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letvekili Özer Ölçmen'in, Başbakan hak
kında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Mec
lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üze
re kurulacak Soruşturma Hazırlık Komis
yonundaki açık üyeliğe seçim (9/16) 323 

8. — İstanbul Milletvekili Eşref Derin-
çay'ın, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Mec-



T. B, M. M. B : 7 28 . 4 . 1971 O : 1 

Sayfa 
lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi uyarınca Başbakan ve Bayındır
lık Bakanı hakkında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemek 
üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık Ko
misyonundaki açık üyeliklere seçim (9/17) 323 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş ve 14 arkadaşının, Ana-

27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki, bâzı ba
kamlar hakkında evvelce yapılan somsturaıanm 
yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan iade olu
nan dosyalardan sonuçla^dırılamıyan (1) dosya 
için kurulan, 

Adana ©ski Milletvekili Kemal SarıibraMm-
oğiu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık Tekin 
Müfitüioğlu ve Ahmet Türkel haklarındaki, 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in İçlileri 
eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki, 

Cumlhuriyet iSenaiiosu •Giresra Üyesi İhsan 
'Tapaloğlu'nun Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski 
Bakanı Reıfst Sezgin haklkındaki, 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, eski Baş
bakan hakkındaki, 

Cumlhuriyet SsnaStosu Trabzon üyesi Ömer 
Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Milleıtivekili özer 
Ölçmen'in, ©ski Başbakan hakkımdaki, 

İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'ın, eski 
Ba^balkan ve ©Siki Bayındır'hk Bakanı hakıkın-
dalki, 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Mehmet 
özgüneş ve 14 arkadaşınım, eski Başlbakaeı, 
eski Devlet bakanları Refet Sezgin ile Hüsa-
melttim Atabeyli haklarınjiaiki, 

Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Fatma 
Hikmet îşmen'in, eski Başbakan hakkındaki 
önergelerini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlılk kamfeyonlarinın gftrev süresimin uza
tılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkereleri 
onaylandı ve adı geçen komisyonlara karar ta-

yasanın 90 nci ve T. B. M. Meclisi Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
desi gereğince, Başbakan, Devlet bakan
ları,, Refet Sezgin ile Hüsamettin Atabey
li hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair önergesini incelemek üzere 
kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundaki açılı; üyeliğe seçim (9/18) 323:324 

ruhinden itibaren 30 ar günlük sür© verilmesi 
kajbul olundu. 

Yapılan 4 davete rağmen toplatnamıyaGi 3, 4 
ve 5 numaralı Soruşturma Hazırlık komisyon
larının durumuna dair Başkan, açıklamalarda 
'bulundu ve yapılan görüşmelerden sonra, adı 
geçen komisyonlara karar tarihinden itübaren 
30 ar günlük süre verilmesi kabul eıdilıdi. 

İçel Milletvekili Caıvit Okyayuz'um 10 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonundan, 

Cumlhuriyelt Senatosu Balıkesir Üyesi Cema
letitan înkaya'nm 14 numarah Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundan, 

CumihuTuyât (Senatosu Edime üyesi Nafiz 
Ergeneli'nim 15 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundan, 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nazif Ça
ğatay'ın 15 numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonundan, 

ISamsun Milletvekili Doğan Kitaplı'nın 16 
rı,uma.r!alı iSoruşjturma Hazırlık Komisyonmdan 
ve, 

İstanbul Milletvekili İsmail Arar'ın da 17 
numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyomundan 
çekildiklerine dair önertgeleri ile, 

Cumhuriydt Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu, 

Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal, 
Zonguldak Milletvekili CaJhit Karabaş ve, 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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iKonya Milletvekili Sadi Koçaş'm Bakanlar 
Kurulumda görev almaları sebebiyle üyesi bu
lundukları Soruşturma Hazırlık komisyonların
dan çekilmiş sayıldıkları Genel Kurulun bilgi-
ısiaıo sunuldu. 

3, 4, 10,14, 15,16,17 ve 18 esas esas numaralı 
Soruşturma Hazırlık komisyonlarındaki açık 
üyelikler'3 seçimlerin birlikte yapılması kabul 

olumdu. Yapılar seçimler ısionucunia çoğunluğun 
sağlfaamaidığı anlaşıldığından, 

Birleşime ısaat 16,49 da son, verildi. 
Başkan Kâtip 

Başjkanvekili Ordu 
Kemal Ziya Öztürk Memduh Ekşi 

Kâtip 
Çankırı 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

— BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 

KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet MeclM 
Birleşik Toplantısının 7 nci Birleşimini açıyo
rum;. 

Çoğunluğumuz vardır görüşmelere başlıyo
ruz. 

ıSayın Mehmet Zeki Adıyaman, Türkiye'de 

asayişin nasıl düzeleceği konusunda gündem dı
şı söz talebinde bulunmuşlardır. 

Bu konu bugünkü gündemimizin birinci 
maddesinde esasen yer almakta olduğundan si
ze söz veremiyorum efendim. 

Gündeme geçiyoruz. 

II - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Di
yarbakır ve Siirt illerinde 26 . 4 . 1971 günü 
saat 24,00 ten itibaren bir ay süre ile ilân edi
len Sıkıyönetim hakkındaki, Bakanlar Kurulu 
Kararının onaylanmasına dair Başbakanlık tez
keresi (3/71) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Memleketimizde uzun süreden beri 

gözlemlenen çıkarcı çevrelerin tutumu ile anar
şik nitelikteki eylem ve davranışların sadece 
kamu düzeni ve güvenliğini bozucu amaçlara 
yönelmiş olmayıp aslında ideolojik maksatlarla 
Devletin temel nizamına, yurt bütünlüğüne, va
tan ve lâik Cumhuriyete karşı kuvvetli ve ey
lemli bir kalkışma mahiyeti aldığını gösterir 
kesin belirtilerin meydana çıkması nedeniyle, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasmnın 124 ncü 
maddesi gereğince istanbul, Kocaeli, Sakarya, 
Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, 
Hatay, Diyarbakır ve iSiirt ilerinde 26.4.1971 
günü saat 24,00 ten itibaren bir ay süre ile Sı
kıyönetim ilânı Bakanlar Kurulunca 26.4.1971 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyetin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onamasına sunulmasını arz ederim. 

Prof. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin sayın üyeleri; 

Müzakerelerden önce kısa bir mâruzâtta bu
lunacağım : Yeni Anayasamızın yürürlüğe girdi
ği tarihten bugüne kadar Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde iki defa Sıkıyönetim istemi ve sekiz 
defa da Sıkıyönetimin uzatılması istemi müzake
re edilmiştir. 
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Bu müzakerelerde takibedilen usul: Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı içtü
züğünün 26 ncı ve 28 nci maddelerinin delâlet-
leriyle Millet Meclisi içtüzüğü ve bir de Ana
yasamızın 124 ncü maddesinin mâna ve ruhu 
görüşmelerde esas alınacaktır. 

Bu bakımdan, tezkere ve kararnamenin iza
hı sadedinde ilk sözü Hükümet adına İçişleri 
Bakanı Sayın Hamdi ömeroğlu'na veriyo
rum. 

Buyurunuz Sayın Hamdi ömeroğlu. . 
İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 

— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Bakanlar Kurulunca 26 Nisan 1971 Pazar
tesi günü saat 24.00 te başlamak üzere ve 1 ay 
süre ile Ankara, İstanbul, izmir, Kocael, Sa
karya, Zonguldak, Eskişehir, Adana, Hatay, 
Diyarbakır ve Siirt illerinde ilân edilen Sıkıyö
netimin gerekçelerini açıklamak ve bu konu
da Yüce Heyetinizin onayını istemek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Aslında aynı ortam içinde yaşadığımız için 
bu gerekçeler ve bizi bugün Sıkıyönetime gö
türen nedenler Yüce Heyetinizce de çok iyi bi
linmektedir. Bu itibarla mâruzâtım kısa ola
caktır. 

Bugün esefle görmekteyiz ki, güzel vatanı
mız çeşitli yıkıcı ve bölücü akımların âdeta 
bir açık pazarı haline getirilmek istenmektedir. 
Şimdi sizlere bu yıkıcı ve bölücü akımların son 
günlerde ortaya çıkan hain teşebbüslerinden 
bâzı örnekler arz edeceğim. 

1. Aşırı sağ faaliyetler: 
Lâikliğe aykırı olaark Devletin sosyal, (eko

nomik ve hukukî temel nizamlarını dinî esas 
ve inançlara dayandırmak istiyen aşırı sağ faa
liyetlerin esas amaç ve hedefinin demokratik ve 
lâik Cumhuriyeti temelinden yıkmak olduğu 
kesinlikle sabit bulunmaktadır. Lâik Devlet 
©sasına aykırı olarak güdülen bu gaye, Dev
let ve idare şeklinin temelinden değiştirilerek 
Halifeliğin getirilmesi ve şeriat ahkâmının top
lum hayatının her safhasına hâkim kılınmasını 
esas almaktadır. Bunun sonucu olarak Orta
çağlarda görülen koyu taassup zihniyetinin 
toplum hayatının her safhasını etkileyerek din 
ve mezhep kavgalarının başlatılması, mezhep 
farklılıklarından doğacak ihtilâflarla sonu belli 

olmıyan karanlıklara ülkeyi sürüklemek istida
dı gösterdiği aşikâr bir şekilde meydana çık
mışta?. 

Din esasına dayalı Devlet kurma çabaları
nı sürdürenler, bu tutum ve davranışlariyle ve 
halife olmıyan memlekette ibadetin yerini 
bulmıyacağını, şeriatı tatbik etmiyen hükü
metlere itaat ve itibar edilmiyeceğlni her ve
sileyle ileri sürerek yıkıcı ve bölücü faaliyet
lerini devam ettirmektedirler. Bu düşüncenin 
sahipleri, kendileri gibi düşünmiyenlere karşı 
âdeta cihad ilân edecek kadar ve onlara kar
şı her hareketi reva görme gibi karanlık ve 
dengesiz bir tutumun içindedirler. 

Öte yandan, lâiklik ilkesine aykırı ümmetçi 
devlet fikrini tahakkuk ettirmek istiyen bu 
gibi kimselerin, gayelerine vâsıl olmak için 
gizli teşkilâtlar kurdukları ve bu teşkilâtların 
yurt dışından beslendiği de kesinlikle tesbit 
olunmuştur. Mensuplarını kendi ideallerine 
göre eğitebilmek için gizli seminerler düzen
ledikleri ve bir İslâm doktrini hazırlığı içinde 
oldukları kesinlikle bilinmektedir. Aşırı sağın, 
bugün bu faaliyetlerle demokratik ve lâik Cum
huriyetimize kastedici bir istikamette olduğu 
anlaşılmıştır. 

2. Aşırı sol : 
Aşın solun memleketimizde güttüğü asıl 

hedef, mevcut Devlet düzenini, şehir ve kır 
gerillacılığının her çeşit faaliyetleriyle ve ken
di düşüncelerine uygun bir siyasal örgütün 
önderliğinde işçi, köylü ve gençliği de ayak
landırarak halk savaşı yoliyle yıkmak ve ye
rine Marxsist, Leninist veya Maocu bir devlet 
düzeni kurmaktır. Kendi ideolojilerine uygun 
sistemi yerleştirmek için silâhlı saldırılara gi
rişmişlerdir. Kendi içlerinde dahi ideolojik mü
cadele halinde olan bu gruplar, faaliyetlerini 
devam ettirebilmeleri için gerekli parayı temin 
bakımından son zamanlarda banka soymak, 
adam kaçırmak, tehditle para istemek yolla
rını seçmişlerdir. Başta büyük şehirlerimiz ol
mak üzere her gün yurdun birçok yerlerinde 
patlamalar, silâhlı çatışmalar, arzuladıkları 
tedhiş ve terör havasının yaratılmasını sağla
mak için hâlâ devam ettirilmektedir. Önceleri 
bir korku havası yaratmak için başvurulan bu 
eylemler, artık hayata kasteder bir mahiyet ka
zanmıştır. Bu sebeple vatandaşlarımız, her an 
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bir köşeye bırakılmış patlayıcı maddelerle bir ! 
uzvunu kaybetme veya hayatından olma endi
şesi içinde ve huzursuzdurlar. 

Silâhlı kişiler «vlere baskınlar yapmakta ve 
istedikleri paraların kendilerine teslim edilme
mesi halinde adam kaçırmaktadırlar. Ayrıca, 
evlere yapılan silâhlı baskınlarla soygunlar dü
zenlenmektedir. Aşın sol militanların giriş
tikleri bu tdp faaliyetler, huzursuzluğa alışmış 
bir kısım suça mütemayil kimselerin de cesa
retlerini artırmakta, doiayısiyle onları da ay
nı şekilde davranışlarda bulunmaya itmekte
dir. Bu durumda vatandaşlarımız, âdeta eşki-
yanın artık dağda değil, şehirde olduğu inancı 
içinde ve her ian silâhlı bir soyguncunun umul
madık ziyaretini beklemenin rahatsızlığına düş
müş bulunmaktadır. 

İdeolojik nedenlere dayalı bu faaliyetlerle 
sağlanan paralar gizli örgütlerin silâhlanması, 
yurt içinde bâzı eğitim merkezlerinin kurulma
sı, bir kısım teşkilât mensuplarının bu konuda 
gerekli eğitimi görmek için Elfetih Teşkilâtına 
gönderilmesinde kullanılmaktadır. Nitekim, da
ha önce yakalanmış ve haklarında takibat ya
pılmış olanlara ilâveten iki gün önce hudutta 
üç yüksek okul öğrencisi yakalanmış ve Elfe
tih örgütüne, eğitim görmek üzere gitmek iste
diklerini itiraf etmişlerdir. Burada eğitim gö
renlerin yurda döndüklerinde militanların eği
timlerini temin konusunda dağlık bölgelerde 
eğitim kampları kurmayı plânladıkları sabit ol
muştur. Devleti yıkmayı hedef edinmiş bulu
nan sol akım mensuplarının kendi ideolojilerine 
yakın yabancı ülkelerle temas kurmak için, bu
gün resmî kuruluşlarımızın elinde dahi bulun-
mıyan yüksek takatli alıcı - verici telsiz cihaz
larını elde ettikleri son günlerde yapılan bas
kınlar sonucu ele geçirilen cihazların tetkiki ile 
sabit olmuştur. 

Netice olarak; aşırı solun başka alternatif 
tanımıyan, silâhlı mücadele ile, gerillâ ve halk 
savaşlariyle mevcut düzeni değiştirmenin azim 
ve fiilî davranışı içinde olduğunu kesinlikle be
lirtmek isterim. Bu maksatladır ki, sivil - as
ker, aydın kesiminde, gençlik çevresinde, işçi 
ve köylü kitlelerinde tahriklerini artırmışlar, 
güvenlik kuvvetlerine, kanunlara, nizam ve hu
zura karşı cüretkâr bir savaşa girmişlerdir. 

Bunların her derecedeki okullara, çeşitli mü
esseselere, hattâ millî güvenliğimizin en büyük 
dayanağı olan Silâhlı Kuvvetlerimize dahi sız
ma arzu ve teşebbüsleri tesbit edilmiştir. Esefle 
itiraf etmek gerekir ki, tarafsız, tedirkin ve 
ümitsiz geniş halk topluluğu, üniversite hoca 
ve idarecilerinin büyük bir çoğunluğu geleceğin 
korku ve endişesi içindedirler. 

Aşın sağ ve aşırı solun üniversitelerimizde 
güttüğü gaye, Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet 
ettiği Türk Gençliğinin gerçek Atatürk'çü ül
külere göre değil, kendi sakat ideolojilerine gö
re eğitilmelerini gerçekleştirmektir. Böylece, 
Büyük Atatürk'ün «Türk Milletini muasır me
deniyet seviyesine ulaştıracağım.» sözünün ger
çekleşmesine sekte vurmak ve yarınlarımızı 
emanet edeceğimiz gençlerin bu yapıcı ve yük
seltici ülkü ile yetişmelerine mâni olmak iste
mektedirler. 

Ayrıca, öğrenime imkân bulunamaması se
bebiyle bugün artık birkaçı müstesna bütün 
üniversiteler ve yüksek okullar süreli veya sü
resiz olarak kendi yöneticileri tarafından ka
patılmış bulunmaktadır. Nitekim, bir süreden 
beri kapalı bulunan ve iki gün önce tedrisata 
açılmak istenen Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesinde sağcı ve solcu öğrenciler çatışmışlar ve 
sonunda iki öğrenci ellerinde dinamit patlaması 
sebebiyle ağır şekilde, dört kişi de muhtelif 
yerlerinden tabanca kurşuniyle hafif şekilde 
yaralanmışlar ve bu durum karşısında öğretim 
imkânını kaybetmiş bulunan bu Fakültenin ye
niden süresiz olarak kapatılması zarureti hâsıl 
olmuştur. 

Bu durum da göstermektedir ki, artık bugün 
bu ilim yuvalarımızda gerek öğretim üyeleri 
bakımından, gerek öğrenciler bakımından eği
tim yapabilme imkânı maalesef kalmamıştır. 

Netice olarak; bu hareketlerin Türkiye'nin 
istikbaline kastettiği ve bir merkezden idare 
olunduğu elimize geçen gizli belgelerle tereddü
de mahal bırakılmıyacak şekilde tesbit olun
muştur. 

3. Bölücülük faaliyetleri : 
Türkiye Devletinin, ülkesi ve milletiyle bö

lünmez bir bütün teşkil ettiği Anayasamızın 
kesin ve âmir bir hükmüdür. Hiçbir inanç, 
hak ve hürriyetin bu Anayasa hükmüne aykırı 
olarak kullanılmaması gerekirken, Anayasanın 

297 — 



T. B. M. M. B : 7 28 . 4 . 1971 O : 1 

bahşettiği haklar bilerek kötüye kullanılmış ve 
Devlet ve milletin bütünlüğü ilkesine kasteden 
bir mahiyet kazanmıştır. Devletin ve yurdun 
bütünlüğünü bozmayı amaç edinen bölgeci ve 
bölücü faaliyetlerin esas hedefi, yurdumuzun 
önemli bir parçasını koparıp ayırmak gayesine 
yönelmiş bulunmaktadır. 

Gerçekleştirilmek istenilen gayenin farklılı
ğına rağmen, aşırı sol da Türkiye halklarından 
bahsederek bu amacı güdenlerle işbirliğine gir
miştir. Aynı maksatla çalışan ve muhtelif dış 
kaynaklardan yardım gören aşırı sağcıların da 
kesin faaliyetleri de tesbit edilmiş bulunmakta
dır. 

Yurdumuzu bölmeye matuf bu yıkıcı hare
ketlerin de yine yurt dışından ve muayyen mer
kezlerden yönetildiği ve tahrik edildiği kesinlik
le tesbit olunmuştur. Bunlar da meşum emelle
rini gerçekleştirebilecekleri müsait vasatın yak
laşmakta olduğu inancı içinde bir hazırlığa gir
miş bulunmaktadırlar. Bu hazırlıklara küçük 
bir örnek olmak üzere, kendi yiyecek ihtiyaçla
rını dahi teminden âciz 15 hanelik küçücük bir 
köyde her biri dört, beş bin lira değerinde kö
yün hane sayısından fazla, uzun namlulu, yep
yeni modern silâhların yeraltından çıkarılmış 
olduğunu da belirtmek isterim. 

Gerillâ harekâtını başlatmak üzere bölge 
şartlarına uygun mahallî teşkilâtlanmalara gi
dilmiştir. Gerillâcıların faaliyetlerini destekle
mek için onlara saklanma ve barınma yerleri 
temin etme gibi gayretlerin içine girilinmiş bu
lunmaktadır. 

Bu haliyle bu faaliyetlerin vatan ve Cum
huriyete karşı ciddî bir tehdit ve tehlike teşkil 
ettiği tereddüde mahal bırakılmıyacak şekilde 
tesbit olunmuştur. 

