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I - GEÇEN Tl 

İstanbul, 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 Kara
rının onaylanmasına dair Başbakanlık tezke
resi, yapılan görüşmelerden sonra, kabul olun
du. 

9/3, 9/4, 9/10, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17 ve 9/18 
esas numaralı soruşturma hazırlık komisyonla-

RAPOR 

1. — 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 
bakanlar hakkında evvelce yapılan soruştur
manın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyar
bakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bu
lunan sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/80) 

BAŞKAN — Takdim ediyorum efendim. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Memleketimizde uzun süreden beri gözlemle
nen çıkarcı çevrelerin tutumu ile anarjik nite
likteki eylem ve davranışların sadece kamu dü
zeni ve güvenliğini bozucu amaçlara yönelmiş 
olmayıp aslında ideolojik maksatlarla Devletin 

kNAK ÖZETİ 

rındaki açık üyeliklere yapılan seçim sonunda, 
adayların gösterildikleri komisyonlara seçildik
leri bildirildi. 

Birleşime saat 18,23 te son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Çankırı 
Talât Köseoğlu Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Katip 
Tunceli 

Kenan Aral 

iade olunan dosyalardan sonuçlandırılamıyan 
(5) dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu (9/2) (Eski Ticaret Bakanı 
Sıtkı Yırcalı hakkında) (T. B. M. Meclisi S. 
Sayısı : 75)' 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gerekli çoğunlu
ğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçiyorum efendim. 

temel nizamına, yurt bütünlüğüne, vatan ve lâik 
Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kal
kışma mahiyeti aldığını gösterir kesin belirtile
rin meydana çıkması nedeniyle, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 124 ncü maddesi gereğin
ce İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, İz
mir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyar
bakır ve Siirt illerinde bir ay süre ile ilân edi
lip Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28.4.1971 
tarihli ve 250 sayılı kararı ile onaylanmış olan 
sıkıyönetimin 26 . 5 . 1971 tarihinden itibaren 
iki ay süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük 

II - GELEN KAĞITLAR 

(BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Osman Sabit Avcı 

KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Mustafa Orhan Daut (Manisa) 
» 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 8 nci Birleşimini açıyo
rum. 

III - YOKLAMA 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca I 
23 . 5 . 1971 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Barbakan 

BAŞKAN — Efendim, gu ana kadar Başkan
lığımıza müracaatla grupları adına söz istiyen-
ler; Sayın Turhan Feyzioğhı Millî Güven Par
tisi Grupu adına, Sayın Necdet Uğur 0. H. P. 
Grupu adına, Sayın Hasan Korkmazcan Demok
ratik Parti Grupu adına, Sayın İbrahim Aytaç 
A. P. Grupu adına. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımı arz 
ediyorum : 

Sayın Hidayet İpek, Sayın Tayfur Sökmen, 
Sayın Hamdi özer, Sayın Fatma Hikmet İsmen, 
Sayın Nurettin Ertürk, Şu ana kadar müracaat 
ile söz alan arkadaşlarımız bunlar. 

İBRAHİM SITKI HATlPOĞLU (Ankara) 
— Ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kaydediyorum efendim. 

Şimdi aldığımız bir tezkere ile Millî Birlik 
Gruipu adına Sayın Fahri özdilsk söz istiyor
lar* Gruplar adına yapılacak görüşmelerde, be
şinci olarak sıraya kaydediyorum efendim. 

2. — Genel Kurul salonuna görüşmeleri ta
kip için gelen Avrupa Konseyi îstişari Meclisi 
Bilim ve Teknoloji Komisyonu üyelerine Baş- I 
kanlıkça hoşgeldiniz denilmesi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Avrupa Konseyi 
İsıtişari Meclisi Bilim ve ve Teknoloji üyeleri 
Türkiye'de yapılan komisyon toplantısı müna
sebetiyle Ankara'ya gelmişlerdir. Şu anda ken
dileri Yüce Meclisimizin toplantılarını kor
diplomatik locasından takibetmektedirler. Yü
ce Maclis adına kendilerine hoşigeldiniz derim, j 
(Alkışlar) 

1. — İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyar
bakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bu- I 
lunan Sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/80) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, şu anda Hükümet 
adma Sıkı̂ öt&eltimin uzatılması isteminde bu
lunan tezkerenin nedenlerini izah etmek üzere 
Sayın Adalet Bakanı söz istemiştir. Buyu
run iSayın Adalet Bakanı. ] 
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ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (istan-
ibul Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Bakanlar Kurulunca 26 Nisan 1971 günü sa
at 24,00 te (başlamak üzere 11 ilde bir ay süre 
ile ilâm edilen Sıkıyönetimin Yüce Heyetinizce 
(onaylanması için 28 Nisan 1971 Çarşamba günü 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birleşik Top
lantısında Hükümeit adına yapılan konuşmada; 

1. Aşırı sağ faaliyetler, 
2. Aşını sol faaliyetler, 
3. Bölücülük faaliyetleri ve 
4. Dikta hevesleri hakkında açıklamalarda 

bülnulmuş ve aynen şjöyle denilmişti : 

«iBugün esefle görmekteyiz ki, güzel vata
nımız çeşitli yıkıcı ve bölücü aklanların âdeta 
bir açık pazarı haline getirilmek istenmektedir.» 
SiJkıyiönetimin (bir aylık uygulaması, ibu tahmin 
ve teşhisimizde asla yanılmadığımısı, bunun 
tam aksine, içinde bulunduğumuz durumun 
başlangıçta sandığımızdan da daha vahîm oldu
ğunu ortaya çDkarmıış bulunmaktadır. 

Simidi sizlere !bu bir aylık isüre içinde geçen 
asayiş ve huzur ile ilgili, daha doğru bir ifade 
ile söylemek gerekirse, asayiş ve huzuru bozan 
olaylar hakkında kısaca bilgiler sunmak isti
yoruz. 

Bu olayların hepsi gömerimizin önünde cere
yan etmekte, Türkiye'yi parçalamak, bölmek 
ya da Türkiye'de marksist bir rejim kurmak 
isftiyenlerin süregelen faaliyetleri, saldırıları, 
banka soyma, adam kaçırma, hattâ son gün
lerde esıefle gördüğümüz, adam öldürme gibi 
suçları ortaya çıktıkça, bunlar Hükümet ve Sı
kıyönetim kcmutanlıklarınîîn bildirileri ile Türk 
kamu oyuna hemen duyurulmaktadır. 

Bununla beraber bütün Ibu olaylar hakkın
da Hükümet olarak Yüce Heyetinize bilgi 
sunmayı ve bunların genel bir değerlendiril
mesini yapmayı kaçınılmaz bir ödev saymak
tayız. 

1. 26 Nisan 1971 den bugüne kadar Anka
ra'nın çeşitli yerlerinde dinamit ve miotolof 
kokteyli kullanmak suretiyle 8 patlama olmuş
tur. 

2. 3 Mayıs 1971 günü istanbul'da Ziraat 
Bankası Unkapanı şubesi silâhlı zıorbalar tara
fından soyulmuş, soygun sırasında banka vez
nedarı yaralanmış, banka kapıcısı ise başından 
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aldığı ibir (kurşun yarası sonucu ölmüştür. (Soy
gunculardan bir tanesi kaçmaktayken, halkm. 
da yardımı ile, yakalanmış ve istanbul Sıkıyö
netim Mahkemesince yapılan yargılaması sonun
da 36 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılması
na karar verilmiştir. Aynı sanık hakkında 

Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesini ihlâl 
suçumdan yapılmakta olan soruşturma ise devam 
etmektedir. 

3. 17 Mayıs 1971 günü israil'in istanbul 
Başkonsolosu Ephraim Elmam, silâhlı zorbalar 
tarafından evinden kaçırılmış ve yapılan bü
tün uyarmalara ve suçluların yakınları tara
flından yapılan çağırılara rağmen adı geçen 
konsolos 22 Mayıs 1971 günü hunharca katle
dilmiştir. 

4. 21 Mayıs 1971 günü izmir'de evvelce çe
şitli tedhiş ve soygun olaylarına karıştığı içim 
güvenlik kuvvetlerince aranan İbir kişinin ya
kalanması için ihbar üzerine gidilen yerde po
lis ile,, bu evde barınan şahıs arasımda çıkan 
silahlı çatışmada biri ağır olmak üzere 4 feda
kâr polis memurumuz yaralanmış, azgın tedhiş
çi de kaldırıldığı hastanede ölmüştür. Bilahara 
yapılan teşhiste bu kimsenin DEV - GENÇ Un 
faal militanlarımdan ve Ziraat Bankası Unka-
panı şubesinin soyulması olayına da katılmış 
bulunan ibrahim (Maş olduğu anlaşılmıştır. 

5. 24 Mayıs 1971 günü Ankara'dan trenle 
Tokat'a gelen ve hepisi çeşitli fakülte ve yük
sek okul öğrencisi bulunan 5 gemç Erbaa ilçe
sinin bir köyünde jandarma tarafından yaka
lanmış ve üzerlerinde külliyetli silâh ve cep
haneden başka pusula, dürbün ve askerî pafta
lar bulunmuştur, 

6. Bir yabancı ülkede gerillâ eğitimi gör
dükten sonra kaçak olarak yurda girmek is
terken iki genç, üzerlerindeki silâhları ile bir
likte Türkiye - Suriye hududunda emniyet (ma
kamlarınca yakalanarak gözaltına alınmıştır. 

7. Lübnan'dan geldiği tesbit edilen ve Do
ğu illerimizde bölgecilik hareketlerini destek
lemekle görevli olduğu anlaşılan yabancı uy
ruklu bir şahıs keza gözaltına alınmıştır. 

8. — Nihayet dün Haydarpaşa'dan kalkan 
Doğu Ekspresi ile Erzurum'a gitmekteyken tre
nin Kılıçlar istasyonunda durması sırasında ya
pılan hüviyet kontrolundan kurtulmak için tren
den atlayıp kaçan silahlı 4 yüksek tahsil öğren
cisi jandarma tarafından yakalnmıştır. 

Şu anda almış olduğumuz bir habere göre, 
Dev - Genc'in faal üyelerinden ve yöneticilerin
den Nihat veya Nahit Töre adındaki şahıs da 
biraz önce Kocaeli'nde askerî makamlarca ya
kalanmış bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri; 

Buraya kadar saydığım olayları zaman za
man her memlekette görülen basit zabıta olay
ları gibi görmeye elbette ki imkân yoktur. Esa
sen bugüne kadar ele geçen silâh ve cephane
nin miktarı, çeşitli belgeler, suçluların yargı 
mercileri önündeki ifadeleri, yurdumuzun, za
manında müdahale edilmemiş olsaydı çok vahîm 
ve telâfisi imkânsız bir tehlike ile karşılaştığını 
açıkça ortaya koymaktadır. Şimdi sizlere bu 
konuda da bâzı bilgiler sunmak istiyorum: 

1. — Çeşitli bölgelerde ele geçen silâh, cep
hane, partlayıcı maddeler ve çeşitli malzeme 
külliyetli miktarlara varmaktadır. Meselâ sa
dece İstanbul'da 22 Mayıs 1971 günü saat 01,00 de 
başlayıp ertesi gün saat 15,00 te sona eren geniş 
arama sırasında 35 yivli dürbünlü tüfek veya 
av tüfeyi, 2 karabina, 75 tabanca, 34132 çeşitli 
mermi, 15 kilo dinamit, 31 kama, 60 takım muh
telif mikyasîı askerî harita, 180 aded dumdum 
kurşunu, 10 aded molotof kokteyli, bir tanesi 
yüksek takatli olmak üzere 7 telsiz cihazı ve 
bol miktarda çeşitli askerî giyim eşyası ele ge
çirilmiş bulunmaktadır. 

2. — Bugüne kadar kendisini Türk Halk 
Kurtuluş Ordusu diye tanıtan gizli örgütün ele 
geçen son bildirilerinde Türk Halk Kurtuluş 
Cephesi ve Türk Halk Kurtuluş Partisi adlarını 
kullandığı^ bu suretle ordu kelimesine göre da
ha geniş bir anlam taşıyan cephe harekâtına 
geçtiği, belki de gizli bir partinin kurulması ha
zırlıkları içinde oldukları ortaya çıkarılmıştır. 

3. — Hücre sistemi ile çalışan bu örgütün bu 
güne kadar sürdüğü şehir gerillası hareketine 
ilâveten kır gerillası taktiğini uygulama ha
zırlığı içinde olduğu^ bunun için yurdun çeşitli 
bölgelerine dağılmakta oldukları, tenha ve üc
ra yerlerde eğitim kampları ve mağaralarda 
barınaklar tesis ettikleri kesinlikle tesbit edil 
miş bulunmaktadır. 

4. Bu örgüt üyelerinden bir çoğunun yurt 
dışında bir ülkede gerillâ eğitimi gördükleri, 

329 — 



T. B. M. M. B : 8 25 . 5 . 1971 O : 1 

yurda dönüşlerinde silâh ve cephanelerinin bir 
kısmını oradan getirdikleri ortaya çıkarılmış
tır. 

5. İsrail Konsolosunun kaçırılışmdan son
ra görüldüğü gibi bu örgüt cüret ve küstahlığını 
Türk Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile pazarlığa girişmek derecesine kadar ge
tirmiş ve fakat söylemeye bile lüzum görmü
yorum ki, gücünü ve azmini Büyük Türk Mil
letinden ve onun temsilcileri olan sizlerden alan 
Hükümetimizden müstahak olduğu cevabı al
mıştır. 

6. Yine bu örgüt üyelerinden yakalanan
ların ifadelerinden bir kere daha ve kesinlikle 
anlaşılmıştır ki, bunların amacı, kişisel çıkar
ları için soygun yapmak ve para kazanmak de
ğil, fakat Türkiye'de halk ihtilâli ile gerçek
leştirmek istedikleri Marksist, Leninst, hattâ 
Mao'cu bir rejim kurmaktır. Kendi tabirleriy
le «Kamulaştırma» diye ifade ettikleri soygun
lar sonunda elde ettikleri paraları teşkilâtla
rının gelişmesi ve silâhlanması için kullandık
larını itiraf etmişlerdir. 

7. işin asıl vahim ve üzücü tarafı ise gü
venlik kuvvetleri içinden bâzı kimseleri dahi 
kendi dâvalarını kazanmış olduklarını öğren
miş ve ortaya çıkarmış olmamızdır. Fakat he
men ve şükran ile arz edeyim ki, bu gibilerin 
saĵ ısı çok azdır, hep'isi de önemsiz mevkilerde 
bulunm ıktacbrlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri; 

Buraya kadar arz ettiğim hususlar hep Tür
kiye üzerine Marksist kanattan gelen tehlike 
işaretleriyle ilgilidir. 11 ilde Sıkıyönetim ilâ
nını onayladığımı: gün bilgilerinize smmlan di-
ğor aşırı ve bölücü akımların ve teşebbüslerin 
faaliyetleri de hâlâ durmuş değildir. Türkiye'
nin anoak kendileri tarafından yönetiiebile-
ceği vehim ve kurımtusandan bir türlü kurtu
lamayanların ve getirmek istedikleri rejimin 
adını eminim ki kendilerinin bile bilmediklerin
den şüphe olmıyan dikta heveslilerinin kendi 
aralarında ve çevrelerindeki dirsek temayı, giz
li görüşmeleri, gözbebeğimiz gibi sakındığımız 
kuruluşlara çengel atma teşebbüsleri sürüp 
gitmektedir. Türkiye'de bir şeriat düzeni kur
mak istiyenlerin sinsi faaliyetleri eksilmeden 
devam etmektedir. Bu konuda şunu kesinlikle 

belirtmek isterim ki Hükümetiniz Türkiye'de 
bir Marksist rejim kurmak istiyenlerin ne ka
dar karşısında ise, Türkiye'yi Ortaçağ karan
lıklarına sürüklemek istiyen ve bunun için Türk 
çocuklarının körpe dimağlarını bâtıl inançlar ve 
hurafelerle doldurmak çabası içnde olanların da 
aynı azimle karşısındadır ve karşısında olacak
tır. 

