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I. — Geçen Tutanak Özeti 
Sayfa 
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110 II. — Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları 
1. — (9/30) esas numaralı Soruşturma Hazır

lık Komisyonu Başkanlığının, görev süresinin 30 
gün daha uzatılmasına dair tezkeresi (9/30, 
3/133) 110:111 

2. — 30 günlük süre içinde Başkan, sözcü 
ve kâtip seçimlerini tamamlayamayan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonlarına yeniden 30'ar gün 
süre verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (9/15, 
9/20, 9/21, 9/23, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29, 
9/35,9/36,9/37, 3/134) • 111:112 

3. — Ankara, İstanbul, Adana ve içel ille
rinde evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyöneti
min 5 . 4 . 1975 günü saat 24,00'e kadar uza
tılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/132) 112:125 

III. — Seçimler 
1. — İçel Milletvekili ibrahim Göktepe ve 

15 arkadaşının, Türkiye - Radyo Televizyon 

125 

Sayfa 
Kurumunu, Anayasa ve 359 sayılı Kanunun ta
yin ettiği yayın esaslarından uzaklaştırdığı ve bu 
eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle eski Başbakan Bülent Ecevit 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/38) 125 

2. — C. Senatosu Manisa Üyesi Ruhi Tuna-
kan ve 15 arkadaşının, pamuk taban fiyatları 
ile ilgili kararnameleri yanlış uygulamaları nede
ni ile görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyle Köy işleri ve 
Kooperatifler eski Bakanı Mustafa Ok ile Ma
liye eski Bakanı Deniz Baykal haklarında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/39) 125:126 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde evvelce 

ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin 5 . 3 . 1975 günü 
saat 24,00'e kadar uzatılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/131) üzerinde bir süre görüşüldü. 

D. P. Millet Meclisi Grup Başkanvekilleri Hasan 
Korkmazcan ile Mehmet Altınsoy'un, konunun gizli 
oturumda görüşülmesine devanı olunmasına dair 
önergeleri bulunduğu açıklanarak; saat 15,57'de otu
ruma son verildi. 

İkinci Oturum 

(Gizlidir) 

Üçüncü Oturum 
Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde evvelce 

ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin .5 . 3 . 1975 günü 
saat 24,00'e kadar uzatılmasına dair Başbakanlık tez
keresi (3/131) tekrar okunarak, kabul edildi. 

Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 9 arkadaşı
nın, Çay Kurumu bünyesinde (ÇAY - KUR) yaptığı 
keyfî ve partizan tasarruflarla görevini kötüye kul
landığı, çay kampanyası sırasında çıkarılan kararna
melerle üreticiye ve millî ekonomimize zarar verdiği 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyle Gümrük ve Tekel eski Ba
kam Mahmut Türkmenoğlu hakkında (9/40), 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 12 arka
daşının, Bakanlar Kurulunca canlı hayvan alımında ' 
tespit edilen taban fiyatlarını gereği gibi uygulama
dıkları ve bu eylemlerine Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ticaret eski Ba
kanı Fehim Adak ile Ticaret Bakanı Halûk Cilîov 
hakkında (9/41), 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ile Cumhuriyet 
Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Afşin - El
bistan projesinin ihalesinde Bakanlık nüfuzunu kö
tüye kullanmak suretiyle Devleti zarara uğrattığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar es
ki Bakanı Cahit Kayra hakkında (9/42), 

Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu ve 9 arka
daşının, Bakanlığı zamanında yaptığı kanunsuz ta
sarruf ve tayinlerle görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyle Millî Eğitim eski Ba
kanı Mustafa Üstündağ hakkında (9/43), 

Birer Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
geleri okundu; kurulacak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma hazırlık komisyonlarının 16'şar üye
den teşkili, komisyonların çalışma sürelerinin üye se
çimi tarihinden başlaması ve ilgili bakanların yazılı 
görüşlerini üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün 
içinde vermeleri hususları kabul olundu. 

İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, İkinci Beş 
Yıllık Plan döneminde kalkınma fonu adı altında 
harcanması lâzım gelen meblâğın sarf edilmesinde bü
yük yolsuzluklar olduğu ve bu eyleminin T. C. Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkında (9/15), 

Giresun, (Kenya eski) Milletvekili 1. Etem Kılıç-
oğlu'nun, kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, nüfus ti
careti, vazifeyi suiistimal, yakınlarına menfaat temi
ni, Hazineyi zarara uğrattığı ve yetkilerini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle eski Başbakan Süley
man Demirel hakkında (9/20), 

Devlet Bakanı bulunduğu sırada görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle Çanakkale Milletvekili 
Rcfet Sezgin hakkında (9/21), 

İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, görevini 
ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. 
C. Kanununun 230 ncu maddesine uyduğu iddiasıyle 
Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin hakkında (9/22), 

Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi Bilgen ve 
4 arkadaşının, İçel ili Gülnar Belediyesinde yolsuz
luk ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı ve bu eyle
minin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle İmar ve İskân eski Bakanı Haldun Mcnte-
şeoğlu hakkında (9/23), 

Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, siyasî emni
yet bakımından ağıt bir suçla muhakeme edilen ki
şilerin yurt dışına çıkmalarında görevini ihmal etti
ği ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıy
le İçişleri eski Bakanı Ferit Kubat hakkında (9/24), 

Konya eski Milletvekili Sadi Koçaş'ın, T. C. Ka
nununun 240 ncı maddesine uyan, adının afyon ka
çakçılığına karıştığına dair haberlerin ve iddianın 
aydınlığa kavuşturulması bakımından eski Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan kendisi hakkın
da (9/25), 
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Adana eski Milletvekili Ali Rıza Güllüoğîu'nun, 
üreticinin ürünlerinin ve tarımla uğraşanların emeği
ni değerlendirmek için gereken tedbirleri almadığı 
ve bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyle Ticaret eski Bakanı 
Naim Talû hakkında (9/26), 

Bolu eski Milletvekili Halil ibrahim Cop'un, par
lamenterlerin Anayasa teminatı altındaki hakkının 
kullanılmasına müdahalede bulunan memurlarını ce
zalandırmamak suretiyle bu eyleminin T. C. Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle 
Orman eski Bakanı Selâhattin İnal hakkında (9/27), 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'-
in, kanunsuz tasarruflarda bulunduğu ve bu eylemi
nin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İh
san Topaloğlu hakkında (9/28), 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin 
Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu kararlarının tat
bikinde fertlere eşit muamele yapmamaları suretiyle 
Anayasanın 12 nci maddesini ihlâl ettikleri ve bu 
eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle Maliye eski bakanları Mesut Erez, 
Sait Naci Ergin ve Ziya Miiezzinoğlu haklarında 
(9/29), 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Cemalettin 
înkaya ile Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı'nın, ta-
kibettiği yanlış enerji politikası yüzünden devleti 
büyük zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin T. C. Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı ihsan Topaloğlu 
hakkında (9/30), 

Elâzığ eski Milletvekili Samet Güldoğan'ın, Ka-
rakaya Baraj yolunun güzergâhını değiştirerek ekono
mi ve sanayimize zarar verdiği ve bu eylemlerinin 
T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyle eski Başbakan Süleyman Demirel ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski bakanları Sabit Os
man Avcı, Nahit Menteşe ve Nuri Kodamanoğlu 
haklarında (9/33), 

içel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, üniversi
telerarası giriş sınavı sorunlarının çalınmasına sebebol-
mak ve sınavları iptal etmemekle görevini kötüye 

kullandığı ve bu eyleminin T. C Kanununun 230 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Millî Eğitim 
eski Bakanı Orhan Dengiz hakkında (9/34), 

Trabzon eski Milletvekili Necati Çakıroğlu'nun, 
Devlet imkânlarını kötüye kullanarak iş adamlarına 
menfaat temin ettiği ve bu eyleminin T. C. Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle 
Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nuri Bayar hakkın
da (9/35), 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Özer Derbil ve iki arkadaşının, Elektrofer 
Firmasına gerekli teşvik belgelerinin ve ithal izinle
rinin verilmesi ile alınan teminat mektuplarının pa
raya çevrilmesinde görevi kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı maddesi ile 
1567. sayılı Kanunun ilgili hükümlerine uyduğu id
diasıyle Dış Ekonomik ilişkiler eski Bakam Özer 
Derbil, Gümrük ve Tekel eski bakanları Haydar 
Özalp, Fethi Çelikbaş ve Mahmut Türkmenoğlu hak
larında (9/36) ve, 

içel Milletvekili ibrahim Göktepe ve 12 arkada
şının, T. K. t. Genel Müdürlüğüne ait resmî otonun 
plakasının değiştirilerek özel işlerinde kullandığı ve bu 
eyleminin, Taşıt Kanununun 14 ve 16 ncı, T. C. Ka
nununun 240 ile 350 nci maddelerine uyduğu iddia
sıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Cahit 
Kayra hakkında (9/37) 

Birer,Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gelerini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazır
lık komisyonlarına, gruplarınca gösterilen adaylar se
çildiler. 

Gündemdeki diğer Soruşturma Hazırlık Komis
yonlarına üye seçimi, gruplarınca aday gösterme işle
mi henüz tamamlanmadığından, ertelendi. 

Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Kastamonu 

Kemal Güven Mehdi Keskin 

Divan Üyesi 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DİVAN ÜYELERİ : Zekâi Yaylalı (Erzurum), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 6 ncı Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır. 
Muhterem arkadaşlarım; görüşmelere başlamadan 

evvel, bundan evvelki Birleşimde kapalı olarak cere
yan eden oturuma ait tutanak özetinin, İçtüzüğün 
72 nci maddesi gereğince okunabilmesi için kapalı 
oturuma geçeceğiz. 

Sayın Senatör, milletvekili ve bakanlar dışında di
ğer ilgililerin salonu terk etmelerini rica ediyorum. 

(Genel Kurul Salonu boşaltıldı) 

Kapanma Saati • 15,05 

• « ^ w » • • 

İKİNCİ OTURUM 

(Gizlidir) 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 15,13 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DİVAN ÜYELERİ : Zekâi Yaylalı (Erzurum), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — îdare amiri arkadaşlarım dinleyici
leri yerlerine alsınlar, basına bilgi versinler efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı

nın 6 ncı Birleşiminin kapalı oturumundan sonraki 
üçüncü oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

(9/30) Soruşturma Hazırlık Komisyonu Başkan

lığının süre uzatılmasına dair önergesi var, okutuyo

rum efendim. 

1. — (9/30) esas numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanlığının görev süresinin 30 gün da
ha uzatılmasına dair tezkeresi (9/30, 3/133) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Sunuşlar var, 
okutuyorum. 

110 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Cemalettin 
Inkaya ile Bursa Milletvekili Cemal Külahlı'nın, ta
kip ettiği yanlış enerji politikası yüzünden Devleti bü
yük zarara uğrattığı ve eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiası ile Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu 
hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere, Genel Kurulun, 4.12.1974 
tarihli İkinci Birleşiminde kurulmuş bulunan Soruş
turma Hazırlık Komisyonumuzun müdeti 6 . 3 . 1975 
tarihinde bitmektedir. 

Bütçe müzakereleri ve konu ile ilgili belgelerin 
toplanmaması nedeniyle soruşturma ikmal edileme
miştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince, bitim 
tarihinden geçerli olmak üzere sürenin 30 gün uzatıl
masını hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
9/30 Numaralı Soruşturma 

Hazırlık Komisyonu Başkanı 
Yozgat 

Mustafa Asri Ünsür 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 30 günlük süre içinde başkan, sözcü ve kâ
tip seçimlerini tamamlayamayan Soruşturma Hazırlık 
komisyonlarına yeniden 30'ar gün süre verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (9/15, 9/20, 9/21, 9/23, 
9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29, 9/35, 9/36, 9/37, 3/134) 

BAŞKAN — 30 günlük süre içinde Başkan, Söz
cü ve Kâtip seçimlerini tamamlayamayan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonlarına yeniden 30'ar gün süre 
verilmesi hakkındaki Başkanlık teklifini okuyorum 
efendim : 

1. — 9/15 esas numaralı, eski Başbakan Süley
man Demirel hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
6.3.1975 tarihinden itibaren yeniden 30 günlük sü
re verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş ve 30 günlük süre veril
miştir. 