4. Dikta heveslileri : 
İBu grupu Türkiye'de mutlak bir dikta reji

minin kurulmasını arzu edenler teşkil etmekte
dir. Bunlar, rengi bile belli olmıyan dikta he
veslileridir, Türkiye'nin kurtuluşunun ancak 
ve ancak kendileri tarafından gerçekleştirilebi
leceği vehmi ve hayati içerisindedirler. Dağıt
tıkları çeşitli bildirilerle kamu oyunu bulandır
makta, huzursuzluğu artırmakta ve tereddütlere 
sebebiyet vermektedirler. Hedefleri; demokra
tik ve lâyık Cumlhuriyet rejimini yıkmak oldu

ğu kesinlikle belli olan bu kişilerin, meselelerin 
hal çaresini bir diktada görmekte ve bu sebep
ten de demokratik idare sistemini itibardan dü
şürmeye gayret sarf etmekte oldukları tesbit 
olunmuştur. 

Ayrıca şu hususu da belirtmek isterim ki; 
Hükümetimizin görev başında bulunduğu kısa 
süre içinde Anayasanın öngördüğü reformların 
gerçekleştirilmesi, huzur ve asayişi bir an önce 
sağlanması için hızlı çalışmalara, incelemelere 
ve. programlar hazırlamaya giriştiği bir sırada 
anarşistler, üniversite ve diğer yüksek okulla
rın kapanmalarını sağlamışlar, vatandaşların 
ve toplumun huzur ve sükûnunu bozmaya mu
vaffak olmuşlar, Anayasanın öngördüğü temel 
hak ve hürriyetleri ayaklar altına alarak iş ha
yatını bile felce uğratmışlardır. 

Kavuşacağımız huzur ve sükûnun Türk eko
nomisini de istikrara kavuşturacağına ve nor
mal mecrasına sokacağına inanıyoruz. 

Hükümetimiz, yukarıdan beri arz ettiğim 
fakat ayrıntılarım ve belgelerini Devlet güven
liği nedeniyle ve sadece bozguncuların işine ya-
rıyacağı endişesiyle açıklıyamadığım, ama mev-
sukiyetinden ve doğruluğundan hiç şüphe etme
diğimiz istihbarata dayanarak çeşitli eğilimler-
deki vatan düşmanlarının toptan bir ayaklan
manın hazırlıkları içinde oldukları ve fiilen baş
lamış ve yürümekte olan şdhir, başlamak üzere 
olan kır gerillâları eliyle sebotajlar, banka soy
malar, adam kaçırmalar ve öldürmeler, en ma
sum yerlere dahi dinamit atmalar şeklinde ve 
vatan ve Cumhuriyetimize karşı kuvvetli ve ey
lemli bir kalkışma olduğu kesin inancı iledir ki 
11 ilimizde sıkıyönetim ilânını zorunlu görmüş
tür. 

Yüce Heyetinizin bu kararı onaylaması bu 
vatan düşmanlarını hüsrana uğratacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri; şu ana kadar yaptığım açıklamalarla bel
ki 'gözlerinizin önüne karanlık bir tablo sermiş 
bulunuyorum. Fakat hemen arz edeyim ki, ka
ramsarlık ve ümitsizliğe kapılmak için de he
nüz hiçbir sebep yoktur. Ancak şurası da ger
çektir ki, şu andan itibaren kaybedeceğimiz 
her dakika, bizi ileride telâfisi çok daha zor 
durumlarla karşı karşıya bırakabilir. Bizim 
ümit ve kuvvet kaynağımız, huzur ve sükûn 
içinde kalkınmak istiyen Yüce Milletimizin 
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sağduyusu ve onun vekilleri olan sizlerin isa
betli kararlarınız ve Türk Vatanının ve bağım
sızlığının şerefli bekçisi olan Kahraman Ordu
muzun vazife şuurudur. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, şu ana kadar 
grupları adına ve kişisel görüşlerini bildirmek 
üzere kaybolan ve sırada bulunan arkadaşların 
isimlerini okuyorum : 

ISayın Turhan Feyzioğlu; Millî Güven Par
tisi Grupu adına, 

ISayın Kadri Kaplan; Millî Birlik Grupu 
adına, 

ISaym Kemal Demir; Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına. 

Kişisel görüşlerini ifade etmek üzere kay
dolanlar; 

Sayın Tayfur Sökmen, Sayın Kasım Gülek, 
ISaym Fatma Hikmet ismen, Sayın Mehmet Ali 
Ayfbar, (Sayın Hidayet ipek, ıSayın Yusuf Ziya 
Yılmaz. Sayın Hilmi i^oüzar. 

Şimdi söz sırası, Millî Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Turhan Feyzioğlu'nundur. Sayın 
Feyzioğlu, buyurunuz efendim. 

rak kabul etmeleri taJbiîdir. Anayasamız da, Sı
kıyönetim Kanunumuz da bu görüşü açıkça or
taya koymuştur. 

Devlet tehlikeye düştüğü zaman, vatan ve 
millet bütünlüğü sarsılmak istendiği zaman 
vatanın, milletin öbütünlüğünü ve nitelikleri 
Anayasamızda sayılmış olan Cumhuriyetin bu 
temel niteliklerini tehdideden birtakım eylem
ler, anarşik davranışlar tehlikeli bir noktaya 
geldiği zaman, Sıkıyönetim ilân edilmesi müm
kündür, doğrudur. Geçen yıl da Türkiye'de bir 
Sıkıyönetim ilân edilmiş ve o zaman da grupu-
muz görüşlerini aynı anlayış içinde ortaya koy
muş idi. 

Her vesile ile belirttiğimiz gibi; hürriyet, 
anarşi olmıyan yerde yaşar. Bu nebat, anarşi 
ortamında yetişmez ve gelişmez. Şu halde Sıkı
yönetim, hürriyetlerin (bütünü ile ortadan kalk
masına, Devletin temellerinin sarsılmasına im
kân vermemek için, geçici bir müddetle temel 
hak ve hürriyetlerin işleyişinde bâzı fedakârlık
lara milletin katlanması demektir. 

Biz, son Hükümet kararını bu açı'dan ince
ledik. Memleketimizin içinde bulunduğu şartla
rı objektif şekilde değerlendirdik ve bu anlayış
la görüşümüzü teslbit ettik. 

Biraz önce Saym İçişleri Bakanımızı dinle
miş bulunuyoruz. İçişleri Bakanı, hakikaten 
takdire şayan bir açıklıkla bâzı meselelerin üs
tüne yürümüştür. Birtakım meseleleri, kelime
leri örtmeden ortaya koymuştur ve Devletimi
zin, vatan ve millet bütünlüğümüzün, Cumhuri
yetimizin, hür demokratik rejimin ne gibi teh
likelere mâruz olduğu konusunda kimsede te
reddüt bırakmıyacak açıklıkta bâzı kesin beyan
larda bulunmuştur. 

Diktacılar vardır; rengi belli olsun, olma
sın, fakat «mutlaka bir dikta idaresi kurulsun» 
tarzında düşünenler vardır. 

Vatan ve millet (bütünlüğünü parçalamak 
için çalışanlar vardır ve bunlar örgütlenmişler
dir, örgütlenmeye devam etmektedirler. Türki
ye'de bir iç savaş çıkarmanın hazırlıkları ileri 
bir noktaya varmıştır. 

Türkiye'de «Lâik Devlet» in temellerini yık
mak için çalışanlar vardır. 

Ve nihayet Türkiye'de - kanaatımca son de
recede örgütlü olan ve birazdan temas edece
ğim ve üzerinde ısrarla duracağım - komünist 

M. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) — Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Hükümetin 11 ilde Sıkıyönetim ilân etme 
kararı hakkında, Millî Güven Partisi Grupunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Bilindiği gibi Sıkıyönetim, Devlet ve toplum 
hayatında fevkalâde ağır istisnai şartların or
taya çıkması halin'de başvurulan ve istisnai vas
fı unutulmamak icalbeden bir idare tarzıdır. Sı
kıyönetim, Anayasanın ve kanunun tâyin ettiği 
ve düzenlediği bir hukukî müessesedir, ibir hu
kukî yönetim şeklidir. İlân şartları ve usulü, 
Anayasamızın 124 ncü maddesinde belirtilmiş 
olan Sıkıyönetimin ne şekilde işliyeceği de, Sı
kıyönetim Kanununca belli esaslara bağlanmış
tır. Sıkıyönetimde, normal zamanlarda yürür
lükte olan hürriyetler sınırlandırılır; bunlardan 
bir kısmı geçici bir süre için tatil edileibilir. Bu 
bakımdan insanların, ancak hürriyet içinde mut
lu olabileceklerine inanan, hürriyetçi görüşlere 
inanan insanların sıkıyönetimi, ağır şartlar al
tında 'başvurulan istisnai bir yönetim tarzı ola-
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bir dikta idaresini kurmak için çalışan insanlar 
vardır. 

Sayın Bakan bu 4 kategoride topladığı teh
likeleri, benim söylediğim sırayla değil, başka 
bir sıra içinde ve fakat her biri üzerinde ehem
miyette durarak belirttiler. 

«Lâik Devlet» ile ilgili tehlikelere ve komü
nizm tehlikesine çeşitli vesilelerle bu kürsüde 
temas ettik. Biraz evvel Sayın Bakanın da ağ
zından duymakla memnun olduğum, «Türk Mil
letini, Türkiye halkları sözü ile paramparça et
mek istiyenler vardır» sözünü, bu kürsüye yıl
lardan beri belgeleriyle getirdik. Türkiye'de bu 
tehlikeler yeni değildir arkadaşlar ve yaralar 
büyümüştür, yaygınlaşmıştır. Bu sebeple Sıkı
yönetim ilân etmek kâfi değildir. Hükümetten 
bâzı ricalarımız olacaktır : 

Sıkıyönetimin, daha evvel bâzı tatbikatı gö
rüldüğü gibi, yine de beklenen sonucu verme
mesi halinde, memleketin son ümitlerinin de or
tadan kalkması ve bugün bastırılmak istenen 
tehlikelerin büsbütün azgın hale getirilmesi, es
kisinden daha kuvvetle Sıkıyönetim idaresi so
nunda başkaldırmaları tehlikesini önlemek için, 
dikkatli ve uyanık olmak zaruretine temas ede
ceğiz. (M. G. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Bu arada, Anayasa konusuna da temas etme
yi vazife sayıyorum; son günlerin aktüel konu
su haline geldi. 1961 Anayasasına birçok kusur
lar bulunma ortamı içine girdik. 

Değerli arkadaşlarım; hemen ifade edeyim; 
yıllarca evvel bu kürsüde ifade ettiğim keli
me ile, 1969 dan önce milletimizin önünde 
belirttiğimiz resmî beyannamemize koyduğu
muz cümlelerle ifade edeyim: Anayasa Allah 
yapısı değildir, kul yapısıdır, insanın yaptı
ğı her eser gibi kusurları olabilir. Bu itibar
la Anayasanın değişmezliği diye bir şey düşü
nülemez. Ancak, 1961 Anayasasının hürriyetçi, 
demokratik bir Anayasa olduğunu, dengeli bir 
Anayasa olduğunu, insan haklarına dayalı, 
millî, demokratik, lâik ve sosyal hukuk dev
letini sağlam temeller üzerine kurmuş olduğu 
gerçeğini açıkça söylemek zarureti vardır. Ana-
yasının uygulanmasında birtakım gevşeklikler
den, Anayasayı bilerek veya bilmiyerek ters 
yorumlama eksik uygulama, yanlış uygulama 
sonucu ortaya çıkmış birtakım kusurları da 
kanun metinlerine yükliyecek olur isek, bu 

takdirde bilmek lâzımdır ki, en mükemmel 
; metinleri yapsanız; bu çeşit gevşek ve ters bir 

uygulama ile Anayasanın ruhuna 180 derece
lik zıt olan birtakım yorumlarla yapacağınız 
en güzel eseri tersine çevirmek istiyecekler 

: bulunabilir. 

I Anayasanın metninde ve gerekçesinde, Ku
rucu Meclis müzakerelerinde açıkça bu Anaya-

! sanın, hürriyeti tahribetmek hürriyetini kim-
! şeye vermediği belirtilmiştir. Totaliter, teok

ratik, faşist, komünist bir düzen kurmaya yö
nelecek her türlü faaliyeti, 1961 Anayasasının 

I hukuk dışı saydığı ve kesinlikle reddettiği 
şüphe götürmez. 1961 Anayasası aslında, bu
gün hepimizin ıstırabını çektiğimiz, sınıf kav
gası tahrikçiliğini, ırk ve mezhep ayrılığı kö-
rükleyiciliğini, millet bütünlüğünü parçalama 
gayretlerini, şahıs diktası,, zümre ve sınıf dik
tası kurma gayretlerini menetmiş olan bir Ana-

! yasadır. 
Anayasamız, çağdaş hür ve demokratik re-

I jimlerin anladığı mânada sosyal adalete ve 
I sosyal güvenliğe yer vermiştir. Fakat Türk 

milletini bu hedefe ulaştıracak olan ilkelerin 
ve hükümlerin yanında, hür demokratik re
jimin yaşaması için şart olan hür teşebbüssün, 
çalışma ve sözleşme serbestisinin de güvenlik 
ve kararlılık içinde devam etmesini Devlete 
vazife olarak vermiş olan dengeli bir Anaya
sadır. Sosyalist bir dikta rejimi kurmayı hiç
bir zaman düşünmemiş olan ve sosyal devleti, 

ı çağdaş hür demokratik ülkelerin anladığı mâ
nada tarif etmiş, sınırlamış olan bir Anayasa
dır. 

Bu Anayasa tek kalıp siyasi faaliyeti ka
bul etmediği için, iktisadi ve siyasi alandaki 
çeşitli eğilimlerin hür bir düzen içinde yanya-
na faaliyet gösterebilmesine imkân veren, 
fakat faşist veya sosyalist bir dikta düzeni 
kurulmasını kesinlikle reddeden, Türk milli
yetçiliğini de hâkim ilke olarak kabul etmiş 
olan bir Anayasadır. 

Anayasamızın aşırı sağa ve aşırı sola kapa-
I lı olan bu özellikleri - biraz önce de belirtti

ğim gibi - ters yorumlarla ye uygulama hata-
| lan yüzünden millî hayatımızda yeteri kadar 

hâkim olamamıştır. Bu uygulamadan doğan 
| sonuçlar,, Anayasamızın bâzı sarahat getirici 
1 hükümlere çok sıhhatli olan temel ilkelerine 
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dokunmadan, şurasında burasında bugünün 
ihtiyaçlarına cevap veren düzeltmelere zaru
ret doğurduğu inancını paylaşıyoruz ve bu 
inancı bir süreden beri açıkça bu kürsüden 
ifade etmiş bulunuyoruz. 

Öte yandan; 10 yıllık tecrübe, Türkiye'yi 
yeni problemlerle karşı karşıya getirmiştir. 
Devlet hayatı ve millet hayatı yerinde dur
muyor. 10 yıl önce, Türk milletinin geçirdiği 
birtakım tecrübeler vardı; birtakım ters uy
gulamalar ve bunlara çare bulma ihtiyacı var
dı. Aradan geçen 10 yıl zarfında, o gün göze 
görünmiyen birtakım tehlikeler ve meseleler ön-
plâna çıkmış, ehemmiyet kazanmış; 10 yıl ön
ce yürekleri işgal eden meselelerin yanında bu
gün hepimizin yüreğini ve kafasını işgal eden 
birtakım başka meseleler ve tehlikeler önplâna 
geçmiştir. O halde hiç şüphe yoktur ki, bir mil
letin Anayasası o milletin ihtiyacına cevap 
vereceği için, Türk Devletinin, Türkiye Cum
huriyetinin Anayasası bu açıdan ve gelişen di
namik bir cemiyetin ihtiyaçları bakımından 
ele alınabilir; tapu değildir. 

Fakat bu Anayasanın aslında yalnış tercih
ler yaptığı; aşırı sola veya aşırı sağa açık ka
pılar bıraktığı yolundaki ithamlar, yersiz ve 
haksızdır. Enver Ziya Karal, Kurucu Meclis 
adına Anayasanın tümü üzerinde cere
yan eden müzakerelerde açıkça bu gerçeği ifa
de, etmiştir. Komisyon Başkanı «Anayasamızın 
ikinci özelliği, doktrinci bir Anayasa olmayı
şıdır. Anayasamız, bu gibi müfrit temayüllere 
kapılarını sımsıkı kapamıştır.» diyordu. Uygu
lamada kapanamadı. 

Komisyon sözcüsü, «Komünizm propagan
dasına bu Anayasa açık mı olacaktır?» sorusu
na cevaben, «Hürriyeti imha edici faaliyetleri 
meneden, realist bir hürriyet anlayışını ken
disine temel yapmış bir Anayasadır. Bir şa
hıs, Anayasanın ruhuna ve açık hükümlerine 
zıt fikirleri yayarsa, meselâ komünist propagan
dası yaparsa, bunun 20 nci maddede ifadesini 
bulan fikir hürriyetinin şümulüne girmesi ba
his konusu olamaz. Zira, böyle bir propaganda
ya müsaade etmek, Anayasanın 2 nci maddesin
de belirtilen demokratik olma, insan hak ve 
hürriyetlerine dayanma ve hukuk devleti umde-
leriyle bağdaşmaz. «Hatip, insan Hakları Ev
rensel beyannamesinin 30 ncu maddesini hatır

latıyordu;» Bu beyannamede bulunan haklar
dan hiçbiri, temel hak ve hürriyetlerin tahribi 
için kullanılamaz veya bu tahribe müsaade eder 
tarzda yorumlanamaz» Bu maddeyi hatırlata
rak, «Bizim Anayasamızın temelinde yatan an
layış ta budur. O bakımdan ne eksiği, ne de faz
lası vardır.» beyanında bulunuyordu. 

Bu Anayasayı, bu kadar açık beyanlar, bu 
kadar açık ifadeler, 19 ncu, 57 nci maddesi ve 
gerekçesi, müzakere zabıtları muvacehesinde bi
raz evvel tasvir edilen ve yıllardanberi yakın
dığımız yıkıcı faaliyetlerin cirit attığı bir mem
leket manzarası yaratır metin olarak ve «her-
şey Anayasa değişikliği ile halledilir» zihniyeti 
içinde, sadece bu noktaya dikkatleri toplamak 
hatalı olur. Tekrar ediyorum: Kararlı, inançlı 
tutum olmazsa, ne kanun metni, ne sıkıyönetim 
gibi bir idarenin verdiği imkânlar, bu fesat 
hareketlerini söndürmeye kâfi gelmez. Yüreği
nizde duyacaksınız, inançla uygulayacaksınız. 
Başka türlü bunun içinden çıkmak mümkün 
değildir. (A. P. ve M. G. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) Kaybedilecek vakit kalmamıştır. 
Devlet hayatının temellerine inen tehlikeler ge
lip çatmıştır. 

Bir noktada bir kanser değil, metastas yap
mış hadise vardır: 

Sayın Bakan örnek veriyor: «Gidip yurt dı
şında gerilla eğitimi göreceklermiş. Gelecekler, 
dağ başlarında, şehirlerde gerilla savaşı yapa-
caklarmış.» Kimdir bu yakalananlar? Öğretmen 
adaylarınızdır. 

Gençlerinizin kaderlerini, milleitinizin gele
ceğini emanet ettiğiniz bir müessesede okuyan 
gençlerniz yurt dışındaki Marksist eğilimli 
Hahbaş'in emrinde eğitim görecek noktaya 
kadar gelmişler ise, eğitim kurumlarınızın içi
ne kadar komünist militanlar sızmış, yerleş-
cmiişlerse, resmî Devlet müesseselerinin duvar
larında Atatürk resmi yerine duvar boyu Mao 
resimleri asılır hale gelmiş ise, bellidir ki, bu
nu halletmek bir kanun maddesi meselesi de
ğildir inanç meselesidir, üstüne yürüme mese
lesidir. (M. G.. P. sıralarından alkışlar) Sıkı
yönetime veya Sıkıyönetimsiz bunun üstüne 
yürüme meselesidir. 

iSevgil arkadaşlarım, biz İnsan Hakları Ev
rensel Beyannamesinin, Avrupa insan Hakları 
Sözleşmesinin hükümlerine muvazi olarak 
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Anayasamızın 10 ncu madesine, belki 11 nci 
maddesine hükümler eklenmesine taraftarız.' 
OBıııgüıı ifade etmiyoruz bunu. 12 Mart Muhtı
rasından evvel, seçimlerden evvel ve resmî, 
millet önünde taahhüdolarak ilân efttliğinıiz 
beyannameımiızde belirttik ki; Alman Anaya
sasının 18 nca maddesine, insan Hakları Evren
sel Beyannamesinin 29 ncu, 30 ncu maddeleri-
ne muvazi olarak apaçık bir maddeyi Anaya
samıza koymak faydalı olacaktır, ters :^orum-
ları önlemek için, ma/köatflı fesatlı yorumları 
önlemek için. Demelidir ki; «Bu anayasada 
yer alan halk ve hürriyetlerden hiçbirisi sınıf, 
ırk, mezhep kavgası yaratmak, Tarik Devleti
nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün ol
duğuna dair teimleO. Anayasa * hükmünü çiğne
mek için kullanılamaz.» demelidir ki; «Bu ana
yasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri 
insan hak ve hürriyetlerine dayalı millî, demok
ratik, lâik, sosyal hukuk devleti diye vasıf
landırdığımla Türk Devletini yıkmak için yo
rumlanamaz, bu istikamette tefsir edilemez.» 

Hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında hak
ların öttün® diokunulamıyacağı gerçeği, yanında 
Anayasanın metninde, gerekçesinde serpiltmiş 
olarak bu hüküm bulunmakla beraber bu mad
deye sarahaten kamu yararı, genel ahlâk, ka
mu düzeni, milî güvenlik gibi sebeplerle bu 
Ihak ve hürriyetlerin sınırlanabileceği bedaSıa-
tini, tabiî gerçeğini, ilmî gerçeğini ilâve etmek 
ve daha Anayasanın şurasında, buraismda sa
vulmakla mükellef olduğumuz bu Anayasanın 
itemel ilkelerini ayakta tutmak için millî, de
mokratik, sosyal ve lâik Türk Devletini ayakta 
ıtutmak içlin yapılması gerekli olan ufak - tefek 
düzeltmeleri bir tabu zihniyeti içine girmeden 
ele almak lâzınnlgeldiği inancını bu vesile ile 
ifade etmek istiyorum. 

Fakat her şeyden evvel değerli arkadaşla
rım, Türkiye'de kavram kargaşalığına son ve
recek bir fikir savaşına da ihtiyaç vardır. 
Kavram kargaşalığına son vermek... Sorumlu 
ağızlar dün, bugün «Devrim» sözünü kullanı
yorlar. Anayasamızın dibacesinde var ama, 
Anayasamızın dibacesinde 27 Mayıs Devrimi 
yazılı olduğu gibi, geçici 4 ncü maddesinde 
normal demokrathik rejimi bütün icapları ve 
ıteminatiyle kurmak, millet hâkimiyetini Tür
kiye'ide tamamiyle, bütün şartlarıyla kurmak 

| için yapılmış olan 27 Mayıs Devrimi sözü var. 
Ama, birisi çıkıyor, «Devrim revoltiıon, ihtilâli 
demsktir»; «Devrimci gençlik diyince ihtilâlci 
gençlik demektir» diye yazıyor ve ilâva ediyor; 
«Devrimcilik bir fikir sistematiği doğrultu
sunda olur; bu fikir sistematiği Marktsliamiin 
dışında kuru'lamaz» diyor. Bunu kullanan zat, 

I «Devrim kelimesinin bu anlamda, sadece Mar
kist ayaklanma, Markist ihtilâl anlamında kul
lanmak mümkündür, devrim deyince bu kaste
dilir; devrimci gençlik deyince Marksist ihti
lâcı gençlik demektir bu» diye hepinizin eline 
geçmiş olan günlük gazetede yazıyor. Bu ya
zıldı mı, Türkiye'de bir kavram kargaşalığı 

I gerçekten var demektir. 
Türkiye'de kavram kargaşalığı gerçekten 

yaratimak istiyenlerin başında, Marksçı, Le-
ninci, kızıl ihtilâl heveslilerinin geldiğini açık-

i ça söylemek lâzımdır. 'Bunların kendilerine 
j has bir sözlüğü vardır. Bu şeytan sözlüğünde 
! milliyetçilik sözü, reform sözü, devrim sözü, 

hürriyet sözü, bağımsızlık sözü, Atatürkçülük 
! sözü, plân ve plânlı kalkınma sözü gerçek ve 

ilmî anlamlarından uzak maksatlı ve ters şe
kilde yorumlanır. 

Bunların sözcüğünde - biraz evvel misalini 
verdim - devrim; milliyetçilerin ve Atatürkçü
lerin anladığı mânada Atatürk inkılâpları 
demek değildir; düpedüz Markist, Leninist ih-

i tilâl demektir. 
I Bunlar «demokrasi» derken vatandaş ira

desine dayalı bir rejimi, insan haklarına da
yattı bir hür rejimi değil, proletarya dikta
sını kastederler; daha doğrusu proletarya dik
tası altında bir merkez komitesi diktası ve o 

i merkez komitesine hâkim olmuş, putlaştı-
rılmış bir kişinin diktasını kastederler. De-

. mokrasi sözcüğüne verdikleri anlam bu. 
Bunlar «plân» deyince demokratik ülkele

rin plancılığını anlamzlar; merkezî, emredici, 
! hürriyet rejimi ile bağdaşması imkânsız bir 

plân anlayışını, Anayasamızın açıkça reddet
tiği bir plân anlayışını savunurlar. 

Bunların dillerinde Atatürk, ama yürekle
rinde Lenin vardır, Stalin vardır, Mao var-

, dır. Dilllerindeki Atatürk yüreklerinde sak
lananın maskesidir. («Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bunlar reform sözüne bazan sahip çıkarlar, 
bazan «Reformculuk uyutmacılık, reformcu-

I lük eski düzenin sadec ıslah edilerek; düzel-
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tilerek zoraki şekilde yaşatılması demektir, 
reform sözü ve reformculuk anlamsızdır» de
mek suretiyle bazan sahip çıktıkları reform
culuğu hiç sıkılmadan 15 gün sonra, «reform
culuk karşı devrimciliktir» diye günün taktiğine 
göre kötülerler veya överler, fakat hsr halde bi
zim anladığımız Atatürkçü ve milliyetçi çiz
gide reformları, Anayasamızın öngördüğü re
formları kasdetmezler. Sayanı İçişleri Bakanı
nın biraz evvel bahsettiği komünist dikta dü
zeni kurma hevesine verdikleri bir sıfattır. 

Değeri arkadaişlıarun, 
Sıkıyönetim İdaresine Yüce Meclîs karar 

verir de başlarsa, bu giibi istismarcıların elle
rimden ısilâlhlarımı almak için Hükümet bir yan
dan fesat yuvalarının üstüne inançla yürürken, 
bir yandan programında va'deıttdği reformları 
- altımı çizerek tekrar ediyorum - Ataitürk'çü ve 
milliyetçi ve hürriyetçi düzende ve çizgide 
karma eikoniomü anlayışıma sadık kalarak pro
gramda «iktisadi felsefemizin temelidir» diye 
belirttikleri karma ekonomi anlayışıma sadık 
kalarak uygulamalarını ve valkiit kaybeltmiemııe-
lenini rica ediyorum. 

Bugüne kadar belli olarak petrol konusun
da tedbirler açıklandı, boraks konusunda (ted
birler açıklandı. Bunlar (bizim anladığımız mâ
nada Atatürk'çü ve milliyetçi çizgide tedbirler
idir. Defalarla bu kürsüye getirdiğimiz, araş
tırma önergelerine konu yaptığımız ve Türk 
Milletimin gerçekten millî menfaatlerinin ya
bancı kapitalist birtakım çevreler yararına sö-
mürülimeisini önleyici tedbirlerdir. Bu konuda 
varız. Ibu mânada reforımıculük, Atatürk'çü 
ve miMyetçi reformculuktur. Ben toprağımın 
altındaki petrolüm milletimin yararına değer
lendirilmesini; toprağımda kurulacak rafineri
nin benim menfaatime çaîışanlasını; petrol po-
liitıikamın Türkiye'nin millî ihtiyaçlarını süratle 
yeri kaynaklardan karşılhyacak şekilde düzen
lenmesini ve açıktan açığa karşımızda ayrı ay
rı kumpanyalar gibi görünseler bile tek bir 
milletlerarası triöslt halinde bulunan bir kuvve
tin Türk Devletinim ve Mleltinin iliklerini, 
kasaisıımı sömürmesini önlemieyi vazife sayarım. 
Özel teşebbüse saygı, karmla ekonomi düzeni
ne saygı başka şieydlir; millî kaynakların ya
bancı yar af ma sömürülmesine ımüsaade etmek 
başka şeydir, 

Yine bütün dünyaya hâkim bir tröstün bo
raks konuisunda benim yurdumda oyun oyna
masına mâni olmak Ataitürk'çü anlayışın ve 
milliyetçi reformculuğun ita kendisidir. Bunlar
da varım, sapmanın karşısında olurum, ide
olojik sapimanın, dogmatik sapmanın ve biraa 
levvel ifade ettiğim çizgilerin dışına çıkan sap
manın karşısında olurum. 

Değerli 'arkadaşlarım, bu şeytan sözlüğüne 
devam edelim. 

Bunlar «milliyetçilik» derler bazan, fakat 
milliyetçilik dedikleri zaman engin bir miHî-
yeftçi, gerçek bir milliyetçi olan Atatürk'üm 
milyiyelttoilği anlamaz bumülar. Komünist enter
nasyonalin !dış politika emellerine hizmet ©den 
her davranışı onların nazarında milliyetçidir. 
Komünist enternasyonalin işine gelmiyen her 
davranış ise milliyeltçi sapmadır. Bazan mlillî-
yeitçi diye döverlıer, bazan milliyetçi ve şoven 
sapma diye kötülerler aynı yayınlarda. Milli
yetçi ve şoven sapanla diye kötüledikleri ko
münist enternasyonalin lişime gellmiyen davra
nıştır. işine geldi mi, memnundurlar. 

Bölünmlez bir büitün olan Türk Vatanımı ve 
' Türk Milletini «Türkiye halkları» diye bölme* 

gayreitderim© girişenllerin milliyetçilik sözünü 
Atatürk'ün anladığı mânada, bizim anladığı
mız anlamada kullanması mümkün mü? 

Bu sözde milliyetçilerim Kılbrıs davasındaki 
tulumlarıma ibretle baUanuz. Kıbrıs dâvasında 
bile bunlar, «Bizim millî menfaatlerimize en 
uygun çözüm yolu nedir?» diye bir tek gün 
düşünememişlerdir. Moskova veya Kıbmsltakii 
komünifet AKEL Parltislimin eğilimleri değiş
tikçe, bazan akşamdan sabaha, bizdeki yol
daşlarının da eğilimleri ve görüşleri, resmî be
yanları değişmişitir. Milliyetçilikleri bu ölçüde 

, milliyetçiliktir. 
I Bunlar «hürriyet ve özgürlük» dedikleri za

man vatandaş kütlesi için, Türk köylüsü İçin, 
Türk işçisi için, esnafı İçlin, aydını için hür
riyet isltemıeızîer. Bunlar bugün de faaliyeltte-

| dirler ve her gün özgürlüklerden bahsediyor-
j 1ar, «özgürlükler tehlikede, faşizm geliyor» 

diye bağırıyorlar. 
Ankadaşlar, komünist olmayan her düzenin 

adımı «faşist» koyarlar bunlar. Bu Hükümetti 
faşist diye nitelendiriyorlar. Bumdam öncekine 
do faşist dediilerdL Ondan öncekine de işleri-
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ne gelmediği zaman f aşjM dedilerdi ve kendi
lerinin tam çizgisine oturmuş, daha doğrusu 
kendilerinin bizzat işbaşında olmadıkları hü
kümetler geldiği müddetçe, devamlı olarak 
gelip geçecek her hükümete faşist demeye 
devam edeceklerdir. Bunlar birbirlerini faşist 
diye nitelerler eğilimleri ve çizgileri değiştikçe. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Komünist dikta idaresinin bazan bir ge

cede 180 derecelik dönüşler yapan taktikleri
ne ,günü gününe ve körü körüne itaat etme 
mecburiyeti bunların şeytan sözlüğünde öz
gürlüktür. 

Kalemlerin, dillerin, kürsülerin, mikrofon
ların, resmin, müziğin, edebiyatın, tarihin, sos
yolojinin hattâ biyoloji gibi müspet ilmfle-
rin politbüro emrine girmesi bunların şeytan 
sözlüğünde özgürlüktür. 

Deha mertebesinde aydınların deli raporu 
verilerek tımarhaneye hapsedilmeleri, temer
küz kampları, esir işçi kafileleri bunların 
sözlüğünde özgürlüktür. 

Onların istediği özgürdük değil, ama ger
çekten Anayasamızın çizgisinde, gerçek çiz
gisinde özgürlüğü savunmak için mücadele 
ediyoruz. Mide bulandırıcı dalkavukluklar dı
şında, gerçek fikrin söylenmesine imkân ver-
miyen bir düzeni özgür düzen ve Türkiye Cum
huriyetinin düzenini, bütün gerçek demokra
silerin düzenini de faşizm diye, esaret diye ni-
teliyen insanların belli ki, sözlüğünde keli
meler bizim sözlüğümüzdeki kelimelerden 
farklı. 

Yine bu sözlüğe göre, Rus tanklarının iş 
başına getirdiği «Husak» millî iradenin tem
silcisidir; ama hür seçimle geldin mi vatan
daşının reyiyle, iradesiyle, serbest ve eşit gizli 
oyla iş başına geldin mi sen millî irade temsil
cisi değilsin. Rus tanklariyle gelen millî ira
desini temsil ediyor Çekoslovak Milletinin, 
gerçek iradesi tecelli etti diye yazıyorlar. Bu 
Markist, Leninistlere göre, Türkiye'nin kendi 
bağımsızlığını koruması için, kendi karan ile 
bir savunma ittifakına girmesi bağımsızlı
ğının yok olmasıdır, fakat Çekoslovakya'yı 
zorla işgal eden kuvvetler, Çek Milletini bur
juva revizyonistlerinin ve emperyalizmin elin
den kurtaran kuvvetlerdir. 

(Komünist emperyalizmin işbirlikçilerinin 
nazarında işgal altında ve zorla dikta edilen 
anlaşmalar bağımsızlığa aylan değildir, fakat 
bir milletin hür iradesiyle kabul ettiği ve di
lediği zaman «aynlıyorum» diyebileceği bir 
savunma ittifakı bağımsızlığı tamamen orta
dan kaldınr. 

Biz de haysiyetli dış politika, başı eğik 
olmıyan dış politika, ekonomik ve siyasi alan
da ve askerî alanda dışa karşı millî menfaat
lerimizi daha iyi savunur bir tutum savunuyo
ruz, ama bu sözlüğü kullanmıyoruz. O başka, 
«Atatürkçü ve milliyetçi çizgide daha fazla 
millî menfaatlerimizi koyuyalım, daha titiz ko
ruyalım» başka şey. 

«Türkiye bağımlıdır, Çekoslokavya bağım
sızdır» diyen gençlerle tartışalım. Balıkesir'in 
bir ilçesinde bir gece saatlerce Çekoslovak
ya'nın bağımsız olduğunu ve Türkiye'nin esir 
olduğunu iddia etti bana bir üniversite tale
besi arkadaşlar. Bunu yaşamış insan olarak, 
bu şeytan sözlüğünün tahribatını görmüş in
san olarak ifade ediyorum. 12 Mart hareketini 
kendi sapık ideolojileri istikametinde saptırmak 
için, o istikamette yorumlamak için çok gayret 
sarf ettiler, bunlar. 

Şimdi, Hükümete bununla ilgili bâzı gerçek
leri çok açık bir dille ifade etmeyi vazife sayı
yorum. Açıktan açığa Marksist - Leninist çizgi
de olduklarını ilân eden siyasi kuruluşlar var 
Türkiye'de, dernekler ve dergiler var Türkiye'
de veya sütunlarında Marksist - Leninist bir dü
zeni Türkiye'ye getirmek istediklerini saklama
dan ifade ©den kalemler var Türkiye^de.. Bun-
lann bâzıları, dikkatle okursanız, Sovyet Rus
ya KomJünist Partisinin çizgisine sadıktırlar. Bu 
çizgiden en ufak bir sapma göstereni, parti ise 
parti yönetiminden, dergi ise dergi yönetimin
den, dernekse dernek yönetiminden vakit geç
meden uzaklaştırdıklannı görmüşüzdür. Bâzıla-
n körükörüne Çin modeline bağlıdırlar, Sayın 
Bakan da belirtti, bâzıları her iki tarafı idare 
etme hünerini göstermeye çalışmaktadırlar. 

Türkiye'de "komünist bir dikta idaresi kurul
ması için çalıştıklannı yayınlariyle, bildirileriy
le, tutum ve davranışlariyle apaçık belli eden 
siyasi kuruluşlarda, derneklerde ve yayın or
ganlarında faal görev almış kimselerin hüviyet
leri ve maksatlan ortadadır. Bunların Hükü
metçe ve ona bağlı olan kuruluşlarca bilinme-
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mesi mümkün değildir. Bu kimseler her fırsat
tan yararlanarak kendi hedefleri ve emellerine 
yaklaşmayı düşünürler. 

'Şimdi, ideolojik menşeli bâzı anarşik eylem
lerin vatanı ve cumhuriyeti tehlikeye düşürdü
ğümü Resmî Gazetede yayınlanan kararnamesin
de açıkça ifade eden Hükümete, Sayın Hükümet 
Başkanına ve Hükümetin bütün üyelerine düşen 
kaçınılmaz bir görev vardır. Marksçı - Leninci 
siyasi kuruluş, dernek ve dergilerde bu yönde 
çalışmalara, eylemlere, yayınlara karışmış olan 
kimselerle Atatürkçü ve milliyetçi çizgide icra
at yapılamaz. 

Bundan 5 yıl 10 yıl önceki farklı tutum ve 
hizmetlerine bakılarak sonradan Marksist - Le-
ninist örgütlere ve eylemlere karışmış olan in
sanlar Devlet idaresinde sorumlu mevkilere, mü
şavirliklere getirilemez. (A. P. ve M. G. P. sıra
larından, «Bravo» sesleri, alkışlar) Hattâ resmî 
örgütlerden ve özerk kuruluşlar dâhil, bütün 
Devlet mekanizmasına daha önce sızıp yuvalan
mış, yıllardan beri sızıp yuvalanmış olan komü
nist militanlar cesaretle sökülüp atılmadan va
tanı ve cumhuriyeti büyük bir açıklıkla ve va
tanseverlikle, içişleri Bakanının belirttiği tehli
kelerden kurtarmak mümkün olmaz. (A. P. ve 
M. G. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) Bu mi
litanları söküp atacağız. Hükümetten sıkıyöne
tim vesilesiyle rica ettiğim şey budur. Bu hu
susta ne kadar uyanık olduklarını zaman zaman 
müşahede etmek fırsatını buldum. 

Sayın Başbakanın son radyo konuşması bü
tün Marksçı - Lenincilerin Atatürk'çü ve milli
yetçi çizgiden sapmış olanların fırtınalı hücum
larına, ağır, insafsız saldırılarına konu teşkil 
etmiş olan beyanları aslında bu anlayışın, bu şu
urun ifadesi idi. 

Bir tarihî geçit noktasındayız ve bu geçit 
noktasında bu gerçekleri çırılçıplak ortaya koy
mayı milletimize karşı vazife sayıyoruz. Ata
türk'çü ve milliyetçi çizgide reform yapmak 
için, aşırı sağ ve aşırı sol sapmalardan uzak, 
Atatürk'çü ve milliyetçi unsurlara ihtiyaç var
dır. Açıkça görülüyor ki, sinsi veya çıplak 
Marksist - Leninistlerin bugünkü Çabalarının 
toplandığı nokta 12 Mart hareketini de Hükü
meti de kendi yönlerine saptırmaya çalışmakta
dır. 12 Marttan bu yana bütün güçleriyle, bü
tün yayın imkânlariyle buna çalışmışlardır, da

ha da çalışacaklardır. Bu saptırma çabasında 
bugüne kadar başarı kazanamamışlardır. İna
nıyoruz ki, bundan sonra da başarı kazanamıya-
caklardır. 

