 

Sayın Güneş burayı teşrif ettiler. Bir kere mevzuu.. 

'BAŞKAN — Bir şey mi var Sayın Baykal? Bir 
dakika efendim. 

'Bir şey mi var efendim? Sayın Güneş konuşma
sında, Sayın Çağkyangil'in şarta bağlı konuşmasını, 
evet, kendi ifadelerine göre arz ettiler Genel Kurula. 
Tavzih ediyor Sayın Çağlayangil. 

Nedir bu işaret böyle? Rica ederim efendim? 
(C. H. P. sıralarından gürültüler). 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Sa
yın Çağlayangil'e izafe ederek söylemediler efendim. 

BAŞKAN — Sizi ciddiyete davet ederim efendim. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) Ne demek bu? Ko
nuşuyor... Rica ederim efendim. 

KADİR ÖZPAK (Uşak Milletvekili) — Adalet 
Partisi Başkanı mısınız, yoksa Meclisin Başkanı mı
sınız? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Arz ettim 
ben, rica edenim, yardımcı olunuz Başkanlığa. 

KADİR ÖZPAK (Uşak Milletvekili) — Öyle isef 
tahrif etmeyiniz. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim efendini. Saym Baykal 
böyle yapıyor. Bunun manası nedir diye soruyorum. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler). 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum Milletvekili) — 
—• Hayır efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) Kendisünden sadır olmayan bir 
hususu ifade buyurdu, Sayın Çağlayangil'de tavzih 
ediyor; rica ederim efendim. (C. H. P. ön sıraların
dan ayağa kalkmalar) lütfen oturunuz, oturun lütfen. 
Rica ederim, lütfen oturun efendim. 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Ba
na sorduğunuz soruya cevap verebilir miyim? 
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BAŞKAN — Söz vermedim efendim, hareketinizin 
uygun olmadığını ifade ettim. Buyurun otunın. (C. 
H. P. sıralarından gürültüler.) Rica ederim efendim. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu Milletvekili) — Pe
ki o zaman el hareketini niye yanlış değerlendiriyor
sunuz? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler.) Rica ederim. Başkana nasıl hi
tap edileceğini, nasıl muhatap olunacağını İçtüzük ta
yin etmiş, ona uyunuz lütfen. 

ETEM EKEN (Çorum Milletvekili) — Tarafsız 
değilsiniz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, lütfen otu
run Saym Eken, oturun efendim. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu Milletvekili) — Tarafsızlık 
ilkesini ihlâl ediyor Başkanlık. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağlayangil, devam 
ediniz. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu Milletvekili) — Yatırım ya
pıyor. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 

Bendeniz, Grupumun bu tasarıya ne şekilde oy kul
lanacağını tasrih etmeme rağmen, Sayın Güneş'in, 
güya kesin bir beyan ile, «Buna oy vermeyeceğiz» gi
bi bir ifade kullanmamı, kullandığımı söylemesini... 

ORHAN EYÜPOĞLU (İstanbul Milletvekili) 
— Sayın Çağlayangil, böyle bir şey söylenmedi. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim 
efendim, müsaade buyurun efendim. 

ORHAN EYÜPOĞLU (İstanbul Milletvekili) 
— Kesin o zaman sesini efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Eyüpoğlu, rica 
ederim efendim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Beyefendiler, Saym Güneş geldi; «Ş:mdi Çağlayan
gil geldi, biz bu tasarıya oy vermeyeceğiz dedi» bu
yurdu. 

DENİZ BAYKAL (Antalya Miletvekili) — Ali 
Naili Erdem için dediler. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, rica ediyorum, lütfe
diniz efendim. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) Ri
ca ederim efendim, bir yanlışlık varsa siz de düzeltir
siniz. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Ayrıca, bizim konuşmalarımızda, bizim beyanlarımız 
veya hareketlerimizin, teşkili mutasavver hükümetle ir-
tibatlandırılmasına ait hiç bir imâ vehiç bir cihet yok 
idi. Böyle bir beyanda bulunduğumu hatırlamıyorum. 
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Saym Güneş, ayrıca mevzuu ciddiyetinden uzak
laştırarak, bir nevi trafik başladığını ve bu trafiğin 
yeni kurulacak hükümetle ilgili olduğunu da beyan 
buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, ifadeye göre, biz bidayet
te başka türlü düşünür iken... 

ALÎ TOPUZ (İstanbul) Milletvekili) — Bu da sa
taşmanın içinde mi? 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum Milletvekili) — 
Trafik devam ediyor. 