* Bu kon ada alınacak tedbirlerde bütün si
yasi partilerin ve grupların en ufak bir politik 
çıkar ve tâviz hesabı içinde olmaksızın Hükü
metin yanında kesin vaziyet alacaldarından hiç 
şüphemiz yoktur. Güzel yurdumuzun şu veya 
bu bölgesini koparmak ve bin yıldır bölünmez 
bir bütün olarak varolagelmiş Türk vatanını 
parçalamak istiyenlerin dışarıdan beslenen 
çabaları da maalesef devam etmektedir. Hat
tâ bugüne kadar bilinen bölücülük hareketle
rine ilâveten «Türk halkları» tâbirinin arka
sında yatan hain teşebbüslere bir yenisi daha 
eklenmiş ve sözlerimin başında yıkıcı faaliyet
lerinden bahsettiğim gizli örgütün kır gerillâ
sı taktiği içinde yüzyıllar boyu kaderlerini bu 
vatana bağlamış başka bölgelerin masum in
sanları üzerinde de bozguncu ve ayırıcı bir ça
lışmanın içine girdiği tesbit edilmiştir. 

Sayın üyeler, buraya kadar olan mâruuza-
tımla gözlerinizin önüne pek de iç açıcı bir 
manzara getirmediğimi biliyorum. Ancak şu 
iki hususa inanmanızı rica ederim. Olayları 
mübalâğalı bir şekilde aksettirmiş ve durumu 
olduğundan daha vahim göstermiş değilim. Bu
gün içinde bulunduğumuz durum; Hükümet» 
Meclis, Ordu ve milletçe elele olduğumuz süre 
içinde üstesinden gelemiyeceğimiz bir nokta
ya varmış değildir. Elverir ki biz, birlik ve be
raberliğimizi, sükûnet ve basiretimizi, güçlük
leri yenme azmimizi kaybetmiş olmıyalım. 

Bir noktaya daha temas etmek istiyorum; 
Sıkıyönetim içinde alınan tedbirler elbette ki 
Türkiye'nin kurtulması, kalkınması ve yük
selmesi için alınması gerekli tedbirlerin bütü
nü değildir. Hükümetiniz bunun idraki ve in
san haklarına dayalı demokratik rejim içinde, 
sosyal adaleti gerçekleştirecek sürati kalkın
manın vazgeçilmez öteki tedbirlerinin de çalış
ması içindedir. Bugün alman tedbirler, kal
kınmanın asgari şartı olan, huzur ve asayişi sağ
layıcı tedbirlerden ibarettir. Hattâ ondan da 
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öteye, devet ve millet olarak varolmamızın 
gerektirdiği kaçınılmaz tedbirlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri; Hükümetiniz Sıkıyönetimin, evvelce ilân 
edilen 11 ilde, 2 ay daha uzatılmasını istemekte
dir. Bunu zorunlu kılan sebepelri yeteri ka
dar izah ettiğimi sanıyorum. Takdir Yüce He
yetinizindir. 

En derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Turhan Feyzioğlu. 

Buyurun efendim. 
M. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY

ZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) — Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Sıkıyönetimin 2 ay süre ile uzatılması konu
sundaki Hükümet gerekçesini dinlemiş bulunu
yoruz. Bu müzakereler vesilesiyle son 1 aylık 
gelişmelerin daha çok ışık tuttuğu bâzı ger
çekleri bütün çıplaklığı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine arz etmeyi vazife sayıyoruz. 

Bu müzakereler yalnız sıkıyönetimin uzatıl
ması ile ilgili teklifin değil, memleketin bugün 
karşıkarşıya bulunduğu tehlikelerin de enine 
boyuna tartışılmasına imkân vermelidir. Sıkı
yönetim ilânı kesin bir ihtiyacın cevabı idi. Bir 
aylık uygulama, bu kararın isabetli olduğunu, * 
büyük faydalar sağladığını göstermiştir. Ge
niş vatandaş kütlesi, yıkıcı ve hölücü faaliyet
lerin kökü kazınmcaya kadar, sıkıyönetimin 
devamını yürekten istemektedir. 

Sıkıyönetimin ilânını gerekli kılan haller ve 
sebepler bugün de devam ediyor. Bir aylık sü
re, sıkıyönetimi gerekli kılan çok yönlü tehli
keleri, biraz evvel belirtilen, aşırı sol, aşırı sağ, 
dikta hevesi ve vatan bütünlüğünü parçalama, 
şeklinde (özetlenen çok yönlü tehlikeleri orta
dan kaldırmaya yetmemiş, sadece Türkiye'nin 
karşıkarşıya bulunduğu tehlikelerin satıhta ol
madığı gerçeğini ortaya koymuştur. 

Türkiye'yi bu duruma getirmiş olan gaflet
lerin, ihmallerin, vurdumduymazlıkların ne 
derece vahîm sonuçlar doğurmuş bulunduğu 
her gün yeni delilleri ile ortaya çıkmaktadır. 
Millet ve memleket bütünlüğüne kasteden şer 
kuvvetlerinin faaliyetleri gizli örgütleri ile, 
komünist hücre usulleri ile, yabancı memleket
lerde gerillâ eğitimi görmüş maceracıları ile, 
hukuk ve ahlâk dışı insanlık dışı silâhlı saldırı 
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ve cinayetleri ile sürüp gitmektedir. Diplomat 
kaçırma, taammüden ve canavarca adam öldür
me olayı yanında, kızıl ihtilâl örgütlerinin yeral
tındaki yıkıcı çalışmalarının devam ettiğini gös
teren yayınlar her tarafa dağıtılmaktadır. 
Hükümetin elinde bulunduğu muhakkak olan 
bu belgeler posta ile çeşitli adreslere, hattâ 
resmî kuruluşların adreslerine, teşekküllere, şa
hıslara dağıtılmaktadır. Uyanık ve vatansever 
vatandaşlar tarafından bu belgelerin bir kısmı 
bize de ulaştırılmıştır. Bunların, gerekirse otu
rumun bir kısmı gizli yapılmak suretiyle, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunul
masından fayda olabilir. Bunların incelenmesi, 
bugün Türkiye'de gerçek Atatürkçü ve milli
yetçi kuvvetlerle, millî güvenliğimizin teminatı 
olan Türk Silâhlı Kuvvetleri ile dıştan besle
nen örgütler arasında bir savaşın cereyan etti
ğini açıkça göstermektedir. Arkadaşlar, bu sa
vaş kazanılmahdır. Zafer yarım değil, kesin 
olmalıdır. Yalnız Türk demokrasisinin değil, 
Türk vatanının kaderi söz konusudur. Cum
hurbaşkanlığına, Hükümetçe, özellikle yıkıcı 
faaliyetlere karşı takındıkları tavır ve verdik
leri demeçler sebebiyle Hükümet Başkanına 
ve bâzı Hükümet üyelerine, Genelkurmay Baş
kanlığına, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Kuman
da Heyetine, genel olarak Türk Silâhlı Kuvvet
lerine ve Türk polisine, bütün millî kuruluşla
ra en ağır dille saldıran, tehditler savuran giz
li örgütlerin ideolojileri, hedefleri çırılçıplak 
meydandadır. Yalnız, ellerini kana bulıyanla-
rm değü, fakat bunları öne süren, bunları teş
vik eden, bunları destekliyen bütün yer üstü 
ve yer altı örgütlerinin tasfiyesi, suçluların ce
zalandırılmaları şarttır. 

Hükümetin sıkıyönetim ilân etmesi üzerine 
geçen ay cereyan etmiş müzakereler sırasında 
da belirtildiği gibi, geniş ölçüde huzursuz bir 
ortam doğmasına yol açan çeşitli suçlar arasın
da, doğrudan doğruya vatan ve millet bütün
lüğü aleyhine işlenmiş bulunan suçlar ayrı bir 
önem taşımaktadır. 

1961 Anayasasının 3 ncü maddesi; «Türkiye 
Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bü
tündür,» der. Bu temel ilkeye aykırı olarak, 
Türk Milletini parçalama ve bölme amacı ile 
«Türkiye Halkları» sloganı kullanılarak; hattâ 
bu slogan bir zamanlar bu kürsüye dahi getiri
lerek, girişilen yıkıcı propagandalarla, çeşitli 
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adlar altında kurulmuş açık ve gizli teşkilâtla 
faaliyette bulunanlar, aslında Türk Ceza Kanu
nunun 125 nci maddesinde öngörüldüğü gibi, 
Devletin birliğini bozmaya matuf bir fiil işle
mektedirler. 

Arkadaşlar; Mart ayında yayınlanmış bir 
dergi.. Bu dergiyi dehşete kapılmadan okumak 
mümkün değildir. Türk Vatanını parçalamak, 
Türk Milletini ikiye, üçe, dörde bölmek için 
mümkün olan her tahrik yapılmakta, hattâ bi
razdan arz edeceğim, DİSK adlı örgütün «Türk 
İşçi ıSınıfı» tâbirini bir bildirisinde kullanmış 
olması şiddetle yerilmek suretiyle, ancak «Tür
kiye işçi sınıfı»» tâbirini kullanabilirsin, çün
kü bu memlekette yalnız «Türk işçi sınıfı» diye 
bir sınıf yoktur, başka halklar vardır, başka 
işçi sınıfları vardır, isimlerini de sayıyor - bü
tün bunlar «Türkiye işçi sınıfı» diye vasıflan-
dınlabilir, hale parti karan haline geldikten 
sonra diyor; malûm komünist partisinin karan 
haline geldikten sonra hâlâ «Türk işçi sınıfı» 
tâbirini kullanmak ve «Türkiye Halklan» tâbi
ri yerine Türk Milletinden bahsetmenin bir 
parti suçu olduğunu Mart 1971 sayısında hâlâ 
ilân edebiliyor. 

Anayasamızın 2 nci maddesi; «Türkiye 
Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, millî demok
ratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir» der. 
Bu maddenin atıf yaptığı Anayasanın başlan
gıç kısmında; Türk Vatanının bütün fertlerini 
kaderde, kıvançta ve tasada bölünmez bir bü
tün halinde millî şuur ve ülküler etrafında top-
lıyan, birleştiren Türk milliyetçiliği ilkesi var
dır. Şu halde Türk vatandaşlan arasında ırk 
kavgalan yaratmaya kalkışmak, mezhep ayı-
nmlan yaparak; toplayıcı, birleştirici, yücelti
ci Atatürk milliyetçiliği esasından saparak, 
millet bütünlüğünü parçalamaya çalışmak 
Cumhuriyetimizin temel ilkelerine kargı girişil
miş bir saldırıdır. Aynı suretle, sınıf kavgası 
tahrikçiliği, millî huzuru ve millet bütünlüğü
nü yok etmek amacına yönelen, Anayasamızın 
da kanunlann da yasaklandığı bir suçluluk ha
lidir. 

Anayasamızın temel ilkelerine yönelen bu 
çeşitli saldırılar karşısında Türk Ceza Kanunu
nun 141 ve 142 nci maddeleri, aşın faaliyet er
babının pek yakındıkları, fakat Anayasa Mah

kemesinin çok şükür sahip çıktığı 141 ve 142 
nci maddeleri hatırlanmak gerekir. 

Türk Ceza Kanununun 142 nci maddesi, 
yalnız Anayasa ve kanun dışı eylemlerin değil, 
maddenin belirttiği istikametlerde her ne su
retle olursa olsun, propaganda yapan kimsele
rin de ağır surette cezalandırılmasını emret
miştir. O halde zaman zaman duyulan; bizim 
yalnız eylemlerle meşgul olmamız gerekirmiş 
intibaını veren iddialar hilâfına, bugünkü mev
zuatımız yalnız bu istikametteki eylemleri de
ğil, fakat bu istikamette, her ne suretle olursa 
olsun, yapılan propagandalan da suçlamakta
dır. Kanunun yasakladığı bu gibi propaganda
lar, kanunsuz eylemlerin, silâhlı saldınlann, 
ayaklanma teşebbüslerinin ve Türkiye Cumhu
riyetini temelinden yıkmak için girişilen örgüt
lenmelerin, iç kavgalann kaynağını teşkil eder. 
Bu itibarla bu propagandalarla tesirli şekilde, 
eylemlerle olduğu gibi, tesirli şekilde mücadele 
edilmesi şarttır. Bunun için, ne sağ uçta hilâ
fet, teokratik devlet, saltanat isteme sapıklık-
lannı, ne de sol uçta, memleketimizin jeopoli
tik durumu bakımından özel bir tehlike teşkil 
eden komünizm propagandasını, «fikir hürriye
ti» diye kabul etmeye ve başıboş bırakmaya, 
akıl bakımından da, mevzuatımız bakımından 
da imkân yoktur. 

Avrupa İnsan Haklan ve Temel Hürriyet
leri Koruma Anlaşmasının 10 ncu maddesi 1 nci 
fıkrasında; fikir ve kanaat hürriyetine yer 
vermiş, 2 nci fıkrasında şuiıükmü vaz'etmiştir: 

«Kullanılması vazife ve mesuliyeti gerekti
ren bu hürriyetler demokratik bir toplulukta 
zaruri tedbirler mahiyetinde olarak millî gü
venliği, toprak bütünlüğünü veya âmme emni
yetini muhafaza, suçun önlenmesi, sağlığın ve
ya ahlâkın korunması, başkalarının şöhret ve
ya haklarının korunması, gizli haberlerin ifşa
sına mâni olunması veya adalet kuvvetinin 
tarafsızlığının sağlanması için muayyen merasi
me, şartlara, tahditlere ve müeyyidelere tabi 
tutulabilir.» 

Bu hüküm mevzuatımızın bir parçasıdır, 
Kanunla onaylanmıştır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden kanunla onaylanmak suretiyle geç
miştir, Anayasamıza da tamamiyle uygundur. 

Demek oluyor ki, insan haklannın ve hürri
yetlerin inançlı savunucusu olan medenî mil-
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letler cemiyetin yüksek menfaatlerinin gerek- i 
tirdiği hallerde hürriyetlerin kötüye kullanıl
masını kanuni müeyyidelere bağlamayı kabul 
etmişlerdir. 

Türk Cemiyetinde bir süreden beri uluorta 
işlenir hale gelmiş suçlar arasında ayrı bir 
ağırlık taşıyan faaliyetler ve propagandalar 
açısından Türk Ceza Kanununun 142 nci mad
desi üzerinde bütün görev sahiplerinin ciddi
yetle durması zorunluğuna inanıyoruz. Bu mad
denin 1 nci bendine göre; sosyal bir sınıfın di
ğer bir sosyal sınıflar üzerine tahakkümünü 
tesis etmek, sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak, 
Devletin siyasi ve hukukî nizamlarını yok et
mek için, başka bendlerine göre, ırkçılığı veya 
aşırı sağda birtakım ifratları, Anayasamızın 
reddettiği ifratları gerçekleştirmek için, yal
nız fiilen harekete geçen insanlar değil, her ne 
suretle olursa olsun, propaganda yapan insan
lar ceza göreceklerdir. Bu gibi vahîm suçlan 
takibetmiyenler, takibetmesini bilmiyenler, ka
nunun açık hükmüne rağmen, propaganda ya
panları mahkûmiyetten kurtarmaya çalışanlar 
bizzat Devlet aleyhine kusur işlemiş duruma 
düştüklerinin idraki içinde bulunmalıdırlar. 