12 Mart hareketini ve Hükümeti diledikleri 
yöne saptıramıyacaklarını anladıkları ölçüde, 
bunlar, 12 Mart hareketini ve Hükümeti çü
rütmek, yıpratmak, içten ve dıştan çökertmek 
istiyeceklerdir. Bunu istedikleri yine davranış-
lariyle sabit olmuştur. Olayları ve yayınları 
dikkatle inceliyen herkes bu çevrelerin şimdi 
var güçleriyle bu çürütme ve yıpratma kampan
yasına girişmiş olduklarını görmektedir. 

Marksçı - Leninci komünist eğilimli yayınla
ra ve bildirilere bakınız, Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin komuta kademesi ve Cumhuriyet Hükü
meti çürütülmeye ve yıpratılmaya çalışılmak
tadır. Kabine içinde namuslu bakanlar ayırımı 
yapılmak istenmektedir. Söverek veya öve
rek, sorumlu insanları etkileme gayretleri ara
lıksız devam etmektedir. Gücünü Atatürk'çü 
ve milliyetçi ruhundan alan, inançlı disiplinin
den ve beraberliğinden alan ve iç - dış güvenli
ğimizin başlıca şerefli teminatı olan Türk Silâh
lı Kuvvetleri içinde bile suni ayırımlar yarat
maya teşebbüs edecek, kumanda zincirinin emir
lerine karşı asker ve subayları açıktan açığa ita
atsizliğe teşvik edici yayınlar yapacak, bildiri
ler yaymlıyacak kadar ileri giden küstahlıkla
rın hedef ve maksadı apaçık ortadadır. Biz, sa-. 
pik ideolojileri uğruna ihanet sınırına varan 
bu yıkıcılara karşı Cumhuriyet Hükümetinden 
kararlı, sonuna kadar kararlı icraat bekliyo
ruz. Vatan ve Cumhuriyeti yıkmak istiyenlerin, 
heyecanları sömürülenlerin değil, ama sömü
renlerin, asıl teeşvikçilerin, asıl tahrikçilerin ki
lit noktalarında yuvalanmış olanların, perde ar
kasına gizlenip gençleri Maocu, Leninci, Marks
çı düzen için kan dökmeye sevk eden asıl hain
lerin çırılçıplak ortaya çıkarılmasını ve bu dö
nemde bu urun temizlenmesini istiyoruz. (A. P. 
ve M. G. P. sıralarından alkışlar.) inançla ve 
hayırlar diliyerek, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
vatanseverliğine güvenerek rey vereceğimiz Sı
kıyönetimden, bu yapılmadıkça, beklenen sonu
cun alınamıyacağını biliyoruz ve diliyoruz ki 
bu sonuç alınsın, diliyoruz ki vatan ve Cumhu
riyet kurtulsun arkadaşlarım. 

Saygılar sunarım. (A. P. ve M. G. P. sırala
rından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Kadri Kaplan, buyurun efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN ( C. S. Tabiî Üyesi) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri ve Sayın Hü
kümet mensupları; 

Hükümetimiz 11 ilimizde Sıkıyönetim iste
mekte, gerekçe olarak da Devletin temel niza
mına, yurdun bütünlüğüne, vatana ve lâik Cum
huriyete yönelmiş bir tehlike olarak görülen çı
karcı çevrelerin tutumunu ve anarşik nitelikte
ki eylem ve davranışları göstermektedir. 

Belirtilen tehlikenin ideolojik amaçlara yö
neldiği ifade edildiğine göre, bunların irticayı, 
ırk düşüncelerine göre ayırımcılığı, faşizmi ve 
komünizmi temsil ettiklerini kabul etmek ge
rekmektedir. 

Düşünce özgürlüğü sınırlarını aşarak anar
şiye dönüşen ve bir tahrik, teşvik ve teşkilâtlı 
hareket tavrını takman bu davranışlarla etkin 
bir mücadele yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Hedefler isabetle tâyin ve tesbit edilmek 
kayıt ve şartiyle bu mücadele yerinde bir dav
ranış olacaktır. Bununla beraber kötü yöneti
me karşı tepkinin şiddetlendiği ve Atatürk'e 
dönme düşüncesinin bir özlem haline geldiği 
hassas bir dönemde göreve çağırılan Hüküme
tin, şiddetle muhtaç olduğumuz reformların yo
ğun hazırlığı içerisinde bulunduğu bir sırada 
sıkıyönetime başvurulacak bir durumla karşı
laşmasını olağan bulmuyor, fakat soğukkanlı
lıkla karşılıyoruz. (A. P. sıralarından anlaşıl
mayan bir müdahale.) 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) — Buyurun, bir şey mi 
söylediniz? (A. P. sıralarından «devam et, de
vam et» sesleri) 

İMÎLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) — işime gelip belmiyece-
ğini burada sükûnetle dinler ve kendi mantı
ğınıza göre vereceğiniz kararla mütenasip... 

İBAŞİKAN — Sayın hatip, Umumi Heyete hi
tap edin lütfen. 

tMSLU BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) — Böyle müdahale eder
lerse cevap veririm. 

İBAŞKAN — Efendim, onlara ben gerekli 
ikazı yapıyorum. 

MÎLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) — İnancımız odur ki, yer 
yer şiddet hareketleriyle anarşik bir karakte
re bürünen ve yaygın bir hal almış bulunan hu
zursuzluğun temelinde kötü bir sosyo - ekono
mik düzenin insafsızlığı ve adaletsizliği yat
maktadır. 

Yüce, Ulusumuzun birliğine, vatanın bütün
lüğüne ve çağdaş ileri düşünceye ve lâik cum
huriyete yönelmiş tehlike ve tehditleri ve bütün 
değerlerin sembolü olan Atatürk'e karşı saldırı 
ve saygısızlıkları kekten tasfiye ne kadar zo
runlu ise, zümre çıkarlarına dayanılarak yürü
tülmek istenen, halkın genel yararlarına, eşitlik 
ve adalete aykırı düşen kötü düzenin insafsız 
ve beceriksiz yönetimin de kekten tasfiyesi o 
kadar zorunlu bir hale gelmiştir. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Ancak önemle işaret 
etmek isterim ki, bu ikisi arasındaki seîb'ep - so
nuç ilişkisi bakımıdnan, bunlara karşı hareke
tin de birlikte ele alınması ve hattâ ağırlığın 
sebep üzerinde bulundurulması kaçınılmaz bir 
gerçektir. Hükümetin ıböyle bir durum ve tutu
mun idraki içinde bulunduğunu zannediyor, id
rakinin doğru hedeflerine yöneldiğini görmek 
istiyoruz, «önce huzur sonra reform» formülü 
kolaylıkla benimsenecek bir formül değildir. 
Gerçeğe, eşyanın tabiatına, toplumsal kurallara 
.aykırıdır. Bir düzende yaşanılıyor ki, orada 
köklü reform isteği, özlemi ihtiyacı vardır. De
mek ki o yapı bozulmuş ve hattâ çürümüştür. 
Bunlar giderilmeden huzur sağlanamaz. Bu ger
çekler görülmeden girişilecek olan çaflmlar, za
manla yerini şiddete ve hattâ keyfiliğe terkede-
rek sonunda çaresiz kalır. 

(Bu ifadeleri anarşiye göz kırpma veya anar
şi karşısında çaresiz kalma şeklinde anlamama-
lıdır. En yakın tehlikeler halinde beliren teşki
lâtlı anarşik olayları hızla önlemek elbetteki 
Hükümetten beklediğimiz ve istediğimiz enerjik 
bir davranış olacaktır. Bizim özellikle işaret et
mek istediğimiz tehlike, yeterli ve nitelikli ol
duğuna inandığımız hükümet potansiyelinin 
yanlış yönlere itilerek tüketilmesi ve sıra esasa, 
yani beklenen ve özlenen reformlara geldiği za
man bu gücün yıpranmış olması, hedeflerinden 
saptırılması tehlikesidir. Hükümetin bu hususu 
dikkat ve hassaiyetle göz önünde tuttuğunu, 
kendisini asıl görevinden saptırmak istek ve 
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heveslerinin de en asından teşkilâtlı anarşik 
olaylar kadar teşkilâtlı (bulunduğunu "bilerek 
yola koyulduğuna inanıyoruz. 

Ve gene inanıyoruz ki, toplum soygunu ve 
vurguncularının kasa soygun ve vurguncuların
dan, vergi ve döviz kaçakçılarının adam kaçı
ranlardan dalha teşkilâtlı ve güçlü olduğunu da 
Hükümet bilmektedir. Bunların tümü bir para
zitler ailesidir ve hiç şüphesiz ki, yeniden türe-
miyecek şekilde kökleri kazınmalıdır. 

«Önce huzur sonra reform» formülünün al-
datıcılığı yanında, «asayişten sonra reform» 
formülüne de dikkati çekmek istiyoruz. 

Asayişsizlik içinde bir reform yapılmasının 
mümkün olamıyacağı gerçektir. Ancak asayiş. 
sizlik öyle bir sivrisinek saldırışıdır ki, kaynacı 
kurutulmadan Devletin bütün kuvvetleri kul
lanılsa bile, yine geçici bir tedbir olmaktan öte
ye gidemez. 

İnsanların sosyal davranışlarını ve ruh ya
pılarını belirliyen temel düzen bozukluğu bu
lunduğu müddetçe, kinler ve nefretler, suçlar 
ve suçlular eksik okuyacaktır. Temelde düzelt
me yapmadan sadece kolluk görevi ile suçlu 
avına çıkmak ve huzuru sağlamak çabası boşa 
gitmeye ve hattâ iflâs etmeye mahkûmdur. 
Unutmamalıdır ki bu Hükümet, sadece asayi
şi sağlamak için değil, ondan da önce ve asil 
olarak, asayişsizliğe sebebolan kötülükleri tas
fiye için görev yüklenmiş ve böyle bir tarihi 
yükümlülük altında bulunmayı kabullenmiş bir 
Hükümettir. 

Biz, bu Hükümetin devraldığı kötü düzenin 
bekliçiliği rolüne itilmeye rıza göstermiyeceği-
ni kabul ediyoruz ve buna yürekten inanıyo
ruz. 

Biz, bu Hükümetin insafsızlık ve adaletsiz
lik karşısında tabiî isyan duyguları ile başkal-
dıran, faket doğruluk ve iyiliği göreceği zaman 
bütün güçleri ile bunu destekliyeceklerinden, bu 
yolun gönüllü bir neferi olacaklarından asla 
şüphemiz bulunmıyan ve Atamızın «yarının 
nesilleri» dediği bu günün gençliğini ve onların 
çaresizlik içinde beliren taşkın heyacanlarını 
toptan hedef alacak bir yola gitmiyeceğini dü
şünüyoruz. 

Biz, bu Hükümetin - ifade şekli ne olur
sa olsun - gerçekten ve yürekten adaleti, eşitliği 
istiyen, halkın mutluluğunu Özliyen büyük bir 

kütlenin heyacanlı tutumu ile milleti ve vatanı 
bölmeye yönelmiş hainlerin çağdaş değerlere, 
Atatürk'e ve Cumhuriyete düşman gafillerin 
muzır faaliyetlerini birbirine karıştırmıyacak 
kadar gerçeği bildiğini ve sağlam görüşlü oldu
ğunu kabul ediyoruz. 

Ve yine ısrarla ve tekrarla belirtmek istiyo
ruz ki, asıl soygun ve vurgun, zabıta olayı ola
rak cereyan edenlerin arkasında ve temelinde, 
bizzat düzenin içinde ve toplumun yaşantısın
da süregelmektedir. Bunların tasfiyesi en zor
lu mücadelelerden biri olacağı için Hükümetin 
iyi niyetinin ve yetenekli gücünün bu hedefler 
dışında tüketilmemesine dikkat edilmesini 
önemle dile getirmek istiyoruz. 

Yeni dönemin doğuş amacı olan Atatürkçü
lük düşüncesi yönündeki köklü reformlar asla 
ikinci plâna itilmemelidir. Sıkıyönetimin verdi
ği olağanüstü yetkilerle, asayişsizliğin ve yakın 
millî tehlikelerin doğru teşhis ve tesbit edilen 
yuvaları kurutulurken, reform faaliyetleri de 
gittikçe hızını artırarak devam etmeli, 12 
Martın gerekçeleri ortadan kaldırılmalıdır. 

Reformların, bunlara inanmış kadrolarla ya
pılabileceğini ifade eden Hükümetin şimdiye 
kadarki hareketsizliğ'ni de endişe ile hatırlat
mak istiyoruz. Kanu ü bâzı tedbirler buluna
rak, kötülüklere bulaşmış reformlara yürekten 
inanmış, enerjik ve yetenekli kişileri reformla
rı yürütecek teknik mekanizmanın ve bunları 
destekliyecek idari mekanizmanın yürütücüleri 
olarak önemli görevlerin başında görmek istiyo
ruz. 

Reformlarla asla bağdaşmıyacak tutumları 
belli olan yöneticiler grupu ile reformcu Hü
kümetin birlikte iş görmesini çok çelişkili bu
luyoruz ve bu durumun Hükümetin başarılarını 
önliy ekileceğinden endişe ediyoruz. Reformlar 
çok şeyi meydana çıkaracak, tutulan taraflar 
o zaman belli olacaktır. Asıl ittifaklar, halka 
karş?. sevgi ve saygı duygulan, vatanperverlik 
ve ulusçuluk, reformların tatbikatı sırasında gö
rülecek ve kimin nerede olduğu o zaman belli 
olacaktır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Bu Hükümetin tarihî yeri ve çok şerefli gö
revi Atatürkçülük düşüncesi ve Mustafa Kemal 
inanç ve azmiyle ve tam yolla ileri bir çabayı 
gerektirmektedir. 
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ORHAN CEMAL FERSOY (istanbul Mil
letvekili) — Atatürk ilkelerinde siz yoksunuz 
ki... 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) — Zatıâlinizin Atatürk 
ilkelerini ağzına almaya gücü yetmez benim 
onu müdafaa ettiğim yerde. (A. P, sıralarından 
gürültüler.) 

Beyefendi gücünüz yetmez... Benim Atatürk 
hakkında göğsümde, imanımda taşıdığım ateşi 
sizi yakar ve kavurur atar. Gücünüz yetmez si
zin. (A. P. sıralarından gürültüler ve kürsüye 
doğru yürümeler, Millî Birlik Grupu sıraların
dan alkışlar) 

Ya... 
BAŞKAN — Lütfen efendim hatibe müda

hale etmeyin, hatip serbest konuşsun ©fendim. 
Buyurun sayın hatip. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) — Atatürk ilkeleri ve 
Atatürkçülük bahis konusu olduğu vakit sizin 
sesinizin kısılması icabeder efendi. (A. P. sıra
larından gürültüler kürsüye yürümeler) 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa Milletveki
li) — Ayıp ayıp, utan utan, ayıp. 

BAŞKAN — Sayın hatip lütfen cevap ver
meyiniz. (A. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler) 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) — Ben ona söylüyorum, 
ona. Ona söylüyorum, onu söylediğine baksa
nıza... 

BAŞKAN — Sayın hatip bir dakikanızı rica 
edeceğim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
Burası kabadayılılk yeri değil... 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars Milletvekili) — 
Atatürk ilkeleri kim, siz kim?.. 

BAŞKAN — Sayın hatip, sayın hatip bir 
dakikanızı rica edeceğim.. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

Sayın hatip bir dakikanızı rica edeceğim, 
dinler misiniz?... (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

Saym arkadaşlar, lütfen sükunetinizi rica 
edeceğim. Sayın arkadaşlar lütfen... 

Sayın hatip siz de buyurun Sıkıyönetim hak
kındaki görüşlerinizi ifade ediniz, cevap verme
yiniz sayın hatip lütfen... Sıkıyönetim hakkın

daki görüşleriniz belirtiniz efendim. Buyurun 
lütfen... Buyurun sayın hatip. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) — Cesaret edenler ve 
kendisine güvenenler varsa, Atatürkçülük ko
nusunda çıkarlar benimle münakaşa ederler. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun sayın hatip lütfen, 
görüşmelere devam edeceğiz, cevap vermeyiniz, 
bu şekilde müzakere usulümüz yoktur. Lütfen 
saym hatip, siz Sıkıyönetim konusundaki fikir
lerinizi ifade ediniz. Buyurun sayın hatip, bu
yurun rica ederim, buyurun. Lütfen... Buyurun 
görüşlerinizi belirtiniz; lütfen buyurun. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) — Bir ulusal kurtuluş düze
ni ile yürütülen, dışa karşı tam bağımsızlık sa
vaşı ile, içteki yönetime karşı halkın egemen
liği ve özgürlüğü savaşı, yani egemenlik devri
mi devam ettirilmelidir. 

istiklâli tam ve kayıtsız şartsız millet hâ
kimiyeti parolalarının anlamı ve icabı da bu
dur. ideolojik bağımsızlığı da kapsıyan, yani 
ideolojik temeli ulusallık olan Mustafa Kemal'
in tam bağımsızlık anlayışı ile ne burjuva ne 
de proleter nitelikte olmıyan ve yepyeni bir 
halk iktidarı anlayışını Atamızın dili ile dile 
getiren Mustafa Kemalci millet egemenliği mut
laka gerçekleştirilmelidir. 

Başlangıçta elle tutulur bir başarıya ulaş
mış olan bu millî hedefler bugün sarsıntı geçir
mektedir, halk egemenliğini kullanmakta bü
yük engellerle karşılaşmaktadır. Onun sırtın
daki birçok yüklerin atılması, yani halkı fik
ren, vicdanen ve iktisaden baskı altında tutan 
engellerin kaldırılması lâzımdır. 

Bu ülkesel hedeflerdir ki büyük Türk Ulu
sunu çağdaşlaştıracak ve onu ulusal yarışında
ki yerine ulaştıracaktır.. 

Sözlerimi bitirirken, Sıkıyönetim yolu ile 
asayişin büyük yükünü de omuzuna alan ordu
muz içindeki huzurun her şeyden önce, her şey
den ileri tutulmasının hayati önemine özelikle 
işaret etmek isterim. 

Bu duygularla ve açıkça belirttiğimiz görüş
lerimizin göz önünde tutulacağı inanciyle, kaçı
nılmaz zaruretlerin sonucu olarak önümüze 
getirilen Sıkıyönetim soğukkanlılıkla karşılı
yor, kaçınılmaz olarak buluyor ve Sıkıyöneti-
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min zorlu tabiatının dikkatle göz önünde tutu
larak, kısa sürdürüleceği ve bu süre içerisinde 
sonucun alınacağı hakkındaki ümidimizi bir 
kez daha belirtmek istiyorum. 

Atatürkçü görüşle ele alınacak reformlar 
yönünde Hükümete başarılar diliyor, icraatları 
ile halkımızın gözünde ve gönlünde inandırıcı 
Hükümet olma şartlarını iyi kullanmalarını 
bekliyoruz. 

Grupum ve şahsım adına yürekten saygıları
mı sunarım. (Millî Birlik ve C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Kemal Demir, buyurun efendim. 
(0. H. P. sıralarından alkışlar) 

0. H. P. GRUPU ADINA KEMAL DEMİR 
(Bolu Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın se
natör ve milletvekilleri; 

Yüce Meclisler önemli bir konuyu görüşmek
tedir. Hükümet Anayasamızın 124 ncü maddesi 
gereğince, bir ay süreli Sıkıyönetim ilân etmiş 
ve bunu yine Anayasamızın aynı maddesi uya
rınca- Meclislerin onayına sunmuştur. 

Sıkıyönetim idaresinin meclislerce kabul edi
lip edilmemesi ile ilgili görüşmeler münasebetiy
le, size Cumlhuriyet Halk Partisi Grupunun gö
rüşlerini kısaca arz etmeye çalışacağım. 

27 Nisan 1971 tarihli Resmi Gazete ile Hü
kümet, memleketimizde uzun süreden beri göz
lemlenen çıkarcı çevrelerin tutumu ile anarşik 
nitelikteki eylem ve davranışların sadece kamu 
düzeni ve güvenliğini bozucu amaçlara yönelmiş 
olmayıp, aslında ideolojik maksatlarla, Devletin 
temel nizamına, yurt bütünlüğüne, vatan ve lâik 
Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kal-
lıı^ma mahiyeti aldığını gösterir kesin belirtile
rin meydana çıkması nedeniyle 11 ilimizde bir -
ay süre ile Sıkıyönetim ilân ettiğini duyurmuş
tur. 