BAŞKAN — Rica ederim, hatibin konuşmasını 
ihlâl ediyorsunuz Sayın ErverdL Rica ederim efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum Milletvekili) — 
Kanıtını gösterdim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Ben mahkeme 
başkanı değilim, oturumu idare ediyorum, rica ede
rim. 

İHSAN SABRİ CAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Biz bidayette başka türlü düşünür iken, sonradan teb
dili fikretmişiz. Bir an için muhterem arkadaşlarım, 
bir an için kabul buyurunuz ki, mesele bidayette, «ilân 
edilen sıkıyönetim hakkında» diye başladı; sayın Baş
bakanın ek izahatı ile yeni yeni manalar, yeni şekiller 
aldı ve o şekillere göre de meseleye ayrı bakıştan yak
laşmak imkânı hâsıl oldu. 

Biz fikrimizi, Sayın Başbakanın yeni izahatı ile 
değil de, Sayın Halk Partisi sözcülerinin itirazları ile 
değiştirmiş olsak dahi, bunu, bize kınamak ve bunu 
bu şekilde anlamak mı yaraşır; yoksa, ne kadar iyi 
bir düşünce ki, doğru bir mütalâa gördükleri zaman 
o mütalâaya da iltifat ediyorlar, bu konuyu takdir 
ile karşılarız demek mi yaraşır? (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

Bütün beyanınız, bütün sözcülerin beyanları, ya
kında huzurunuzda teşkili açıklanacak bir hüküme
tin doğurduğu endişe ve heyecanın ifadesinden baş
ka bir şey değildir. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Korkulan akıbet başa gelecektir sayın arkadaşla
rım. (A. P. sıralarından «Bravo»1 sesleri, alkışlar) Ve 
o zaman daha tatlı, daha yakından, daha birbirimizi 
anlayarak, belki tartışmalı; ama netice alıcı bir yolda 
olacağımızı şimdiden tebşir eder, hepinizi saygılarım
la selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Başka söz isteyen sayın üye. var mı.. Yok. 
Hükümet?.. 
BAŞBAKAN SADİ IRMAK (C. Senatosu Cum

hurbaşkanınca S. Ü.) — Sualler oldu, müsaade eder
seniz cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Bir dakika o zaman Sayın Başba
kan. 

Çalışma çaremizin dolmasına sekiz dakika var. 
Sayın Başbakanın ve ondan sonra şahsı adına konu
şacak üyenin konuşması bu süreyi taşacaktır. 

Bu sebeple, görüşülen konunun bitimine kadar 
müzakerenin devamı hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabui edilmiş
tir. 

Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (C. Senatosu Cum
hurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, saym üyeler; 

Sıkıyönetimin dört ilde ilânını^ gerektirmiş olan 
sebeplerin ayrıntılarına girilmesi arzusu izhar edildi. 

Şimdi, Hükümetin sahip olduğu yurt içi ve dışı 
haber alma kaynaklarının ayrıntılarına girmemi el
bette tasvip etmezsiniz. Bütün menbalardan... 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli Milletvekili) — 
Ederiz, ederiz; gizli celse beyefendi... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdahale 
buyurmayın efendim. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli Milletvekili) — 
Gizli celsede açıklansın. 

BAŞKAN — Ne ölçüde açıklayacağın? Sayın 
Başbakan bu kadar konuşmalardan sonra tayin ede
cektir. 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Bize 
izafeten... 

ALÎ TOPUZ (İstanbul Milletvekili) — Ne bili
yorsanız açıkça söyleyin. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (Devamla) — 
Müsaade buyurunuz efendim. 

Şimdi, bu talebe nasıl muhatap olduğumuz suali 
ortaya atıldı ve bu doğru bir sualdir. 

Tabiîdir ki, en yakın temas yerimiz hudut kara-
kollarımızdır ve onların bağlı olduğu jandarma bir
likleridir ve onların da bağlı olduğu kaymakamlardır. 
Bu temaslar, işte evvelâ bu kademede yapılmıştır; 
yani bizim memleketimize kütlevî, büyük miktarda 
kütlelerin girmesi, sızması talebi böyle ortaya çıkmış
tır ve bu talebin büyük bir yekûn aldığının görülmesi 
üzerine, durum daha üst mercilere, askerî ve sivil 
daha üst mercilere intikal etmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağlayan-
gil. 
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Alman bilgiler muvacehesinde, Irak Hükümetinin 
kayıtsız şartsız genel bir af ilân ettiği ve bizim hu
dutlarımızın dışında da, iran'a gitmek yollarının bu
lunduğu ve bu kadar büyük bir kütlede, sivil ve as
ker karışık olan bu kütlenin, anî bir halde hudutla
rımızın içerisine girmesinden doğacak endişeler, sa
kıncalar birlikte mütalâa edilmiştir. 