Ceza Kanunumuzun bu maddesinin 4 ncü 
bendi çok vahîm saydığı bu suçlan övenleri de I 
ağır şekilde cezalandırmayı öngörmüştür ve 
bu bendde; «yukan fıkrada yazık olan fiilleri 
övenler de 5 yıla kadar ağır hapis cezası ile 
cezalandırılır» hükmü vaz'edilmiştir. Esasen 
ceza mevzuatımız suça tahrik ve teşvik fiille
rini de, haklı ve isabetli olarak suç saymıştır. 
Suçluluk hallerinin genişlemesine yol açan, su
ça tahrik ve teşvik fiillerini önlemek için Ceza 
Kanunumuzda 311 nci ve 312 nci maddeler var
dır. I 

311 nci maddeye göre; bir suçun işlenmesi- I 
ni aleni olarak tahrikeden kimse ceza görür. 

Bunları niçin arz ettiğimi birazdan daha iyi 
açıklıyacağım. 

311 nci maddenin son fıkrasında belirtildi
ği gibi, bu alenî tahrikler ve teşvikler sonu
cunda suç işlenmişse veya suçun işlenmesine 
sadece teşebbüs olunmuş ise; teşvikçi ve tahrik
çiler de aynen aslî fail gibi, suçu işliyen gibi 
ceza görürler. 

Sıkıyönetimin ilânına yol açan vahîm olay
lar arasında geniş ölçüde raslanan diğer bir | 

suç çeşidi de; suçların övülmesidir, suçluknn 
övülmesidir. Bu gibi övme fiilleri için Ceza Ka
nunumuzun 312 nci maddesinde müeyyideler 
vardır. Bu suçlar neşir yolu ile işlendiği zaman 
Cezanın, 2 misli olarak verileceği kaydedilmiş
tir. 

Mevcut müeyyidelerin bugünkü şartlar al
tında olup olmadığı tartışılabilir. Ancak, tar
tışılması mümkün olmıyan suç; kanunun cürüm 
saydığı bir fiili açıkça öven veya bu hareketi 
iyi gördüğünü söyliyen veya halkı kanuna ita
atsizliğe yahut cemiyetin muhtelif smıflannı 
umumun emniyeti için tehlikeli bir tarzda kin 
ve Devlete tahrik eden kimselerin cezasız kala-
mıyacağıdır. 

Yıllardan beri bu suçlar cezasız kalmıştır. 
Tekrar ediyorum; cezasız kalmıştır. Bu suçlar, 
Devlet parası ile - birçok defalar bu kürsüde 
tekrarladığım gibi - Devlet binalannda işlenir 
hale gelmiştir. Türkiye, sıkıyönetimi zaruri kı
lan anarşik ortama işte böyle sürüklenmiştir. 

Bu suçlulan tesirli şekilde cezalandırmak 
için hukukun dışına çıkmaya hacet yoktur. Hu
kukî müeyyideleri bilerek uygulamak ve uygu
latmak yeterlidir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Son günlerde makable şâmil ceza uygula
ması konusu geniş tartışmalara yol açtı. Bu 
konudaki görüşümüzü de açıkça belirtmeyi 
milletimize karşı kaçınılmaz bir vazife sayıyo
ruz. 

Türk Ceza Kanununun 1 nci maddesi, «Ka
nunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için 
kimseye ceza verilmez. Kanunda yazılı ceza
lardan başka bir ceza ile kimse cezalandınla-
maz» hükmünü ihtiva eder. Bu hüküm, hukuk 
alanında yüzyıllar öncesi yerleşmiş bir hukuk 
mütearifesinin tekran mahiyetindedir. Hukuk 
dilinde bu mütearife, her hukukçunun ilk sı
nıflarda öğrendiği, Lâtince: «Nullum criman, 
nulla poena sine lege» olarak ifade edüegehniş-
tir. 

Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesinin 
2 nci fıkrasında bu temel hukuk ilkesine uygun 
olarak; «Bu cürüm veya kabahatin işlendiği za
manın kanunu ile sonradan neşrolunan kanu
nun hükümleri birbirinden farklı ise, failin le
hine olan kanun tatbik ve infaz olunur» demir. 
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Ceza hukukunun bu temel mütearifesi, 1961 
Anayasasının 33 ncü maddesinde de yer almış
tır. 33 ncü maddenin 3 ncü fıkrasında aynen 
şöyle denilmektedir: «Kimseye suçu işlediği 
zaman kanunda o suç için konulmuş olan ceza
dan daha ağır bir ceza verilemez» 

Türkiye Cumhuriyetinin de kabul ve hü
kümlerine uymayı taahhüdettiği 10 Ara
lık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesinin 11 nci maddesi, Ceza Hukukunun bu 
ilkesini açık ve kesin olarak şu tarzda belirt
miştir: «Hiç kimse, işlendikleri sırada millî ve
ya milletlerarası hukuka göre suç teşkil etmi-
yen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkûm 
edilemez. Bunun gibi suçun işlendiği sırada uy
gulanan cezadan daha şiddetli bir ceza verile
mez.» 

Evrensel Beyannameye paralel olarak, Tür
kiye tarafından imzalanan ve 6366 sayılı Ka
nunla, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 
edilmiş bulunan Avrupa İnsan Hakları ve Te
mel Hürriyetleri Koruma Anlaşmasının 7 nci 
maddesinde aynı temel ceza hukuku prensibi 
tekrarlanmıştır. Bu hüküm de aynen şöyledir: 
«Hiç kimse, işlendiği zaman millî veya millet
lerarası hukuka göre suç teşkil etmiyen bir fiil 
veya ihmalden dolayı mahkûm edilemez. Keza 
hiç kimse, suç işlendiği zaman tertibi gereken 
cezadan daha ağır bir cezaya çarptınlamaz.» 

Bu hukukî esaslar muvacehesinde bugün iş
lenmiş ve işlenmekte olan suçlar bakımından; 
Anayasaya, Ceza Hukukunun temel ilkelerine, 
milletlerarası anlaşmalara aykırı hiçbir uygula
ma söz konusu edilemez. Bir fiilden dolayı faile 
veya faillere, ancak fiilin işlendiği tarihte yü
rürlükte bulunan hukukun öngördüğü müeyyi
deler uygulanabilir. 

Cemiyetin içinde bulunduğu şartlar bakı
mından, cezaları daha tesirli hale getirmek için 
bâzı müeyyideleri ağırlaştırmak, yeni suç çeşit
lerine uygun yeni müeyyideler, yeni hükümler 
getirmek elbette düşünülmesi gerekli olan bir 
tedbirdir. Buna katılırız. Hükümeti bu yoldaki 
tedbirlerde destekliyeceğiz. 

Ancak, kanaatimizce «Makable teşmil» yolu 
ile ceza uygulanması düşünülmemelidir, düşü
nülemez. Buna birazdan arz edeceğim gibi lü
zum da yoktur, bunda bir fayda da yoktur. 

İsrail Başkonsolosunun kaçırılışı gibi vahîm, 
bir olaydan sonra, bu kaçırma olayının daha 
vahîm muhtemel sonuçlarını önlemek düşünce
si ile yapılan beyanın saikini şüphesiz anla
yışla karşılıyoruz. Bu beyanın hangi saikle 
yapıldığını anlayışla [karşılıyoruz; fakat ma
kable şâmil bir uygulamaya hukujkan imkân 
bulunmadığı gibi, yürürlükteki mevzuatımız ba
kımından buna lüaum da olmadığı inancında
yız. 

Yürürlükteki ceza mevzuatımız; bir araya 
gelerek taammüden adam öldürmüş olanlara, 
makable şâmil bir kanun söz konusu olmaksı
zın, en ağır ceza müeyyidesini; idam cezasını 
uygulamayı esemen mümkün kılmaktadır. Türk 
Ceza Kanununun 463 ncü maddesinin son 
cümlesi ve 464 ncü maddesinin ilk fıkrası, bir
likte işlenmiş suçlarda en ağır cezayı bu gibi 
katillerin hepsine birden vermeye müsaittir. 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, bu ger
çeği hatırlatan ve Başkonsolos öldürüldüğü 
takdirde ^öldürenlerin hepsinin aslî fail olarak 
yargılanacaklarını ihtar eden bildirisi ile bu 
hukukî gerçeğe parmak basmıştır. 

öeza Kanunumuzun 146 nci maddesi de, na
sıl örgütlendikleri, neleri yıkmak için nasıl bir 
gizli örgüt halinde çalıştıkları ve şiddet ve ce
bir kullandıkları aşikâr olan bu kimseleri en 
ağır müeyyideye çarptırmak için gerekli hü
kümleri ihtiva etmektedir. 

Sıkıyönetimin uzatılmasını müzakere ettiği
miz şu sırada, gerek Sıkıyönetim ilânına se-
bebolan, gerekse Sıkıyönetim ilânından sonra iş
lenmiş bulanan çeşitli suçlar bakımından Ceza 
Kanununun bâzı müeyyidelerini daha hatırla
mada fayda vardır. 

Atatürkçü ve milliyetçi yoldan ayrılarak 
sapık bir ideolojinin emrinde kanun dışı, insan
lık dışı suç işliyenlerin fiil ve hareketleri çok 
defa kanunların çeşitli hükümlerini birden ih
lâl etmektedir. Suçluların büyük bir kısmı 
suçluluğu itiyat haline getirmiş durumdadır
lar. Suçu bir defa değil, ksjsa veya uzun fası
lalarla tekrar tekrar işlemektedirler. Bu gibi 
suçluların yalnız bir tek fiillerini değil, birbir
leriyle bağlantılı olan suçlarını birlikte ele al
makta fayda, hattâ zaruret vardır. 

Diğer taraftan, geniş ölçüde sarsılmış olan 
cemiyetimizin düzenini tekrar ve süratle kura-
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hilmek için faillerin daha hafif cezayı gereîkti-
ren bâzı fiillerini değil, daha lağır müeyyideyi 
gerektiren asıl suçlarını ön plâna alarak ko
vuşturmak yerinde olur kanaatindeyiz. 

Suçluluk hallerinin bu derece yaygınlaş
mış olmasında, bunların uzun süre olağan, ba
sit, mevzii ve mahallî olaylar olanak görül
müş ve böyle gösterilmiş bulunmasının büyük 
tesirlerini hesaba katmaya mecburuz. Bunun 
yanında suçluluk hallerini ve suçluları hazan 
üstü örtülü, hazan da açıktan açığa övenle
rin, savunanların; yani biraz evvel bahsettiğim 
suçu övme, suçluyu övme, teşvik etme fulleri
nin bugünkü ortamın doğuşunda başlıca men
fî rol oynayan unsurlardan biri olduğu unutul
mamalı ve alınacak tedbirler bu alana da teş
mil edilmelidir. 

Marksçı ve Leninci ihtilâl teşebbüslerini ve 
provalarını «Devrimci eylem» diye; yabancı 
ülkelerde gerillacılık eğitimi görerek her tür
lü silâhlı saldırıya girişenleri ve onlarla birlik
te hareket edenleri «Devrimci gençler» diye; 
Marjksçı, Leninci, Maocu sapıklıkları «İlericilik» 
diye; Anayasanın yasaklamış olduğu komünizm 
propagandası faaliyetlerini «Fikir özgürlüğü
nün icabı» diye yazan - söyleye Türk Cemiyeti 
Sıkıyönetim ilânına yol açan bir duruma getiril
miş, bir kısım memleket evlâtları maalesef 
Atatürkçü ve milliyetçi çizgiden uzaklaştırıl-
nlmışlardır. («Bravo» sesleri) 

Açıkça ve (kesinlikle bilinmesi gereken ger
çek şudur ki; Türkiye bugünlere birbirini 
takibeden ihmallerin, gafletlerin, vurdumduy-
mazliMarın sonucu olarak gelmiştir. Aslında 
Marksçı ve Leninci ideoloji ile ilgisi olmıyan 
birçok kimse de, özellikle aşırı solun her ülkede 
maharetle uyguladığı yaklaşma, övgülerle baş
tan çıkarma, veya »övgülerle yıldırma usulleri
nin tesiri altında, hazan da kavram kargaşalı
ğının içinde bu feci ortamın doğuşuna âdeta 
yardımcı olmuşlardır. 

Memleketimizin hügünkü durumu, Sıkıyö
netimin ilân edilmiş olması ile hütün tehlikele
rin tamamen bertaraf edildiği ve ortada artık 
tehlike kalmadığı tarzında iyimserliğe kapılma
ya maalesef müsait değildir. 

Meclisi ile, Hükümeti ile, fbütün Devlet teş
kilâtı ile, her sorumlu organ, her görevli şahsı 

ile tehlikenin satıhta olmadığını hillmek ve ona 
göre kararlı ve azimli bulunmak zorundayız. 

IKısa ve kesin olarak bir kere daha söyliye-
lim : Türkiyemiz tarihinin bir dönüm noktası
na gelmiş bulunuyor. Türkiye'de sapık ideoloji
lerin esiri olan ve çoğu dıştan beslenen gözü 
kararmış maceracılarla ve Ibunlarm gizli örgüt
leriyle Atatürk milliyetçileri arasında bir mü
cadele cereyan ediyor. Vatanı ve milleti parça
lamak istiysn örgütlü millet düşmanlariyle 
Türk Milleti arasında bir mücadele cereyan edi
yor. Bu durumda, özellikle karar mevkiinde 
olanların büyük tarihî sorumlulukları söz konu
sudur. Bu durumda aşırı sağa ve aşın sola karşı 
hiçlbir sebep ve bahane ile hiçbir tâviz verile
mez. 

Hükümet yekpare olarak memleketi tehdide-
den tehlikelerde mücadeleye kararlı olacaktır. 
Meclis, tehlikelerin üstüne kararlı ve sebatlı 
olarak yürüdüğü ölçüde 'Cumhuriyet Hükümeti
ne bütün gücü ile yardımcı olmayı bilecektir. 
Atatürkçü ve milliyetçi Türk ISilâhh Kuvvetle
rinin hukuk düzeni içinde aldığı ve alacağı ted
birler, Hükümetin, Parlâmentonun ve diğer 
Anayasa kuruluşlarının kararları ve uygulama-
lariyle tam bir destek görmelidir, özellikle Hü
kümet adına verilecek emirlerin, yapılacak be
yanların uygulamalarda tereddütlere yol açma
ması yahut tereddüt intibaı verebilecek mahi
yette olmaması gerekir. Hükümetin bâzı 
karar ve emirlerinin uygulanışında dü
zeltilmesi icabeden hatalar bulunduğu ge
rekçesi ile de olsa bütün izahata gölge 
düşürebilecek genel ifadelerle açıktan ye
ni emirler verilmesi yahut beyanlarda bulunul
ması yalnız büyük yanlışlıklar ve haksızlıklar 
yapıldığı tarzında ters bir intiba yaratmakla 
kalmaz, aynı zamanda sorumlu Devlet teşkilâtı
nın inisiyatifini kısıtlar ve mücadele şevkini kı
rabilir. 

Arkadaşlar, 

Milletçe girişilen bu mücadele sırasında me
suliyet mevkiinde olan herkesin yeri ve yönü 
helli olacaktır. Daha önce (başka Ibir vesile ile 
belirttiğimiz gibi, hem aşın uçların temsilcileri
ni veya destekçilerini, hem de Atatürk milli
yetçilerini memnun etmek mümkün değildir. 
(«Bravo» sesleri) Memleketi tehdideden tehli-
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kelerle savaşırken aşırı sertliklere, kanun ve I 
Anayasa dışı tedbirlere asla ihtiyaç yoktur. I 
Tedbir ve kararlarımızı sükûnetle almamız, bun
ları tam Ibir ciddiyet ve kararlılıkla uygulama
mız, alman ve alınacak tedbirlere elbirliği ve 
gönül birliği ile yardımcı olmamız kâfidir. 