Hükümetin bu kararı almasından önce millî 
Güvenlik Kurulunun uzun süreli bir toplantı 
yaptığı da herkesçe bilinmektedir. 

Biz gerek kararnamede ve gerekse burada 
verilen izahatın ışığında Hükümeti Sıkıyönetim 
kararı almaya sevk eden, memleketin bütünlüğü 
ile ilgili ciddi ve gerçekten önemli sebeplerin 
bulunduğu kanaatini taşımaktayız. 

Sıkıyönetime gerekçe olan olaylar milletçe 
(hepimizin gözleri önünde seyretmektedir. Sıkı

yönetim sebepleri üzerinde, memleket bütünlü
ğüne, demokratik rejimin temellerine teveccüh 
etmiş tehlikelerden kolaylıkla bahsedilmekte
dir. Ve bunlar son bir iki yılın tecrübeleri ile 
herkes tarafından açıkça anlaşılır bir hale de 
gelmiş bulunmaktadır. 

Şu anda önemli olan şey, en önemli olan şey, 
milletçe toplu ve yapıcı bir karar üzerinde bera
berlik sağlıyabilmektir. Memleketin içinde bu
lunduğu koşullar karşısında Sıkıyönetimi Büyük 
Meclisin tasvdıbedeoeğine ve bu kısa sürenin fay
dalı bir surette imtihan vereceğine dair olan 
ümidimizi muhafaza etmekteyiz. Biz yer yüzün
de mevcut bütün rejimlerin emniyetinin ve ko
runmasının eninde sonunda içeriye ve dışarıya 
karşı Devletin Silâhlı Kuvvetlerine dayandığı 
gereğini görüyor ve biliyoruz. Silâhlı Kuvvetle
rimizin vicdanındaki samimî inancın ve temel 
idealin ciddiliğine ve kudretine olan güvenimiz, 
Sıkıyönetimin Anayasa ışığında yurdumuz için 
yararlı bir uygulama yapacağı kanaatimizin te
minatı olmaktadır. 

Sayın senatör ve milletvekilleri; 
Sıkıyönetim olağanüstü bir idare tarzı ol

makla beraber, Anayasamızda öngörülen bir ida
re tarzıdır. Kanunu koyanlar da, tatbik eden
ler de, vatandaşlar "da bir esaslı kanaatin mut
laka işlemesi lâzımdır: Sıkıyönetim Anayasanın 
içinde bir idare tarzı olup, bir kayıt altında ve 
belli bir kanun hükümleri içinde işlemek mec
buriyetindedir. Sıkıyönetim adalet ve kukuk dışı 
bir rejim değildir. Sıkıyönetim, olayları ve ne
denlerini kendi kanuni koşulları içinde araştı
ran, gerçekleri dalha süratle meydana çıkaran, 
huzur ye sükûneti sağlıyan bir rejim olmak ge
rekir. Sıkıyönetim, elbette ki, huzuru ve sükû
nu sağlar ve memleketin bütünlüğünü korur
ken kanunsuzluğa sapmış olanları, kendi ida
resi içinde kanuni işleme tabi tutacaktır. An
cak, bu, adalet içinde ve vekar içinde yapıla
cak, yöneticiler kendilerini ön yargıya kapıl
maktan mutlaka kurtaracaklardır. 

Halkımızın da bunu böyle karşılaması ve 
güvenerek yardımcı olması halinde sıkı yöne
timin başarısının daha kolay ve daha süratli 
olacağı tabiîdir. 

Sayın senatör ve milletvekilleri, sıkıyönetim 
ile ilgili bir önemli konu da, eski Sıkıyönetim 
Kanununun yeni şeklini hazırlamak olmakta
dır. Yeni şekil, Hükümetçe bir tasan halinde 
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Meclislere sevk edilmiş, kurulan karma komis
yonca da incelenmesine başlanmıştır. 

Sıkıyönetim hakkındaki geçmiş tecrübeler 
bize bâzı kanaatler vermjiştir. En önemli olan 
ihusus; sıkıyönetimin yeni tatbikinde maksada 
hizmet edecek yetkileri almış olmasıldır. Bun
ları verirken askerlerin elindeki olağanüstü 
bir yönetimde, askerî idareyi kendi düşüncele
rine ve kendi arzularına göre faydalandırmak, 
her türlü maksat sahibinin büyük bir gayretle 
işliyecekleri tesirlerden kurtarmak lâzımdır. 

Buna çalışırken ölçüyü aşıp aksine, mah
zurları artıracak hükümlerden de dikkatle sa-
Ikmılmahidır. 

Yeni Sıkıyönetim Kanununun çıkmasında 
durumun gerektirdiği olumlu tedbirleri bul
mak kadar ,olumsuz tesirler yapacak taşkın 
yetkilerden de şüphesiz sakınmak icabedecek-
ıtir. 

Biz bu kanunu bu zihniyet içinde çıkarma
ya çalışacağız. 

ıSayım senatörler ve sayın milletvekilleri; 
size C. H. P. Grupunun Sıkıyönetim ilânı ile 
ilgili görüşlerini, teferruata kaçmadan özetle 
sunmuş bulunuyorum. O. H. P. bu görüşlerin 
ışığı altında 11 ilimizde bir ay süreli Sıkıyöne
tim ilâm ile ilgili Hükümet teklifine olumlu oy 
(kullanacaktır. 

Size 0. H. P. Grupunun saygılarını suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Faruk Sükan, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA FARUK SÜKAN 
(Konya Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; aylar
dan beri devam eden hâdiseler, tedhiş hareket
leri ve sabotajlar milletimizin huzurunu boz
muş, yurdumuzun asayiş ve güvenliğini büyük 
ölçüde sarsmıştır. Bunlar Türkiye'de buhran
lara müncer olmuştur. Sosyal bünyemizde is
tikrarsızlıklar ortaya çıkmış ve âdeta Türkiye'
miz huzursuzluklar, endişeler ve tereddütler 
'diyarı haline getirilmiştir. 

Hükümet memleketimizin içinde bulunduğu 
fevkalâde hal ve şartlan göz önünde bulundu
rarak, 11 ilimizde Sıkıyönetim ilân etmiştir, ör
fi idarenin ilânına sebep ve gerekçe olarak da, 
memleketimizde uzun süreden beri gözlemlenen 
müteaddit çevrelerin tutumu ile anarşik nite

likteki eylem ve davranışların, sadece kamu dü
zeni ve güvenliğini bozucu amaçlara yönelmiş 
olmayıp, aslında ideolojik maksatlarla devletin 
temel nizamına, yurt bütünlüğüne, vatan ve 
lâik Cumhuriyete kuvvetli ve eylemli bir kal
kışıma maiyetini aldığını gösterir kesin belir
tilerin meydana çıkması gösterilmektedir. 

Hükümeti, olağanüstü'bir yönetim olan Sı
kıyönetim kararını almaya sevk eden kamu 
ıdüzeni ve güvenliğini bozucu amaçlara yönel
miş anarşik nitelikteki eylem ve davranışlarla, 
aslında ideolojik maksatlarla devletin temel ni
zamına, yurt bütünlüğüne, vatan ve lâik Cum
huriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma 
mahiyetini alan unsurlar teşkil etmektedir. 

Görülüyor M, bu unsurlar mahiyetleri iti
bariyle ağır ve endişe verici ve olağanüstü bir 
niteliği taşımaktadır. Hükümet bu fiilleri be
yan ettiğine göre, elimde ciddî, inandırıcı, muk-
ni, maddi ve hukukî delillere sahip bulunuyor 
demektir. Hal böyle olunca, örfi idare ilânı 
zaruretimi kabul etmek iktiza eder. 

Bu vesile ile şu ciheti ifade etmekte fayda 
mütalâa ediyoruz: 

Örfi idare bir hukuk rejimidir. Keyfî bir 
rejim değildir, bir şiddet rejimi değildir. Kay
nağım Anayasamızdan almaktadır, yani bir 
Anayasa müessesesidir. Bu itibarla, hukukun 
içinde olan bu rejim hakkında Türk ve dünya 
kamu oyunda yanlış tefsirlere "mahal bırakma
mak için bu noktaya önemle işaret etmek iste
rim. 

Bu sebeple, bir hukuk rejimi olan örfi ida
reye içinde ciddi sağlam ve hukukan muteber 
delillere ihtiyaç vardır.. Hükümetin örfi idare 
ilânına mesnet olan unsurlara ait çok ciddi, 
hukukî delilleri tesbit ve tevsik etmiş olması 
zarureti aşikârdır. 

Sıkıyönetimin millet hayrına başarılı olabil
mesi için, evvelki örfi idare tatbikatlarında 
müşahade edilen hataların tekerrürüne imkân 
verilmemesi ve tecrübelerden ibret alınması lü
zumuna bilhassa işaret etmek isterim. 

Bu münasebetle, geçen sene 16 Haziranda 
İstanbul'da vukubulan müessif olaylar üzerine 
ilân edilen örfi idare tatbikatındaM çok önem
li hata ve kusurları burada dile getirmek isti
yorum, 
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Zamanın Hükümeti cereyan ©den olayların 

mahiyetine göre, Anayasanın 124 ncü madde
sindeki «ayaklanma» unsurunu esas alarak Sı
kıyönetim ilân etmiştir. Buna göre «ayaklan
ma» fiiline ait hukukî delilleri tesbit ettiği ka
bul edilmişti. Fakat sonradan görüldü ki va
kıalarla, Örfi İdare gerekçesindeki unsur ay-
3iı bulunmamakta ve uygunluk göstermemekte
ndir. 

Gerekçe «İsyan» hareketlerine iıstiruadefcti-
ği halde, ve vakıalar da bu olduğu halde, Örfi 
idare mahkemelerine tevdi edilen suç delilleri, 
«ayaklanmayı doğruluyacak mahiyette olmayıp, 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü hakkında Kanu-
:na muhalefet, zabıtaya karşı koyma, Devlet ma
lını tahrdbetmek gibi, başka suçlan ihtiva edi
yordu. Örfi İdare mahkemelerinin devamı süre
since ve biılâhara sivil mahkemelerde de Hükü
metin isnat ve iddiasını ispathyabdlecek vakı
alar ve deliller ortaya konamadı. 

Halbuki idare, Örfi İdareye sebebiyet veren 
unsurlara ait gerçekten delil niteliğini taşıyan 
vakıalar ve sağlam hukukî mesnetlerle adlî 
mercilerin huzuruna gitmesi gerekirdi. 

Bu husus, tevkif müessesesi ve mahkûmi
yet için de esastır. Delillerle anâsırın tekevvü
nü şarttır. Maalesef, gerçekler bu istikamette 
olmadı. Böylece büyük iddialar muallâkta 
kaldı. Sıkıyönetim maksadına erişemedi, ar
zu edilen ve beklenilen elde edilemedi, ideolo
jik maksatlarla Devletin temel nizamlarını yık
maya yönelen ayaklanma hareketlerine ait is
nat ve iddialar maalesef ispat edilemedi. Tah
ripçi ve tedhişçilerin yaptıkları da yanlarına 
kaldı ve hattâ suçlular mağdur haline sokul
du. Bu defa ihmâl ve hatanın yapılmamasını 
temenni ediyoruz. 

Bu itibarla, Hükümetin, Sıkıyönetime se-
bebolan olaylara ait dosyaları çok ciddî bir 
tetkike tabi tutarak, vakıalara istinat eden 
sağlam hukukî delillerle adlî mercilere tevdii-
nıin zaruretine önemle işaret ediyoruz. 

Geçen defa, bu lâzime yerine getirilmediği 
için maalesef adlî cihaz fevkalâde müteessir 
olmuş, bâzı tereddüt ve ithamlara mâruz bıra
kılmıştır. 

Memleketimizin huzura, sükûna ve istikrara 
ihtiyacı vardır. Devletimizin bekası ve kal
kınması buna bağlıdır. Olayları yaratan ger

çek sebepleri iaramak, bulmak ve ona göre kök
lü tedbirler almak lâzımdır. Tezahürlere göre 
alman tedbirler geçicidir, müessir değildir. Bu 
takdirde yeni ve daha vahîm olayların çıkma
sı önlenemez. 

ideolojik maksatlarla Devletin temel niza
mına, yurt bütünlüğüne, vatan ve Cumhuriyete 
karşı fiilî tecavüze yeltenenler, çok ciddî araş
tırmalarla tesbit edMmeli, fesat yuvaları bulun
malı ve irtibatlı oldukları, beslendikleri dış 
merkezler meydana konulmalıdır. Ancak, bu 
suretle üzücü ve endişe verici olaylar önlenebi
lin. 

Geçmiş tecrübeler göstermiştir ki, ciddî ve 
isabetli tedbirler alınmazsa, Sıkıyönetim reji
minden sonra, olaylar şekil ve taktik değiştire
rek devam eder. Hem de daha çok vebamet 
kesbeder. 

Sıkıyönetimin ilânına mütedair dünkü Res
mî Gazetede yayınlanan Hükümet Kararnamesi 
ile ve Hükümet Başkanı Sayın Prof. Erim'dn 
beyanları ile bugün huzurunuzda beyanda bulu
nan Sayın İçişleri Bakanının bâzı beyanları 
arasında farklar ve hattâ tenakuzlar mevcut 
bulunmaktadır. 

Burada açıkça bir hususu belirtmek iste
riz ki; içişleri Bakanı Sayın Ömeroğlu'nun bâ
zı teşhis ve tahlilleri ile asla mutabık değiliz. 
Sayın Ömeroğlu, anlaşılması ve tasvibedilmesi 
güç olan bir üslûp ve mâna içinde, Mâm dok
trininden bahsetmiştir. Hattâ bunu ihtilâlci 
daktrMerle Marksçı, Leninci, Maocu doktrin 
ve hareketlerle aynı çizgide göstermeye gayret 
sarf etmiştir. Lâik Devlet düzenini tahribeden 
hareketlerle mücadele edilmesinin % 100 ya
nındayız. Doğrudur. Ancak, bu üslûp ve mâ
na içinde bâzı yeni mefhumlardan bahsetmek, 
bâzı mefhumları da tahrif etmek, yeni mefhum
lar icadetmek, ihtilâlci sosyalistlerin, komü
nistlerin ve bütün ihtilâlcilerin işine yarıya-
caktır. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar) 

Yeni mefhum kargaşalıklarına vesile ola
caktır. Binaenaleyh, ömeroğlu "nun bu tahlil 
ve teşhisi ile, asla iştirak halinde değiliz. 

Hükümetin Sıkıyönetim münasebeti ile tat
bik edeceği tedavi,, vasıta ve metotlarındaki isa
bet ve basiret Devletimizin ve rejimimizin ka
derini tâyin edecektir. Türkiye'de tedhiş ha-
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reketlerine girişen devrimci, yani ihtilâlci 
grupların hedefleri, Marksist, Leninist, ve ben
zeri hür idarenin memlekete hâkim olması 

v Demokrasi ve Cumhuriyetimizi yok ederek ye
rini totaliter idarelerin alması hususudur. 

Türk Devletini yıkma tertiplerinin arka
sındaki hesaplı ve menhus emelleri düşünmemek 
gaflettir. Blokların çarpıştığı, dünya sulıhü için 
tehlikelerle /dolu Orita - Doğu'nun kilit nokta
sında hürriyetçi, demokratik nizamın tek hâki
mi Türkiye'ye müteveccih menhus tertipleri an
cak bu azüs vatanın gerçek sahipleri kurta
rabilir. 

Bugün Devletimizin bu buhranlı ve sıkın
tılı devreye gelmesindeki sebepleri bu müna
sebetle şimdilik şu kadarı ile zikretmek za
rureti vardır. 

Devlet felsefe ve devlet mefhumunu lâyiki 
veçhile değerlendiremiyen, sosyal hâdiseleri 
sabit zabıta vakaları olarak kabul edenlerin 
tarihî vebal ve mesuliyetlerinin derecesini tak
dirlerinize arz ederim. Ellerindeki devlet im
kân ve güçlerini; Devletimize, demokratik 
müesseselerimize ve Cumhuriyetimize kaste
den millet düşmanlarına karşı lâyiki veçhile 
kullanmak basiret ve cesaretini gösteremiyen-
ler, âmme vicdanının ağır hükmünden kendile
rini asla kurtaramıyacaklardır. (D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) 

NAHİT MENTEŞE (Muğla Milletvekili) 
— Müşterek devremiz var. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Müşterek 
devremize ait bütün hâddiselerin mesuliyet 
ve şerefinin ortakçısıyım, ama, vebal ve mesu
liyet hasenat ve seyyiâtı ile.. Ama, devirlerin 
ve hâdiselerin, hele devirlere istikamet veren 
şahsiyetlere ait hâdiselerin üzerlerine nisyan 
perdesinin çekilmemesini ve devirleri, «reddi ka
bil miraslar» haine getirmemelerini sırf bunun 
için ve bu maksatla burada her an hesap ve
rebilecek bir insanın açıklığı içerisinde beyan
da bulunuyorum. (D. P. sıralarından alkışlar, 
«Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Sükan devam edin lüt
fen. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Bugünün 
olayları... (Kars Milletvekili Musa Doğan'm 
anlaşılmıyan bir müdahalesi.) 

Verdiğimiz vesika ile para dolandırdın. 

Bugünün olayları içinde enternasyonal ko
münizmin yerli militan ve uşaklarının.. 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — Se.-
ni ispata davet ediyorum, sahtekâr. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Uşaklarının 
bütün taktik ve stratejilerinin örnek deneme.. 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — Ne 
kadar para dolandırdıysam seni isapta davet 
ediyorum. Eğer ispatedemezsen müfterisin. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâğız Milletvekili) 
— Komüsyoncular. 

BAŞKAN — Lütfen.. 
MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — Sah

tekâr. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Doğan, bu şekil

de müzakere olmaz lütfen. Sayın Doğan lütfen. 
Buyurun Sayın Sükan. 
FARUK SÜKAN (Devamla) — Bugünün 

olayları içinde enternasyonal komünizmin yer
li militan ve uşaklarının bütün taktik ve stra
tejilerinin örnek deneme merkezi haline geti
rilen Türkiye'mizde bu vasatı hazırlıyanları 
esefle, ibretle hatırlamamak mümkün değildir. 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — Nan
kör, sahtekâr. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Parlömanter 
rejimimizin ve genç demokrasimizin itibarlı kı
lınması, büyük devletler kurmuş ve medeniyet
lere sahip aziz milletimizi inkâr etmiyenlerin 
ve ona.. 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — Sah
tekâr, ben seni biliyorum. 

BAŞKAN — Saym Doğan lütfen. 

FARUK SÜKAN (Devamla) — Parlöman
ter rejimimizin ve genç demokrasimizin itibar
lı kılınması, büyük devletler kurmuş ve mede
niyetlere sahip aziz milletimizi inkâr etmiyen
lerin ve ona bühtanda bulunmıyanların fazilet 
ve şeref mirasıdır ve vecibesidir. Bu defaki sı
kıyönetim rejimi devresinde ağır şartlarına 
rağmen, genç demokrasimizi ve Cumhuriyetimi
zi tehlike ve tecavüzlerden koruyabilecek güç
lerle teçhiz etmeyi samimiyetle temenni ediyo
ruz. Sıkıyönetime ait tatbikatı dikkatle takip
le teşrii murakabe vazifemizi yerine getirmek
ten geri kamıyacağlz. 

Hiç şüphe etmiyoruz ki, bir Anayasa ve hu
kuk rejimi olan sıkıyönetim idarecileri tatbi
katta daima hukuk kurallarını esas alacaklar-
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dır. Bu rejimin bütün karar ve tasarrufları 
kaza organının denetimine tabi olduğu cihetle 
gerekli faaliyetler de ona göre değer kazana
caktır. 