2. — 9/20 esas numaralı, eski Başbakan Süleyman 
Demirel hakkında bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 6.3.1975 
tarihinden itibaren yeniden 30 günlük süre verilmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

4 . 3 . 1975 0 : 1 

3. — 9/21 esas numaralı, eski Devlet Bakam, Re-
fet Sezgin hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
6.3.1975 tarihinden itibaren 30 günlük süre veril
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

4. — 9/23 esas numaralı, İmar ve İskân eski Ba
kanı Haldun Menteşeoğlu hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna 6.3.1975 tarihinden itibaren yeniden 30 
günlük süre verilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

5. — 9/25 esas numaralı, eski Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna 6.3.1975 tarihinden itibaren yeniden 
30 günlük süre verilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

6. — 9/26 esas numaralı, Ticaret eski Bakanı Na-
im Talû hakkında bir Meclis Soruşturması açılması
na dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 6.3.1975 
tarihinden itibaren yeniden 30 günlük süre verilmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

7. — 9/27 esas numaralı, Orman eski Bakanı Se-
lâhattin İnan hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
6 . 3 . 1975 tarihinden itibaren yeniden 30 günlük süre 
verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

8. — 9/28 esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kay
naklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna 6.3 . 1975 tarihinden itibaren ye
niden 30 günlük süre verilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

9. — 9/29 esas numaralı, Maliye eski Bakanları 
Mesut Erez, Sait Naci Ergin ve Ziya Müezzinoğlu 
haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 6.3.1975 tari
hinden itibaren yeniden 30 günlük süre verilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

10. — 9/35 esas numaralı, Sanayi ve Teknoloji 
eski Bakanı Nuri Bayar hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Ko-
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misyonuna 6 .3.1975 tarihinden itibaren yeniden 30 
günlük süre verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

11. — 9/36 esas numaralı, Dış Ekonomik ilişkiler 
eski Bakanı Özer Derbil, Gümrük ve Tekel eski Ba
kanları Haydar Özalp, Fethi Çelikbaş ve Mahmut 
Türkmenoğlu haklarında bir Meclis Soruşturması 
açılmasına dair Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
6.3.1975 tarihinden itibaren yeniden 30 günlük süre 
verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

12. — 9/37 esas numaralı, Enerji ve Tabiî Kay
naklar eski Bakanı Cahit Kayra hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına dair Soruşturma Hazır
lık Komisyonuna 6.3.1975 tarihinden itibaren ye
niden 30 günlük süre verilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

3. — Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde ev
velce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 5.4.1975 
günü saat 24.00'e kadar uzatılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi. (3/132) 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci maddesinde 
yer alan sıkıyönetim süresinin uzatılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresini okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kıbrıs'la ilgili genel durumun gerginliğini sürdür

mesi ve iç güvenlik nedeniyle halen Ankara, istan
bul, Adana ve içel illerinde uygulanmakta olan sıkı
yönetimin, 5.4.1975 günü saat 24.00'e kadar bir ay 
süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne arzı, Bakanlar Kurulunca 28 . 2 .1975 tarihinde uy
gun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

BAŞKAN — Konu üzerinde söz alan arkadaşları
mızın isimlerini okuyorum : Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Oral Karaosmanoğlu, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın Talât Oğuz. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımın isimlerini 
okuyorum : Sayın Süleyman Genç, Sayın Hasan Yıl
dırım, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Memduh Erde
min 

Hükümet adına Sayın Başbakan, buyurunuz efen
dim. 
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BAŞBAKAN SADİ IRMAK (C. Senatosu Cum
hurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Yüce Heyetinize sıkıyönetimin kaldırıldığı habe
rini vermeyi, Hükümet çok isterdi. Ne çare ki,, dış ve 
iç faktörler bakımından, buna henüz imkân görmü
yoruz. Dileğimiz odur ki, olağanüstü koşulların ve 
olağanüstü zamanların rejimi olan sıkıyönetimi bir 
an önce kaldırıp, normal rejime dönelim. 

Bu defaki Hükümet talebi, sıkıyönetimi bir ay da
ha uzatma hususundaki talebimizin dayandığı sebep
ler şunlardır : 

Evvelâ dış politikamızda karanlık bulutlar üstü
müzden çekilmiş değildir. Kıbrıs'ta durum normale 
dönmüş olmaktan henüz çok uzaktır, ikili görüşme
lerin, yani ileride yan yana yaşayacak olan iki cema
atin meselelerini kendi aralarında çözümleyebilmek 
için, bizim gayretimizle, Türk tarafının gayretiyle, bir 
süre yürütülmüş olan görüşmeler kesilmiştir. Sebep 
olarak da, Türk halkının kendi kaderini tayin ve ken
di iç düzenini tanzim hususunda bir adım atmış ol
ması ve federe bir Türk Devletini kurmuş olması ileri 
sürülmektedir. Oysa böyle bir adım, Kıbrıs'ta özle
nen nihaî çözümü getirmeye son derece elverişli bir 
dayanak teşkil etmeliydi. Bu Federe Türk Devleti
nin kurulması, bağımsız Kıbrıs Cumhuriyetinin, yı
kılmış olan bu Cumhuriyetin yeniden inşasına elve
rişli bir zemin olarak düşünülmeliydi. Fakat Rum Ce
maati ve Yunanistan bu telâkkiye yanaşmamış, ce
maatler arasındaki ihtilâfı dünya sahnesine çıkarmak 
için, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine götür
müştür. Güvenlik Konseyi bazı denemelerden sonra, 
bir karara varmadan ve gelecek toplantısının tarihi
ni tespit etmeden dağılmıştır. Fakat Adadaki Maka-
rios idaresi, mevziî ihtilâfı kabil olduğu kadar yay
gınlaştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Bu se
beple Kıbrıs durumunda maalesef iyiye doğru giden 
bir gelişme olmamıştır. 

Ege'de sahildar olan iki tarafın meşru, milletler
arası akitlerce tanınmış haklarını perçinlemek için gay
ret sarfetmekteyiz. Meseleyi esasları itibariyle ve ihti
lâflarımızın sınırlarını tespit etmek için, bir görüşme 
zemini yapma hususundaki teklifimize, gerçi Yunan
lılar olumlu bir cevap vermişlerdir. Fakat, o tarihten 
beri fiilî olarak toplantılar, görüşmeler başlayama-
mıştır. Esasen bu görüşmelerin hareket noktası, ihti
lâfımızın esasını teşkil edecek olan bir tahkimname-
nin tanzimine yönelik olacaktır. Milletlerarası adalet 
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hakemlerinin huzuruna gitme müsaadesini ancak Bü
yük Millet Meclisi verecektir, bu tahkimnameyi hu
zurunuza getirdiğimiz zaman. 

Böylece Ege durumunda da hukukî bir statüye 
varmış değiliz. Yunanlılarla olan diğer ihtilâflarımız 
da henüz sürüp gitmektedir. 

Bu dış faktörlere ek olarak son zamanlarda şid
detini artıran iç çatışmalar da maalesef Sıkıyöneti
min bir süre daha uzatılmasını ve devlet güçlerinin 
mütesanit, daha sıkı olarak Devlete karşı gelenlere 
yöneltilmesini emretmektedir. 

Bu sebeple Hükümet, bu ıstırar ve bu zorunluk 
karşısında sıkıyönetimin bir ay daha uzatılmasına 
müsaade buyurmanız için yüksek huzurunuza gelmiş 
bulunuyor. 

Hüküm ve karar elbette ve sadece Türkiye Büyük 
Millet Meclisinindir. 

Hükümetimin saygılarını sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Oral Karaos-

ınanoğîu, buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOSMAN-
OĞLU (C. Senatosu Manisa Üyesi) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Yüce Parlamentomuzun oy birliği ile verdiği yet
kiye dayanarak geçen Temmuz ayında Kıbrıs'ta giri
şilen askerî harekât nedeniyle bazı illerimizde sıkı
yönetim uygulamasına gitmek zorunîuğu doğmuş bu
lunuyordu. 

Anayasamızın yetkili organlarınca alınan ve yü
rütülen bu kararı, Türk kahramanlığının tarihî sem
bolü Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tam bir başarı ile ye
rine getirdiğine hep beraber ve iftiharla şahit olmuş 
idik. Askerî harekâtın tamamlanmasından sonraki sı
kıyönetim uygulamalarının birer ay müddetle uzatıl
masına Hükümetlerce lüzum gösterilmesi hallerinde 
gerek Kıbrıs millî davamızın arz ettiği önem; gerek
se içinde bulunduğumuz milletlerarası ortamın yarat
tığı yeni şartlar karşısında sıkıyönetimin bir ay daha 
uzatılması talebinin görüşüldüğü şu sırada, iç ve dış 
olayların millî güvenliğimiz açısından kısa bir tahlili
ni yapmak istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4 Şubat toplan
tısından bu yana Kıbrıs politikası yeni gelişmelere 
sahne olmuştur . 13 Şubat 1975 günü Kıbrıs Cum
huriyeti Türk Federe Devletinin kurulmuş olmasını 
memleketimiz ve Kıbrıs Türk toplumunu teşkil eden 

soydaşlarımız yönünden büyük memnuniyetle karşı
lıyor, dünya barışına da yardımcı olacağına inanı
yoruz. Kıbrıs Türk toplumunun isabetli bir karar 
aldığı kanaatim paylaşıyoruz. Kurucu Meclis çalış
malarının da başarılı olmasını temenni ediyoruz. 

Kıbrıs Devletinin Londra ve Zürih anlaşmaları 
muvacehesinde kazandığı statüyü, kabul edilen Ana
yasa ve însan Hakları Evrensel Beyannamesinin açık 
hükümlerine rağmen tek taraflı olarak Türk toplumu 
aleyhine ihlal etmeyi, tanımamayı, insanlık dışı kat
liamları sistemli tarzda yürüterek terör havası estirme
yi, ENOStS idaellerinin gayrımeşru vasıtaları olarak 
senelerce kullanan Rum toplumu lideri Makarios'un 
Yunan Cuntasınca planlanan ve canını dahi zor kur
tardığı 15 Temmuz darbesinden sonra, milletlerarası 
sahnelerde Kıbrıs'ın lideri pozlarında dolaşması ve 
yine çeşitli milletlerarası entrikaların yardımı ile Kıb
rıs'a dönmesi... 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, bir dakikanızı 
rica edebilirmiyim efendim ? Efendim, çok gürültü 
oluyor, hatibi duyamıyorum, çok rica ediyorum ar
kadaşlardan. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — Kıb
rıs'a dönmesi hiç bir şeyi değiştirmeyecektir. 

Makarios'un Kıbrıs'a dönmesine bilerek ve bil
meyerek âlet olan devletlerin, içine düştükleri gaflet-, 
ten kurtulmalarını sabırla ve metanetle bekliyoruz. 

Türk Federe Devletinin hukuki statüye de kavuş
muş olması gerçeği karşısında, bütün dünya şurasını 
kesinlikle bilmelidir ki, Türk milletine mal olan ve 
rahmetle andığımız kahraman şehitlerimizin kanları
nın kutsal bedeli olan Kıbrıs davasında, Yüce Parla
mentomuz tam bir tesanüt ve birlik halindedir. Gel
miş geçmiş bütün hükümetlerimiz de, zamanın şart
ları içerisinde Kıbrıs davamızı Türk toplumunun hak 
ve menfaatleri istikametinde başarıyle savunmuşlardır. 

Siyasî hayatımızın ve demokratik rejimin tabiatın
da bulunan çekişmeler ve fikir ihtilâflarının, dış poli
tikada ve millî meselelerde birlik' ve beraberliğimize 
halel getirmeyeceğini bütün dünyanın öğrenmiş olması 
lâzımdır, özellikle, Kıbrıs Cumhuriyeti Federe Türk 
Devletinin kurulmasından sonra, konuyu dejenere et
mek isteyen dış çevrelerin mevcut olduğunu biliyoruz. 
Kıbrıs Türk Toplumunun haklı davasını, bunca tec
rübeye rağmen savunmak istemeyen veya Yunan ve 
Rum Toplumunun emellerine âlet olmayı âdet haline 
getiren devletlerin, Kıbrıs'ın bağımsızlık, egemenlik 
ve toprak bütünlüğüne gölge düşürüldüğü iddiasıyle 
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yeni teşebbüslerde bulunmaya çalıştıkları gözden ka
çırılmamalıdır. 