Bu mücadelenin başarısı Devletin kurtuluşu 
ile ilgilidir. Her türlü parti hesaplarının üstün
de Hükümeti ve emrindeki kuvvetleri bu mü
cadelede başarılı kılmaya mecburuz. 

(Kimse şüphe etmemelidir ki; zafer vatan ve 
milleti parçalamak ve (Cumhuriyeti yıkmak is-
tiyen sapık maceracıların değil, Atatürk milli
yetçilerinin olacaktır. («Bravo» sesleri) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri, 

iKesin zafere ulaşmak için, biraz önce çok 
değerli Adalet Bakanının hakikaten seviyeli, 
ilginç, doyurucu konuşmasında belirttiği gibi 
ekonomik ve sosyal tedbirler de ihmal edilmi-
yecektir. Bunları da bu Meclis sırası geldiği 
zaman görüşecektir. 

Ben, son ay içinde cereyan eden yeni olay
ların ilhamı dle zabıtanın yeni suç çeşitlerini 
önliyecek ve takflbedecek şekilde; sayı, teçhi
zat, eğitim, ve moral. bakımından devamlı su- l 
rette takviyesi zaruretine dikkati çekmek isti- i 
yorum. 

[Devlet "olmak için kanuna saygıyı sağlamak 
mutlaka şarttır. Anarşi »olan yerde Devlet kal
maz. JŞu halde Devletin güvenlik kuvvetlerinin 
takviyesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamak, 
Hükümete ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 
düşen kaçınılmaz bir görev halini almıştır. 

Bütün bu 'tedbirlerin ötesinde önem taşıyan 
bir konu, (belki bu saydığımız tedbirlerin hep
sinden daha ilerde önem taşıyan bir konu; 
Millî Eğitimin her kademesinde Atatürk dev
rinde olduğu gibi yeniden milliyetçi ruh ve gö
rüşü hakim kılma ihtiyacıdır. Türkiye'nin bu
günü de, orta vâdede ve uzun vâdede geleceği 
de millî eğitimde bu milliyetçi ruhu hâkim kıl- | 
mamıza bağlıdır. 

Millî Eğitim, her hangi bir yabancı ideolo
jinin yayılma aracı olamaz. Hürk, bağımsız, 
demokratik, ileri ve mutlu Türkiye'nin mimar- s 
lan olan Türk irfan ordusu, yabancı ideoloji 
simsarlannı kendi içinden söküp atacaktır. j 
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Arkadaşlar, €arlos Marighella'nın şehir eş

kıyalığı usullerini öğreten kitabı yalnız Türki
ye ide değil, yüzyıllarca demokrasi geleneği olan 
Fransa'da ve başka ülkelerde de yasaklandı, 
toplatıldı. 

Şimdi Türkiye'de bir Devlet memuru, bir 
öğretmen (kuruluşunun başkanı çıkabiliyor, ya
yımcılara hitaben bir yazı yazarak; «Neden su
suyorsunuz, yasağı dinlemeyiniz, toplatma ka
rarana aldırmayınız, yasağa rağımen bu kitabı 
basınız» diye şehir eşkiyalığmı öğreten el kita
bının yasağa rağmen yayınlanmasını ve dağı
tılmasını savunan bir makale yazabiliyor. Bu 
makale tam da (silâhlı çatışmalann, banka soy
gunlarının, adam kaçırmalann, Devletin poli
sine karşı, polis noktalarına karşı otomatik ta
bancalı, dinamitli tecavüzlerin ve Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinde Türk askerine karşı 
silâhlı direnmenin yapıldığı Ibir sırada yayınla
nıyor. 

Simidi sormak lâzım; Millî Eğitim Bakan
lığı camiasından uzaklaştınlınca Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinde kendisine alel acele iş 
verilen (bir öğretmen, bir yetiştirici, şehir eş-
kiyacılığını öğreten bir kitabı ve Yargıltayca 
onaylanarak kesin bir mahiyet kazanan, kesin 
yasağa uğrıyan, hüküm giyen başka yayınları 
açıktan savunursa, yalnız bu çeşit telkin ve 
teşviklere uyan öğrenciler mi kusurludurlar, on
lar mı suçludurlar? (A. P., G. P., M. G. P., sıra
larından ialkuşlar) (Bu ve benzeri teşvikçi ve 
tahrikçiler baştacı olarak resmî kuruludan* 
mızda, örgütlerimizde, komisyonlarımızda eği
tim camiamızın içinde görev almaya devam ede
bilirler mi arkadaşlarım? Alamamalıdırlar. 

Marksçı, Leninci ayaklanma tahrikçilerini 
başlannda tutan örgütler, masum olamazlar. 
Türk öğretmenine en büyük saygıyı besliyen 
insanım, ilkokul öğretmenimin (bugün de her 
gördüğüm yerde elini öperim. Bana Malazgirt'i, 
bana. Sırpsındığı'nı, bana Mohaç'ı, Kosova'yı, 
İstanbul'un fethini öğretirken yüreğimin her 
telini titretmiş olan öğretmenime; bana Namık 
'Kemal'i, Vatan Yahut Silisitre'yi, bana Mehmet 
Akif'i ve istiklâl Marşını öğretirken benliğimin 
(her zerresine milliyetçiliği işlemiş olan öğret
menimin her gördüğüm yerde hürmetle elini 
öperim ve minnetle, rahmetle ananm gitmiş 
olanlannı. 'öğretmene saygısı Türküm diyen her-
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kesin vardır. Türk öğretmen camiası hiç şüphe 
yoktur ki, ezici çoğunluğu ile, pek büyük ço
ğunluğu ile yabancı bir ideolojinin, kızıl em
peryalizmin simsarlığını meslekinin içinde yü
rütmeye çalışan kimseye öğretmen gözüyle 
(bakmayacak kadar milliyetçidir. 

Değerli arkadaşlarım, Türk öğretmeninin 
haklarına saygıyı biraz evvel ifade ettiğim 
inanç içinde hayatı boyunca savunmuş insanım. 
'Gerçekleri öğrendikçe, meseleleri delilleriyle or
taya koydukça ben milliyetçi, Atatürkçü öğret
men topluluğumuzun kendi içine nasılsa sokul
muş olan bir avuç betlbahtı kendi bünyesinden 
çıkarıp atmakta Devlet kuvvetlerine yardımcı 
olacağına inanıyorum. 

12 (Marttan sonra bile bir haftalık dergide 
bina işgal etmeyi, yumruğunu havaya kaldır
mayı, silahlanmayı, hattâ sOâhlı vuruşmayı 
'öven, bunları olağan birer eylem ve ifade biçi
mi olarak mazur gösteren, hattâ savunan, bü
tün (bu kanunsuz eylemleri sevindirici, güzel 
huzursuzluk işaretleri olarak vasıflandıran bir 
üniversite öğretim üyesinin olup (bitenlerde 
hiç sorumluluk payı yok mudur? Ciddî bir 
hukukçu eşkiyalığı ve zorbalığı, «direnme 
hakkı» adı altında savunabilir mi? 

Hayatlarının bir döneminde kendilerini ko
münizme kaptırdıktan sonra hu korkunç fikir 
hapishanesinden kurtulabilecek cesareti kendi
lerinde (bulabilmiş fbâzı ünlü düşünürler ve ya
zarlar vardır. Alman Koestler Fransız Andre 
Gida, italyan Siionen, Amerikalı Richard 
Wrighlt veya Ficislher gibi .Bu ünlü yazar ve 
düşünürler komünizmin cehennemi çarkına na
sıl ve niçin kapıldıklarını ve gerçeği yavaş ya
vaş nasıl söndüklerini, manen ve fikren hapse
dildikleri (bu cehennemden nasıl ve niçin sıyrıl
dıklarını çok ıaçik bir şekilde anlatmışlardır. 
Büyük yazarlara has açıklıkla anlatmışlardır. 

Komünizmin fikir tuzağına düşüp sonra bu 
fikri esaretten kurtulabilmiş olan kimseler
den bâzıları kendi ülkelerinin komünist parti
sine kaydoldulktan sonra maskeli olarak gizli 
faaliyetlere nasıl katıldıklarını, mevkilerinden 
yararlanarak elde ettikleri sırları Sovyet Rus
ya'nın gizli ajanlarına aktaracak kadar ileri 
giden ihanetlere nasıl adım adım sürüklendik
lerini, buna rağmen düştükleri duruma yıllar
ca bir türlü doğru teşhis koyamadıklarını, 

I sonra nasıl hâdiselerin akışı içinde uyandıkla-
l rını ve pişmanlık duyduklarım büyük bir sami

miyetle açıklamışlardır. Bunların yayımlarını 
tophyan bir kitaba yazdıkları son sözde çağı
mızın ünlü düşünürlerinden Raymond Aron bir
takım kabiliyetli insanların, ilim ve sanat 
adamlarının komünizmin pençesinden nasıl olup 
da bu derece körlüğe, temel ahlâk ölçüle
rine aykırı davranışlara, cinayetleri alkışlama
ya, inanılmaz dalkavukluklara, korkunç iha
netlere sürüklenebildiklerini uzun uzun araş
tırmış, bunun sırrını çözmeye çalışmıştır. 

Ünlü düşünürün vardığı sonuç şudur: Ko
münist, partisine ve partisinin bağlı olduğu dış 
ülkeye körü körüne bağlıdır. En yakınlarına, 
ailesine, kendi vatanına ve memleketine karşı 
olan görevleri ile, komünist partisine karşı olan 
görevleri çatıştığı zaman komünist hiç tered
düt geçirmeden yakınlarını, ailesini, öz vata
nını ve memleketinin menfaatlerini feda eder. 

Radyolarda yürek parçalayıcı sesler dinle
dik; anaların, babaların sesleri. Bu sesler on
ları hiç tanımıyan bizim yüreklerimizi parça
larken, onlara hayat vermiş olan, büyüttükleri, 
hayat verdikleri 'çocuklarının yüreklerine tesir 
etmiyorsa bunun sim işte düşünür Aron'un 
koyduğu şu teşhistedir. 1942 den 1947 ye kadar 
5 yıl boyunca atom araştırması sırlarını Sov
yet Rusya'ya aktaran ünlü fizik âlimi Dr. 
Ruchs'un ihaneti bunun örneklerinden sadece 
biridir. Bu çapta nice insanlar bu ihanetin, 
basit casusluk işlerinin içine sürüiklenebiimiş-
lerdir. 

Bir komünist bile bile gerçeğin tam zıddı-
I nı söylemekte, iftira etmekte, yeminini çiğne

mekte, şayet bu yalan ve ihanet komünist par
tisine veya Sovyet Rusya'ya veya şimdi Kızıl 
Çin'e fayda sağlıyacaksa, hiç tereddüt etmez. 
Aron'a göre, doktrinlerine bilimsel sıfatını 
takan bu kişiler, bilimsel düşüncenin tam zıddı 
olan bir kör taassubun içindedirler. Tarihteki 
monarşilerin mütlâkiyeti, bugünkü komünist 
rejimlerin mütlâkiyeti yanında hiç kalır. Çar
lık Rusya'sı hapishaneleri, milyonlarca esirin 
çile çektiği toplama kamplarının yanında hiç 
kalır; fakat komünist öyle bir taassubun esiri-

I dir ki, onun gözünde bütün gerçekler biçim 
değiştirir. 

Edebî ahlâk kurallarını çiğnemek, yalan 
I söylemek, masum insanlara iftira etmek, adam 
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öldürmek, memleketine ait sırları yabancı bir 
devlete aktarmak, kendi vatanının ve milleti
nin bütünlüğünü parçalamak ona tabiî davra
nışlar gibi görünür. Savaşta hile ne kadar mu
bah ise, komünist, düşman gözüyle baktığı ken
di devletini içinden yıkmak için her hileyi mu
bah sayar, savaş hilesidir der. Gerçek düşünce 
ve hüviyetini gizleyerek Devlete nüfuz etmek, 
sızabildiği her örgüte sızarak çeşitli bile ve al
datmalara başvurmak, Devleti içinden çürüt
mek komünizmin mücadele taktiğinin sonucu
dur. 

Bu sebeple komünizme karşı savaş inanç is-
tiyen, fikir üstünlüğü istiyen, kararlılık istiyen 
çok yönlü ve kesin bir savaştır. Bu savaş karşı 
tarafın zihniyetini, usullerini hem iyice teşhis 
etmeyi, hem de teşhir etmeyi gerekli kılar. 
Dünyanın her tarafında birçok sözde entellek-
tüel gerçeği aramak yerine bir yabancı parti 
merkezini hazırladığı basma kalıp izahları mü-
nakaşasız kabul ederek ve tekrarlayarak ken
dince bir fikrî huzura kavuştuğunu sanır. Bun
lar proleteryanın diktatörlüğü dedikleri şeyin 
gerçekte proleterya üzerinde bir kliğin, bir 
şahsın diktatörlüğü haline geldiğini görürler; 
fakat ses çıkaramazlar. Dün kahraman ilân edi
len, ilâhlaştırılan kişinin yarın hâin ilân edil
mesini tereddütsüz kabullenirler. Hitkr'i, Sta-
lin'i, Mao'yu bir gün ilâh, başka bir gün in
sanlığın en büyük düşmanı, bir gün büyük dost, 
ertesi gün başlıca düşman ilân etmek tabiî 
bir olay gibi görünür. 

Türkiye'dekilerin sloganları, insan putlaştır
maları veya birbirlerini suçlamaları, dışardaki 
efendilerinin davranışlarını 24 saat fasıla ile 
fakat tam bir sadakatla takibeder. Parti mer
kezi, çoğu zaman Türkiye dışındaki bir başka 
parti merkezi, durmadan değişen fakat her 
defasında harfiyen benimsenmesi ve inanılması 
mecburi olan sftzde gerçekleri hazır kalıplar 
halinde ilân edip durur. Yazılı belgelerle, yurt 
dışından yayın yapan radyolarıyla ve saire. 

Her an değişebilen yeni gerçeklere, yeni yo
rumlara ayak ayduramayanlar derhal tasfiye 
olunur. Komünist partisinde disiplin vicdanları 
susturan bir kör itaattir. Unutulmamalıdır ki, 
komünizm büyük dinlerin ortak temeli olan ah
lâk esaslarını reddeden, şiddetli ve zulmü hâ
kim kılan bir nevi din halini almıştır. Hem ip

tidai bir zorbalık dininin tarihe malolmuş kili
se istibdadının papazı ile,ruhban sınıfı ile tari
he malolmuş bir zamanların engizisyon zulmü
nün, dini istibdadın, hem de geçmiş bütün dinî 
istibdatlara taş çıkartan bir dünyevi istibdadın 
bütün özelliklerini bir araya getiren komünist 
partilerine karşı girişilecek savaşta hasmın bu 
özelliği karşımızda bir dinin fanatik inanmış 
insanları bulunduğunu gözden uzak tutmamalı-
dur. Hiçbir insani davranış, hiçbir müsamaha 
ve merhamet komünistin yüreğinde bir minnet 
ve şükran duygusu uyandıramaz. Partinin her-
an değişen taktiği gerekli kıldığından en yakın 
arkadaşının cesedini çiğnemekte tereddüt etmi-
yecek olan komünistlerle ortak cephe kurmaya 
onları bir süre kendi amaçları için kullanmaya 
kalkışanlar daima hüsrana uğramışlardır. Her 
örgüt, her geniş cephe kuruluşu, her arkadaş
lık komünistlerin işine yaradığı sürece onlar 
tarafından kullanılır; işlerine yaramadığı anda 
en vefalı arkadaşın cesedi çiğnenir. Zaman za
man gaflete düşünlerin kulağına küpe olsun 
diye bu gerçekleri arz etmeyi vazife sayıyo
rum. 

tlim hürriyetini savunmuş ve hayatı boyun
ca savunacak olan insanım. Üniversite Öğretim 
üyesini siyasi iktidarın dalkavuğu yapan veya 
sessizliğe mahkûm eden anlayış bizim reddet
tiğimiz totaliter faşist veya komünist rejimle
rin anlayışıdır. Fakat ilim ve kürsü hürriyeti 
millet bütünlüğünü parçalamak, kanunsuz zor
balıklan teşvik etmek, memleketi iç kavgalara 
sürüklemek millet bütünlüğünü yıkmak için 
vasıta yapılamaz. Fikir hürriyeti başka şey, bir 
zulüm ve esaret düzeni olan komünizmin pro
paganda simsarlığı başka şeydir. 