Bütün güç şartlara ve tehlikelere rağmen, 
aziz milletimizin tercihi hâkini ve muzaffer 
olacaktır. Bu, bekasının ve heybetinin vazge
çilmez şartı olan hür demokratik nizamdır. Gay
risini kabul ettirmeye kimse kadir olamıyacal-r-
iır. Tarih, son müstakil Türk Devletini buh
randan kurtarma hareketinin faziletli ve ce
sur liderlerini ibretle neisillerin hafızalarına 
nakşedecektir. Büyük milletimizin aklıselimi 
demokrasi düşmanlarını bir kere daha yere 
serecek; kanunu, hürriyeti Ve Cumhuriyeti hâ
kim ve payidar kılacaktır. Hükümıeıtten, (mille
tin (temayüllerine uygun icraat ve tatbikat 
(bekliyoruz. Zaman, en âdil hakemidir. Yaşayan 
görecektir. 

En samimî sayıgılanmia Türkiye Büyük Mil-
ODettt Meclisinin değeri üyelerimi selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Alhmelt Nusret Turna, buyurun. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

A. P. ORUPU ADINA AHMET NUSRET 
TUNA (Cumhuriyet (Senatosu Kastamonu Üye
si) — Türkiye Büyük Millet Meclsinim muh
terem üyeler1!; 

Milletlerin hayatıtnıda sılkuntıih devrelere, 
zor günlere zaman zaman rastlamak mümkün
dür. işttie bugün milletçe böyle sıkıntılı bir ge
çidi kolayca geçebilmenin, geleceğe ümitle 
bakalbilanenin yollarını aramak için toplanmış 
ıbulunuyoruz. 

Millî hedeflere millî birlik, millî beraJber-
Bk içinde varılabilir. Yıllarca hasretini çekti
ğimiz bu anlayışın! en iyi örneklerini Vereceği
mize itimadetmenizi rica ediyoruz. 

Çeşitli îma ve tahriklere rağmen, olumlu 
sonuçlara ulaşmak istiyen insanların soğuk
kanlı tutumundan, kararhlığımdan ayrılanrya-
cağıız. 

Şimdi durumun tahliline geçielim : 
Hükümet 26 . 4 . 1971 tarihHi kararında son 

anarşlik eylem ve valtanJdaşların sadece kamu 
düzeni ve güvenliği bozucu amaçlara yönelmiş 
olmayıp, aslında ideolojik maksatlarla Devletin 
temel nizamına, yurt (bütünlüğüne, vatan ve 

laik Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli 
bir kalkışma mahiyeti aldığını belirterek; is
tanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, iznıda*, 
Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyarba
kır ve Siirt illerimizde bir ay süre ile Sıkıyö
netim ilânına karar vermiş ve tasdikini Yüce 
Mecliıslerimüzden istemiştir. 

Muhterem arkaidaşlanim; 
(Sıkıyönetim bâzılarının zannetltiklferi gibi 

keyfî, antidemokratik bir idare şekli değüldir. 
Meşruluğunu Anayasamızın 124 noü maddesin
den almaktadır. Savaş, savaşı gerektirecek bir 
durumun başgöstermıesi, ayaManma olması, 
vatan ve Cumhuriyete karşı (kuvvetli ve eylem
li bir kalkışma olduğunu gösteren kesin belir
tiler olması gilbi haller karşısında Hükümet, 
ibâzı mahal veya bölgelerde normal idare şek
linden, hürriyetleri kusamen ve muvakkaten kı-
sıltlayan Sıkıyönetim şekline geçebilmektedir. 

Hürriyetlerin tamamen kaybedilmesi tehli
kesi kendisini gösterdiği zaman, bu tehlikeyi 
bertaraf etme amaciyle hürriyetlerin bir kıs
mından kısa (bir müddet için feragat zaruri ola
bilir. Hukuk düzenini, Anayasa ve hukuk dışı 
eylemlere karşı korumak için düşünülmüş bir 
müessesedir. 

Halen yürürlükte bulunan 3832 sayılı Ka
nunda hangi halkların , hangi makamlar tara
fımdan, ne şekilde kısıtlanacağı açıkça göste
rildiği gaibi, yeni hazırlanan tasan da Meclslet-
rimizde müzakere edilmektedir, idare il« va
tandaş arasındaki münasebetin en iyi şekilde 
tanzim edileceğime imammaktayiiz. 

Hükümet kararının ve Sıikıyön'etim mahi
yetine bu şekilde kısaca temas ettikten sonra, 
Hükümet teşhisinde ve kararında isabet olup 
olmadığını ve kararın tatbikimde kamu yararı 
bulunup bulunmadığını tetkik etmemize sıra 
gelmiş bulunmaktadır. 

Cereyan eden anarşik hâdiselerin satır baş
larına şöylece temas edebiliriz. 

Beyazıt Kulesine kızıl bayrak çekilebilmek-
tedir. 

Devletimizin güvenliğini sağlamak üzere 
büyük çaba sarf ederek girdiğimiz ittifaklar
dan derhal ayrılmamız ısrarla istenebilmekte-
dir. 

Okullar boykot ve işgal suretiyle tesdıisat 
yapılamaz hale sokulmuş bulunmaktadır. 
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ideolojik fikirlere ayrılan öğrendiler bir
birlerini silâhla vurarak öMürelMImektedir. 

Üniversiteler salâh ve patlayıcı madde de
posu haine sokulmuş, güvenlik kuvvetlerinin 
üçeri girmemesi için polis ve asker öldürülebil-
imektedir. 

(Nöbet bekliyen polis kurişunlanaMlmekte-
dir. 

Fiyde karşılığı eriğin kimseler ve çocuklar 
kaçınlabilmektedir. 

Bankaların soyulması mûtat işler meyanma 
sokulmuş bulunmaktadır. Temin edilen para
ların Devrimci Halk Kurtuluş Ordusu emrine 
tereddüt edilmeden söylenebilmektedir. 

IStallinci veya Mao'cu olmaktan baJhsetme 
(bir nevi «öğünone» haine gelmiş bulunmakta
dır. Bu ideolojinin sahipleri Anayasa nizamın
dan gayrinizam aradıklarını açıkça ifade et
mektedirler. 

Yıllardan beri görülen, sion bir ay içinde 
Ibüsbütün kesafet peydah eyliyen bâzı eylem 
Ve işlemlerin sadece kamu düzeni ve güvenini 
bozucu amaçlara yönelmiş olmayıp, ideolojik 
maksatlarla Devletin temel nizamına, yurt bü
tünlüğüme, vatan ve Cumhuriyete karşı yö
nelmiş anarşik hareketler olduğunu uzun za
man iddia elttik. Hedefin, Hülkümlet olmayıp 
rejim bulunduğuna pek çok kimseyi zamanın
da inandıramadık. Devletin devlet haline in-
Ikılâbetmiesi, kuvvetli hükümetin meydana gel
mesi için zaruri gördüğümüz yasa değişiklikle
rini 1969 seçim beyannamemizde açıkça göster
dik. Bu çabalarımız «Adalet Partisinin iktidar
dan ayrılmaması gayreti» olarak tavsif olun
du. 

Anayasamız kendi metni içinde tadile cevaz 
vermesine, her beşerî eser gibi Anayasada da 
İhatalı veya zamanla değiştirilmesi zaruri olan 
(bâzı hükümlerin bulunmasının tabiî olmasına 
rağmen ıslâha matuf taleplerimiz büyük bir 
taassupla karşılandı. 

(Bâzı kanunların tatbikat neticesi boşlukla
rının görülmesi, bâzılarının gelişen sosyal ha
yatı takibedememeısi dolayıssiyle tadilleri veya 
yeni bâzı kanunların yapılması zaruri olabilir . 

Yukarda kısmen temas ettiğimiz anarşik 
'hareketlerin aziz vatanımıza Marksist, Leninist 
ideolojinin yerleşmesini temin için belirli mer
kezlerden idare edilen eylemler olduğunu gör

memek için maksatlı olmak lâzımdır. Hürri
yeti gasbeden, insanı insanlık şerefinden mah
rum hale getiren bu beladan kurtulmak için 
düşündüğümüz tedbirler manzumesini kemaliy
le yürürlüğe koyamadık. 

Komünizm. tehlikesini ve aşın ceryanları 
pertavsız altında mübalâğa etmiye, ne de ol-
duğudan fazla küçültmeye mahal yoktur. «Teh
like yoktur» diyen nice gaflet içindeki millet-
letler bu esaret düzeninin pençesinin altına düş
müştür. Anayasaya dokunmadan, yeni kanun 
çıkarmadan anarşik nizamı önlemeye ve aşın 
'cereyanları yok etmeye uğraşmak zaman kay
bından başka bir netice doğuramaz. Komünizm 
âfetinden, bölücülükten, aşırı sağcılıktan, dik
tacılıktan aziz yurdumuzun korunması için alı
nacak her tedbir A. P. tarafından daima tas
viple karşılanacaktır. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri ve alkışlar.) 

Mevzu buraya gelmişken şu hususa da te
mas ötmeden ıgecemliyeoeğim. Hükümet kara
rında anafikir olarak anarşinin, anarşik hare-
ketlerlin ideolojik maksatlarla ihtiyar olundu
ğunun kabul edilmesine rağmen, bu görüşün 
(baş tarafına «çıkarcı çevrelerin tutumuyla» ke
limeleri konularak, anarşik hareketlerin sebebi 
çıkarcı çevrelerin tutumuna ayrıca bağlanmak 
ve meşrulaşitırılmak istenmiştir. 

Anarşik hareketler haklı görülüyorsa tutula
cak yol başkadır, haklı görülmüyorsa yine baş
kadır. Hükümet tarafından sıkıyönetim karan 
verildiğine göre, anarşik hareketler haksız ka
bul edilmiş demektir. Anayasanın ruhuna ta
mamen zıt tefsir edilmesi mümkün görülen bu 
İbarelerin açıklanmasında fayda olduğuna kaa-
nüz. 

Anayasamızın sarih hükümlerine rağmen 
Türk Milletini halklara ayırmak, Türk vatanı
nı parçalamak istiyenlere karşı gerekli zecrî 
tedbirlerin alınmasını da isabeti görüyoruz. 
Teferruatı Yüksek Heyetinizin malûmu olan, 
yukarda kısaca temas ettiğim anarşik vasıftaki 
fiil ve hareketlerin, sadece kamu düzenini ve 
giüvenliğini bozan amaçlara yönelmiş olmayıp, 
Hükümetin teşhisine uygun olarak ideolojik 
maksatlarla Devletin temel nizamına, yurt bü-
tünlüğünue, vatan ve Cumhuriyete müteveccih 
bulunduğu kanaatine vermiş bulunuyoruz. Hü
kümetin elinde vatan ve Cumhuriyete karşı kuv-

— 314 — 



T. B. M. M. B : 7 28 . 4 . 1971 Û : 1 

Vetli ve eylemli bir kalkışma mahiyetini göste
rir delillerin bulunduğuna muhakkak nazariyle 
bakmakla beraber, örfi idare sahasının on bir 
Vilâyete yayılmasını icabettirir bir halin olup 
olmadığını bilemiyoruz. 

Sıkıyönetim, istenir bir şey değildir. Za
ruri bir hal olduğu ve neticede sosyal fayda do
ğacağı için rıza gösterilir. Bu itibarla örfü idare 
sahasmnı mümkün olduğu kadar dar tultulma-
sahasınnı mümkün olduğu kadar dar tutulma
sını temenni etmekteyim. 

Keza, sıkıyönetim, muvakkat bir idare şek
lidir. Beklenen gayelerin en kısa zamanda ta
hakkukuna Hükümetin çaba sarfedeceğüne, 
mümkün olan en kusa zamanda sıkıyönetimi 
kaldıracağına inanmak işitiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, sıkıyönetim Hükü
metin mesuliyeti altında hukuk Devleti esasla
rına uygun bir yönettim şeklidir. Mesuliyetin 
dağıtılması meczuubahsolamaz. Her nevî tasar
rufu yangı organının murakabesine tabidir. Bu 
lidarede vazife alacakların vatandaş hak ve 
hürriyetine saygılı olacağına, vatandaşın da bu 
(geçici idareye vatanperverane bir duyguyla rıza 
göstereceğine, karşılıklı anlayış içinde beklenen 
içtimai faydanın husule getirileceğine kaani 
bulunuyoruz. Normal nizamın yürümediği, Ana
yasada gösterilen hakların kemaliyle istimaline 
imkân bulunamadığı ahvalde sıkıyönetim za
rurî olur. 

Bir kısım arkadaşlarımız ve basında Tasla
dığımız bâzı beyanlarda daima şu formül orta
ya konuyor : SoSyo - ekonomik tedbirler alın-
malaldır, önce huzur Sonra reform formülü ha
ntalıdır, binaenaleyh, kanuni tedbirlerle huzuru 
getirmeye matuf gayretlere başlamadan evvel 
sosyo - ekonomik tedbirlere başvurulması zaru
ridir, kanaati yaygın bir şekilde matbuatta ve 
bugün burada da ifade ediliyor. 

'Muhterem arkadaşlar, her hangi bir tedbi
rin mutlak müspet neticeye varması mümkün 
(değildir. Bir taraftan sıotslyo - ekonomik tedbir
ler alınırken diğer taraftan kanuni ve hukukî 
tedbirler de ihmal olunamaz. Nitekim, bu ka
bil propagandaların tesirinde kalan muhterem 
Hükümet erkânı vazifeye ilk başladığı zaman 
«evvelâ reformlar, sonra lüzum görülürse ka
nun» fakat, hakikat halde de «her hangi bir ka
nuna lüzum olmadığını»; ifalde eylemişti, «Ana

yasa tadilini katiyen tasvibetmiyoruz, her hangi 
bir kanuna lüzum görmüyoruz, biz reformlar 
yapacağız, reformlar kendiliğinden asayişi te
min ddeoektir» diyorlardı, bunu açıkça beyan 
ettiler. 

Muhterem arkaidaşlarim, bu beyanlar üze
rinden henüz bir ay geçmeden bugün «hukukî 
tedbirlerin alınmasına zaruret olduğu»ı ifade 
edildi. Yine bir arkadaşım, «bu kabil tedbirle
rin zaruri olduğunu, Atatürkçülük bu olduğunu 
'da beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, milletler zaman 
zaman böyle sıkıntılı haller geçirir. Büyük Ata
türk, bir eşkiya salgını ile karşı karşıya kal
mıştı. Eşjkiyalığın bünyesinde hakikaten bir 
hayli sosyo - ekonomik tedbirlerin rolü var. 
Ama, hiçbir zaman Atatürk, «şekavetin izalesi»* 
hakkında kanun çıkarırken, «evvelâ sosyo -
ekonomik tedbirleri alalım, sonra kanunu dü
şünürüz» demedi. 

Yine, C.H.P. hükümetleri fazla beyanlardan, 
konuşmalardan, hitaplardan bunaldığı zaman, 
«Takriri Sükûn Kanunu» çıkaaUrlcen «evvelâ 
sosyo - ekonomik tedbirler alınsın, sonra sıra 
kanuna gelir» denmedi. 

Arkadaşlar, bu formüller, fantazik beyanlar 
olarak ortaya atılabilir. Fakat neticeye vara
bilmek için her tedbirden f aydialanma çabaları
nı düşünme, bir taraftan sosyo - ekonomik ted
birler alınırken diğer taraftan kanunların ta
dilinin doğuracağı faydayı, doğuracağı rahatlı
ğı da gözden kaçırmamak lâzımgelir. Hükü
met erkânımın eski formülüniden rücu ederek, 
bugün kanunların çıkması için bir çaba sarf 
etmeye başlamış olmasını memnuniyetle karşı
ladığımızı, Adalet Partili olarak memnuniyet
le karşıladığımızı, çünkü, bizim takibetmekte 
olduğumuz yola geldiklerini görmekten bir ra-
hatlılk duyduğumuzu ifade ettmek istiyoruz. 
(A.P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 
(O.H.P. sıralarmjdan gülüşmeler) 

Hükümet tarafından alman son tedbirler 
muvacehesinde aşırı cereyanları temsil edenle
rin basında ve burada gösterdiği telâş, Hükü
metin isabetli yoljda olduğunun açık bir deli
lidir. (A.P. sıralarından alkışlar, «bravo»ı ses
leri) 

Muhterem arkadaşlarım, vatan ve milleti
miz tehlike karşısımdadır. Blöyle bir zamanda 
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işe el koyan T.B.M.M. nin yüce üyelerinin mev
zun polemiklere kaydırmak .suretiyle bu asil 
hizmete gölge düşürmemeleri lâzımdır. (A.P. 
sıralarından «ıbravo» sesleri) Bu itibarla bu po
lemik (sahiplerine cevap vermeye lüzum görmü
yorum. (A.P. sıralarımdan alkışlar, «bravo» ses
leri) 

Vatan ve milletimiz tehlike karşısınidadır. 
Tarihte imparatorluklar yıkıp imparatorluklar 
'kuran milletimiz en isabetli tedbiri almakta 
tereddüt etmiyecek, «her şey vatan için» paro
lasında birleşecektir. 

Arz ettiğim sebeplerdetn dolayı, Hükümet 
tarafından alman 11 ilimizde bir ay süre ile 
sıksyömdtim ilânına mütedair bulunan kararı 
taisvîbettiğimizi, beyaz oy vereceğimizi saygı
larımla arz eder, Yüce Heyetinizi Adalet Par
tisi Grupu adıma hürmetle selâmlarım. (A.P. sı
ralarından sürekli ve şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tayfur Sökmen. (A.P. sı-
oMarım'dan alkışlar) 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
ü.) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla
rım, 

İptida bu mübarek memleketi işgal ve isti
lâdan kurtarıp, bizleri bu mukaddes çatı altın
da vazife görmemizi temin etmiş olan aziz 
Atatürk'ün mânevi huzurumda eğilerek mâru-
Katıma başlıyorum. (A.P. ve M.G.P. sıraların
da^ alkışlar) 

ıSaym Erim Hükümetinin ilânına lüzum gör
düğü sıkıyönetim, memleketin yüksek menfaa
ti namına alınmış isabetli bir karar olduğuna 
ıgiöre, Hükümetin yaptığı teklifin Heyeti Celile 
tarafından kabulünün zaruri olduğu kanaatin
deyim. Zira, birkaç senedir memleketimizde 
Atatürkçülük, devrimcilik ve ilericilik namına 
yaratılan anarşist ve huzursuzluklar sadık ve 
lâik hükümetler tarafından sarf edilen çabalara 
rağmen bir türlü önlenemiyoridu. 

Muhterem arkadaşlarım, elde edilen bilgiye 
göre memleketimizde çıkarılanı üzücü hâdise
ler, Şimal komişumuzun memleketimiz üzerimde 
Ibeslediği asırlık istilâ emel ve arzusunun öncü-

. lıiğünü yaıpmaktadır. Şimal komşumuz Türki
ye'nin NATO camiasında bulunması dolayısiy-
le, 1945 te olduğu gibi, doğrudan doğruya sal
dırarak emelini tahakkuk ettiremeyeceği haki
katini anladığı için gizli yollardan yürüyerek 

dâhilde ve hariçte elide ettiği bâzı kimseleri 
muhtelif kılıklara sokup hakiki Atatürkçülerin 
arasına katarak, «Atatürkçülük»!, «ilericilik» 
maskesi ile elde etme çabasındadır. (A.P. sıra
larından alkışlar, «bravo»t sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, esasen Şimal kom
şumuzun memleketimiz aleyhindeki sinsi ve giz
li hareketleri bugüne ve bu devreye de mün
hasır olmayıp, tâ 1919 ve 1920 senelerinde, bir
birimize muhtacolduğumuz en karanlık zaman
larda dahi durmamıştır. 

Türkiye, bir tarafta Garpta Yunanlıların, 
Cenupta Fransızların saldırıları ile, diğer ta
rafta düşmanlarla birleşen devrim padişahının 
"teşkil ettiği Anzavur ordusu ve bunlardan kuv
vet alarak çıJkan isyanlarla didişir ve çarpışır
ken, kendileri de bir taraftan dâhilde çıkan 
bolşevik aleyhtarlarının davranışlarımı önle
mek için çaba sarf ediyorlardı. 