Elbette, meselenin birinci çözüm yolu, vatanın 
müdafaası için elimizdeki askerî kuvvetleri gereği gibi 
kullanmaktır ki, bunun yetkili mercii elbette Genel
kurmay Başkanımızdır ve bu vazife yapılmıştır, ya
pılmaya devam edilmektedir. 

Ancak, aynı merciler, vatanın müdafaasiyle birin
ci derecede mükellef olan aynı merciler, alman as
kerî tedbirlerin etkinliğini memleket içinde de artır
mak için özellikle içeriye girecek olan kütlenin hep
sinin askerî kıyafette değil, kanşık siviller olabileceği 
ve bunların memleketimizin genişliği ölçüsünde, ka
pılarımızın çokluğu ölçüsünde, memleket İçerisinde 
geniş ölçüde yayılmalarından doğabilecek, bunları 
toplamanın müşkülâtı, bunları iran'a topîaysp götür
menin müşkülâtı karşısında, bir taraftan silâhlı çatış
manın fiilî delillerin ortaya konması, çünkü kullan
dığım «ültimatom» kelimesini şu manada kullandım, 
elbette Dışişleri Bakanlığımıza yazılı bir kâğ:t gelmiş 
değildir. Çünkü, sığınan kuvvetler bir devleti temsil 
etmemektedir. Ancak, şu tehdit aşikâr olarak hudut 
kaymakamlarımıza, huduttaki karakollarımıza söylen
miştir; «Kısa bir zamanda olumlu cevap vermedi
ğiniz takdirde, elimizdeki silâhlarla, zor kullanarak 
gireceğiz» denmiştir ve ısrarla denmiştir. 

Bunun karşısında harekete geçen askerî güçleri
mizin en yüksek derecedeki mümessilleri, alınan 'ted
birlerin etkinliğini artırmak, vatanımızın içinde olay
ların tekevvününü önlemek, vatandaşımızın selâme
tini kesin bir şekilde sağlamak ihtiyacı karşısında 
sıkıyönetim ilânını oybirliği ile Hükümete tavsiye 
etmişlerdir. Hükümet de kendi açısından tetkik et
miş, Anayasa açısından da bilhassa tabiî, askerî açı 
da beraber, Anayasa açısından da tetkik etmiş ve 
Anayasanın, sıkıyönetim ilânını gerektiren mad
delerine uygunluk, durumun silâhlı bir tehdit olması 
bakımından uygunluk görmüş olduğu için, sıkıyöne
tim ilânı kararını almıştır. 

Bu vesile ile, kıymetli arkadaşımız Ataöv'ün, bir 
zühul olmasını çok temenni ettiğim, yani bendenizi 
televizyona biraz fazlaca meclûp gibi göstermesi... 

Arkadaşlar, Devlet idaresinde - arkadaşımız da 
geldi - televizyondan yakayı kurtarmak kolay değil

dir. Bunları biz severek yapmıyoruz, hiç sevmiyoruz. 
Hele ben, mizaç bakımından popülariteyi sevmem ve 
hiç ihtiyacım da yok; fakat onlar da vazifelerini ifa 
ediyorlar ve basınla temas tesis etmeye de bir Hükü
met temsilcisi mecburdur; ama zaman zaman bunun 
riski vardır, başına gelen arkadaşlarımız bilir. 

Bendemiz iki suale cevap verdim. Birisi, her nasıl
sa geçmiş televizyona da, gazetelerle de; birisi tama
men geçmemiş. Sığınma hakkı üzerinde söylediğim 
hukukî mülâhazalar söylenmiş; ama sıkıyönetimi ni
çin ilân ettiğimizi, yani hudutlarımızın ve yurt içi 
birkaç bölgemizin silâhlı tehdit karşısında olduğuna 
dair bariz delillerin bulunduğu hakkında söylediğim 
cümle intikal etmemiş. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel Milletvekili) — Ni
ye intikal etmemiş? 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (Devamla) — Bu, 
her halde bendenize atfedilecek bir suç olamaz. Ga
zetecilere söylüyorsunuz, elerime yazılı bir dikte 
veremezsiniz. Matbuat hayatiyle ilgisi olan arka
daşlar pek iyi bilirler. 

iBugün o mesele değil, bendenizi kusurlu bulabi
lirsiniz, haklı da olabilirsiniz; şahsımı müdafaa için 
buraya gelip sizin zamanınızı katiyen almayacağıma 
emin olmanızı rica ederim. 