Yıllar önce üniversitenin özerkliği için, üni
versitede fikir hürriyeti için savaştığım yıllar
da yazdığım bir yazıda şöyle demiştim: «Genel 
oy hakkı, nasıl ki beşikteki çocuğun da, hapi-
sanedeki azılı katilin de, tımaranedeki delinin 
de oy hakkına sahibolması demek değilse; fikir 
hürriyeti de, hele Türkiye'nin coğrafyasında, 
komünistin dilediği gibi propaganda yapması 
anlamına gelmez.» O gün bu inançta idim. Bu 
gün bu inançtayım. 

Arkadaşlar, eğitim ve ilim hürriyeti Türkiye 
Cumhuriyetinin temellerine yabancı menşeli 
tahrip kalıpleri koyma hakkını hiç bir müesse-
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şeye ve hiçbir şahsa, unvanı ne olursa olsun, ı 
vermez. 

Arkadaşlar, Türkiye uçurumun kenarına ka
dar gelmiş idi. 12 Mart hareketi Türkiye'yi 
uçurumun kenarında buldu ve Türkiye'yi uçu
rumun kenarından alıp kurtarmak için yapıldı. 

Bu noktaya nasıl gelindi? 
İşte Mart 1971 tarihini taşıyan bir derginin 

kapağından sadece birkaç cümle : 
«Yeter artık militarizm. Dört yanı şeritli, 

sırmalı kurmaylar, artık yeter. Halka, çıplak 
kollu muhariplere açılsın meydan. Silâh başına 
yurttaşlar, silâh başına...» 

Bu, Türkiye'de Martta yayınlanmış bir der
ginin arka kapağındadır. Güya tercümedir. 
Ama içini açınız, Türk Silâhlı Kuvvetlerine söv-
gü vardır. Silâhlı şehir gerillasının en iyi aji-
tasyon şekli, en müessir propaganda şekli oldu
ğunu anlatan ve banka soygunlarım, adam ka
çırmaları öven neşriyat vardır; kapakta ela bu 
yazı vardır. 

«Çekilin artık,» diyor. «Çekilin, muntazam 
ordu çekilsin; çıplak kollu muhariplere, halk sa
vaşçılarına dönüşsün; meydan artık açılsm...» 

Türkiye'de bunların yazıldığı noktaya ka
dar ve bunların yazılıp da yazanların yanma 
kâr kaldığı noktaya kadar gelmiş idik de onun ı 
için bugün bu Sıkıyönetim idaresine millet ümit 
bağlamıştır. (D. P. ve M. G. P. sıralarından al
kışlar.) 

Arkadaşlar, bugüne kadar dökülen ve dökü-
lebilecek kanlarda bu çeşit iç savaş tahrikleri
nin hiç payı yok mu? Bu çeşit kışkırtmaları hu
kukî yollardan kovuşturmak görevleri iken, bu
nu ihmal edenlerin bugün olup bitenler karşısın
da mânevi eza duymaları gerekmez mi? 

Biraz evvel bahsettiğim dergi, konuşmamın 
başında arz ettiğim gibi, DİSK'i 15 -16 Haziran 
ayaklanmasından dolayı göklere çıkardıktan 
sonra, daha büyük ve daha tesirli atılımlara 
onu teşvik etmekte, yeni ayaklanmalara teşvik 
etmekte; fakat bir noktadan da azarlamakta
dır. Diyor M, «Türkiye'de Türkler yok ki, Tür
kiye'de çeşitli halklar var ve siz hâlâ gaflet 
içinde, parti kararma rağmen - hangi parti ise, 
Brejnev partisi mi, şubeleri mi? - hâlâ Türk işçi 
sınıfı demekte İsrar etmeniz aklın alacağı şey 
değildir...» Bu tâbiri dahi kabul etmiyor. Türk 
işçi smıfmı isyana teşvik ettiği zaman dahi ka- | 
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bul etmiyor. «Türkiye» diyecekmiş; çünkü Tür
kiye'de çeşitli halklar varmış... 

Bunlar yayılıyordu Türkiye'de. 

Arkadaşlar, kanatimizce Hükümete düşen en 
büyük görevlerden biri, hayasızca saldırılarına 
devam eden, yeraltı yayınlarına devam eden; 
Meclisiyle, Hükümetiyle, Silâhlı Kuvvetleriyle 
bütün müesseseleri yıpratmak için her türlü if
tiraya devam eden fesat mihakîarmın gerçek 
hüviyetlerini, bıkmadan, usanmadan, devamlı 
surette millete açıkça anlatmağıdır. 

Bu, Marks'çı, Lenin'ci, Stalin'ci millet düş-
manlarmnı maskeleri indirildikçe, gerçek hüvi
yetleri çırılçıplak ortaya kondukça Türk öğret-
meni de, Türk işçisi de, Türk köylüsü de, Türk 
esnaf ve sanatkârı da, Türk gençliği de, hiç şüp
he etmiyoruz ki, bunları lânetliyecektir ve işte 
asıl zafer değerli arkadaşlarım, gönüllerde ve 
kafalarda kazanılacak olan bu zafer olacaktır. 

Saygılar sunanın. (A. P., M. G. P., D. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Necdet Uğur, buyurun efendim. 

C. H. P. GEUPÜ ADINA NECDET UĞUR 
(istanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler ve sayın milletvekilleri; 

Hükümet 26 Nisan 1971 de bir ay süre ile 
11 ilimizde Sıkıyönetim ilân etmiştir. Sıkıyöne
timin gerekçesi, «Memleketimizde uzun süreden 
beri gözlemlenen çıkarcı çevrelerin tutumu ile 
anarşik nitekliteki eylem ve davranışların sade-
ce kamu düzeni ve güvenliğini bozucu amaç
lara yönelmiş olmayıp; aslında ideolojik mak
satlarla Devletin temel nizamına, yurt bütünlü
ğüne, vatan ve lâik Cumhuriyete karşı kuvvetli 
ve eylemli bir kalkışma mahiyeti aldığını göste
rir kesin belirtilerin meydana çıkması» olarak 
açıklanmıştı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümetçe 
verilen bilgilerin ve yapılan görüşmelerin ışı
ğında Anayasanın 124 ncü maddesi uyarınca 
Sıkıyönetim kararını onaylamıştı. O tarihten 
bugüne bir ay geçmiş bulunmaktadır. Süre dol
muştur. Hükümet, Sıkıyönetimin iki ay sürey/e 
uzatılması önerisini getirmiştir. Bugün burada 
Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılıp uzatılmaması 
konusunu görüşmekteyiz. 
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Sayın senatörler, sayın milletvekilleri; 

Biz, Genel Başkanımızla birlikte, önemli bir 
ameliyat sonucu kendileri henüz tam çalışamaz 
bir halde olmasına rağmen olayları baştan sona 
yakından izlemekteyiz. C. H. P. olarak derde 
doğru teşhisler koymak, doğru çareler bulmak 
dönemine girilmesine çalışıyoruz. Bugün bura
da söyliyeceklerimiz Genel Başkanımız Sayın 
İnönü'nün de düşüncelerini kapsamaktadır. 

Bir aylık Sıkıyönetim döneminde meydana 
çıkmıştır ki, anarşiden kurtulmak ve vatandaş 
güvenliğini sağlamak konusunda memleketimiz 
çok önemli bir geçitten geçmektedir. Memleke
tin iç ve dış güvenliğini, topyekûn Cumhuriye
tin temellerini bir esaslı bunalımdan kurtarmak 
çabasına girişilmiştir. Memleket idaresinde or
taya çıkan dert, hepimizin bildiğimiz sade ıııan-
zarasiyle ortalıktadır, meydandadır. 

Bizi buhrandan çıkaracak bir Hükümeti, her 
düşüncenin üstünde kurmak ihtiyacını, siyasi 
hayatın ön meselesi saydık. Partilerin yardı-
miyle bir Hükümet kurulmuştur. Bu Hükü
met, taşınması zor, ağır bir miras devralmıştır. 
Geçmiş sorumluluklara işaret etmek gibi kısır 
bir yoldan sakınmaya çalıştığımız için, burada 
bu noktayı belirtmekle yetiniyoruz. (A. P. sıra
larından gürültüler.) 

ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) — Ne 
lüzum var bunlara... 

BAŞKAN — Sayın Uğur, şu cümle ile siz bu 
hale getiriyorsunuz, ben de onlara ikaz ediyo
rum. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Lütfen efendim, lütfen... 
SABRETTİN ÇANGA (Bursa Milletvekili) 

— Siz niye müdahale ediyorsunuz? 
BAŞKAN — İki tarafa da ikaz ediyorum: 

sizin hiç müdahale (hakkınız yok. 
SABRETTİN ÇANGA (BurSa Milletve

kili) — Hayır,, fikrinizi söyliyemezsiniz. 
BAŞKAN — Ben fikrimi söylemiyorum, 

elektriklendirdiğini söylüyorum. A. P. ve 
Ö, H. P. sıralarından anlaşılmıyan konuşma
lar.) 

Lütfen efendim, lütfen, 
Devam buyurun efendim, 
NECDET UĞUR (Devamla) — Bu Hükü

metin... (A. P. sıralarından anlaşılamıyan bir 
müdahale.) 

25 . 5 . 1971 O : 1 

Değerli arkadaşlar, geçmiş sorumluluk
lara işaret etmek gibi kısır bir yoldan sakm-
dığımızı söyledik... 

BAŞKAN — Saym Doğan, Sayın Doğan, 
rica ediyorum. 

NECDET UĞUR (Devamla) — 'Bundan da
ha terbiyeli bir sorumluluk işareti nasıl olabi
lir? 

Bu Hükümetin başarılı olması için parti
lerin ciddî yardımlarına devam etmeleri ge
reklidir. Bununla beraber, tam başarının el
ide edilmesi, bir temel eksikliğimizin gide
rilmesine bağlıdır. Eksiğimizi, sık sık tekrar
ladığımız, sâde fakat temel bir ihtiyaçtır. Hal
kın Hükümete yardımcı olması ve memleket 
varlığına sahip çıkması ihtiyacı. Şimdi bu 
aşamayı sağlamak dönemindeyiz. Henüz bunu 
sağlam, işler bir halde kuramadık. 

Bir avuç kendini "bilmez, bütün memleketi 
tedavisiz bir çıkmaza soktukları kanısında
dır. v-3 bu kanıyı bütün memlekete- yay
maya çalışmaktadır. 

Düşünülmeli M, silâhlı öğrenci kuruluş
larının resmî temsilcileri televizyonda mem
lekete karşı öğrencinin silâhlı terörünü sa
vunacak hale gelmişti. Böyle bir (belirti, Hü
kümet için ve adalet için başlıbaşına bir 
uyan sayılamıyacak kadar gözler kapanmış
tır. 

En kaba taarruzlar şehir içinde iki apart
man dairesi arasında saklı tutularak yapı
labilmektedir. (Sıkıyönetimin iistinadedeceği 
Devlet teşkilâtı ve istihbarat teşkilâtı teme
linden yeniden düzenlenmeye muhtaç igörün-
düğü halde henüz ciddî bir tedbir alınamamış
tır. (C. H. P. (sıralarından «Bravo» sesleri,) 

Derdi herkes görüyor; kökünden esaslı de
ğişikliği yapamıyacak kadar herkesin basi
reti bağlanmıştır. 

Sayın senatörler, sayın milletvekilleri; iki 
- üç çizgi ile teşhis ve tedbirler üzerinde dü
şüncelerimizi açıklamak istiyoruz. 

Boyla bir istihbarat ve HüMızcetls halk 
arasında bu çeşit bir kayıtsızlık, başımıza daha 
büyük 'belâları şimdiye kadar getirmemişle, 
milletçe iyi talihimize yormalıyız. 

iyi istihbarat teşkilâtı, sıkıyönetimin de, 
her türlü Devlet takibatının da ilk adımıdır. 
Bu ilk adımı henüz atmış değiliz. Bu ilk 
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aidimi attıktan sonradır ki, yani iyi bir 
istihbarat teşkilâtına Devlet teşkilâtı 
tam anlamıyla kavuştuktan sonradır ki, «Suç
lular tutuklanmalıdır» denildiği zaman, gözü 
kapalı, nerede ise (bütün okur - yazarları tu
tuklama usûllerinden vazgeçilebilir. (O. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Halkla Hükümet arasında yardımlaşmayı 
sağlamak, sanıldığı kadar güç olacağa ben
zemiyor. Apartman dairelerinin dikkatli ve 
ciddî bir görev duygusu içinde denetimi, ya-
pılmıyacak bir iş değildir. Nitekim son uy
gulamalarla şehir gerillasının temelleri çök
mek yolunu tutmuştur. 

Sayın senatörler, sayın milletvekiHeri; 

Gerek bu konuda, gerekse sıkıyönetim ka
rarının gerekçesinde açıklanan diğer konular
da tehlikenin önlenmesi için sıkıyönetim sü
resinin uzatılmasını C. H. P. olarak biz, zo
runlu görüyoruz. Hükümetin işlerini kolay
laştıracak tedbirleri almalıyız. Hükümetten 
halkla beraber çalışmayı sağlıyacak tedbir
ler almasını, esaslı ve güvenilir bir istihba
rat yoluna girmesini istemeliyiz... 

ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) — 
Bizim de niyetimiz o... 

NECDET UĞUR (Devamla) — Türkiye'
nin bugünkü döneminde bile olayları böyle
sine dar particilik açısından görüp, hepinizi 
kapsıyan bir dileği böylesine bozmakta ne 
fayda görürsünüz? (A. P. sıralarından protes
tolar.) 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Utan, utan... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Mil
letvekili) — Taharik ediyorsun, demagoji ya
pıyorsun. 

BAŞKAN — (Sayın Bağcıoğlu... 

NEODEİT UĞUR (Devamla) — 'Söyleyecek
lerim, istediğim teminatlar, bir gün sizi de 
kurtarmak, size bel bağlamış olanları da kur
tarmak için... (A. P. sıralarından gürültüler, 
C H. P. (sıralarından «Bravo» sesleri.) 

A. FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Millet
vekili) — Türk Polisine söz söyliyemezsin. 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Sen kendini kurtar... 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
müdahale etmeyiniz. Sayın hatipten de rica 
ediyorum, siz konuşmanıza devam edin efen
dim. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Sayın — 
Başkan, benimle değil de (A. P. sıralarını 
göstererek) bu kanatla meşgul olunuz. 

BAŞKAN — Efendim, sizinle de meşgul 
olacağım, o kanatla da. ikisi de benim göre
vimdir. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Ben ko
nuşmamı dinletemiyorum ıSaym Başkan, bu 
sizin görevinizdir, bana değil oraya hitabe-
din. (A. P. sıralarından gürültüler ve anlaşıl-
mıyan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Arınç, Sayın Azmi-
oğlu lütfedin, müdahale edemezsiniz, hakkı
nız yok. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Değerli 
arkadaşlar, son günlerin sanki dalgınlıkla 
yapılmış izlemini veren, salgın halindeki ge
nel tutuklamaları süratle gerçek hududuna ve 
tabiî yoluna çevirmeliyiz. (A. P. sıralarından 
gürültüler...) 