Bu arada, muhtelif bloklara mensup devletlerin, 
değişik karar taslaklarını Konseyden geçirmeye ça
lıştıkları, kesif bir kulis içerisinde oldukları görül
mektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 
Türk toplumu aleyhine herhangi bir karar çıkaca
ğına inanmak istemiyoruz. Kıbrıs'ın bağımsızlık, ege
menlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ge
rektiğini savunan görüşlerin, coğrafî ve fonksiyonel 
nitelikteki federe Türk ve Rum devletlerinden oluşa
cak Kıbrıs federasyonu çerçevesinde, bizatihi Kıbrıs 
Devletinin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütün
lüğüne ters düşecek herhangi bir tarafı yoktur. 

Kıbrıs Devletinin federal hale gelmesiyle, dış tem
sildeki birliğinden de hiçbir şey kaybedilmeyeceği 
muhakkaktır. Bu gerçekler ortada dururken, Yuna
nistan ve Rum toplumunun her türlü diyalogu kesmiş 
olması karşısında, kimlerin kınanması gerektiğini ar
tık bütün dünya iyice anlamalıdır. 

Gerek Birleşmiş Milletlerin, gerekse NATO, Av
rupa Konseyi gibi, tedafüi veya siyasî kuruluşların, 
andlaşmaların gerektirdiği makul bir tutum içerisin
de, hisleri bir tarafa iterek gerçekçi bir politika izle
meleri yalnız Türkiye açısından değil, dünyanın hu
zuru ve barışı yönünden de ayrı bir değer kazanmış
tır. 

Kıbrıs meselesine anahatlarıyle değindikten son
ra, davanın arz ettiği önem ve hassasiyeti nazara ala
rak, hiç olmazsa dış meselelerimizde Cumhuriyet 
Halk Partisinin dış politikayı iç politikanın bir aracı 
halinde görmek ve işlemek itiyadından vazgeçeceği
ni ünıidetmek istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Sıkıyönetimin bir ay 
daha uzatılmasını gerektiren Kıbrıs meselemizin ya
nı sıra, iç güvenliğimizi ilgilendiren konular üzerinde 
de durmamız gerekecektir. 

Memleketimizde huzur bozucu, Anayasa dışı, 
kanun dışı ve hatta akıl ve mantık dışı çeşitli olay
ların, eylemlerin anarşik bir ortam yaratma gayret
leri, sistemli ve bilinçli bir tarzda yürütülmek isteni
yor. Bunların muayyen kaynaklardan tahrik edildiği, 
tespit edildiği 12 Mart öncesi ve sonrası dönemlerde 
ortaya çıkan olaylarla sabit olmuştur. Yargı organ
larının kararları tarihî belgeler olarak ortada durur
ken, çeşitli kanun dışı eylemleri, «Belli meslekî amaç
larla kurulmuş masum dernek faaliyetleri» şeklinde 
değerlendirmek imkânından mahrum bulunuyoruz. 
Geçmiş olayların acı tecrübeleri üzerinde durmak lâ
zımdır. 

i Adalet Partisinin iktidarda bulunduğu dönemler
de, belli siyasî amaçlar için veya ideolojik maksatlar
la siyasî iktidarları, bu olayları vesile ederek yıprat
mak isteyen, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak 
üzere karşımızda bulunanlara, «Olaylara doğru teş
his konulması gerektiğinden» söz ederdik. Aslında, 
yıpratılmak istenenin, bizatihi Adalet Partisi hükü
metleri değil, hükümetler şahsında, demokratik hu
kuk devleti olduğunu defalarca belirtmişizdir. 

I Adalet Partisinin olaylara koyduğu teşhislerin 
doğruluğunu kabul etmeniz için, Adalet Partisinin 
iktidardan ayrılması mı gerekiyordu, diye sormak 
lâzımdır. Kaldı ki, Anayasa değişikliği tekliflerine 
Cumhuriyet Halk Partisinin oybirliği ile katılması, 
aslında Adalet Partisinin olaylara koyduğu teşhisin 
doğru olduğunu Cumhuriyet Halk Partisinin de ka-

j bul ettiği vakıasına değinmek isteriz. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) Adalet Partisi, daima Anayasa 
çerçevesinde, hukuk devleti fikrinin, kanun hâkimi
yeti fikrinin, meşru nizamın savunuculuğunu yapar
ken, memleket menfaatlerini parti menfaatlerinden 
önde düşünmüştür. Anayasamızın, demokratik siya
sî hayatın vazgeçilmez unsuru saydığı siyasî partile
rimizin, rejimin selâmeti için asgarî bir müşterekte 
birleşmesi zaruretine inandığımızı her fırsatta ifade 
etmişizdir. 

I Olaylar ortada, failler ortada, varılmak istenen 
meşum amaçlar ortada bütün çıplaklığı ile dururken, 

I komünizm tehlikesine karşı elbirliği ile Cumhuriyeti
mizi korumak zorundayız. Her türlü kanunsuz hare
ket ve faaliyetlere karşı, her şeyden önce Anayasa ve 
kanun çerçevesinde bulunmak gerektiğinde, bütün 
partilrein ve Anayasal organların ittifak halinde ol-

I ması, memlekete huzur getirecektir. Kaldı ki, en faz
la birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz bir ortam-

J da, huzur bozucu, kışkırtıcı ve giderek artan kanun 
dışı gösteriler, özellikle son aylarda, sistemli bir tarz
da başlatılmıştır. Demokrasiye yönelen tehlike ve 

I tertiplerin komünist, Marksist ve Mao düzeni öz
lemcileri tarafından, çoğu zaman gizlemeye dahi lü
zum görmedikleri bir üslup içerisinde ve her fırsatta 
sahneye konulduğunu üzüntü ile izliyoruz. 

Gene, faşizm gibi tasvip etmediğimiz hayalî, de
mode olmuş Anayasa ve kanun dışı sistemlerin de, 

I komünizm mücadelesini başka sahalara kaydırmak 
I amacıyle, bir kısım sorumsuz derneklerce günün ko-
I nusu haline getirilmek istendiğini üzüntü ile görüyo-
I ruz. 
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Devlet ve kanun gücü, elbette ki, bu tür olayla
rın üstesinden gelecektir. Anayasanın meşru organla
rı vardır, Devletin meşru organları vardır. Malum 
taktik ve metotlarla organlar arasında da anarşi ya
ratma gayretleri öteden beri görülmektedir. Anaya
sa düzeni içerisinde, her organ ve müessese, her şey
den önce kanunların koyduğu sınırlar içinde görevi
ni eksiksik yapabildiği takdirde, olaylara doğru teş
his konabildiği takdirde, bu tür anarşik olayların te
kerrür ettirilmesi cüretini kimse göstermeyecektir. 

Sokaktaki anarşi ile uğraşırken, mücadele eder
ken, geliniz hiç olmazsa hukuk, yetki ve görev kar
gaşalığına meydan vermeyelim. Herkesin kendi evi
nin önünü süpürmesi kâfidir. Tedbirler bizatihi mev
cut Anayasa ve kanunlarda mevcuttur. Mesele; ka
nunların, Anayasanın koyduğu prensipler dışına kas
ten çıkılarak, çok geniş şekilde ve sorumsuzca tefsir 
ve uygulamaya tabi tutulmak istenmesinin önüne 
geçebilmektir. Hürriyetçi demokrasiyi, rejim değişik
liğine kadar varan amaç ve ideallerin en uygun va
sıtası şeklinde kullanmak mümkün değildir arkadaş
lar. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; bir nebze de son olaylar muvacehesinde, 
TÖB - DER'le ilgili bazı tahliller yapmak istiyorum. 
Bunu yaparken, (Dikkat buyurunuz) kendilerine 
memleket çocuklarını eğitim ve öğretim için teslim 
ettiğimiz, büyük çoğunlukla vazifesine bağlı, hukuka 
bağlı, Anayasaya saygılı öğretmenlerimizin, asla 
aynı tutum ve davranışta bulunmadıklarını belirtmeyi 
bir borç biliyoruz. Şurası muhakkatır ki, yarın mem
leket mukadderatına sahip olacak gençlerimizin, öğ
rencilerimizin her türlü hak ve hukukunun korun
ması lüzumuna inanıyoruz ve yine öğretmenlerimizin 
her türlü meslekî ve özlük haklarının korunması hu
susunda gereken hassasiyetin gösterilmesi lüzumuna 
da kaniiz. Bizim üzerinde durduğumuz husus; azın
lık da olsa, şu veya bu maksatla hukuk dışı durum
ların yaratılmasına sebebiyet vermek isteyen... 

HÜSEYİN DENlZ (Malatya Milletvekili) — Ne 
alâkası var Sayın Başkan? 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — Çok 
alâkası var. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, lütfen mü
dahale etmeyiniz. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — Kü
çük bir azınlık olduğuna inandığımız ve belli bir 
derneğin yönetim kadrolarında çalışan militanların 
emellerine alet edildikleri hususudur. 

i Millî eğitim politikamız, öğrenimin bütün, safha
larını kapsayacak şekilde ana hatlanyle gerek Anaya
samızın ilgili maddelerinde, gerekse Millî Eğitim Te
mel Kanununun hükümlerinde Türk miliyetçiliği gö
rüşüne uygun tarzda tespit ve tayin edilmiştir arka
daşlar. Derneklere, meslekî amaçlara ulaşılması ve 

I mensuplarına bazı hak ve menfaatlerin, yine kanun-
I 1ar çerçevesinde sağlanması için bazı görevlerin ve

rilmesi tabiîdir. Tabiî olmayan, TÖB - DER gibi 
bir derneğin kendi hudutlarını aşarak, kanunları hiçe 

I sayarak yeni bir öğretim biçimi getirmek isteyişidir. 
TÖB - DER'in 52 ilde birden yapılmasını planladığı 
«Pahalılık ve faşizmle mücadele» adı verilen toplan
tılardan belli grupların elde etmek istedikleri amaç, 
maalesef kanun hudutlarını fersah fersah geçmiştir. 

I Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın, 1488 sayılı 
Kanunla değiştirilen 119 ncu maddesinde, işçi niteliği 

I taşımayan kamu hizmetlilerinin kurabilecekleri der
nek ve teşekküllerin meslekî menfaatlerini korumak 

I ve geliştirmekten ibaret bir amaçla çalışabilmeleri 
öngörülmüştür. Hal böyle iken, TÖB - DER'in kendi 

I sorumluluğu altında «TÖB DER» adiyle çıkardığı 
I derginin 1 Şubat 1975 tarih ve 90 sayılı nüshasının 

7 nci sayfasında, «TÖB - DER'in çalışma ilkeleri» 
I adlı bir tamim yer almaktadır. Bu ilkeler, belli mes-
I lekî amaçlara yöneltilmeyip, doğrudan doğruya Ana-
I yasanın emrettiği devlet düzenini aşan aşırı sol ve 
I sosyalist görüşleri kapsayan fikirlerle doludur. Elbet-
I teki yargı organları görevini yapacaktır. Bakınız bu 
I tamimde neler var : 

I «Mevcut üretim biçiminin değiştirilmesi, sömürü-
I len sınıf ve tabakaların emperyalizme ve yerli ortak-
I larına karşı bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin 
I yanında- yer alınması. Öğrencilerin üretici ve dev-
I rimci bir görüşle eğitilmesi, demokrasi ve sosyalizm 
I mücadelelerinin çağı oluşu, öğretmenlerin bir meslek 
I grupu olarak kendi başına sınıf özelliği taşımadığı,» 
I Dikkat buyurunuz «işçi sınıfının ideolojisi doğrultu-
I sunda devrimci güçlere yandaş olunması, onlara sı-
I nıf bilinci götürülmesi...1» gibi fikirlerin taşıdığı bu 
i mâna ve muhtevayı teşhis için bilirkişi olmaya da 
I lüzum yoktur. 