Fakat, memleketin selâmetinden sorumlu olan 
kurullar, Hükümet, bu fiilî tehdit karşısında, vatanı
mızın büyükçe bir bölgesine müteveccih fiilî tehdit 
karşısında bu tedbiri faydalı ve zorunlu görmektedir. 
Bunu tekrar arz etmek istiyorum. Daha fazla tefer
ruata girmek mümkün değildir ve kamu menfaatle
rine de uygun değildir. Karar yine Yüksek Heyetin-
dirj 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Son söz olarak, Sayın Kinyas Kartal. Burada mı 

efendim? Buyurum Sayın Kartal. (A. P. sıralarından 
alkışlar).. 

KİNYAS KARTAL (Van) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Cümlenizi sevgi ile, saygı ile selâmlarım. 

Cümlenizin malûmudur ki, dört vilâyetimizde örfî 
idare ilân edilmiştir. Bugünkü toplantımızda da, bun
lara ilâveten dört vilâyet daha teklif edilmiş ve ge
rekçede, Barzani kuvvetlerinin hududumuza gelip, 
iltica hakkını talep etmeleri gösterilmiştir. Bu iltica 
hakkı bizce kabul edilmemiştir ve onlar tarafından 
verilmiş olan bir notada, «İlticamızı kabul etmezse
niz, biz fiilî mücadeleye girişeceğiz.» denmiş. 
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Beyler, ben bunun gerçeğine inanmıyorum. (C. H 
P. sıralarından alkışlar.) Bu haberin aslı esası yok
tur. 

Saym milletvekilleri, çok şükür, hepimizin aklı se
limi vardır. Aklı seliminize hitap ediyorum. Barzani'de 
150 000 mevcutlu asker olmuş olsa idi, bugün Irak 
Hükümetini yok ederdi. Petrol kuyularını tahrip 
ederdi ve yann akşama Sovyet ve Amerikan devletle
ri yanında olurlardı. Bunun aslı ve astarı yok. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 

Beyler, az evvel konuşan beyler de bunu açıkladı
lar. Ben de müsaade ederseniz, bunu biraz daha açık
lığa kavuşturayım. 

Şimdi, dört vilâyette daha evvelce sıkıyönetim ilân 
edilmiştir. Diyarlar ki, «İlân edildiği zaman, acaba 
bu vilâyet halkına itimatsızlık mı var idi?». 

Hayır beyler, itimatsızlık yok. Bu karşıda Yunan 
Devleti vardır. Sevsek de sevmesek de, onların sem
patizanları vardır. Fakat, 10 000 kuvveti geçmeyen 
Barzani askerlerine, kuvvetine karşı bu tedbiri almak, 
bence, ancak o vilâyetteki halka olan itimatsızlıktır. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Beyler, Atatürk önderimizdir, Atatürk şefimizdir, 
Atatürk büyüğümüzdür. (C. H. P. sıralarından alkış
lar ve «Bravo» sesleri.) Merhum Atatürk buyurmuş
lardır ki; «Kürt kavmi namında bir kavim yoktur. 
Bunlar Türktür.»: (C. H. P. sıralarından alkışlar ve 
«Bravo» sesleri). 

_ Kıbrıs'ta işlenmiş olan cinayetlere Türk milleti, 
Türk Ordusu, Türk Devleti, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi son verdi ve bunu önledi. Zaferden hepimiz 
memnunuz, zaferden hepimizin göğsü kabarıyor. (C. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Aziz arkadaşlarım, iltica etmiş, 10 000 kişiyi 
geçmeyen fakir, zavallı Türklere kapıları kapamak, 
Türklük şerefiyle bağdaşmaz. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Tarihini iyice hatırlayamıyorum, 1935'ten evveldi; 
ya 1933 veya 1934 yıllarında; yine Barzani Irak'taki 
mücadelesine devam ederken Türkiye'ye iltica etti. 
Zamanın Reisicumhuru sayın Atatürk bu isteği kabul 
etti ve Barzani kuvvetleri Van'a kadar geldiler. Fa
kir, perişan, yoksul, aç ve sefil insanlardı. Devlet on
ların iaşesini temin etti. Aklımda kaldığına göre de, 
Eskişehir'e yerleştirmek üzere yola çıkarıldılar. Müte
akiben, orada kalmış olan ağabeyi Şeyh Ahmet, Irak
lılarla tekrar anlaştı ve bunlar yarı yoldan dönüp 
Irak'a gittiler. . _ 
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Tabiî ki, takdir Türkiye Büyük Millet Meclisinin
dir. Elbetteki her parti kendi menfaatini nazarı itibara 
alır, almakta haklıdır. Yalnız, cümlenizden bir ricam 
var, bir istirhamım var: Bu, millî bir davamızdır. Bu, 
parti davalarını geçmiştir. Bu sahada. hepiniz elinizi 
vicdanınıza koyarak kararınızı veriniz. Bu sözlerim 
beni bağlıyor, Grupumu değil; çünkü ben Grupa bağ
lıyım, Grup bana bağlı değil. 