Diğer tarafta, eski ismi Petersburg olan 
Leningrad'ın şimalinde ve mühim bir mevki sa
yılan Krustat mmtakasınida bulunan Çar or
dusunun en mükemmel teçhizatla donatılmış 
Tatar ve Çerkez efradından meydana getirilen 
iki fıkradan mürekkep bir kuvvet, şimalde bu
lunan İngilizlerin teşvik ve müzaheretleri ile 
Leningrad şehri üzerine yürümelerini önlemek 
içim, çaba sarf ediyorlardı. Aynı zamanda Lenin, 
Krustat'ta bulunan fırkaların kumandanları 
nezdinde temasta bulunması için o sırada Tür
kiye'nin Moskova^da mümessili bulunan mer
hum Ali Fuat Cebesoy'a müracaata mecbur kal
mıştı. O günlerin zarureti muvacehesinde Cebe-
soy, Türkiye'ye mânevi bağlarla bağlı ve hürimet-
kâr olan bu fırkaların kumandanları ile görü
şerek Lenin "aleyhine yapacakları hareketi ön
lemişti. 

(Muhterem arkadaşlarım, iki taraf böyle 
müşkül durum içinde dostane işbirliği halinde 
çalışırken dahi, Şimal komşumuz memleketi
mizde bir bolşevik yuvası kurmak içim elde et
tikleri Mustafa Sabri ve gazeteci Arif Aruz 
teknisyen olarak Rusya'dan gelen veya gönde
rilen bolşevik teşkilâtçısı Şehidullah ile oğlu 
iBünyadüllahın aleyhimize yaptıkları hareket 
meydana çıkınca, Mustafa Suphi ve avaiaesi lâ
yık oldukları akıbete uğradılar. Diğerleri de 
Eskişehir İstiklâl Mahkemesince mahkûm edil
mişlerdi. 
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, Mulhterem arkadaşlaran, simidi vaziyeitti yu
karda arz ettiğim tarihî hâdiselerin ışığı altın
da muihakeme edersek, 5 Martta Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinde çıkan veya çıkarılan 
olaylar, belirttiğim hadiselerin bir halkası veya 
devamıdır. 

Arkadaşlarım; soyguncuların, adam kaçı
ranların barınağı haline geddiğini fotoğrafları 
ile gazetelerde gördüğümüz, okuduğumuz Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi 5 Martta Türk Dev
letinin emniyet kuvvetleri tarafından aranır
ken, emniyet kuvvetlerine mensup bir jandar
mayı şehit edip de firar edenlerden birisi, Mil
liyet gazetesi muhabirinin sorusuna; Mustafa 
Kemâl 1919 da nasıl Kurtuluş Savaşına başla
mışsa, biz de 1969 da memleketi bağımsızlığa 
kavuşturmak için savaşa başladık, cevabını ve
riyor. 

Aziz arkadaşlarım; bu, yolunu şaşırmışların 
iptida kendilerini Atatürkle kıyaslamaları, son
ra da kanun ve nizam harici giriştikleri hare
ketleri Millî Mücadeleye benzetmeleri tiksinti 
yaratmaktadır. Haddizatında aziz Atatürk, Kur
tuluş Savaşını dahiyane buluşları ile başarmış, 
arkasından asırlarca memleketimizin mulhtacol-
duğu inkılâpları yapmış olduğundan, bunun ha
ricinde Kurtuluş Savaşçılığı, inkilâpçılık ve ile
ricilik iddiası, yalan olmasa da, sahtekârlıktır. 
(Alkışlar). Yeter ki Atatürk inkılâpları taviz
siz tatbik edilebilsin. 

Muhterem arkadaşlarım; yalnız, sağcı, solcu 
ve sosyalist düşünceli profesörlerle, aynı fikir
de bulunan bir kısım muharrirlerin, Anayasa 
hudutsuz hürriyeti âmirdir diyerek bu, yolunu 
şaşırmışları birer kahraman sayıp, müdafaa et
melerine ne diyelim. Yolunu şaşırmış kimsele
rin memlekette yarattıkları anarşi hareketleri 
il© iktifa etmiyerek, yüzde - yüz Pakistan'da ol
duğu veçhile çıkartmak istedikleri kardeş kav
gasını, 22 Şubat ve 21 Mayıs ayaklanmalarında 
olduğu gibi, bu kere de hâdiselerin arkasından 
sürüklenmeyip hâdiselere takaddüm eden muh
terem Cumhurbaşkanının ve 12 Mart muhtıra
sını veren saygı değer kumandanların basiretli, 
vatanperverane davranışlarının önlendiğini ya
rının tarihi de yazacaktır. Bu, yolunu şaşırmış
lar, Sayın Başvekil Erim'in beyan ve davranış
ları içinde, umduklarını bulamamanın hüsran 
ve hıncı içinde, hıncı ile Sayın Erim'e saldırma

ya başlamışlarsa da, aziz Atatürk Türkiye'sini 
yıkmaya güçleri yetmiyecektir. Aynı zamanda 
bu mübarek vatan bu gibi hainlerin cevrangâhı 
değildir ve olamayacaktır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar..) 
BAŞKAN — Yeterlik önergeleri gelmiştir. 

Hükümet görüşmek istiyor mu efendim?.. 
Buyurun Sayın Başbakan Nihat Erim. 

BAŞBAKAN NİHAT ERÎM (Kocaeli Mil
letvekili) — Sayın Başkan, Büyük Millet Mec
lisinin sayın ve değerli üyeleri; 

Hükümetin 26 Nisan günü almak zorunluğu-
nu duyduğu Sıkıyönetim kararını Yüce Meclisin 
onayına arz etmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile, 
söz alan değerli parti sözcülerine ve son konu
şan Sayın Sökmen'e, Hükümeti bu kararında 
destekledikleri için, arkadaşlarım adına, Hükü
met adına şükranlarımı arz etmek isterim. 

Konuşan arkadaşlar, birçok önemli noktala
ra değindiler. Emin olmalarını rica ederim; 
Hükümet, sözcü arkadaşların değindikleri nok
talan biran gözden uzak tutmıyacaktır. Değerli 
sözcüler belli başlı bâzı noktalar üzerinde gö
rüşlerini ortaya koydular. Bunlara, birbiri ar
dından görüşlerimizi söylemek suretiyle, cevap 
arz edeceğim. 

Biz, hiçbir zaman önce huzur, sonra reform 
yahut önce reform sonra huzur şeklinde bir be
yanda bulunmadık. Her devletin varlığı esas iti
bariyle asayiş, huzur ve sükûnun devamlı olma
sına bağlıdır. Asayiş, huzur ve sükûn olmadığı 
zaman, devlet hayatı normal geçmiyor demek
tir. Asayiş, huzur ve sükûn münferit hâdiselerle 
de bozulabilir. Bir adam diğerini vurur, bir eş-
kiya çetesi bir yerde soygunculuk yapar, bu da 
asayişi, huzuru bozar. Ama asayiş, huzur ve 
sükûn yurt dışı ilişkileri de olan, yurt dışından 
da beslenen birtakım aşın örgütler tarafından 
bozulmakta ise ve bu örgütler açıkça, gizlemeye 
lüzum görmeden demokratik rejimi devirip, 
yerine sağ veya sol bir diktatorya kurmak is
tediklerini yazıp söyler ve onun eylemlerine 
geçmiş bulunurlarsa, hangi Hükümet buna ka
yıtsız kalabilir ve bu işi halletmeden başka işe 
bakabilirdi. Biz, Yüce Meclisin güven oyunu 
aldıktan sonra, önemle konunun üzerine eğildik 
ve memlekete Yüce Meclis kürsüsünden sundu
ğumuz programda, Anayasamızda öngörülen 
Atatürk'çü reformların, hattâ zaman da tâyin 
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ederek, altı ay zarfında şunları yapacağız, on
dan sonra vakit geçirmeden şunlara girişeceğiz 
diye, zaman da tâyin ettiğimiz halde, bu aşırı 
örgütlerin soygun, adam kaçırma, adam öldür
me, sabotaj ve bölücülük, Müslüman olan Türk 
Milletinin bu kutsi duygularını ticaret metaı 
haline getirip sömürme gayretlerine biran fa
sıla vermediklerini görünce ne yapardı bizim 
yerimizde olan her hangi bir Hükümet? Buna 
biran önce son vermek için alınacak tedbir ne 
ise, o tedbirin peşine düşerdi. Biz dec onu yap
tık. Bu demek değildir ki, programımızda, Yü
ce Meclisin de tasdikine mazhar olan programı
mızda öngördüğümüz reformları ihmal ettik. 

Arkadaşlar; şu noktayı bilhassa belirtmek 
isterim. Bizim programımızda öngördüğümüz 
reformlar, bugün karar verip, yarın hemen bu
raya kanunu getirilecek olan reformlar değil. 
Onun için bir kısmına altı aylık bir mehil koy
duk ve derhal bunların hazırlığına giriştik. Dev
letin muhtelif bakanlıkları, Devlet idaresi bu 
reformlar üzerine eğilmiştir, hazırlıklarını yap
maktadır, bu hazırlıklar kısa zamanda bitecek
tir ve yine bu Meclis kürsüsünden yüce mille
timize bu reformları parça parça arz edeceğiz 
ve sizlerin tasvibini istiyeceğiz. Binaenaleyh, 
böyle bir ikileme yapmanın mânası yoktur, ön
ce huzur sonra reform, önfe reform sonra hu
zur, bu ikisi birbirinden ayrılan şeyler değil
dir. Biz de çok iyi biliyoruz ki, huzursuzluğun 
derin temellerine inmeden huzursuzluk kesin 
olarak, uzun vadeli olarak ortadan kaldırıla
maz. 

Sıkıyönetim ile sağlanacak olan sükûn ve 
huzur geçici olur, kısa zaman sonra huzursuz
luk yine başlar, ama bu müşahede hiçbir zaman 
huzursuzluğu derhal gidermek için alınacak ka
nuni tedbirlere başvurmamak için de bir sebep 
değildir. 

Yine programımızı Yüce Mecliste izah eder
ken arz etmiştim; yapılacak olan reformların 
kimisi hemen meyvalarını verir, kimisinin de 
neticelerini memleket az çok uzun bir zaman 
sonra elde eder, dedim. Bu noktaya gelmişken 
bir hususu daha belirtmek isterim. 

Arkadaşlar; bu aşırı uçlardaki anarşistler,. 
zorbalık hareketlerine başvuranlar, biz o re
formları yaptığımız gün dahi tatmin edilmiş ol
mayacaklardır. Çünkü onlar dogmatik bir tarz-
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da, meselâ, Türkiye demokratik rejim içinde 
kalkınamaz inancındadırlar. Bu inançta olan
ları, biz reformları yapmakla bu inancından çe
virenleyiz. («Bravo» sesleri, alkışlar.) Onlar öy
le bir dogmatik saplantı içine girmişler ki, me
selâ Türkiye'de Maoist, Leninist, Marksist bir 
rejim olmadıkça rahat etmiyeceklerdir. Onlar 
öyle bir saplantı içine girmişledir ki, Türkiye'
yi yeniden ümmetçilik, hilafetçilik, şeriatçılık 
hattına çekmedikçe, o rejime iade etmedikçe ra
hat etmiyeceklerdir. («Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Bizim, memlekete vaadettiğimiz Anayasanın ön
gördüğü reformlar, Türk Milleti içinde kanaati
mizce küçük bir azınlık teşkil eden bu kaçık 
uçlara cevap verecek reformlar değildir. 36 mil
yonluk büyük Türk Milletinin büyük kütlesinin 
ihtiyaçlarına cevap verecek reformlardır. Biz 
reformları onlar için düşünüyoruz. 

Yine bir arkadaşım bu arada, «Gençliği top
tan hedef almayın.» dedi. Asla! Biz hiçbir za
man gençliği toptan karşımızda bir hedef ola
rak görmüyoruz. Gençliğin içine girmiş olan, 
gençliğin çok küçük bir kısmını yolundan şa
şırtmış olan bu örgütlerin de çok küçük bir 
azınlık teşkil ettiği kanaatindeyiz. Büyük Türk 
Milletinin gençliği, bugün de dün olduğu gibi, 
Atatürk yolundadır, Atatürk milliyetçisidir, 
Atatürk reformlarına inanmıştır. Bizim çaba
larımız, onların rahatça üniversite öğrenimi ya
pabilmelerini sağlamak içindir. Şimdi maale
sef Dev - Lis diye liselere indi, ortaokullara 
da iniyor bu tethişçi hareketler. Liselerde, or
taokullarda rahatça öğrenim yapılabilsin, bunu 
sağlamak içindir. Bizim gençliğimiz, Türk 
gençliği, milletin olduğu gibi milletin Hüküme
tinin de, Meclisinin de elbette her zaman gözbe
beği olmuştur ve elbette her zaman gözbebeği 
olarak kalacaktır. Bundan kimsenin şüphesi ol
masın. 

Parti sözcüleri arkadaşlarım önemle bir nok
ta üzerinde durdular; Sıkıyönetim idaresi bir 
hukukî idaredir, bir kanun idaresidir, bir Ana
yasa müessesesidir. Elbette öyledir. Biz, Ana
yasamızın 124 ncü maddesine dayanarak huzuru
nuza geldik, Anayasamızın 124 ncü maddesi 
çerçevesi içinde Yüce Heyetinizden aldığımız 
kararın tasdikini rica ediyoruz, bu kararı tas-
vibettiğiniz zaman bu bir ay yürürlükte kala
cak olan sıkıyönetim idaresi hâlen tatbik edil-
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inekte olan Sıkıyönetim Kanunu çerçevesi için
de kalacaktır ve onun da üstünde Anayasa çer
çevesi içinde kalacaktır, yeni takdim ettiğimiz 
kanun iltifatınıza mazhar olursa o kanunun çer
çevesi içinde kalacaktır ve Hükümet de bunu 
dikkatle yakından takibedecektir, izliyecektir. 

Askerî idareyi kendi düşüncelerine veya 
maksatlarına göre şu veya bu tarafa çekmek is-
tiyenler olabileceğine temas eden sözcü arka
daşımız oldu. Kendilerine sunu temin etmek 
isterim ki; Hükümetimiz ilk günden beri söyle
diğimiz gibi, ne yaptıysa bugüne kadar Ana
yasa çerçevesi içinde yapmıştır, yapmaya ça
lışmıştır. Bundan sonra da Anayasa çerçevesi 
içinde hareket edecektir ve bu türlü sapmalara 
meydan vermemek için âzami dikkati göstere
cektir ve şunu da biran unutmuyoruz ki, Hükü
meti her gün kontrol edecektir, uygulamalarını 
yakından izliyecektir. (Alkışlar) 

Benim beyanlarımla ve yayınlanan bildiri ile 
Sayın İçişleri Bakanının bu kürsüde bugün yap
tığı konuşma arasında bir sayın sözcü arka
daşımız bir çelişki bulmak istediler, böyle bir 
çelişki yoktur. Arkadaşlar açıkça soyuyorum; 
aşırı sağda öyle örgütler vardır ki, Atatürk dev
rini bir küfür devri olarak ilân etmekte
dir. Öyle örgütler vardır ki aşırı sağda, bu 
memlekete hilâfet gelmedikçe bu memleket kur
tulamaz, demektedir, içişleri Bakanı arkadaşı
mızın sözleri bunlara karşıdır. Hepiniz her gün 
görüyorsunuz, öyle gazeteler vardır, öyle yayın 
vardır ki, Müslüman vatandaşlarımızın, Müs
lüman olan Türk Milletinin bu duygularını her 
gün 25 kuruşluk, 50 kuruşluk gazetelerinin tica
ret metaı haline getirmek istemektedirler. Hü
kümet bunların karşısmdadır ve bunların yaşa
masına meydan vermiyecektir, buna emin ol
malısınız. Bu devir bitmiştir, bu devir kapan
mıştır ve bir daha gelmiyecektir. (C. H. P. sı
ralarından »Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Sayın sözcü arkadaşlarımdan biri de; «Çıkar
cı çevrelerin tutumu, anarşinin sebebi gibi gös
teriliyor Hükümet kararında.» dediler. Bu bir 
yanlış yorumdur. Bizim bu cümleyi yazarken 
böyle bir maksadımız yoktu. Anarşinin sebebi 
sadece yahut büsbütün çıkarcı çevrelerin tutu
mu değildir, ama şunu da hemen bir örnekle 
huzurunuza sereyim arkadaşlar. Bir hafta ön
ce Ereğli Demir - Çelik'te bir patlama oldu. Er

tesi gün İstanbul'da, memleketin uğradığı bu 
felâketten istifade ederek hazır depoda bulu
nan demir fiyatlarına aşırı zamlar yapmak isti-
yenler oldu, bunlara da meydan verilmiyecek-
tir. (A. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Namuslu tüccar, namuslu sanayici Hükü
metin her zaman himayesinde bulunacaktır; ama 
memleketin, vatandaşın sıkıntısından istifade 
ederek onu daha büyük sıkıntılara sokmak is-
tiyenler unutmasılar ki, Hükümeti mutlaka 
karşılarında bulacaklardır ve eğer bu bir ka
nundan doğan kolaylıklarla yapılıyorsa, o ka
nunları da değiştirmekte ve herkesi doğru yol
da ytürültecek: kanunlar geltirimıekfte bir an te
reddütlü olmıyacağız arkadaşlar. 

Yine sözcü arkadaşlardan biri, 11 ili fazla 
gördüler. Kendilerini temin etmek isterim ki, 
bu 11 ili tesbit ederken, Sayın İçişleri Bakanı
nın ve benim söylediğim gerekçede arz ettiği
miz sabotaj noktası, bölücü, anarşik hareketler 
ve ordunun imkânları göz önünde tutularak bu 
11 il tesbit edilmiştir. Bunun çokluğu değil, 
içinde bulunduğumuz tehlikeli durum dolayı-
siyle belki de azlığı bahis konusu olabilir. 

Yine sayın sözcü arkadaşlarımdan birisi, Hü
kümetin başlangıçtaki tutumu ile bugünkü tu
tumu arasında bir çelişki görmek istediler. On
ları tatmin ediyorsa bulsunlar, ama ben bu ve
sile ile şunu hatırlatayım. Sayın Cumhurbaşka
nı bendenize Hükümeti kurma vazifesini verdi
ği gün daha Çankaya'dan ayrılmadan yerli ve 
yabancı basın önünde bir basın toplantısı yap
tım. Orada yabancı muhabirlerden biri bana 
iki soru sordu. Bu sorulardan biri; «Bu parlâ
mento ile siz bu düşündüklerinizi yapabilece
ğinizi umuyor musunuz?» «Evet» dedim, «Emi
nim, parlâmentoya bunları anlatacağım, parlâ
mento bana yardımcı olacak.» «Bu kanunlarla, 
bu Anayasa ile bunları yapabileceğinize inanı
yor musunuz?» dedi. «Ben, Anayasayı ve ka
nunları uygulamak için bu vazifeyi kabul et
tim, ama bu kanunlar kâfi gelmediği zaman ha-
tırlıyacaksınız sözümü, deniz bitti, demiyece-
ğim, enerjik tedbirler teklif edeceğim ve ener
jik tedbirler almaya çalışacağım» Binaenaleyh, 
tutumumuzda bir çelişki yoktur, yalnız sami
miyet vardır arkadaşlar. Bir ayı doîdurmıyan 
zaman içinde devlet dosyalarının, devlet im
kânlarının ve memleketin gerçek durumunun 
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gizli dosyalarla içine girdik, durumu apaçık 
gördük ve apaçık söylüyoruz. Evvelâ bir sıkıyö
netim yapmak lâzımdı, sonra da Anayasa tadi
lâtı teklifi ile huzurunuza geleceğiz. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Ben, büyük Meclisin sayın üyelerinden şunu 
rica ediyorum; arkadaşlar, memleketimiz haki
katen bir dönüm noktasındadır, büyük tehlike
lerle karşıkarşıyadır. Bunu atlatabiliriz elbir
liği ile ve sizin Hükümete bugüne kadar olduğu 
gibi destek ve yardımcı olmanızla. Bir ikinci 
tecrübeye vakit kalmamış gibi geliyor bana. Bu 
tecrübeyi elbirliği ile, Meclis - Hükümet ve or
dumuz hep birlikte elbirliği ile yürütürsek mut
laka bizim başarımızla sonuçlanacaktır. Bugü
ne kadar yaptığım tecrübe bu işbirliğini sür
dürebileceğimiz inancını bende uyandırmıştır. 
Bugün büyük Meclisin bizim aldığımız karar 
karşısında gösterdiği anlayış, bu inancımı bir 
kat daha pekleştirmiştir. 