Yine son günlerin vatandaşlar üzerinde 
gözü kapalı... 

(BAŞKAN — Sayın Delivelioğlu, Sayın De
livelioğlu!.. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Gözü ka
palı garezler işlemesi yolu kapanmalıdır; se
ninizin de!.. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Delivelioğlu... 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — öğretmenler, profesörler aley
hinde her cesareti kıracak davranışlar bi
ran evvel son bulmalıdır. 

Şehir gerillasına esas olan apartmanlar 
apartman daireleri ve çeşitli semtlerdeki ev 
ve apartmanlar birbirinden habersiz ve sorum
suz durumdan çıkarılmalıdır. (A. P. sıraların
dan müdahaleler ve gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu, çok rica edi
yorum ve bir daha müdahale etmemenizi de son 
defa ikaz ediyorum. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Sayın sena
törler, sayın milletvekilleri; 
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İsrail Başkonsolosu Ephraim Elrom'un öldü
rülmesi, bir yabancı milletin güvenliği ve bir 
şerefli Devletin görevi ve kudreti bakımından. 
bütün halkımızı, hepimizi, uygar uluslar ilişki
sinin gerektirdiği ortaklaşa güvenliğe borçlu 
kılmıştır. 

Bu konuda siyaset suçluları hakkında ulus
lararası yeni esaslar aranıp bulunması için 
Hükümetin teşebbüse geçmesi de düşünülebilir 

Kaçırma olayının başından esef verici sonu 
na kadar İsrail Devletinin tutumunu ve Türk 
Devletine gösterdiği güveni, kendisinin uygar
lık dünyasında gerçekten şerefli bir yeri oldu
ğunun yeni bir delili sayıyoruz. Bu arada öde 
vinıizin ağırlığı da tamamiyle takdir etmekte
yiz. İsrail'in üzüntülerine milletçe ve her ailece 
katılmışızdır. 

Sayın senatörler, sayın milletvekilleri; 

Unutulmamalıdır ki, Hükümet, esas görev 
olarak memleketin muhtaç oMuğu reformları 
gerçekleştirmeyi üzerine almıştır. 

MUSTAFA TIĞLI (C. Senatosu Sakarya Ü.) 
O bundan büyüktür. 

C.H.P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Esas görev olarak bunu almıştır, 
bundan sevinmeniz lâzım, tepki duymanız değil. 

Hükümet, bu döneme girmek için anarşi
den kurtulmak ve malî istikran sağlamak gibi. 
bizim kanımızca^ ilk zorunlu merhaleleri aş
maktadır. Bu dönemin süratle geçirilmesi temen
nisi, bugün burada açıkladığımız .düşünceleri
mizin başlıca karakteri sayılmalıdır. 

Bu görüşlerin ışığı altında 11 ilimizdeki Sı
kıyönetimin iki ay süre ile uzatılması hakkın
daki Hükümet teklifini olumlu karşılıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyelerine, Cumhuriyet Halk Partisi Gurupu 
adına saygılarımızı sunarız, 

(C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Hasan Korkmazcan, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA HASAN KORKMAZ
CAN (Denizli Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve 
eylemli bir kalkışma olduğunu gösterir kesin 
.belirtilerin meydana çıktığı gerekçesiyle ilân 
olunan Sıkıyönetimin bir aylık uygulamasını 

arkada bırakmış bulunuyoruz. Bu bir aylık süre 
içinde milletçe önemli ve uyarıcı tecrübeler 
mahiyeti taşıyan gelişmelere şahit olduk. 

Geçirdiğimiz günlerde müşahede ettiği
miz olayların kısa da olsa bir tahlile tabi tutul
masından yararlı sonuçlar çıkacağına inanıyo
ruz. Bu tahlilimizin hem bugün hangi problem 
lerle karşı karşıya bulunulduğunun, ortaya çık
masında, hem de, iki aylık uzatma sistemi Yüce 
Heyetimizin tasvibine mazhar olursa, yeni uy
gulamaların istikametlenmesinde katkıda bu
lunacağı umudunu taşımaktayız. 

Sıkıyönetim uygulaması çerçevesinde görev 
yapan, erden en üst rütbeli komutana, mahalle 
muhtarından valiye kadar sivil, asker bütün va
zifelilerin yüksek bir vatanseverlik şuuru için 
de cansiperane gayretleri takdire şayandır. Bu 
tutum karşısında, Parlâmentodaki tek muhale 
fet grupu olarak Demokratik Parti Grupunıın 
hissiyatını öncelikle belirtmeyi gerekli buluyor, 
vatan düşmanlarına yöneltilen, hukuka dayalı, 
bilgili ve ciddî operasyonu .desteklediğimizi 
ifade etmek istiyorum. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, 

Sıkıyönetim tatbikatı ve bu tatbikatın çere 
yan ettiği devreye rastlayan olaylar genel bir 
tahlile tabi tutulursa, üç esaslı sonuca varılmak
tadır : 

Bunlardan birincisi, Türk ordusunun millî 
değerlere, millî haysiyete, millî demokrasiye ve 
hukuka bağlılığını, dünya kamu oyu önünde 
bir kere daha tescil ettirmesidir. Gerçekten, sı
kıyönetim makamlarının tutum ve icraatı, ko
münist faaliyetlerin Cumhuriyetimizin varlığı
na ve millet bütünlüğümüze yöneldiği gerçeği
nin sağlam bir şekilde teşhis edildiğini göster
mektedir. Bu teşhise uygun tedbirlerin adım 
adım gerçekleştirilmekte olması, Türk ordusu
nun, Türk milliyetçiliği ülküsünün terk edilmez 
kalesi hüviyetini yeniden gözler önüne sermiş
tir. 

Ordumuz bir macera ordusu değildir, bir 
misyon ordusudur. Tarihi, bir maceralar tarihi 
değil, insan hak, haysiyet ve hürriyetleri uğ
runa yaşanmış bir misyonlar tarihi olan Türk 
Milletinin Ordusudur. Elbette, milletimizin in
sanlık düşmanları karşısında kaya gibi sağlam 
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duran bünyesi ile ayniyet ifade eden bir bünye
ye sahiptir. 

Bütün vatan çocuklarının nöbetleşe, şerefle 
saflarında yer aldığı bir ordunun, milletten ayrı 
özellikler taşıması imkânı zaten mevcut değil
dir. 

Nitekim, ordu ile milleti karşı karşıya geti
rebileceklerini zanneden gizli, açık, sapık ve ka
ranlık çevreler son zamanlarda Türk halkının 
menfaat sınıflarına bölünmüş materyalist bir 
toplum değil, millî değerler etrafında yekvücut 
bir ordu - milletin modern çağlarda da devamı 
olduğunu görmüşlerdir. 

Sıkıyönetim makamlarının millet düşmanla
rının at oynatmasına engel olmak yolundaki ic
raatı, halkımızın genel tasvibine mazhar olmuş
tur. Bunda, uygulayıcıların hukuka bağlı ve sı
kıyönetimin de bir kanun rejimi olduğunu göz
den uzak tutmıyan davranışlarının büyük rolü 
olmuştur. 

Bu noktada hem olayları, hem de sıkıyöneti
min hudutlarını değerlendirmede emsal olacak 
bir sıkıyönetim bildirisine işaret etmek istiyo
rum. 

Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Kumandanı Sa
yın Orgeneral Faik Türün, 12 numaralı bildiri
de aynen şu hususları kaydetmişti : 

«Demokratik her ülkede benzeri durumlar 
karşısında parlâmentolar kararı ile sıkıyönetim 
ilân edilir. Türkiye'nin 11 ilinde sıkıyönetim 
aynı demokratik kurallar içinde ilân edilmiştir. 
Sıkıyönetimde kanunla bağlıdır. Bu kanun, sı
nırları içinde basınla ilgili bâzı geçici tedbirler 
alınmıştır. Ancak, basın özgürlüğünü ortadan 
kaldırmak hiçbir zaman düşünülmemiştir, dü
şünülmemektedir. Nezarete alman iki gazeteci, 
fikir suçundan zanlı değillerdir. Yalnız, fikir, 
Anayasanın getirmiş olduğu düzeni yıkmak için 
eyleme dönüşürse o zaman durum değişir.» 

Sıkıyönetimin kanunla sınırlılığını, hürri
yetleri yok etme amacı taşımadığını ve takibi 
gereken hâdiselerin hangi noktada başladığını 
ifade eden bu ve buna benzer bildiriler, sıkıyö
netim tatbikatının halkımıza rahat nefes aldı
ran belgeleridir. 

Şimdi de geçen ayın olaylarından çıkardığı
mız ikinci müşahedeyi arz etmek istiyorum : 

Türkiye'yi içerden çökertmek amacına yöne
len pahalı ve kökü dışarda tedhiş hareketleri, 
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halkımızı derin bir şekilde kaygılandırmıştır. 
Bu kaygı yavaş yavaş halkın hâdiselere seyirci 
olmaktan çıkıp, enerjik bir şekilde güvenlik 
kuvvetlerinin yanında yer almasına dönüşmek
tedir. Unkapanı'nda bir bankanın soyulması 
hâdisesinde eşkiyadan birinin yakalanması, va
tandaşların bizzat giriştikleri takip sonunda 
mümkün olmuştur. İzmir'de, biri müsademe so
nucu öldürülerek, diğer çevirme ile teslime mec
bur bırakılarak yakalanan iki aşırı solcu mili
tanın ele geçmesinde halkın sağlam ihbarlarının 
değerlendirilmesi yararlı olmuştur. 

En son, Erbaa'da bir köyde yakalanan 5 si
lâhlı şakî köylülerle jandarmanın sıkı işbirliği 
sonucunda ele.geçirilmiştir. 

Sıraladığımız bu örnekler de göstermektedir 
ki, vatandaşlar tehlikenin büyüklüğü karşısın
da hayatlarını ortaya koyarak mücadeleye ka
tılmaktadırlar. Bu durum, aynı zamanda halkı
mızın güvenlik kuvvetlerine duyduğu inancı da 
ortaya koymaktadır. Eğer ilgili makamlar hal
kın güvenini ve desteğini sağlayıcı tutumlarını 
devam ettirirlerse, tedhiş hareketlerinin kısa 
zamanda kökünü kazımak imkân dâhiline gire
cektir. 

Bugüne kadar hakları kanun dışı yollarla 
kullanma ve hukuk dışı emrivakiler ihdas etme 
temayüllerinin önlenememesi, toplumdaki gü
venlik duygularının zedelenmesine yol açmıştı. 
Devletin organlarından halk kütlelerine, üni
versitelerden işyerlerine kadar ' bütün sosyal 
ünitelerde bir dağılma ve çözülme vakıası gö
rülmekteydi. Meselelerin hukuk devleti ölçüleri 
ve millî demokrasinin prensipleri zorlanarak 
çözümleneceği görüşü yaygınlaşmıştı. Bu vasat 
Türkiye'yi rejim buhranı içinde çalkalanan va
tan ve millet düşmanlarının silâhlı hareketlere 
cesaret ettiği bir memleket haline getirdi. Tür
kiye, buhranlı günlere, demokratik rejimin bün
yesinden doğan şartlara girmemiştir. Aksine, 
Türkiye'de meydana gelen çözülme ve dağılma, 
umutsuzluk ve çekingenlik, rejimin bütün icap-
lariyle ve millete güven verecek şekilde uygu-
lanamamasmdan doğmuştur. 

Kabul etmek gerekir ki, bunalımın doğma
sı ve süratle gelişmesinde yüksek sorumluluk 
sahiplerinin fazilet ve dirayetlerinde duyulma
sı gereken inanç ve itimadın milletçe kaybedil
mesinin de büyük rolü olmuştur. 
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Şimdi yeniden derlenme ve toparlanma dev
rine girildiğini memnuniyetle müşahede ediyo
ruz. Ancak, tahlilimizin 3 ncü sonucu olarak ifa
de edelim ki, bu derlenme ve toparlanma dev
rinde Hükümet gelişmelerin arkasında kalmak
tadır. 

Bugün Hükümet, huzurlu ortama geçiş ha
reketinin en çok açık veren ve aksıyan yönünü 
teşkil etmektedir. Hükümetin kuruluşunda ve 
kuruluşu takibeden günlerde kamu oyu ve 
Parlâmento ile ve Parlâmentodaki muhalefet 
ile münasebetleri bâzı talihsizliklerle malûl
dü. Fakat, halkın huzura susamışlığı ve mem
leketimizin üstünde dolaşan tehlike bulutları 
dolayısiyle, bu münasebetlerdeki talihsizlik 
Hükümete geniş bir kredi açılmasını engelle
medi. Ancak bu kredinin Hükümetçe iyi bir şe
kilde değerlendirildiğini söylemek imkânın
dan mahrum bulunuyoruz. 

Sayın Erim Hükümetinden beklenen, demok
ratik nizamın her türlü hukuk dışı faaliyeti eze
bilecek müessiriyetini harekete geçirmesi ve 
demokratik otoritenin biran önce tessüsüne ça
lışmasıdır. İnsan toplumlarını en etkili biçim
de disipline sokan en güçlü ve sağlam otorite, 
demokratik hukuk devletinin otoritesidir. Sı
kıyönetimin otoritesi geçicidir. Mühim olan, 
memleketi demokratik hukuk devletinin nor
mal işleyişi içinde her türlü iç ve dış, bugünkü 
ve gelecekteki tehlikeye karşı mücehhez bir or
tama sokabilmektir. 

Türkiye'de, halkın Hükümetten başlıca ve 
önde gelen talebi budur. Halbuki Sayın Erim 
Hükümeti bir türlü toparlanamamakta, hâdise
lerin önleyicisi değil, takipçisi durumunda kal
maktadır. Faturası, millet hâkimiyeti prensibi
ne ve hukuk devleti rejimine ödetilen hatalar 
önlenememektedir. 

Sayın senatör ve sayın milletvekilleri; 

Her şeyin açık ve seçik ortaya* konulması 
ve hükümetlerin her hal ve şart altında mües
sir bir şekilde denetlenmesi gerektiğine inan
maktayız. Değerlendirmesini bilen hükümetler 
için, etkili bir denetim önünde bulunmak zaaf 
değil, kuvvet kaynağıdır. Tenkit ve denetimin 
değerlendirilmesini iyi niyetle yapmıyan hü
kümetler yerlerini yeni hükümetlere terketmek 
âkibetinden kurtulamazlar. Sayın Erim Hükü
meti de bu kaderin dışında değildir. Olağanüstü 

şartlarda denetimden vazgeçilmesi gibi gayri 
ciddî bir anlayışa sahip değiliz. Aksine, olağan
üstü şartların hata kabul etmek hassasiyeti 
dolayısiyle, tesirli bir denetimin yanlışlıkları 
ortaya çıkarıcı hizmetine daha çok ihtiyaç gös
terdiğine inanıyoruz. 

e Şimdi, bu inançla Sayın Erim Hükümetinin 
hangi tutumlarına katıldığımızı ortaya koya
lım :. 

Bir kero Hükümet telâşlı ve mütereddit dav
ranışlar içindedir. Bu davranışlar, uygulananı-
yacak şeylerin söylenmesi, söylenenlerin uy-
gulanamaması, birbirini çürüten kararlar alın
ması ve alman kararların ard arda ertelenmesi 
şeklinde tezahür etmektedir. Her yeni olay, ye
ni bir tutumun açıklanmasına vesile olmakla 
ve tabiî hâdiseleri devamlı değişen tutumların 
çizgileri arasında tesbit imkânı bulunamamak
tadır. Kararsızlık, en isabetsiz karardan kö
tüdür. 