I Bu yazı ve beyanlardan, 52 ilde tertiplenen ve 
I üzücü olayların çıkmasına sebep olan toplantılar ve-
I sitesiyle dağıttıkları bildirilerden, kaleme aldıkları 
I sloganlardan anlaşılan şudur ki; TÖB - DER'in yö-
I neticileri, bu derneği, Anayasa ve kanunların tanıya-
I bileceği amaçlar ötesinde, kendi siyasî ve ekonomik 
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ideolojilerinin bir aracı haline getirmişlerdir. Bunun
la da yetinmeyerek, Anayasa ve kanunların çizdiği 
millî eğitim politikamıza yeni bir biçim ve şekil verme 
cüretini de göstermektedirler. Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının öngördüğü millî eğitim politikamıza ve 
nihayet Türk millî eğitiminin amaçlarını belirleyen 
Millî Eğitim Temel Kanununun açık hükümlerine, 
virgülüne kadar, zıt ve ters bir davranışın içerisine 
girmişlerdir. Bu fark, yöntem farkı diye geçiştirebile
ceğimiz ve görmemezlikten gelebileceğimiz bir fark 
da değildir arkadaşlar. Hangi siyasî partiye, hangi gö
rüşe sahip olursak olalım, Anayasa ve Millî Eğitim 
Temel Kanununun emrettiği sınırların taşırılmasına, 
sorumsuz kişilerin Türkiye'de kendi ideolojileri isti
kametinde bir eğitim ve öğretim sistemi yaratmak is
temesine göz yumamayız, buna hakkımız yoktur, bu
na kimsenin hakkı yoktur, hakkı da değildir. 

Kanunlarımız muvacehesinde Türk Millî Eğitimi
nin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini Ata
türk inkılâplarına ve Türk milliyetçiliğine bağlı Türk 
milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel 
değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesi
ni, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye ça
lışan; millî, demokratik, lâik, sosyal bir hukuk devle
ti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı, görev ve sorum
luluklarını bilen yurttaşlar olarak yetiştirmektir. Esa
sen, kendileriyle iftihar ettiğimiz öğretmenlerimizin 
büyük çoğunlukla izledikleri yol da budur arkadaşlar. 

TÖB - DER Dergisinin 1 Mart 1974 tarih ve 68 
sayılı nüshasında savunulan öğretim biçimleri ve di
ğer faaliyetleri, adı geçen derneğin siyasî parti gibi 
çalışma heveslerinin ayrı bir örneğidir. 

TÖB - DER'in sahip olduğunu iddia ettiği yetki ve 
görevler, mahsus, millî eğitim politikasına, akılları sı
ra ideolojik bir istikamet verme gayretleri demokra
tik bir rejimde, değil kendilerinin, genel oyla iktidara 
gelmiş bir siyasî partinin dahi, Anayasa karşısında 
sahip olamayacakları bir yetkidir arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, iki dakikanız 
var efendim. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — Biti
receğim Sayın Başkanım. 

TÖB - DER Dergisinin bir nüshasında; «Öğret
menler halkla bütünleşiyor» başlıklı bir yazıda, Mil
liyetçi Cephe mensuplarının halk düşmanı olarak ilân 
edilmesi bir tesadüf değildir. Bu Milliyetçi Cephe 
mensupları (ki, hükümet kurmak için, hükümet bu
nalımına çare bulmak için birleşmişlerdir.) Şu çatı al
tında memleketin en önemli meselesi olan hükümet 

bunalımına çare bulmak için birleşmişlerdir. İşte bun-
lara karşı, «Milliyetçi Cephe mensupları halk düş
manı» diyorlar. Bu beyanlar tesadüfi değildir arka
daşlar. 

Yine adı geçen dergideki, «Siyasî Partiler ve TÖB 
- DER» adlı bir başmakalede, derneğin partilerüstü 
bir tavrı benimsemediğini, kendi amaçlarına uygun 
olan siyasî partilerle işbirliği yapabileceklerini ifade 
etmişlerdir. 

51 Cumhuriyet Halk Partisi sayın milletvekilinin, 
22 Ocak 1975 tarihindeki düzenledikleri bir basın top
lantısında da, «Ülkemizin eğitim biçimi, sermaye çev
relerinin isteklerine göre düzenlenemez» denmiştir 
arkadaşlar. Ülkemizde eğitim biçiminin, sermaye çev
relerince düzenlenemeyeceğini biz de biliyoruz. Dai
ma kanun hükümlerini savunuyoruz. Acaba, Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi mensupları, TÖB - DER'e 
paralel olarak, Anayasa ve Millî Eğitim Temel Ka
nunun öngördüğü ilkeler dışında, yeni bir teklif getir
meye niyetli iseler, bu kürsülerden millet huzurunda 
ne demek istediklerini açıklamak zorundadırlar. Ka
nunlar cevaz vermediği halde derneklerin politikayle 
uğraşabilmelerine imkân hazırlayan veya bu manaya 
gelen her türlü beyan ve davranışlardan kaçınmak 
gerekir. 

Sayın Ecevit Hükümeti şimdi iktidarda değildir. 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa, bu tür olay
ların çıkmayacağı, huzur sağlanacağı, şeklindeki gö
rüş ve intihaların kamuoyuna maledilmek istendiği 
görülmekte, seçmenler şimdiden bir nevi manevî bas
kı altına sokulmaya çalışılmaktadır. Anarşiyle Cum
huriyet Halk Partisinin bitişik kardeş olduğunu ka
bul ediyorsanız mesele yoktur. Yalnız şu gerçeği de 
belirtmek lâzımdı ki, Cumhuriyet Halk Partisi, ikti
darda bulunduğu kısa sürede, 30'dan fazla öğrenci ola
yı, fabrika işgalleri, banka soygunu vukubulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu süreniz dol
muştur, cümlenizi bağlayın efendim. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurunuz efendim. Bağlıyorum Sayın Başka
nım. 

Meclis kürsülerinde, meydanlarda ve toplantılar
da işimize gelmese de, işimize gelse de, belli çevreler
de oy teminine yarasa da, yasa dışı hiçbir faaliyete sa
hip çıkmamak, Cumhuriyete ve rejime gölge düşürü
cü davranışlardan mutlaka kaçınmak lâzımdır. Asga
rî müşterek budur. 
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Son olaylar muvacehesinde, bazı mezhep ayrılık
larının politikaya alet edilmek istendiğini üzüntüyle 
müşahede ettik. Anayasanın öngördüğü din ve vic
dan hürriyeti prensiplerinin ışığı altında, her türlü 
din mezhep ve etkin grup ayrılıklarının millî bütün
lüğümüze asla gölge düşürmemesi lüzumunu da, her 
zaman açıkça parti olarak savunmuşuzdur. Adalet 
Partisi, hiçbir zaman şuursuz davranışların, kanun
suz hareketlerin, boykotların, işgallerin teşvikçisi ol
mamıştır arkadaşlar. 

Cumhuriyet hükümetlerinin, yargı organlarımı
zın ve bütün ilgili kuruluşların, anarşik ortam yarat
ma eğilimi gösteren olayları dikkatle ve ciddiyetle iz
lediklerini şüphe etmek caiz değildir. Doğru ve mües
sir tedavi için teşhiste hataya düşmemek lâzımdır. 

Bu anlayışla, sıkıyönetimin 1 ay daha uzatılması 
hususundaki Hükümet talebine, Grup olarak olumlu 
oy kullanacağımızı arz ve ifade eder, Yüce Heyetinizi 
Grupum ve şahsım adına en derin saygılarımla se
lâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

" BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaosman-
oğlu. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Talât Oğuz, buyurun efendim. 

Sayın Oğuz, süreniz 20 dakika efendim. 
C. G. P. GURUPU ADINA TALÂT OĞUZ 

(Mardin Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Sıkıyönetimin bir ay daha uzatılmasıyle ilgili Hü
kümet tezkeresi yüce Meclislerde okunmuş bulun
maktadır. Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; demokratik idarelerde sıkı
yönetim, memleketin iç ve dış güvenliği için baş vu
rulan ve A.nayasamızda yerini alan istisnaî bir idare 
şeklidir. Türkiye çok ağır sorunları bulunan ve so
runları bir an evvel çözümlenmesi gereken bir ülke 
haline gelmiştir. Son günlerde yurdumuzda huzuru 
bozucu, güveni sarsıcı hareketlerin meydana geldiğini, 
kardeşi kardeşe düşman eden, mezhep kavgalarını kö
rükleyen birçok davranış ve hareketlerde bulunuldu
ğunu, can mal emniyetini ihlâl edici, vatandaşlarımızı 
telâfisi gayri mümkün maddî ve manevî zararlara ma
ruz bırakan bir ortamın yaratıldığını görmekle üzün
tümüzü ve kaygılarımızı belirtmek isteriz. 

Değerli milletvekilleri; millî birlik ve beraberlik 
ruhunu, karşı karşıya bulunduğumuz iç ve dış sorun
ların ağırlığı karşısında tesis etmeye, yaşatmaya de

vam ettirmeğe mecburuz. Ülkemizin bütünlüğünü 
bozmaya çalışan aşırı sol militanlar, Devlet ve millet 
düşmanları Af Yasasından istifade ettirilmek suretiy
le tahliye edilerek, faaliyetlerine hız vermişlerdir. 
Anayasa doğrultusundan, Atatürk milliyetçiliğinden, 
millî birlik ve beraberlikten ayrılmamaya mecburuz. 

Demokratik idarelerde sıkıyönetimin uzun bir 
zaman devanı etmesi arzu edilir bir şey değildir. 
Ülkemizin halihazır içinde bulunduğu sorunlar, bu 
sorunların ağırlık kazanması, çatışmalara ve boykot
lara memleketin sahne olup kardeş kanı akması, 
memleketin iç güvenliğinin tehlikeye maruz kalması 
karşısında huzur ve güvenin sağlanması için etkin 
tedbirlere baş vurulması zaruretine inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri; okullarımızda, Orduda, 
devlet idaresinde hisiplini ve kanuna saygıyı yok et
mek için; memuru, assubayı, öğretmeni sokağa ve 
siyasî eyleme sürüklemek için çeşitli merkezler her 
gün kışkırtmalar yapmaktadır. Kökü, asıl yöneticileri 
ve radyosu yurt dışında, fakat maşaları ve uşakları 
içeride faaliyette olan Türkiye Komünist Partisi'nin 
ve uşaklarının oyununu bozmak, bunlara karşı bir
leşmek bir vatan borcu olmalıdır. Kökü yurt dışında 
olan yıkıcı ve bölücü örgütlerin Türkiye'yi ırk ve 
mezhep kavgaları ile sarsmak, bölmek için giriştikleri 
tertipler, yarattıkları ortam belgelerle ortada bulun
duğuna göre: her Atatürkçüye, milliyetçiye, her va
tansevere düşen görev, mensup olduğu parti ve taşıdı
ğı inanç ne olursa olsun, bugün Türkiye'de huzur ve 
sükûnu sağlamaya yardımcı, güvenlik kuvvetlerine 
müzahir olmaktır. 

Her türlü oy hesaplarından, art fikirlerden arın
mamız gerekmektedir. Oy toplamak için veya Tür
kiye'yi parçalamak, Anayasa düzenini yıkmak için 
1300 yıl önceki olayları bile sömürmeğe kalkışanlara 
hiçbir aklıselim sahibi alet olmamalıdır. 

Değerli milletvekilleri; Türk Devleti anarşiyi yen
meğe, kanun hakimiyetini sağlamaya muktedirdir. 
Bütün yurttaşlarımıza düşen görev; kanun kuvvetle
rine, güvenlik kuvvetlerine, idare amirlerine sükûneti 
ve asayişi sağlamakta yardımcı olmaktır. 

îçeride huzuru sağlamak, dış politikada günbegün 
ağırlaşan güçlükleri göğüslemek, iktisadî bunalımlar
la mücadele etmek ve işlenen hataların açtığı yara
ları tedavi etmek suretiyle millî bir şuur ve ruh et
rafında toplanmamızın zaruretine inanmaktayız. Bu
gün Türkiye'de memleketin iktisadî, sosyal, siyasî 
alanda çözüm bekleyen meselelerini halledebilecek, 
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Parlamento çoğunluğuna dayalı güvenoyu alabilecek 
istikrarlı, tutarlı bir icraat hükümetine acilen ihti
yaç vardır. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye'yi Vietnam'a çe
vireceklerini 1974 yıllarında yayınladıkları bildiriler
de açıkça haykıran aşırı solcu militanları, «Silâhlı 
mücadele tek yoldur» diye bildiri yayınlayan komü
nist eylemcileri, Devleti ve Ordumuzu parçalayıp pro
letarya milisleri kuracaklarını açıkça yazan ve ey
lemde bulunan şahısları affedip salıvermekle anar
şiye yeşil ışık yakacaklarını ve yaptıkları tahribatın 
ehemmiyetini Yüce Parlamentonun takdirine bırak
mak isteriz. «Siyasî iktidar silâh namlusundan çı
kar» düsturundan hareket eden aşırı sol eylemcilerini 
serbest bırakanlar anarşik eylemlerin başlıca sorum
luları olup, Türk Milletine seçimlerde hesabını vere
ceklerdir. 