Arkadaşlar, sıkıyönetim kararı kolay alına
bilecek bir karar değildir. Bir hükümetin kolay
ca almayı istiyeceği bir karar değildir. Zaru
ret olmasa idi, biz bu kararı almazdık ve bu ka
rarı tasvibetmek için bugün huzurunuzda bu
lunmazdık. Zaruret vardı, sizler de bu zarureti 
kabul ettiniz, lütfettiniz. Hepinize Hükümet 
adına candan teşekkürlerimi arz ederim, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin des
teğinize muhtacolduğumuzu beyan ederim. 

Saygılar sunarım («Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz, Tüzük gereğince mil
letvekilinin veya senatöründür. Sayın Kasım 
Gülek, buyurun. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin değerli üyeleri; 

Son derece önemli bir konu üzerindeyiz. Par
tiler adına çok güzel konuşmalar oldu, faydalı 
görüşler ileri sürüldü. Biraz evvel Hükümet 
Başkanı büyük bir olgunlukla, her fikre saygı 
göstereceğini ifade etti. Bugün ortaya atılan 
bu olgun ve kıymetli fikirlerin değerlendirile
ceğinden eminim. 

Sayın arkadaşlarım; sıkıyönetim istenilir 
şey değildir. Ağır bir hâdisedir sıkıyönetim 
istemek, ağır bir tedbirdir sıkıyönetim. An
cak, olağanüstü, çok olağanüstü hallerde geti
rilir. Memleketimiz bugün öyle olağanüstü du

rumlardan biri ile karşıkarşıyadır ve Hükü
met ondan dolayı sıkıyönetim teklifini getirme 
zaruretini duymuştur. Gerçekten son zamanlar
da memleketimizin içinde bulunduğu karışık 
durumu ben burada tekrarlıyacak değilim. Na
sıl huzursuzluk, tedhiş havası yaratılmıştır, Dev
lete silâhla karşı gelinmiştir, kuvvetle dışardan 
talim görmüş gerillâların eli silâhlı olarak üni
versitelere girdiği görülmüştür. Ortaçağ usulü, 
adamlar kaçırılmış, fidye istenmiştir. Bütün 
'bunlarla mücadele elbette fevkalâde tedbir
leri icabettiriyordu. İçişleri Bakanı gayet açık 
konuştu, ideolojilere dayanan yıkıcı, bölücü 
akımlarla karşı kar siyayız. Kökü dışarda 
ideolojiler, aşırı sağdan, aşırı soldan gelen, 
dıştan organize edilmiş, dıştan finanse edilmiş, 
dıştan silâhlanan ve lâik Gumıhur'iyete, reji
me kasıtöden teşebbüslerle karşı karşıyayız. is
tedikleri, ya dine 'dayanan teogratik bir Dev
let, yahut Batıdan kopmuş sosyalist aşırı sos
yalist, Leninst, Marksist, komünist bir 
Türkiye. Bunun ikisine de imkân yok, 
bunun ikisini de arazu edenler emelle
rine nail olamıyacaklardır. Daiha ağırı, mem
leketimizde bölücülük hareketleri var, dışar
dan Türkiye'yi bölmekte menfaati olanlar tah
rikler yapmaktadırlar. Çok küçük bir azınlık 
hlyanet içindedir; Türkiye'yi bölmektir mak
satları. Komünist sloganları kullanıyorlar; 
Türk halkları diyorlar. Türkiye'de bir halk, 
bir millet var; Türk Milleti. Bunun dışında-
kini kabul etmiyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Dikkat ederseniz Türkiye'yi bölmek istiyen
lerin üzerinde durdukları, Türkiye'nin petrol 
bölgesidir. Dikta heveslileri var. Bunlar da, 
emellerine nail olamıyacaklardır. 

Sayın arkadaşların;, Sıkıyönetim tatbikatı, 
milletin gözbebeği Türk Ordusuna tevdi edil
miştir. Türk Ordusunun yardımıcısı Türk po
lisi. Polise, bilhassa gayret vermek, teşvik 
etmek durumundayız. Zor, şerefli bir görev 
görüyor. Zaman oldu, hırpalandı. Bu hırpalan
manın tesiri altında biraz çekingen gibi gö
rünür. Bu bakımdan polisimize cesaret ver
menin yerinde olduğu kanısındayım. Asıl 
g*örev şerefli Türk Ordusunundur; aydın,, yurt
sever, Batılı, ilerici, Atatürkçü, Anayasa dü
zeninin koruyucusu Türk Ordusunun. Anaya
sanın temeli, Anayasanın tecelli yeri Parlâ-
mentiodur. OtoriteM, mıdhabetli Parlâmento, 
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milletin saydığı, ağırlığı Palâmento. («Bravo» ı 
sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım; bu Parlâmento de
vam edecektir. Milletlerin iradesini temîsil 
eden Parlâmento Ibu memlekete hizmet et
mekte devam edecektir. Parlâmento elbette 
kendi içinde 'gereken düzenlemeyi yapacak 
anlayışı gösterecektir. Cumhuriyeti bölmek 
istiyenlere karşı Hükümet, Parlâmentodan 
daima destek görecektir. Bundan emin olsun
lar. Cesaretle bu gibi hareketlerin üstüne yü
rüsünler. Parlâmento daima bu teşebbüslerle 
beraberdir. Parlâmento içinde kendine düşen 
büyük görevi idrak etmiş üyeler, elbette iti
barlı, sayılır, memleketin hürmet ettiği Par
lâmento önündeki kesif, zor çalışma devre
sine gereken önemi verecek. Devamı ile, üye
ler arasında arkadaşlığı ile, dostluğu ile, an
laşma ile vazifesini yaptığını millete göste
recek. Bu nazik devrede Parlâmento partici
liğin üstünde, parti görüşünün üstünde, mil
let ıgörüşü ile hareket edecektir. Millî bir
lik, beraberlik en büyük kuvvetimizdir; Par
lâmento bunu anlamıştır. Parti yatırımı,, ileri 
yatırım gibi uifak görüşlere iltifat etmiye
cektir Parlâmento. Eğer bunları yapmıyacak 
olursa, zaten çok iyi bilir ki, Parlâmento, ya
tırım yapacak imkân ve yer kalmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; Sıkıyönetim son 
derece önemli bir tedbirdir, ama önümüz
deki meseleleri sadece Sıkıyönetim halletmez. 
Elbette reformlar yapılacaktır. Hükümet Baş
kanı biraz evvel burada konuşurken; «Asa
yiş mi, reformlar mı; hangisi 'daha evvel ge
lecektir bahis konusu değil. Her ikisi nie yapı
lacaktır.» dediler. Elbette bu görüşteyiz. El
bette reformlar yapılacaktır. Anayasada ge
rekli değişiklikler bir zarurettir. Anayasamız 
akademik bakımdan dünyanın en iyi anaya- -
'salarından biridir, ama bizim şartlarımıza en 
uygun olduğu iddia edilemez. Aradan geçen 
10 sene göstermiştir ki, birtakım değişiklikler 
zaruridir, lâzımdır. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar.) Bunlar elbette yapılacak
tır. 

Sayın arkadaşlarım, yapılacak Anayasa de
ğişiklikleri, yapılacak reformlar, bu Meclisin 
daima anlayışla karşılıyacağı ve daima bu- | 
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nu getirenlere yardım edeceği konular olacak
tır. Millet Hükümeti reformlar konusunda da, 
asayiş konusunda da destekliyecektir. Hüküme
tin imkânları büyüktür. Bir kere 12 Mart uyar
masının desteği ile, şimdi de Sıkıyönetimin des
teği ile Parlâmentonun, milletin desteği ile cok 
iş yapabilecektir; yapacağından da eminim. 

Dini âlet etmeye gayret edecek, teşebbüs 
edecek olanlar iyi bilsinler ki, millet en ulvî 
varlığı bildiği dini şunun bunun menfaatine âlet 
etmiyecektir. («Bravo», sesler'i) Artık, abdestsiz 
namaz kılanın, oruçsuz iftar edenin millet na
zarında itibarı kalmamıştır. («Bravo», sesleri) 

Sayın arkadaşlarım, Leninci, Marksci, Mau-
cu bir rejim Türkiye'ye gelmiyecektir. Teokratik 
bir Türkiye olmıyacak. Cumhuriyetçi, halka da
yanan, parlâmentosu ile, temeli demokrasisi ile 
gözbebeği ordusu ile el ele vererek bu memle
keti refaha götürecek Türkiye gelecektir. 

Hepinizi saygılarla selâmlarım. («Bravo», 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum efendim. 

FATMA HİKMET İSMEN (Cumhuriyet Se
natosu Kocaeli Üyesi) — Aleyhinde. 

Yüksek Başkanlığa 
Sıkıyönetimin lüzum ve önemi hakkında ye

teri kadar konuşulmuş ve durum aydınlığa ka
vuşmuştur. 

Yeterliğin oylanmasını arz ve teklif ede
rim. 

Çorum Milletvekili 
Kemal Demirer 

Sayın Başkanlığa 
Konu üzerinde kâfi derecede konuşma ve 

açıklamalar yapıldığından mevzu aydınlanmış
tır. Müzakerenin kifayetini arz ederim. 

Mardin Milletvekili 
Şevki Altındağ 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmaların kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Yozgat Milletvekili 

ismet Kapısız 

BAŞKAN — Sayın Fatma Hikmet ismen, 
aleyhinde buyurun. 

FATMA HİKMET İSMEN (Cumhuriyet Se
natosu Kocaeli Üyesi) — Sayın Başkan, T. B. 
M. M. nin sayın lüyeleri ; 
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lerimizi dalha açık, daha derinlemesine burada 
konuşabilelim, istirhamım budur. Aksi takdir
de burada kullanılacak oylar ve olumlu oylar 
parlâmento üyelerinin demokratik düzene karşı 
hareket ettiklerini, yani Anayasamızın karşısın
da hareket ettiklerini açıklıyacaktır. (Gtöirültü-
ler) Burada verilecek olumlu oylar, Anayasamı
zın 124 ncü maddesine karşı oylardır. Bunun 
böylece bilinmesi lâzımdır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Yeter
lik önergesi kabul edilmiştir. 

ıSaym üyeler, Bakanlar Kurulu kararnamesi
nin onaylanmasına geçmeden evvel bir hususu 
istirham edeceğim. Oylamadan sonra gündemi
mizde 8 tane seçim vardır. Eğer 5 - 1 0 dakika 
burada bulunmak zahmetini ihtiyar ederseniz, 
o seçimlerimizi de bitirmiş oluruz. Bu seçimler
de bulunmanızı istirham ediyorum .bu işi de bi-
tirirsek Meclisimiz daha rahat çalışır. 

istanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, iz
mir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyar
bakır ve Siirt illerinde 26 . 4 1971 günü saat 
24,00 ten itibaren bir ay süre ile ilân edilen Sı
kıyönetim hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı
nın onaylanmasını kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Etmiyenler... 

Her ne kadar grupları adına konuşanlar ve 
kişisel olarak da konuşanlar olmuş ise de, be
nim kanımca görüşmelerin hepsi aşağı - yukarı 
aynı istikamette olmuştur. («Ya ne olacaktı ses
leri» ve gürültüler) Oysaki, Parlâmentomuzda 
sosyalizmin mutlaka gerçekleşmesini istiyen bir 
parti, Türkiye işçi Partisi vardır ve ben de... 
(«Kahrolsun» sesleri, gürültüler) şahsan onun 
temsilcisiyim. Binaenaleyh, eğer konuşmalar 
yeterlik önergesiyle kısıtlanmayıp da, konuşma
lara müsaade edilecek olursa, ben de partimin 
görüşlerini, kendi görüşlerimi burada açıklama 
fırsatını bulacağını. Ve benim açıklamalarım 
ihiçbir zaman duyduğumuz konuşmalar yörün
gesinde olmıyacak ve Türkiye'de parlâmento sis
teminin gereği olan sosyalist bir partinin de 
görüşü... 

HASAN TOSYALI (Kastamjonu Milletvekili) 
— Ne sosyalisti; komünistler. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — ... 
burada açıklanacaktır. 

Sayın üyeler buradaki bütün görüşmelerin
de, daima Anayasanın 124 ncü maddesine daya
narak, Sıkıyönetimin yapıldığını söylediler. Oy
saki, benim görüşüm bunun tam tersine. Ana
yasanın 124 ncü maddesinde, ayaklanmaya kal-
Ikışma, vatana, millete ihanet gibi suçlar dola-
yısiyle bir Sıkıyönetim ilânı mümkündür; oysa
ki, böyle bir şey memleketimizde yoktur. («Yuh» 
sesleri, gürültüler) Basit talebe olayları. Kimler 
tarafından tezgâhlandığı belli olmıyan birtakım 
talebe hareketleri, birtakım soygunlar, banka 
soygunları vs. gibi mevcut kanunlarımızla ko
laylıkla önlenebilecek ve cezaları verilebilecek 
çeşitten... 

BAŞKAN — Sayın hatip lütfen kifayet aley
hinde, lütfen. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Evet efendim, onu söylemek için gerekçemi söy
lüyorum, teşekkür ederim. 

Bunlar elimizdeki kanunlarla pekâlâ önlene
bilecektir. Oysa ki, Anayasamızın 124 ncü mad
desi doğrudan doğruya bir ayaklanmayı, bir 
kalkışmayı, kalkınmayı ve vatana, millete iha
net gibi suçlardan ötürü Sıkıyönetimi öngörü
yor. Böyle bir ortam olmadığı halde, Sıkıyöne
tim kararının kabul edilmesi, bana çok aykırı 
geliyor. (Gürültüler) Binaenaleyh, bu yeterlik 
önergesini kabul buyurmayınız ki, biz de fikir-

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul Milletve
kili) — Ret. («Yulh» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir efendim. Mem
leketimize ve milletimize hayırlı olmasını temen
ni ederim. 

Şimdi seçimlere geçiyoruz efendim. 

2. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Baka
nı Refet Sezgin hakkındaki önergesini incele
mekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundaki açık üyeliğe seçim (9/3) 

3. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Başbakan eski Ticaret bakanları Ah
met Türkel, Macit Zeren ve Sadık Tekin Müf-
tüoğlu haklarındaki önergesini incelemekle gö
revli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık 
üyeliğe seçim (9/4) 

4. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçişleri eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki 
Önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha

zırlık Komisyonundaki açık üyeliğe seçim (9/10) 
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5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
îhsan Topaloğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar eski Bakam Refet Sezgin hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Ko7nisyonundaki açık üyeliklere seçim (9/14) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, Baş
bakan hakkındaki önergesini incelemekle gö
revli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık 
üyeliklere seçim (9/15) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili 
Özer Ölçmen'in, Başbakan hakkında Anayasa
nın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Mec
lis Soruşturması açılmasına dair önergesini 
incelemek üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim (9/16) 

8. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi 
uyarınca Başbakan ve Bayındırlık Bakanı hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulacak Soruştur
ma Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliklere 
seçim (9/17) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 14 arkadaşının, Anayasanın 
90 ncı ve T. B. M. MecUsi Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince, Başba
kan, Devlet bakanları, Refet Sezgin ile Hüsa
mettin Atabeyli Kaklarında bir Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemek üzere 
kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonunda
ki açık üyeliğe seçim (9/18) 

BAŞKAN — Sayın üyeler seçimlerin birlik
te yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Uç kişiik bir tasnif komisyonu seçiyoruz. 
iSayan Hüdai Oral? Buradalar. 
iSayrn Sadık Artukmaç? Yoklar. 
Sayım Necati Aksoy? Buradalar. 
Sayın Mehmet Hazer? Yoklar. 
Sayın Kemal Palaoğlu? Yoklar. 
Sayın Kâzım Uysal? Yoklar. 
(Sayın Naime îkbal Tokgöz? Buradalar. 
Tasnif heyeti; Sayın Naime İkbal Toksgoz, 

iSayın Necati Aksoy ve Sayın Hüdai Oml'dan 
teşekkül etmiştir. 

ISeçimlere oy toplamaya Adana'dan başlıyo
ruz efendim. 

(Adana milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın Hüdai Oral, Sayın Necati Aksoy, Sa
yın Naime ikbal Tokgöz lütfen Tasnif Heyeti 
sırasına buyursunlar. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Tasnif sonuçlarını okuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
T. B. M. Meclisi Soruşturma Hazırlık Ko

misyonlarındaki açık üyelikler için yapılan se
çime (324) üye katılmış ve neticede ilişik liste
de esas No. lan yazılı komisyonlara aday gös
terilen üyeler hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır. 

Arz olunur. 

Urfa Milletvekili Denizli Milletvekili 
Necati Aksay Hüdai Oral 

İstanbul Milletvekili 
Naime ikbal Tokgöz 

Soruşturma Hazırlık komisyonlarındaki açık 
üyeliklere gösterilen adaylar 

Esas No : 

9/3 M. Ali Pestilci (Zonguldak C. S. 
Ü.) (C. H. P.) 322 

9/4 Ertuğrul Mat (Bursa Milletvekili 
(A. P.) 321 

9/10 Münir Daldal (izmir Milletvekili (A. 
P.) 322 

9/14 Rifat öztürkçine (istanbul C. S. Ü.) 
(A P.) 322 
Esat Kıratlıoğlu (Nevşehir Millet
vekili) (A. P.) 309 

9/15 Nuri Demirel (Balıkesir O. S. Ü.) 
(A. P.) 322 
Hilmi Soydan (Maraş C. S. Ü.) 
(C. H. P.) 322 
Kemal Kaya (Kars Milletvekili) 
(A. P.) 322 
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9/16 

9/17 

9/18 

Hilmi Okçu (Manisa Milletvekili) 
(A. P.) 
Osman Tan (Balıkesir Milletvekili) 
(A. P.) 
Yılmaz Alpaslan (Tekirdağ Millet
vekili) (0. H. P.) 
Nahit Altan (Çanakkale 0. S. Ü.) 
(A. P.) 
Vehbi Meşhur (Amasya Milletveki
li) (0. H. P.) 

322 

320 

322 

322 

322 

28 . 4 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Bu neticeye g-öre bütün aday
lar seçimleri kazanmışlardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde 
başka görüşülecek bir husus kalmadığı cihetle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı
sını kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,23 
I 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
7 NOİ BÎRLEŞÎM 

28 . 4 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15,00 
1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Di
yarbakır ve Siirt illerinde 26 . 4 . 1971 günü 
saat 24,00 den itibaren bir ay süre ile ilân edi
len Sıkıyönetim hakkındaki, Bakanlar Kurulu 
Kararının onaylanmasına dair Başbakanlık tez
keresi (3/71) 

2 .— TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

1. —- Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Baka 
nı Refet Sezgin hakkındaki önergesini incele
mekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundaki açık üyeliğe seçim (9/3) 

2. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Başbakan eski Ticaret bakanları Ah
met Türkel, Macit Zeren ve Sadık Tekin Müf-
tüoğlu haklarındaki Önergesini incelemekle gö
revli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık 
üyeliğe seçim (9/4) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçişleri eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundaki açık üyeliğe seçim (9/10) 

4. — »Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar eski Bakanı Refet Sezgin hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliklere seçim (9/14) 

5. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Baş
bakan hakkındaki önergesini incelemekle gö
revli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık 
üyeliklere seçim (9/15) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili 
Özer Ölçmen'in, Başbakan hakkında Anayasa
nın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Mec
lis Soruşturması açılmasına dair önergesini 
incelemek üzere kurulacak Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim (9/16) 

7. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi 
uyarınca Başbakan ve Bayındırlık Bakanı hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulacak Soruştur
ma Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliklere 
seçim (9/17) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 14 arkadaşımn, Anayasanın 
90 ncı ve T. B. M. Mtoiisi Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince, Başba
kan^ Devlet bakanları, Refet Sezgin ile Hüsa
mettin Atabeyli haklarında bir Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesini incelemek üzere 
kurulacak Soruşturma Hazırlık Komisyonunda
ki Uçık üyeliğe seçim (9/18) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 
5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 
6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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