Bugün, memleket geniş bir operasyon için 
ameliyat masasına yatırılmış manzarası gös
termektedir, Bu şartlar altında kararsızlık gös
termek, ameliyat masasında konsültasyon da
vetiyesi yazmaya benzer. Acaba, Hükümet ne
den icraatını kararlı bir istikamete yönel
memektedir. Bizce bu telâş ve kararsızlık 
bâzı teşhis hatalarının uygulamada getir
diği süprizlerden doğmaktadır. Halbuki ola
ğanüstü şartlar çok sağlam teşhislerin ya
pılmasını ve bir kere teşhis konulduktan son
ra kararlı ve müessir bir icrayı icabettirmekte-

I dil-. 
I Türkiye'de silâhlı sol hareketlerin kökü eski

ye dayanmaktadır. 19 Eylül 1969 Cuma günü 
akşamı Beşiktaş Işık Mühendislik ve Mimarlık 
Özel Yüksek Okuluna yapılan gece baskını ile 
ilk toplu silâhlı hareket su yüzüne çıkmıştır. 
O zamana kadar boykot, işgal ve sokak çatış-
tışması şeklinde sürdürülen anarşi hareketleri
nin 19 Eylül 1969 hâdiseleri ile açıkça Devlet 
kuvvetlerine silâhla karşı koyma haline dökül
düğü görülmüştür. 

O gün bir cinayet işlenmiş, 8 Aralık 1969 
gecesi Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinde aynı senaryonun sahneye konul
ması sonucu ikinci defa cana kıyılmıştır. 

Bu ilk hâdiselerin cereyan ettiği günlerde 
ı Adalet Partisi Grupunda yaptığım bir konuş-
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manın bâzı bölümlerini, bugün de aynen geçerli 
olduğu için Yüce Heyetinize arz etmekte fay
da mütalâa ediyorum. 

Konuşma metninde hâdiselerin tablosu çi
zildikten sonra şu satırlar yer almıştır:. 

«Şimdi, insafla söylemek gerekirse ,bu şart
lar altında namusluca öğrenim yapmak gay
retinde olabilen \)ir öğrencinin durumu kahra
manlıktır. Devlet, üniversitede normal öğre
tim yapılmasını sağlamak bir yana, Anayasanın 
19, 21 ve 120 nci maddelerinde ifade edilen 
hak ve hürriyetleri yine Anayasanın 10 ncu mad
desindeki ölçüler içinde sağlamakta zaıf gös
termektedir. Bu za'fm sorumluluğu şüphesiz 
bir tek Anayasa organına yüklenemez. Ancak, 
sorumlulukta payı olan Hükümetin de üzerine 
düşenleri hakkiyle yerine getirdiği ileri sürü
lemez. Ortadaki gerçek odur ki, Hükümet, va
hamet kesbeden duruma rağmen vakıları birer 
polis hâdisesi olarak değerlendirmiş görünmek
tedir. 

«Sayın içişleri Bakanı, kanaatimce şu sual
lere vazıh cevaplar bulabilmiş değildir:. 

«1. Hâdiseler bir sağ - sol çatışması mıdır, 
yoksa Marksist, Leninist eylemin plânlı bir mer
kezden idare edilen hedefi belli hareket midir? 

«2. Aşırı uçlar ne demektir? Anayasa dışı 
bir düzen kurmak için Anayasa dışı metotlar
la çalışmak ne demektir? Bu suallerin cebabını 
vazıh olarak bulmak, mefhumları hukukî an-
lamlariyle ele almak birçok yanlış tutumun 
önlenmesini sağlıyabilecek anahtardır. Zaten 
aşın sol, muvaffakiyetinin büyük kısmını mef
humlar anarşisi yaratmaktaki ustalış/na borç
ludur. Aydmlann bir kısmını tesiri altına al
mayı bu metotla başarmıştır. Nitekim öğretmen
lerin, Türkiye Öğretmenler Sendikası organize-
siyle giriştiği kanunsuz «grev» boykot gibi da
ha yumuşak bir tâbir ile efkân umumiyeye em
poze edilmiştir. Boykot, bir hak sahibinin hak* 
larını kullanmaktan kendi isteği ile vazgeçmesi 
halidir. Bu bakımdan öğretmen boykotu ola
maz. Memur statüsünde olan öğretmen için 
derse girmek bir hak değil, statüden doğan bir 
borçtur. Toplu olarak iktisadi ve siyasi gaye 
ile görevlerini bırakmak suretiyle 264 sayılı Sen
dikalar Kanunu ve 265 sayılı Toplu Sözleşme, 
Grev ve Lokavt Kanununda tarif edilen kanun

suz grev fiilini işlemişlerdir. Ama bu kanunsuz 
grev, kamu oyuna suç teşkil etmiyen bir boy
kot olarak takdim edilmiştir. 

«Şimdi, üniversite olaylannın sağ - sol ça
tışması olarak değerlendirilmesinde, tıpkı öğ
retmenlerin kanunsuz grevinin «boykot» olarak 
değerlendirilmesinde düşülen hatayı görüyoruz. 
Şu hususu sarahatle tesbit etmekte tereddüdü
müz olmasın ki, bugün aşırı sol, «Parlâmento 
dışı muhalefet» adını verdikleri şen'i oyunun 
içindedir. Doğrudan doğruya Türk milletine, 
Türk Devletine indirilmek gayesi ile sol yum
ruklar sıkılmıştır. Aşın sol, üniversite içinde 
terör havasını tam anlamiyle kurmuş ve Devlet 
ile alay edercesine halk mahkemelerini işletme
ye başlamıştır. 

«Komünist olımyan öğrenci kütlesinin ve öğ
retim üyesinin dersanede ve yurtda hayat ve 
hürriyeti, garantiden mahrum hale gelmiştir.» 

1969 yılı sonunda Adalet Partisi Grupundal 
yaptığım bu konuşma şu sözlerle son bulmuş
tur. 

<̂ Şimdi, bütün mesele, Devletin organları 
arasındaki bağlantıyı kurmak, huzur içinde kal
kınmaktan başka bir talebi olmıyan Türk hal
kının hak ve hürriyetlerini teminat altına al
mak ve Devletin varlığını tehlikeye sürükleme
ye çalışan kızıl emperyalizm uşaklarının ihanet 
halkalarını kırmaktan ibarettir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Eski Hükümet zamanında bu bir cümle içine 
sığan icraat maalesef gerçekleştirilememiştir. 
Sebebi, yanlış teşhislere dayanan yanlış uygula
malardır. Bugünkü yürekten temennimiz, yaşan
mış hâdiselerin, geçirilmiş tecrübelerin sonuç
larından uzak bir yol tutulmamasıdır. Bu hu-
suslan ısrarla belirtmemizin sebebi, bâzı müşah
has vakıalara göz atıldığı zaman daha iyi an
laşılacaktır. 

Sayın Erim Hükümetinin yeni güven oyu 
aldığı günlerde memlekette ağır bir siyasi hava 
mevcuttu. Siyasi ortamın yeni tartışmalara ta
hammülü azalmıştı. Bir Başbaikan Yardımcısı 
Sayın IKaraosimanoğlu, iktisadi ve sosyal duru
mumuzun kendi şahsi değerlendirmelerine göre 
1>ir tablosunu çizdi. Bu karamsar tablonun ko
münist militanlar ve aşın «ölün sözde yerli 
taktisyenleri elinde nelere alet edildiğini gör-
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mek için iki aylık gazete koleksiyonlarına göz 
atmak kâfidir. 

Üstelik, aşırı solun takdisyenleri bu talihsiz 
beyanlardan Hükümeti bölücü sonuçlar çıkar
maya çatoştı. Bölücülük, istismarcılık küçük fır
satları haysiyet dışı bir tutumla değerlendirmek 
aşırı solun değişmiyen taktiğidir. Komünist, her 
aralık bulduğu kapıdan sızmanın ustasıdır. 

Nitekim, diğer bir Başbakan Yardımcısının, 
Sayın Kocasın; «Ben sola karşıyım, sola kapalı
yım» diyen insanın insanı sevebileceğine kaani 
değilim sözü insan sevgisinden yoksun bir kamp
ta kötü emeller için kalkan edilmek istenmiştir. 
Sayın Koçaş, temelde hiç de katılmadığımız bu 
yargıyı ortaya koymaktan, memlekete huzur ge
tirme görevinde ne yarar sağlıyabilmiştıir? 

Vaktiyle içinde bulunduğumuz tehlike iyi 
teşhis edilebilseydi, Komünist militanların ne
leri isifcismar edeceği hesaplansaydı, sonradan 
telâşlı uygulamalara lüzum kalmıyacaktı. Dev
letin varlığına karşj. yabancı emeller uğruna 
teşkilâtlandırılmış olanların birçok iyi niyet sa
hibinden de nasıl yararlandığı tesbit edilseydi, 
onlara kanat geren kimselerle Anayasa değişik
liği konusunda müzakere açılmayacaktı. 

Anayasa değişikliği için fikirleri alınanların 
birkaç gün sonra Sıkıyönetim makamları tara
fından göz altına alınması, Hükümetle Sıkıyö--
netim makamları arasında görüş farkı bulundu
ğu intıibaını uyandırmıştır. Bu, yürümekite olan 
operasyonu zedeleyici bir görüntüdür. 

Bazı bakanlıklarda yapılan tâyinler de ka
muoyunda çeşitli istihfamlarm belirmesine yol 
açmıştır. Meselâ, Millî Eğitim Reform Komisyo
nundaki isimler, eğitim konusu ile ilgili ihtisas
ları ve daha evvelki mensubiyetleri araştırıl
madan, gelecek için çok önemli bir göreve ge
tirilmişlerdir. 

17 Mayıs günlü yayınlanan Hükümet Başkan
lığı bildirisi de talihsiz tatbikatın örneklerin
den biridir. Bildiri aynen ışu satırları ihtiva et
mektedir : 

«İsrail Devletinin istanbul Başkonsolosu Ef-
raim Elaıom, bugün istanburdaki evinden silâhlı 
dört zorba tarafından kaçırılmıştır. Türkiye'de 
görev yapan, Türk kanunlarının ve geleneksel 
Türk konuk severliğinin himayesi altında bulu
nan bir kişiye karşı girişilen bu alçakça saldı
rının, bugüne kadar çeşitli kanunsuz hareketler-
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de bulunan ve amacı Türkiye Cumhuriyetini 
yıkmak ve parçalamak olan gizli örgüt mensup
ları tarafından yapıldığı ve saldırganların kim
likleri tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

«Kendilerini, (Türkiye Halk Kurtuluş Cep
hesi Merkez Komitesi) diye tanıtan silâhlı sal
dırganlar, küstahlıklarını daha da ileri götüre
rek, Türk Devleti ve Hükümeti ile şartlar ileri 
sürerek pazarlığa girişmeye kalkışımak cüretini 
göstermişlerdir. İstedikleri, Devrimci adını ver
dikleri ele geçmiş bütün tedhişçilerin 20 Mayıs 
saat 17,00 ye kadar serbest bırakılmalarıdır. 
Aksi halde, kaçırdıkları yabancı Başkonsolosu 
kurşuna dizeceklerini bildirmektedirler. 

«Simidi, kararımızı kendilerine tebliğ ediyor 
ve Sayın Kamuoyuna açıklıyoruz : 

«Kaçırılan Başkonsolos, bu bildirinin yayın
lanmasını takibeden en kısa süre içinde derhal 
serbest bırakılmadığı takdirde, sözü geçen giizli 
örgütle uzak - yakın ilişkisi bulunanlar ve ma
sum gençlerimizi kışkırtıcı yayın ve sözleriyle 
kanunsuz hareketleri teşvik eden ve kimlikleri 
güvenlik kuvvetlerince öteden beri bilinen kim
seler, Sıkıyönetim Bölgeleri dışında bulunsalar 
dahi, Sıkıyönetim Kanunu gereğince derhal göz
altına alınarak en yakın Sıkıyönetim komutan
lığına teslim edileceklerdir. 

«Ayrıca, her ne amaçla olursa olsun, adam 
kaçıranlar, bunlara yataklık edenler ve saklan
dıkları yerleri "bildikleri hailde resmî makam
lara bildirmiyenler için Mam cezası verilmesini 
Öngören kanun tasarısı hemen Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulacaktır. 

«Bu arada kaçırılan konsolosun hayatına 
kastedildiği takdirde sevk edilecek kanun, ma
kabline de teşmil edilerek, gerek bu şen'i fiil 
işliyenler, gerekse aynı örgütün mensubu ve ay
nı suçtan sanık olarak tutuklu bulunanlar hak
kında da aynı kanun uygulanacaktır. 

«Bu bildiri, bütün Sıkıyönetim komutanları 
ile Sıkıyönetim bölgesi dışındaki idare âmirle
rine ve emniyet makamlarına kesin emir niteli
ğindedir. 

«Sonuç Türk kamuoyuna ayrıca duyurula
caktır. Bütün vatandaşlarımızın görev başında
ki güvenlik kuvvetlerine yardımcı olmalarını di
lerim.» 

Valiler, (bu bildirinin kesin emir niteliğinde 
oluşunu dikkate alarak, birçoğu vaktiyle yuka-
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rıda işaret ettiğimiz kanunsuz öğretmen grevi
nin ve hâlâ 'devam etmekte olan huzursuzluk 
olaylarının soınımilusu durumunda bulunan kim
seleri göz altına almışlardır. 

Sayın Başbakanın, bilâhara ıbu icraatı kına
yan ve idarecileri suçsuz kimseleri tedirgin et
mekle suçlıyan genelgesi hiç 'de maksada uygun 
'değildir. 

Bir kere, gözaltına alınanların suçlu olup 
olmadığına tâyin yetkisi hukuk devletinde Baş
bakanlara değil, bağımsız yargı organlarına ait
tir. (A. P. ve İD. P. sıralarından, «bravo» ses
leri) idare âmirlerinin birtakım kişileri gözaltı
na alırken keyfî bir tutum içinde olduklarını 
kamu oyu Önünde ifade etmek, bundan sonraki 
icraatda "büyük ihtilâtlara yol açacak bir du
rumdur. "üstelik basında ve dünkü Ulus Gazete
sinde Sayın Başjbakanın bu genelgeyi Sayın inö
nü ile yaptığı görüşmeden sonra yayınladığı ha
berleri çıkmaktadır. Bu konunun bütün cephe
leri ile açığa konulması, idare adamlarını te
reddüde sevk edecek davranışlardan kaçınılması 
gereğine işaret etmekle yetiniyoruz. 

Bildiride sözü edilen kanun tasarısı ise, he
nüz meclislere sevk edilememiştir. Bildiri 17 
Mayısta yayınlanmıştır .Eğer, kanunun hazır-
lanmasınlda aJcele edilse idi, temadi eden bâzı 
suçlar için 'Ceza Kanunumuzun koyduğu umu
mi prensipleri zedelemeye ihtiyaç kalmadan me
selenin halline imkân bulunabilirdi. 

Gerek bu kanun hakkındaki açıklamalardan, 
gerekse Anayasa değişiklikleri ile ilgili beyan
lardan da Hükümet 'hakkında koyduğumuz teş
hisi destekleyici sonuçlar çıkarıyoruz. Anayasa 
değişikliklerini gförülşmek üzere davet edilen 
kimselerin Itâyini, Hükümetçe bâzı hususların 
değerlendirilmediğini 'ortaya koymaktadır. 