Komşu ülkelerin ve Ortadoğu ülkelerinin silâhlan
ması suretiyle bu ülkelerin bir silâh deposu haline 
gelmeleri, Kıbrıs davasının henüz bir siyasî çözüme 
ulaştırılamaması, son günlerde birçok illerde yasala
ra aykırı hareketlerin meydana gelişi karşısında sı
kıyönetimin dört ilde bir ay daha uzatılması zaru
retine inanmaktayız. 

Devlet hayatını tanzim eden, Cumhuriyeti ayak
ta tutan yasaların suç saydığı fiillerin işlenmemesi 
için, önleyici tedbirler almak zaruretine inanmakta
yız. Şunu ifadeye mecburum ki; bütün siyasî teşek
külleriyle, Anayasa kuruluşlarıyle, kamu kuruîuş-
larıyle Türk Milleti olarak şehit kanıyla kurulmuş 
Türk Devletini ve onun varlığı olan Cumhuriyeti her 
türlü iç ve dış tehlikelere karşı yıpratılması, itibar
dan düşürülmesi, bütün ülkelerde yıkıcı örgütlerin 
aşırı sol militanlarının başta gelen hedeflen arasın
dadır. 1975 yılının Türkiye'sinde iç ve dış sorunlar 
ağırlık kazanmıştır. Kıbrıs sorununun Devletler Hu
kuku alanında bir çözüme ulaşamaması, Ege'deki kı
ta sahanlığı konusunun ciddiyetini muhafaza etmesi, 
Amerika Birleşik Devletlerinin askerî yardımın kesil
mesi, Ortadoğu'nun silâhlanması iç bünyede çatış
maların meydana gelmesi karşısında Türkiye'nin ted
birli olması şarttır. 

Tedbirlerin başında, Meclisten güvenoyu alacak 
bir icraat hükümetinin kurulması gelir. 

Değerli milletvekilleri; hepimizin vazifesi mem
lekette huzur ve sükunun bozulmaması için sıkıyöne
tim idarelerine yardımcı olmaktır. Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Grupu olarak dört ilde sıkıyönetimin bir 

ay daha uzatılmasıyle ilgili teklife müspet oy kulla
nacağımızı ifade eder, Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupu olarak Yüce Meclislere saygılar sunarız. 
(C. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
C. H. P. Grupu adına Sayın Hasan Esat Işık, bu

yurun efendim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
Sayın Işık, süreniz 20 dakikadır. 
C. H. P. GRUPU ADINA HASAN ESAT IŞIK 

(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Kıbrıs bunalımı nedeniyle memleketimizde hâlâ 
dört ilimizde sürdürülmekte olan sıkıyönetimin bir 
ay müddetle uzatılması hakkındaki Hükümet önerisi
ni Sayın Başbakan kürsüden izah ettiler ve bu ve
sile ile Kıbrıs sorununun hangi şartlar altında önü
müzde bir mesele olarak devam ettiğini belirttiler. 

Hemen şunu memnuniyetle ifade etmek isterim 
ki, bütün Türk Milleti, Kıbrıs gibi bir konu üzerin
de muhakkak ki, gereken hassasiyeti göstermektedir 
ve bunu izlemektedir. Türk Milletinin Kıbrıs sorunu
nun nasıl bir gelişim gösterdiğini bilmek için muhak
kak, bizim buradaki beyanlarımıza ihtiyacı yoktur. 
Kıbrıs meselesi Türk Milletinin kendi meselesi halin
de bir meseledir ve bunu her imkânıyle izlemektedir. 
Fakat şurası da bir gerçektir ki, Türkiye Cumhuri
yeti Başbakanının gelip konuyu tam bir objektivite 
içinde burada Türk milletine resmen ifade etmesi de, 
Türk milleti için inşirah verici bir durumdur. Bun
dan dolayı kendisini tebrik etmek isterim. 

Üzerinde duracağım bir diğer husus da, yalnız sıkı
yönetimin uzatılmasının önerilmiş olması değil, bu 
önerilme vesilesiyle sıkıyönetim hakkında Hükümet 
adına izhar edilmiş olan kanıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
bu hususu bilhassa belirtmek isterim : 

Dikkatle dinledim; Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanı, sıkıyönetimin Türkiye'nin hiçbir zaman normal 
bir yönetim olabileceğini kabul etmediğini ısrarla be
lirttiler ve Hükümetin bir an evvel normal, olağan 
bir yönetime dönmek arzusu içinde olduklarını söy
lediler ve ancak olağanüstü şartların, böyle olağan
üstü bir rejimi gerektirdiğini ifade ettiler. Bunu bü
yük bir memnuniyetle ve Türkiye'nin yarınının, Tür
kiye'nin hukuk devleti olmakta devam edeceğinin 
bir teminatı olarak da burada tekrar tespit etmekten 
büyük bir haz duyuyorum. 
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Hakikaten, hiç şüphe yok, bugün Kıbrıs sorunu
nun içinde bulunduğu şartlar sıkıyönetimin bir süre 
daha uzatılmasını zorunlu kılmaktadır; fakat bunun 
ancak zaruret halinde uzatılacağının Hükümet tara
fından beyan edilmesi, bu hususta alacağımız ka
rarı daha da kolaylaştırmaktadır. 

Arkadaşlar, bizim beklediğimizden daha uzun bir 
süre sürmüştür bu sıkıyönetim; fakat bundan dolayı 
zannediyorum, hiçbir zaman kendimizi itham etme
miz kabil değildir. Türkiye'nin bu barışçı hareketi 
karşı tarafta gereken itinayı, gereken mukabeleyi gö
rememiştir. 

Evet, bir vakıadır; Kıbrıs bunalımına sebebiyet 
veren Yunan iktidarı kendi memleketinin çıkarından 
ziyade, memleket içinde yitirmiş olduğu itibarını sağ
layabilmek için giriştiği maceralar sonunda işbaşın
dan ayrılmıştır. Onun yerine demokratik, hepimiz için 
memnuniyet bahşolan bir iktidar gelmiştir; fakat bu 

• iktidar, bizim umduğumuz ölçüde Kıbrıs sorununa, 
Türk - Yunan ilişkilerinde yüksek bir açıdan bak
mak imkânını bulamamıştır. Herhalde bu kendisinin 
niyetinde bir eksiklik olduğundan ileri değildir. Bir 
müddet evvel müşahade ettiğimiz gibi; Yunanistan' 
da geçen olaylar göstermektedir ki, Yunan Hükü
meti, bütün dış alemde yarattığı itibara rağmen mem
leketinin içinde bazı zorluklarla karşı karşıyadır. Bi
naenaleyh bu zorlukları yendiği hususunda kâfi bir 
güvene sahip oluncaya kadar bizim de burada ihti
yatlı olmak için sıkıyönetimi sürdürme kararını al
mamız yerinde olacaktır. Fakat bu vesileyle Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına şunu da ifade etmek 
isterim ki; Türkiye hiçbir zaman kendisini sadece si
lâhla koruyacağına, savunacağına inanmış bir millet 
değildir. Barışçılık, kendi şuuru olan, şiarı olan Tür
kiye, kendi savunmasını silâhı kadar, dostluğuna da 
istinat ettirtmeyi arzu eder ve hep bütün politikasın
da bunu izler. 

Binaenaleyh, biz bir yandan sıkıyönetimin uzatıl
masına karar verirken, bir yandan da asıl özlemimi
zi burada bir kere daha belirtmek isteriz. 

Türkiye için özlem, Türkiye ile Yunanistan'ın bu 
meseleyi kendi aralarında doğrudan doğruya hallet-
mesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyele
ri; bugün, münhasıran Kıbrıs meselesi dolayısıyle 
4 ilimizde, bir ay süre ile uzatılacak olan Sıkıyöneti
min, itiraf etmemiz lâzım ki, iç olaylar bakımından 
da nazik bir devreye raslamakta olması, üzerinde 
durmaya değer bir husustur. Bu hususta gene Sa

yın Başbakanın bu konuyu arz ediş tarzından dolayı 
duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim, tç 
şartlar, iç koşullar, hiç de arzu ettiğimiz şekilde ol
mamasına rağmen, Hükümet bu müşkül durumu, 
bir Sıkıyönetimin arkasına sığınarak, sorumluluk
tan kaçarak, halletmek yoluna gitmemiştir. Burada 
kendilerini takdirle anmak isterim. 

Şurası gerçektir ki; milletler hangi hükümetler 
tarafından idare edilirlerse; o hükümetlerin serinkan
lılığını, kendi davranışlarında da aksettirirler. Bura
daki serinkanlı ve sorumluluk hissiyle davranışları 
takdire şayandır. Ben eminim ki, bu iç olaylar çık
tığı zaman muhtelif vilâyetlerimizde, kanun yerine 
ve Devlet kuvvetlerinin yerine kendileri geçerek, mem
lekette kendi iddialarına göre bir huzur sağlamak 
hevesine kapılan insanların davranışlarını gerektiği 
gibi kıymetlendirip, onun hakikî mihraklarına sü
ratle nüfuz etmek, onları teşhis etmek ve ilân et
mek cesareti de gösterilmiş olsa idi; bugün burada
ki serinkanlı davranışlarından aldığımız olumlu mah
sul, o devirde de alınmış olacaktı ve bugün, hangi ta
rafa mensup olursa olsun, herkesin esefle karşıla
dığı, karşılamış olduğu olaylardan birçoğu tahak
kuk etmemiş olacak idi. 

Sayın milletvekilleri ve senatörler; bugünkü şart
lar altında kabul etmek lâzımgelmektedir ki; Kıbrıs 
sorununun, yalnız sıkıyönetimleri temadi ettirerek 
halli mümkün değildir. Hükümetimiz, bu arada 
Kıbrıs Türk Yönetiminin Federe Türk Devletini 
kurması hususundaki kararını desteklemekle, isa
betli bir girişimde bulunmuştur ve bu girişim, kanı
mızca Kıbrıs'ta Türkiye ile Yunanistan'ın arasını, 
Kıbrıs'taki Türklerle Rumların arasını açacak bir gi
rişim değildir; bilâkis, onları gerçekçi bir taban üze
rinde, bir daha çözülmeyecek bir anlaşmaya sevk 
edici istikamette atılmış bir adımdır. Bu ilân vesi
lesiyle, Hükümetimiz tarafından izlenmiş olan yo
lun da olumlu bir yol olduğunu belirtmek isterim. 
zannediyorum ki, böyle basiretli bir politika takip 
edilirse, bundan sonra hükümetler, tekrar Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin önünde, sıkıyönetimin uza
tılması için yeni taleplerde bulunmak ihtiyacını, zo-
runluğunu duymayacaklardır. Her halde Cumhuri
yet Halk Partisinin özlemi budur ve faaliyeti de bu 
yönde olacaktır. 

îşte bu mülâhazalarla Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Hükümet önerisini destekleyeceğimizi 
arz ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işık. D. P, 
Grupu adına Sayın Yasin Bozkurt, buyurun efen
dim. 

D. P. GRUPU ADINA YASİN BOZKURT 
(Kars Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Sıkıyönetimin 4 ilimizde bir ay müddetle uzatıl
ması hususundaki, Hükümet teklifinin müzakere
sinde, Demokratik Parti Grupunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sıkıyönetimi gerektiren sebeplerin henüz ağırlık 
ve ciddiyetini koruduğu müşahede olunmaktadır. 
Sıkıyönetimin uzun bir zaman devam etmesi arzu 
edilir olmamakla beraber, sıkıyönetimi zorunlu kı
lan şartların varlığı karşısında bu yola başvurulması 
tabiîdir ve Anayasaya uygundur. 

Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu iç ve dış 
sorunlar, her geçen gün ağırlığını biraz daha artır
maktadır. Kıbrıs davası henüz halledilmemiştir. 
Kahraman Ordumuzun kazandığı zafer, siyasî sahada 
bir sonuca ulaşamamıştır. 

Türkiye, Kıbrıs'taki Türk toplumunun tekrar 
ezilen azınlık durumuna düşürülmesini hiçbir zaman 
kabul etmeyecektir. Orada yaşayan soydaşlarımız 
yıllarca tahammül edilmez ekonomik ve politik bas
kılara maruz kalmıştır. . 

Kıbrıs'ta, iki bölgeli coğrafî esasa dayalı bir çö
zümden başkası, Ada Türklerine yeterli güvenlik 
sağlayamaz. Türk toplumunun uğradığı bunca hak
sızlıktan, yıllardan beri geçirilen bunca acı tecrübe
lerden ve iki toplum arasında husule gelen husumet
ten dolayı, artık Türk ve Rum toplumlarının içice 
yaşaması mümkün değildir. Bu nedenle Kıbrıs Fe
dere Türk Devletinin kuruluşunu en hayırlı ve olum
lu bir hareket olarak değerlendiriyoruz. Başka tür
lüsünü düşünmek anlaşmazlığın ve ıstırabın sürüp 
gitmesini istemek olur. 

Kıbrıs Federe Türk Devleti tam güvenliğe ka
vuşmadan, askerin adadan çekilmesini sakıncalı bu
luyoruz. Federe Türk Devletinin kuruluşunda, Kıb
rıs Türk Toplumu idaresi ile Cumhuriyet Hüküme
tinin gösterdiği başarıyı takdir ve teşekkürle karşılı
yoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri, 
Kıbrıs ihtilâfında, Amerikan Birleşik Devletleri Kon
gresi, maalesef Yunanistan'ı tutmuş, Türkiye'ye kar
şı silâh ambargosu koymuştur. 

Şunu açıklıkla belirtmek isteriz ki, hiçbir yabancı 
ülke, bizi, Kıbrıs konusundaki millî politikamızdan 
vazgeçiremez. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 
Türkiye Batı demokrasisine, insan hak ve hürriye
tine bağlıdır. Yine Türkiye'nin yeri, Batı dünyasının 
yanındadır. Yardımın kesilmesinin, müşterek güven
liğin ve bölge barışının zaafa uğramasına yol aça
cağı aşikârdır. Biz Demokratik Parti Grupu olarak, 
Kongre kararını ne kadar üzücü bulduksa, meseleyi 
iyi değerlendiren Amerika Birleşik Devletleri Baş
kanı ile Dışişleri Bakanının beyanlarını ve yardımın 
yeniden başlaması için giriştikleri teşebbüsleri sem
pati ile karşılamış bulunuyoruz. 

Esasen, yardımın kesilmesi ikili anlaşmaların tek 
taraflı ihlâlidir. Aslında, yapılan yardım iane olma
yıp, karşılıklı vecibelerin gereğidir. 

Biz Türk milleti olarak dostluklarımıza, anlaşma ve 
antlaşmalarımıza bağlıyız. Ancak, bu hasletimizin is
tismarına da şiddetle hassas bir milletiz. Bütün bu 
olanlar muvacehesinde, bizce, dış yardıma artık fazla 
bel bağlanmamalıdır. Kendi kendimize yetecek, baş
kalarının desteğine muhtaç olmayacak hale gelmek 
için, şimdiden her türlü hazırlığımızı yapmak zorun
dayız. Savunma ihtiyaçlarımızı öz kaynaklarımızdan 
sağlama ve millî harp sanayimizin kurulup gelişmesi 
yönündeki Hükümet çalışmalarını, Demokratik Parti 
Grupu olarak desteklemekteyiz. Ordumuzu güçlü tut
mak için, milletçe her fedakârlığa hazırız. 

Sayın üyeler, Hükümeti, Ege Denizinde petrol 
arama işinde daha aktif politika güdemediği için, bun
da başarılı sayamıyoruz. 1958 Milletlerarası Cenevre 
Antlaşması, adalar karşısındaki anakara parçalarını 
daha imtiyazlı hale sokmuştur. 

Bu itibarla, önümüzdeki müzakereler döneminde, 
karşı tarafa taviz vermeden, meşru haklarımızın ko
runmasından emin olmak isteriz. Biz, Ege'nin, Türk 
ve Yunan milletleri arasında ihtilâf kaynağı değil, 
banş denizi olmasını dilemekteyiz. 

Ege Denizindeki petrol arama faaliyetlerimizin, 
daha ciddî ve kararlı hale gelmesini temenni ediyo
ruz. 

Sözleşme ile, petrol arama görevi verdiğimiz Nor
veç gemisinin davranışının, millî haklarımıza ve iti
barımıza halel getirdiğini özellikle belirtmek isteriz. 
Mezkûr geminin bağlı olduğu yabancı şirketin taz
minat ödemesi, kaybımızı telâfiye kâfi gelmez. Bu
nun gerisinde, devletin itibarı bahis konusudur. Bu 
görev niçin Norveç gemisine verilmiş de, diğer alter-
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natifler aranmamıştır? Önemle üzerinde durulması 
gereken bu sualin, henüz cevabı verilmiş değildir. 

Kendi gemilerimize monte edeceğimiz aletlerle bu 
işin yapılması daha tutarlı olur kanaatindeyiz. îşin 
teknik yönü yanında, psikolojik yönünün de mevcut 
olduğunu ve ağır basmakta bulunduğunu gözden uzak 
tutamayız. 

Sayın üyeler, yurdumuzda cereyan eden olaylar, 
vatandaş olarak hepimizi üzmüştür. Kıbrıs çıkarma
sında, tek yürek ve tek bilek halinde kenetlenmiş 
olan aziz milletimizi, kısa zaman içinde bir ihtilâf 
noktasına getirmek isteyenlerin hain emellerini far-
ketmek zorundayız. Anarşi ortamı yaratanların ba
şında, dışarıda eğitim görmüş, bu işte marifeti olan
ların bulunduğunu, gözden uzak tutamayız. Sol te
röristler, çatışmayı, bu defa da halka sıçratmıştir. 

îşin ciddiyeti ve vahameti ortadadır. Bugün üni
versitelerde aşırı solcular, öğretim ve eğitimi sekteye 
uğratmak için boykot, işgal ve çatışmaları devam 
ettirmektedirler. Türkiye'de bütün huzursuzluğun 
kaynağını, dışarıdan beslenen marksistlerin teşkil et
tiğini bilmeyen kalmamıştır. Hükümetin, her şeyden 
evvel buna bir çare bulması şarttır. Bu noktada, bir
birimizin kusurlarını sayıp dökmeden, yaraları sarıp, 
milletin birliği ve huzuru için, herkese düşen göre
vin yerine getirilmesi gerekmektedir. En yetkilisin
den en sade vatandaşa kadar herkesin duygusallıktan 
uzaklaşmasının yeri ve zamanı gelmiştir. 

Böyle bir ortamda, kimsenin, din ve öfkesini ken
disine rehber etmesine hakkı yoktur. Millî birlik ve 
beraberliğe, her zamandan daha çok ihtiyaç duyulan 
bii' dönemde yaşamaktayız. 

Demokratik Parti Grupu olarak, Devletin içinde 
bulunduğu kritik durumun idraki ile, kendimize dü
şen görevi ifaya hazırız. Demokratik Parti Grupu, 
yurdumuzun bir an evvel güçlü, istikrarlı bir icraat 
hükümetine kavuşmasını yürekten dilemektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümeti kurmakla 
görevlendirdiği Başbakan Sayın Irmak'ın başkanlığın
da bütün partilerimizin katılacağı millî koalisyonun 
kurulması zaruretine inanmaktayız. 

Sözlerimi burada bitirirken, sıkıyönetimin uzatıl
ması hususunda müspet oy kullanacağımızı arz eder, 
Yüce Heyetinizi Grupum adına selâmlarım. (D. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Fehmi 

Cumalıoğlu, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA t. FEHMİ CUMALI
OĞLU (îstanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Ankara, îstanbul, Adana ve îçel illerinde, evvel
ce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin bir ay daha 
uzatılmasına dair Başkanlık tezkeresi üzerine, Millî 
Selâmet Partisinin görüş ve temennilerini kısaca arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sıkıyönetimin ilân ve devamını gerektiren ve 
Anayasamızın 124 ncü maddesinde yer alan savaş 
hali, savaşı gerektiren bir durumun başgöstermesi, 
ayaklanma olması veya vatan ve Cumhuriyete kar
şı kuvvetli bir eylemin ve kalkışmanın veya ülkenin 
ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlike
ye düşüren veya Anayasanın tanıdığı hür demokra
tik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 
kaldırmaya yönelen yaygın şiddet hareketleri liak-
kmda kesin belirtilerin ortaya çıkması sebebiyle ilân 
edilmiş bulunan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kararı ile son olarak dört vilâyette uygulanagelmek-
to olan sıkıyönetimin uzatılmasını gerektiren şart ve 
sebepler devam etmektedir. 

Yunanistan hırs ve kinle silahlanmakta, beynelmi
lel antlaşmalara aykırı olarak, Ege'de ve 12 adada 
savaş hazırlığı, uçak meydanları ve tahkimat yap
makta, Kıbrıs'a silâh ve asker sokmakta, Ege'de kı
ta sahanlığı mevzuunda haklarımızı engellemek için 
huzursuzluklar çıkarmakta, «,Megalo îdea» hayali ile 
Türkiye'ye karşı birtakım teşebbüslere girişmiş bu
lunmaktadır. 

Komşularımız ve bütün dünya devletleri hızla si
lahlanmaktadır. Birleşik Amerika Kongresinin, NATO 
güvenlik vecibelerinden olduğu halde, Türkiye'ye yar-
d?mı durdurması, silâh ambargosu koyması, Federal 
Almanya ve diğer müttefiklerimizin taahhüt ve veci
belerini unutmuş görünmesi, NATO Güneydoğu sa
vunma kanadının zayıflayacağı hususunda ciddî en
dişelerin doğmasına sebep olmuş ve Türkiye'yi ken
di kaderini yeniden gözden geçirmek durumu ile 
karşı karşıya bırakmıştır. 

Batılı dost ve müttefiklerimiz, beynelmilel huku
ka, antlaşmalara ve garantör devlet hak ve sorumlu
luğuna sahip olarak Kıbrıs'ta Yunan cuntası ile Rum 
yöneticileri ve EOKA'cılar tarafından planlanan Eno-
sis ve genosit, Türk ırkını yoketme, vahşet hareke
tine karşı haklı ve meşru olarak giriştiğimiz Kıbrıs 
Barış Harekâtından bu yana Batılı dost ve müttefik
lerimiz, içlerindeki etnik grupların tesirinde kalarak, 
o/taçağ kalıntısı bir «Ehlisalip» zihniyetiyle, daima 
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Yunanistan'ın ve Kıbrıs'lı tedhişçilerin yanında yer 
atmış ve meşru haklarımızı kabul etmeme temayülü
nü göstermiştir. 

Baştan beri Millî Selâmet Partisinin ortaya ko
yup savunduğu Kıbrıs Türk Federe Cumhuriyeti, Kıb
rıs Türk Yönetimi ve Yasama Meclisince kabul ve 
ilân edildiği halde, Batılı müttefiklerimiz ve dostla
rımız, Kıbrıs Türk Toplumunun bu meşru hak ve 
hürriyetlerine de karşı çıkmıştır. 

İsrail çıkarları, Arap İslâm devletlerinin petrol 
kaynaklarına mâlik olmaları yüzünden küçük bir kı
vılcımla infilak edecek bir barut fıçısı haline gelen 
Ortadoğuda iki süper devletin, Amerika ve Rusya' 
nın plan ve menfaatleri çarpışmaktadır. 

Ayrıca, memleketimizde demokratik düzeni yık
maya, asayiş ve huzuru bozmaya yönelmiş bozgun
cu, yıkıcı, kışkırtıcı aşırı sol ve anarşik hareketler yer 
yer kıpırdamalar göstermektedir. Bütün siyasî parti
ler ve devlet müesseseleri iç barışı, birlik ve beraber
liğimizi, bütünlüğümüzü sağlayıcı tutum ve davranış
larda bulunmakla, devlet otoritesine ve kanunlara 
saygılı ve yardımcı olmakla mükelleftirler. 