Cümlenizi sevgiyle selâmlar, hürmetlerimle huzu
runuzdan ayrılırım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kartal. 

Saym İdris Arıkan, sataşma dolayısıyle söz iste
mişsiniz. Ancak, saym Başbakan konuşmalarında is
men size hitap etmedi; ayrıca da, üzerinde hassasiyet
le durulacak bir konuyu tebarüz ettirdi. 

Bu bakımdan, sataşma kabul etmiyorum. 
İDRtS ARIKAN (Siirt Milletvekili) — Sayın 

Başkan, müsaade eder misiniz? 
Şahsıma yöneltilen itham tam bir ithamdır efendim. 
BAŞKAN — Şahsınızı ifade etmediler efendim. 

İDRİS ARIKAN (Siirt Milletvekili) — Sayın Baş
kan, saym Başbakanın temas ettiği sözleri söyleyen 
bendenizim efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Size sataşma
dı; hassasiyetle üzerinde durulması gereken, hepimi
zin durması gereken bir noktayı ifade etti. 

Teşekkür ederim sayın Ankan. 

İDRİS ARIKAN (Siirt Milletvekili) — Bu Mec
lisin çatısı altında bulunan bir milletvekili, bölücü
lük ithamıyle karşı karşıya kalmıştır. Bu aynı za
manda, benim meselem değil, Millet Meclisini ilgi
lendiren bir konudur. 

Sataşma olduğu iddiasıyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık bu konuda sizin görüşü
nüzde değildir. Sayın Başbakan, bilâkis; «Birleştirici 
olalım» şeklinde bir beyanda bulundu efendim. 

İDRİS ARIKAN (Siirt Milletvekili) — Başkanı 
bulunduğunuz Millet Meclisinin bir üyesi bölücülük 
ithamıyle karşı karşıya kalmıştır sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, size hitap etmedi, 
tasrih etmedi; «Birlik beraberlik içinde olalım, bu 
konularda bölücü olmayalım» dedi. 

Efend'm, ba arada bir önerge gelmiştir. Bu öner
gede, «Yeni bilgiler karşısında durumun gruplarda 
değerlendirilmesi için oturuma (C.H.P. sıralarından 
gülüşmeler) bir saat ara verilmesini arz ve teklif 
ederiz» diyorlar. 
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TEVFÎK FİKRET ÖVET (Sinop Milletvekili) — 
Hangi bilgi?.. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... (C.H..P. sı
ralarından gürültüler) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop Milletvekili) — 
Hangi bilgıi?... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ediyorum. 
Ben fiJkrimi söylemedim ki. (C.H.P. sıralarından gü
rültüler) 

NİHAT SALTIK (Tunceli Milletvekili) — Öner
gede kimlerin imzaları var? 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Yüce Heyetin 
saym üyeleri az evvel Yüce Heyetin aldığı karar, bit
mek üzere olan bir konunun tamamlanmasıyle ilgili
dir ve bağlayıcıdır ve bu suretle de görüşmeler şu an
da ikmal edilmiştir. 

Bu sebeple, Meclisin az evvel aldığı karara uygun 
düşmeyen bu önergeyi işleme koymuyorum. (C.H.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Rica ederim 
efendim. 

M. NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya Milletve
kili) — İmzalar kime ait?. 

BAŞKAN — Deminki itirazınız kadar, bu alkış
larınız da pek geçerli olmuyor. (C.H.P. sıralarından 
gülüşmeler, «imzalar kime ait» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, kapalı oturumu. (C.H.P. sı
ralarından gürültüler) 

NİHAT SALTIK (Tunceli Milletvekili) — İm
zalar kime ailt? 

BAŞKAN — Niçin acele ediyorsunuz arkadaşla
rım? Kabul buyurunuz ki, uzun saatler boyunca bir 
mesai verdik, oldukça da yorucu bir mesaidir. Mü
saade edin de, işimi sıhhatle, Tüzüğe uygun şekilde 
iikmal edeyim. Lütfediniz. 

Değerli arkadaşlarım, kapalı oturumu gerektirecek 
sebepler ortadan kalktığı kanaatiyle, açık oturuma 
geçilmesi hususunu tasviplerinize sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kapanma Saati : 19.12 
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