Politikanın okula ve kışlaya sokulmaması, siyasî 
partilerin başlıca görevleridir. Cumhuriyet Halk Par
tisinin erken seçimi zorlamak amacıyle üniversite 
gençliğini boykotlara teşvik etmesini, sözcülerinin 
mezhep çatışmalarına sebep olabilecek beyanlarda 
bulunmalarını üzüntü ile karşılıyoruz. 

Meclis kürsüsünden Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsünün aşırı sol anarşiyi ve mezhep kavgasını tah
rik eder mahiyette; «Sağ terörizm, gelmekte olan sol 
terörizm karşısında ezilecektir». «Hasan Hüseyin Efen
dimizi öldürenler bunlardır; sağcılardır» anlamındaki 
konuşmalarını, Erzincan'da vukubulan kanlı çatışma
lardan sonra, herhalde Cumhuriyet Halk Partisi çev
releri de endişe ile karşılamıştır. 

15-16 Şubat tarihlerinde, TÖB - DER'in 12 vilâ
yette başlattığı, devlet otoritesini sarsıcı, kışkırtıcı ka
nun dışı hareketlere bazı Cumhuriyet Halk Partili 
isimlerin karışmış bulunmasını ve assubay eşlerinin 
kanun dışı yürüyüş hareketini Cumhuriyet Halk Par
tisi Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulundan ba
zı gençlerin tahrik ve teşvik etmiş olmasını da üzün
tü ile karşılıyoruz. 

Millî Selâmet Partisi iç barışı ve millî savunma
mızı güçlendirmeyi, millet - devlet kaynaşmasını, 40 
milyon vatan evlâdını kardeş yapmayı, milletimizin 
birlik ve bütünlüğünü gaye edinen ve bu uğurda Ana-

I yasa ve kanunlar çerçevesinde hizmet gören siyasî bir 
teşekküldür. 

Irk ve mezhep çatışmalarının, sınıf kavgalarının, 
mülkiyet ve miras haklarını kaldırmaya çalışanların, 
bozguncuların, vurguncuların karşısındayız. 

Sıkıyönetim tatbikatı, komutanlarımız tarafından 
başarı ile yürütülmüş, kanunlara, insanî ve vicdanî 
ölçülere riayette azamî hassasiyet gösterilmiştir. Bu 
hususun tebrik ve teşekküre şayan olduğunu belirtme
yi vicdanî bir vazife telâkki etmekteyiz. 

Dış tehlikeler devam etmekte olduğundan ve yur
dumuzda özlenen iç barış ve huzur henüz tam ma-
nasıyle teessüs etmemiş bulunduğundan, Millî Selâ-

I met Partisi Grupu olarak, sıkıyönetimin dört ilde 
bir ay daha uzatılmasını öngören Başkanlık tezkeresi
ne müspet oy kullanacağımızı arz eder, Yüce Meclisi 
saygılarımla selâmlarım. (M. S. P. sıralarından alkış
lat.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cumalıoğlu. 
Gruplar adına başka söz talebi yok. 
Şahısları adına söz isteyen arkadaşlarıma sırasıyle 

söz veriyorum. 
Sayın Süleyman Genç, buyurun efendim. Süre

niz on dakikadır Sayın Genç. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir Milletvekili) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler ve sayın milletvekilleri; 

Bugün, uzun süreden beri devam eden sıkıyöne
timin yeniden uzatılmasını görüşmekteyiz. Sıkıyöne-

I timin ilân edilmesine gerekçe, yurdumuzun bir par
çası haline gelen Kıbrıs'taki barış harekâtının başa
rılı bir şekilde sonuçlanmasını ve Ordumuzun alacağı 
tedbirleri yeterince ve güvence içinde yerine getir
mesini sağlamak amacını taşımaktaydı. 

Şunu bilmek zorundayız ki, Silâhlı Kuvvetlerin, 
kendi iç düzenleri ve çalışmaları ötesinde başka işle
re karıştırılırsa, hem otorite bakımından, hem de di
siplin bakımından, hem de çalışma gücü bakımından 
birtakım aksaklıklarla, zorluklarla karşılaşacağı bir 
gerçektir. Bir ordunun, kendi bünyesi içerisinde al
ması gereken tedbirleri en iyi biçimde yerine getire
bilmesi için, onun kendi aslî görevinin dışında kul
lanılmaması gereklidir. Ama, üzüntü ile ifade ede
lim ki, Türkiye'de hükümetler zorluklarla karşılaştık-

I ça, başı sıkıştıkça, tedbir alamadıkça; otoritesini ye
rine gereği biçimde getiremedikçe, askerî kuvvetleri
mizi memleketin içindeki sosyal düzenin birtakım 

I tedbirlerini almak için göreve çağırmaktadır. 
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Her ne kadar Sayın Başbakan ve Hükümet, sıkı- j 
yönetimin ilânıyle ve devamıyle ilgili, «Biz, dış tedbir- I 
leri esas alarak sıkıyönetimi ilân etmekteyiz» demek-
teyse de, aslî görevi dışındaki olayların gelişmesi ve 
bu olaylarla ilgili tedbirlerin alınması niteliğinde ilân 
edilmiş ise de, üzülerek ifade edeyim ki, şunu açık I 
yüreklilikle söyleyeyim ki, Hükümet (bilmiyorum 
kendi iradeleriyle, bilmiyorum iradeleri dışında; ama I 
ister kendi iradeleriyle olsun, isterse kendi iradeleri 
dışında olsun) sıkıyönetimin almış olduğu tedbirler
le ve ortaya koyduğu işlemlerle sorumlu olacağına gö- I 
re, ilân ediliş gerekçesinin ötesinde birtakım girişim
lerde olduğu ve birtakım girişimlerde bulunduğu 
açık ve ortadadır. 

Hükümetin iyiniyetinin ötesinde bir davranış ola
bilir veya Hükümetin kendi iyiniyetlerini aşan birta- I 
kim davranışlar sonucu olabilir; ama, orta yerde açık 
bir gerçek vardır ki, sıkıyönetim, ilân edilen işlem
lerin ve girişimlerin ötesinde bugün, açık ve ortada, I 
grev kırıcı bir müessese olarak kendini göstermekte
dir. Açık yüreklilikle şunu ifade edeyim ki, hangi şart- I 
lar içinde olursa olsun, hangi tedbirlerle olursa ol
sun, sıkıyönetim mekanizmasını mutlak surette, Hü- -
kümet kendi tedbirleriyle, kendi yetkisi içinde olan, I 
kendi iradesiyle çözeceği birtakım işlem ve girişim- I 
lere sıkıyönetimi ve askerî kuvvetlerimizi bulaştırma- I 
malıdır. I 

FETHt ÇELİKBAŞ (C. Senatosu Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, söz istiyorum. I 

BAŞKAN — Sıraya girersiniz efendim. I 
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Kendilerinin 

genel güvenliği ve sağlık sorunlarını ilgilendiren me- I 
seleler söz konusu olursa, yasanın kendilerine ver
miş olduğu birtakım haklar vardır, Hükümet o grev- I 
leri kendileri erteleyebilir. Kendilerine yasa bu hakkı 
vermiştir. İşçilerin yasadan doğan haklarını kullanır
ken, yine yasadan doğan bir hak olarak ilân edilen I 
sıkıyönetimin, işçilerin girişmiş olduğu emek müca- I 
delesini, hak mücadelesini ortadan kaldırmasına, Hü
kümetin, kenara çekilip; askerle işçiyi, karşı karşıya I 
getirip, sükûn içinde, barış içinde demokratik me- I 
kanizmaya en yüce saygıyı kullanan ve sürdüren işçi
lerimizi de bir nevi sokağa itmeye gerekçe olarak sağ- I 
lamaları gerçekten bizi üzmejetedir, demokrasimiz I 
adına da bizi endişeye sevketmektedir. I 

Onun için Hükümetten, özellikle istirham ediyo- I 
ruz ve özellikle Hükümetimizden askerle, işçilerin I 
ekmek ve emek kavgasını karşı karşıya gelmelerinin I 
önlenmesinin sağlanmasını talep ediyoruz. j 
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Bunun ötesinde; bir meseleyi de burada açık yü
reklilikle, senatör ve milletvekillerinin hoşgörüsüne 
sığınarak ortaya koymayı görev biliyorum. 

Demokraside en önemli vasıf, yasa üstünlüğüne 
ve yasa saygınlığına hepimizin aynı içtenlikle saygılı 
olmamız gerekliliğidir. Çünkü, o yasaları biz yaptık. O 
yasalardan alınan hakkı kullanırken, tıpkı kendimize 
çekilmiş bir hançer gibi, yasaya çekilen hançerin de 
kendi içimize saplandığını hissetmeliyiz. Bir ülkede 
yasa üstünlüğü, kanun üstünlüğü ortadan kalkarsa, o 
zaman birtakım şer kuvvetler, karrun dışı kuvvetler, 
kanun adamı yerine kendilerini kor ve kendi düzen
lerini yürütmeye, sürdürmeye çalışırlar. Demokrasi
lerde, elbette ki belli düşünce farklılıkları olacaktır, 
farklı düşüncelerimiz söz konusu olacaktır. Çünkü, 
düşüncenin temeli ekonomik dayanaktır, ekonomik 
görüşlerdir. Bütün siyasî partilerin farklı ekonomik 
görüşleri olduğuna göre, elbette ki farklı düşünceleri 
de olacaktır. Biz farklı görüşlerden dolayı kimseyi kı
namayız. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletvekili) — 
Anayasa çizgisi içinde. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Elbette Sa
yın Tosyalı, Anayasa çizgisi içinde. Anayasaya da
yanarak, Anayasanın getirdiği hakları kullanarak, 
Anayasanın verdiği haklan en yüce dayanak sayıp 
onu sonuna kadar sürdürerek; yeter ki, hepimiz Ana
yasa çizgisinde ve Anayasanın verdiği haklara, baş
ka kuvvetler de aynı hakları kullanırken, onlara ken
dimiz kadar saygılı olabilelim, onu içimize sindirebi-
lelim. Eğer, bugün sıkıntı çekiyorsak, bunu içimize 
sindirememekten dolayı çekmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenle elbette ki farklı 
düşüncelerde olacağız. Farklı dünya görüşlerimiz ola
cak; ama farklı olmayan esas bir noktada birleşmek 
zorundayız. Demokrasiye inanıyorsak, demokrasinin 
getirdiği, kendimizin yaptığı yasalara ve yasaların üs
tünlüğüne hepimiz saygılı olmak zorundayız ve ola
cağız. Yasalara ve yasaların üstünlüğüne saygılı oldu
ğumuz zaman, bizim ekonomik görüşlerimizin daya
nağı olan temel düşüncelerimiz farklı dahi olsa, ka
nun çizgisinde, yasa çizgisinde bizi birleştirmek zo
runluluğu doğmaktadır. O nedenle biz, hangi ölçüler^ 
içinde olursa olsun, hangi dayanaklar içinde olursa 
olsun yasaların çizgisinde birleştiğimiz zaman, yasa 
dışı davranışların karşısında olmak zorunda olaca
ğız ve karşısına çıkmayı da kendimiz için görev sa
yacağız. Bunu yapmazsak, bunun gereklerini yerine ge-
tirmezsek, bugün hoşumuza giden, yarın hoşumuza 
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gitmeyen birtakım oldu bittilerle karşılaşırız ve bu 
oldu bittiler sonucu, biz istemediğimiz birtakım sonuç
larla karşı karşıya kaldığımızda hem ülkemiz, hem 
de gelecek nesiller tehlikeye düşmüş olurlar. 

Değerli arkadaşlarım, 1921 yılında İtalya'da faşist
ler faaliyete geçtiği zaman, pek çok liberal, pek çok 
demokrat, onların bir tehlike olduğunu görmemek
teydi. 1933 seçimlerinde 33 milletvekili ile iktidara 
doğru yürüyen Hitler'den pek çok demokrat, pek çok 
ilerici endişeye kapılmamıştı. Bu endişeye kapılma
dıkları için de ünlü bir faşist şunu demişti : «Libe
raller, demokratlar, devrimciler, çoğu kez bizi küçüm-
semişler ve gücümüzü hiçbir zaman gereği gibi tart-
mamışlardır. Biz bundan en ileri şekilde yararlana
rak iktidara doğru yürüdük. 

BAŞKAN — Sayın Genç, cümlenizi bağlayın, 
rica ediyorum. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

Şimdi bütün demokratlarla, elbette ki onlarla ay
nı çizgide olmayacağız; bütün ilericilerle, elbette ki 
onlarla aynı düşünce çizgisinde olmayacağız, ama 
onları, biraz evvel söz atan sayın arkadaşımın ifade 
ettiği gibi, düşüncelerimizi özgürce söyleyebilmek için, 
özgür bir toplumda haysiyetli ve haysiyetimizle ya
şayan özgür insanlar olarak devam ettirebilmek için 
Anayasa çizgisinde demokratik mücadeleye çağırma
yı, her türlü faşist unsurlardan arınarak demokratik 
mücadeleyi bayrak yapmaya çağırır, saygılarımı su
narım. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Şahsı adına Sayın Hasan Yıldırım, buyurun. 
Sayın Yıldırım, süreniz 10 dakikadır efendim. 
HASAN YILDIRIM (Kars Milletvekili) — Sayın 

Başkan, kıymetli senatörler, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; sıkıyönetimin uzatılmasına matuf Hükü
met tezkeresi hakkında düşüncelerimi kısaca yüksek 
huzurlarınıza arz etmek istiyorum. 

Bugün gerçekten Türkiye, içte ve dışta ağır bu
nalımlarla karşı karşıya bulunuyor. Askerî başarıdan 
sonra Kıbrıs bunalımı henüz siyasal sonuca varmış 
değildir. 

Kıta sahanlığı, Yunanistanla aramızda ciddiyetini 
korumaktadır. 

Kesilen Amerika yardımı, savunmamızı etkilemek- . 
tedir. 

Ortadoğuda savaş ihtimali henüz ortadan kalkmış 
değildir. 

İçte aylardan beri uzayıp giden hükümet bunalı
mı, nerede ise rejim bunalımına dönüşmektedir. Se
bebi açıktır : Ülke, Parlamentoya dayanmamış ve gü
venoyu almamış hükümetlerle yönetilirse, elbette ki 
sorunları çözmek güç olacaktır; elbette ki ülkemiz, 
çağın çok gerilerinde kalan mezhep kavgalarına sah
ne olacaktır. (A. P. sıralarından «Sayenizde» sesleri) 
Sayemizde değil, kamuoyu bunu çok iyi biliyor. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, sataşmayın, 
müdahale etmeyin. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Birçok illeri
mizde, yasal hakkını kullanan anayasal kuruluşların 
toplantıları saldırıya uğramakta; aydınlar, devrimciler 
dövülüp öldürülmekte, kitapçı dükkânları ve Tekel 
bayileri yakılıp yıkılmaktadır. Bir günde yedi yerde 
yaratılan saldırıyı ve saldırganları, Türk kamuoyu, 
gerçekten gayet iyi bilmektedir. 

Daha bir gün önce yapılan Antalya Mitingimizi 
de tahrik unsuru sayanlar; mitingin azametini, ol
gunluğunu ve Genel Başkanımızın her zaman oldu
ğu gibi barışçı konuşmasını hazmedemeyen, başka1 

biçimde yorumlayan, korkudan halk huzuruna bıra
kın çıkmayı, «halk» sözcüğünü ağzına almaktan 
özenle çekinen kimseler çıkmıştır. Bu tutum, ülkemiz 
için iyi işaretler değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 16 aydan beri Parlamento
dan olayların üstesinden gelecek etkin bir hükümetin 
çıkmadığını kabul etmeliyiz Geçmişten ders almalı
yız. Geçmişten ders almak istemeyen, kafasını yo
rup dünü aramamış insanlar hayatlarını kaybetmişler
dir. Bu, tarihî vesikalarla sapittir. Her Türk aydını 
bunu bilebilecek durumdadır. Geçmişi örnek alan ve 
yaşayışlarını buna göre düzenleyebilenler hem kendi
sini, hem de toplumu felâketten kurtarmışlardır. Bü
tün yurtsever siyasî kuruluşlar, bunalımdan çıkma
nın tek çıkar yolunun seçim olduğunda birleşmelidir
ler. Seçim sonucunda sağduyusuna inandığımız Türk 
Milleti güçlü hükümet olanağı yaratacak, o zaman 
hiç kimsenin arzulamadığı sıkıyönetime de lüzum 
kalmayacaktır. 

Bu vesile ile cümlenize saygılarımı sunarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Yıldırım. 
Konu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır efen

dim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (C. Senatosu Cumhurbaşka

nınca S, Ü.) —~ Sayın Başkanım, ben de, ş,öz istemiş
tim. 
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BAŞKAN — Efendim, içtüzüğümüzün 73 ncü 
maddesine göre yönetiyoruz; ancak şahsı adına iki 
kişiye söz verebiliyorum. Özür dilerim. 

Şimdi sıkıyönetimin 5 . 4 . 1975 günü saat 24,00'e 
kadar uzatılmasına dair* Başbakanlık tezkreesini tek
rar okutup, oylarınıza sunacağım. 

(Başbakanlık tezkeresi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Oy bir
liğiyle kabul edilmiştir efendim. 

HtKMET İSMEN (C. Senatosu Kocaeli Üyesi) 

— Ret... 

BAŞKAN — Bir ret oyuna karşı efendim. 

III. — SEÇİMLER 

1. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 15 ar
kadaşının, Türkiye - Radyo Televizyon Kurumunu, 
Anayasa ve 359 saydı Kanunun tayin ettiği yayın 
esaslarından uzaklaştırdığı ve bu eyleminin T. C. Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle eski 
Başbakan Bülent Ecevit hakkında bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/38) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Seçimler» bölümü
nün bir ve ikinci sırasında yeralan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonlarına aday gösterilmiştir. Gündemde
ki sıralarına göre listeleri ayrı ayrı okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Birinci listeyi okutuyorum. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunu Anayasa ve 
359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın esaslarından 
uzaklaştırdığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, eski Başbakan 
Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı T. B. M. 
M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddele
ri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına iliş
kin önergeyi incelemek üzere kurulan T. B. M. M. 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu aday listesi (9/38) 

(16) 
Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

Recai Kocaman 
Rahmi Erdem 
Sırrı Atalay 
Doğan Barutçuoğlu 
Coşkun Karagözoğlu 
İsmail Hakkı Birler 

H. P. (6) 
C. S. Artvin Üyesi 
C. S. İstanbul Üyesi 
C. S. Kars Üyesi 
C. S. Manisa Üyesi 
İzmir Milletvekili 
Tokat Milletvekili 

Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

Orhan Tuğrul 
Alâeddin Yılmaztürk 
Sabahattin Orhon 
Mümin Kırlı 
1. Hakkı Köylüoğlu 
N. Lâtif islâm 

M. Hulusi Ozkul 
Cemal Cebeci 

Süleyman Tuncel 

A. P. (6) 
C. S. Bilecik Üyesi 
C. S. Bolu Üyesi 
C. S. Giresun Üyesi 
C. S, izmir Üyesi 
Ankara Milletvekili 
Sakarya Milletvekili 

M. S. P. (2) 
Adana Milletvekili 
Kayseri Milletvekili 

D. P. (1) 
Manisa Milletvekili 

C. G. P. (1) 
Talât Oğuz Mardin Milletvekili 

BAŞKAN — Okunan listeyi Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — C. Senatosu Manisa Üyesi Ruhi Tunakan 
ve 15 arkadaşının, pamuk taban fiyatları ile ilgili ka
rarnameleri yanlış uygulamaları nedeni ile görevlerini 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle 
Köy İşleri ve Kooperatifler eski Bakanı Mustafa Ok 
ile Maliye eski Bakanı Deniz Baykal haklarında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesini ince
lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/39) 

BAŞKAN — İkinci listeyi okutuyorum efendim. 

Pamuk taban fiyatıyle ilgili kararnameleri yanlış uy
gulamaları nedeniyle görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Köy işleri ve 
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Kooperatifler eski Bakanı Mustafa Ok ile Maliye es
ki Bakanı Deniz Baykal, haklarında bir Meclis soruş
turması açılmasına ilişkin önergeyi incelemek üzere 
kurulan T. B. M. M. Soruşturma Hazırlık Komisyo

nu aday listesi (9/39) 

(16) 
Adı ve Soyadı Seçim Bölgesi 

Recai Kocaman 
F. Hakkı Esatoğlu 
Süreyya Öner 
M. AK Eestilei 
Emin Bilen Tümer 
Tekin İleri Dikmen 

C. H. P. (6) 
C. S. Artvin Üyesi 
C. S. istanbul Üyesi 
C. S. Siirt Üyesi 
C. S. Zonguldak Üyesi 
Adana Milletvekili 
Muş Milletvekili 

Macit Zeren 
İskender Cenap Ege. 
Mustafa Bozoklar 
Adnan- Karaküçük 

A, P. (6) 
C. S. Amasya Üyesi 
C. S. Aydın Üyesi 
C. S. İzmir Üyesi 
C. S. K. Maraş Üyesi 

Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı 

Yücel Dirik 
Halit Evliya 

İzmir Milletvekili 
K. Maraş Milletvekili 

M. S. Ps (2) 
Abdurrahman Unsal Adıyaman Milletvekili 
Hasan Buz Elâzığ Milletvekili 

D. P. (1) 
Rasim Cinisli Erzurum Mileltvekili 

C. G. P. (1) 
Mehmet Altmışyedioğlu Kayseri Milletvekili 

BAŞKAN — Okunan listeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemdeki diğer Soruşturma Hazırlık Komis
yonlarına gruplarca henüz aday gösterilmediğinden 
seçim işlemleri yapılamayacaktır. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir. konu kal
madığından, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saatf : 16.51 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik toplantısı 

GÜNDEMİ 
6 NCI BİRLEŞİM 

4 . 3 . 1975 Sah 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde 
evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 5.4.1975 
günü saat 24,00'e kadar uzatılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi. (3/132) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

1. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 15 ar
kadaşının, Türkiye - Radyo Televizyon Kurumunu, 
Anayasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın esas
larından uzaklaştırdığı ve bu eyleminin T. C. Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle eski Baş
bakan Bülent Ecevit hakkında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/38) 

2. — C. Senatosu Manisa Üyesi Ruhi Tunakan 
ve 15 arkadaşının, pamuk taban fiyatları ile ilgili ka
rarnameleri yanlış uygulamaları nedeni ile görevlerini 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle 
Köy İşleri ve Kooperatifler eski Bakanı Mustafa Ok 
ile Maliye eski Bakanı Deniz Baykal haklarında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesini ince
lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/39) 

3. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 9 ar
kadaşının, Çay Kurumu bünyesinde (ÇAY - KUR) 
yaptığı keyfî ve partizan tasarruflarla görevini kötü
ye kullandığı, çay kampanyası sırasında çıkarılan ka
rarnamelerle üreticiye ve millî -ekonomimize zarar 
verdiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle Gümrük ve Tekel eski 
Bakanı Mahmut Türkmenoğlu hakkında bir Meclis 
Soruşturması açılmasına dair önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/40) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 17 
arkadaşının, Bakanlar Kurulunca canlı hayvan alı
mında tespit edilen taban fiyatlarım gereği gibi uygu
lamadıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ticaret eski 
Bakanı Fehim Adak ile Ticaret Bakanı Halûk Cillov 
haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/41) 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ile- Cum
huriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Afşin -
Elbistan projesinin ihalesinde Bakanlık nüfuzunu kö
tüye kullanmak suretiyle Devleti zarara uğrattığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar es
ki Bakanı Cahit Kayra hakkında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemek üzere kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/42) 

6. -r- Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu ve 9 
arkadaşuıın, Bakanlığı zamanında yaptığı kanunsuz 
tasarruf ve tayinlerle görevini kötüye kullandığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyle Millî Eğitim eski Ba
kanı Mustafa Üstündağ hakkında bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/43) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GEREĞİNCE 
BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ SORULAR 
5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 

TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 
TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
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