Meselâ; fikirlerine başvurulan sayın profe
sörlerden en ıhımla tanınan biri, 27 Martta ya
yınladığı bir makalede, Anayasayı âdeta doku
nulmaz ilân etmektedir. Üstelik), Anayasanın 
Marksist düşünceye kapalı olmadığını, ihtilâlci 
eylemlere kapalı olduğunu yazmaktadır. Düşün
celeri bu kadar açık bir profesörle görüşmek, 
Anayasa değişikliği çalışmalarına Ihangi katkı
da bulunacaktır, halkın kuşkularını artırmaktan 
başka... (A. P. sıralarından, «Bravo», sesleri) 

Muhalefete cevap vermeyi bile beyhude ka
bul eden Sayın Başbakanın, Marksist düşünce 

'özgürlüğünden bahsedenlerle teşriki mesaisi, bey-
hudeliği hangi ölçüde aşmaktadır. 

Bir kere, Marksist düşünce, ihtilâlci eylem
den ayrı olarak mevcudolamaz. Marksist düşün
ce mikrobunun gelip yerleştiği bir beyin ihtilâlci 
eylem dışında çjözüm yollarını reddeder. Mark
sist düşünce kurbanlarının insanlık ve insan 
haysiyetiyle nasıl alâkalarını kestiklerini, mü
dafaasız bir konsolosun hunharca katledilmesiy-
le bir kere daha gördük, 'üstelik israil Başkon
solosu müteveffa Efraim Elrom'un mâruz kal
dığı cinayet, Türkiye 'Cumhuriyetinin varlığına, 
Türk milletinin bütünlüğüne müteveceüh, Tür
kiye'nin insan hak, hürriyet ve haysiyetinden 
yoksun bir sosyalist totaliter rejim altında peyk 
haline getirilmesi gayesiyle işlenmiştir. Hâlâ 
Marksist düşünce diyemâsum, ihtilâlci ve in
sanlık dışı eylemlerden ayrı bir fikir /bulundu
ğunu zannetmek, bâzı meselelerde çok geç kal
maktır. Marksist düşüncenin eylemden ayrı bu-
lunamıyacağını, «Chrüstopher Goldwyn» in 
Manksizmin sanat eylemini sürdüren bir delgi
nin Mayıs 1971 sayısında yayınlanan bir maka
lesi genişçe izah etmektedir. ISöz konusu maka
lede aynen; «Marks, düşlüncenin dünyaya hâ
kim olmadığına, düşüncenin eylemi izlemesi ge
rektiğine inanırdı. IBuıgüne kadar düşüncenin 
tek bir yargıcı bulunabilmiştir; o da eylemdir.» 
denilmektedir. 

Türkiye Büyülk Millet Meclisinin sayın üye
leri ; 

Şimdi, komünizm ustalarımın bazılarınca ma
sum (gösterilmeye çalışılan düşüncelerine bir göz 
atalım. Böylelikle Marksist düşlüncenin neden 
hep Devlete ve millet bütünlüğüne yönelen ey
lemlere yol açtığı bir kere daha hatırlanacak
tır. 

Marks'a giöre devlet; bir sınıfın bir başka 
sınıf üzerindeki baskısının bir organıldır. En-
gels, «Liriğine de la Famille» de Devleti şöy
le tanımlamaktadır: «Devlet, ekonomik bakım
dan »hâkim durumda bulunan ve bu sayede siya
si bakımdan da hâkim duruma yükselen, bu su
retle de ezilen sınıfı boyunduruk altında tut
mak ve sömürmek için yeni vasıtalar elde eden 
sınıfın devletidir.» 

Lenin, sınıf mücadeleleri (hakkında şunları 
yazmaktadır: «Sadece sınıf mücadelelerini ka
bul eden kimse, henüz Marksist değildir. Mark-
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şist, sınıf mücadelelerini atomuna kadar götü
rür.» 

Bu, sonuna kadar götürmenin nerede dura
cağını da Stalin; milletlerin yok olup, dillerin, 
millî idillerin en iyi unsurlarını asimile etmiş 
yeni bir dil haline gelmesi noktası olarak gös
termiştir. 

insanlık medeniyetine karşı bâzı psikopat 
ruhların nefretini ifade ©den bu fikirlerin elle 
tutulur tezahürlerine karşı bizim alacağımız ta
vır nedir? 'Tarafsız ve kayıtsız bir fiilcililk mii? 
hiçbir siyasi iktidar, kanunsuzlukları doğuran 
fikirler karşısında tarafsız ve kayıtsız bir se
yirci ırolüne bürünemez. 

Anayasa nizamını ayakta tutmakla yükümlü 
siyasi iktidarın, kanunsuzluklar karşısında ma
zereti olamaz. Anayasamız ancak, Devletin ik
tisadi ve sosyal ödevlerinin sınırını tâyin eden 
Ö3 ncü maddesinde bir mazeret tanımıştır. Bu
nun dışında siyasi iktidar, her hal ve şart kar
şısında bir çıkış yolu bulmaya mecburdur. Bu 
yolu; bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve ta
sada ortak, bölünmez bir bütün halinde millî 
şuur ve ülküler etrafında toplıyan ve milleti
mizi dünya milletleri ailesinin eşit haklara sa
hip »şerefli bir üyesi alarak, millî birlik ruhu 
içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk mil
liyetçiliğinin hız ve ilhamı çizmektedir. 

Yüce Heyetinizi selâmlarken, Demokratik 
Parti Grupunun saygılarını sunarım. (D. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın ibrahim Aytaç, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM AYTAÇ 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin muhterem üyeleri; 

insan haklarına dayalı hür demokratik re
jimin bekası, Türkiye'de bu Ihür demokratik re
jimin yıkılmasına matuf her hareketin karşısın
da bulunmak, mücadele etmek, Adalet Partisi 
felsefesinin başlıca ve en önde gelen prensiple
rindendir. 

Zaman zaman gençlik olaylarının vukuunda 
Adalet Partisi olarak, Yüce IMecUisin kürsülerin
de bunların masum talebe hareketleri olmadı
ğını defaatle tekrar edip, bu hareketlerin, bu 
olayların Türk Devletini yıkmaya, demokratik 
nizamı heder etmeye matuf olduğunu ifade ve 
beyan etmiştik, inkişaf eden hâdiseler bizi hak

lı çıkartmıştır. (C. H. P. ve D. P. sıralarından 
gülüşmeler) 

Elde mevcut kanunlarla, müeyyidelerle bu 
hâdiselerin önüne geçilemiyeceğini defaatle 
söyledik. Teşhisimiz bu idi ve bu teşhiste devam 
etmekteyiz. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Sıkıyönetim idaresi kendisini Anayasamız
da bulan bir hukuk düzenidir. 1 Aylık sıkıyöne
tim idaresi, rejim düşmanlarının amansız ta
kipçisi olduğunu ispat etmiştir. Adalet Partisi 
olarak Devletin daima yanında olduk ve yanın
da olmaya devam edeceğiz.. 

Güvenlik kuvvetlerimizin cansiperane faa
liyetlerini takdir ve tasviple karşılıyoruz. Tür
kiye'mizi bölmek, varolduğundan beri hürriyeti 
için yaşamış ve hürriyeti için ölmesini bilmiş 
Türk Milletini Marksist, Leninist ve Maocu fi-
kiılerin tesiriyle, bir zümrenin esareti altında, 
insan haysiyetinden, vatandaş şerefinden man-
rum yaşatma heveslerinin sonu hüsrandır ve 
hüsran olacaktır. 

IBâzı sapık ideoloji sahipleri örfi idareyi ya
dırgamakta, imaen de olsa sıkıyönetimi bir zu
lüm idaresi olarak göstermek istemektedir. Sı
kıyönetimde zulüm yoktur. Sıkıyönetim hukukî
dir. Hukukun bulunduğu yerde zulüm olamaz. 
Türk Anayasası zalime ve zulme cevaz verme
mektedir. 

Sıkıyönetimin tasarrufları tabiatiyle sayın 
Hükümeti de ilzam etmektedir. Sıkıyönetimin 
vukuf ile yaptığı tasarruflar ile, Sayın Hüküme
tin yaptığı tasarruflar arasında mübayenet ve 
ters düşmeler görmek bizlerin zihinlerini yor
makta ve bizleri düşündürmektedir. 

Sıkıyönetim bâzı masum vatandaşları tedir
gin edebilir. Kasıtlı, yalan ihbarlar yapmayı, 
mesul makamları kendi kin ve ihtirasları uğru
na aldatmayı adet edinmiş kimseler vardır. Çok 
hassas davranılarak, masum kimselerin hürri
yetleri kısıtlanmamak, bu gibi suçsuz vatan
daşlar Devlete küskün ve kırgın hale getirilme
melidir. Bunu ifade etmeyi faydalı buluyorum. 
Yakın tarihimizde arazi ihtilâflarından, ailevi 
geçimsizliklerden, hattâ ve hattâ siyasi rekabet 
ve siyasi husumetlerden dolayı iftiralarla, aslı 
olmıyan tasnilerle mesul makamlar aldatılarak 
masum kimseler mağdur edilmiş ve mustarip kı-
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lmmıştır. Değerlendirmelerin 'hassasiyet ve ti
tizlikle yapılması lâzımdır. 

En halisane olan bu temennimizin, yukarda 
bahsettiğimiz tasarruflann ıSayın Hükümetçe 
altının çizilmesini rica etmekteyiz. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu iki haftadır 
yürürlüktedir. Meclislerimizden büyük bir ti
tizlikle geçirdiğimiz bu kanunun her halde 
müspet sonuçlar vermesini görmeyi arzulamak 
hakkımızdır. 

Türk milletini haysiyetinden, istiklâlinden 
mahrum etmeye matuf komünizan hareketler 
ayrık otu gibidir. Köke inmek lâzımdır. Satıhta 
kalınca tekrar yeşerir, neşvünema bulur. Derin
liğine ve yanlamasına inilerek, güzel vatanımızın 
bütünlüğünü bölmek, asırlar boyunca hürriyeti, 
haysiyeti için yaşamış ve yaşıyacak olan aziz 
milletimizi sonu malûm karanlıklara sürükle
mek istiyen fikirlerin kökünü kazımak ve bu 
karanlık fikir ve faaliyetlerin saliklerine bir de
fa daha sapık fikirlerinin zehirlerini akıttırma
mak, akrepler gibi kendi zehirleriyle fikrî inti
harlarını görmek her Türk milliyetperverinin 
kalbinin en yenilmez arzusudur. 

İBu operasyonu sıkıyönetim yapacaktır, yap
malıdır. Yapacağına kaniiz. 1 aylık icraatının 
ayinesi bunu göstermektedir. 

Sayın senatörler, sayın milletvekilleri, 

Asker, Türk Milletinin, Güvenlik Kuvvetle
ri Türk Milletinin. Millî olan bu unsurlar gay
ri millî mahsulleri ve haşereleri temizlemeye 
kadirdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri, 

A. P. Grupu olarak Sıkıyönetimin uzatılma
sına müspet oy vereceğiz. Artık güzel vatanı
mızda banka soygunları, adam kaçırmalar, fid
ye talepleri, beynelmilel diplomatik itibarımıza 
kasdeden diplomat katillerini görmek istemiyo
ruz. Devlet gücünün, Sıkıyönetimle bu şakilerin 
şekavetine son vereceğine inanıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, 

imaen de olsa, sözlerime burada son verir
ken, A. P. iktidarına çatmaları cevaplandırma
yı; Türkiye'nin bugünkü durumunu takdir ede

rek, bugün Türk Devletinin bekasüııh, demok
ratik rejimin idamesinin müzakere edildiği şu 
anda bunu cevaplandırmayı, A. P. lilerin vatan
perver duygularından dolayı, mâni görmekte
yim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Mâruzâtıma son verirken, alacağımız kara
rın Türk Milletinin hayrına olacağına inanıyo
ruz. Yüce Heyetinize A. P. adına saygılar suna
rım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Fahri özdilek. Buyurun efendim. 

MİLLÎ BtBLtK GRUPU ADINA FAHRİ 
ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri, 

Devletin temel nizammı yıkıcı ve yurdun bü
tünlüğünü parçalayıcı anarşik nitelikteki eylem 
ve davranışları bertaraf etmek üzere 1 ay evvel 
kabul ettiğimiz Sıkıyönetim idaresinin bu defa 
da 2 ay müddetle devamı Hükümetçe talebedil-
mektedir. 

ideolojik arzularla komünizmi, irticai, ırk
çılık düşünceleriyle bölücülüğü, dikta hevesli
lerini hedef güden hareketlere karşı görevlen
dirilen kahraman ordumuz, vatanı ve Cumhuri
yeti koruma hizmetini şerefle ve liyakatle yap
maktadır. 

Yüce ulusumuzun birliğine, vatanın bütün
lüğüne ve çağdaş ilerlemeye ve lâik Cumhuri
yete yönelmiş tehlike ve tehditleri, bütün de
ğerlerimizin sembolü olan Atatürk'e karşı sal
dırı ve saygısızlıkları kökünden bertaraf etmek 
bir zaruret halini almıştır. 

Sapık bir ruh haleti içinde cinayetlere ka
dar varan davranışları yok etmek, sakat ve 
kötü düşünceleri zihinlerden sildirmek, masum 
vatandaşların müfekkirelerinde kötü kanaat 
uyandırmaya çalışarak hain emellerini maskele
mek istiyen anarşistlerle ayıncıhk faaliyetinde 
bulunanların propagandalarının devamlarına 
engel olmak için sosyal adalet icaplarının sü
ratle tahakkukunu mümkün kılmak ve Anaya
sanın emrettiği reformların tatbikatına giriş
mek suretiyle, hiyanet cephesinin dillerine do
ladıkları ve istismara çalıştıkları mevzuun de
vamına set çekmek gerekmektedir. 

Asayişsizliğin bertaraf edilmesindeki dikkat 
ve basireti Silâhlı Kuvvetlerimizin temin faali
yeti yanında, Hükümetimizin de, programında 
temas ettiği hususlara biran evvel geçerek hu
zuru geliştirmesini beklemekteyiz. 
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Millî vicdanda en yüksek mevkii olan Silâh
lı Kuvvetlerimizin, Sıkıyönetim kanunlarını 
tatbik ederken en ufak şüphe ve tereddüte mey
dan vermiyecek tasarruf ve davranışlarını iç 
ve dış efkârın hassasiyetle izlemekte olduğu 
gözden uzak tutulmamalıdır. 

Yetkisiz ve yeteneksiz kimselerin ve hattâ 
resmî Devlet kuruluşlarının gerçeklere uyma
dığı tartışılabilir raporları ile, Sıkıyönetim ida
resi hoşlanmadıkları eylemlere itilmiştir. Delil
siz tutamaklarla komutanlıkları güç duruma 
sokmak ve ordunun itibarını zedeliyecek tasar
ruflara gidilmekteki isabetsizliği, eski bir iSıkı-
yönetim Komutanı olarak şahit olduğum bu tip 
eylemlerden kaçınmaları için bugün burada va
zifeli arkadaşlarıma bir tavsiyede bulunmak için 
açıklamak lüzumunu duydum. 

Kararlara ve tatbikatlara geçerken tecrübe
li komutanların basiret ve kiyasetle hizmetleri
ni idame etmekte olduklarından emin bulun
makla beraber, bu hususu bir defa daha bildir
mek lüzumu aşikârdır. Bugün bile bâzı isabet
siz tasarrufların tecelli ettiğini Sayın Başba
kanın bir hafta evvel valiliklere yaptığı bir bil
dirgeden anlamakta ve görmekteyiz. Bilerek ve
ya bilmiyerek maksadı mahsusla idareyi ya
nıltmaya girişenlerin hizmetlerinden istifade 
edilemiyeceğine dikkati çekmek isteriz. 

1961 Anayasasının hazırlanmasında hiz
meti geçen hukuk otoritelerinin, yabancı dev
letler anayasalarını inceliyerek Türk toplumu
nun uzun yıllar özlemini duyduğu gerçeklere 
göre ortaya koyduğu Anayasamızın hürriyetler 
mevzuuna dikkatle girilmişti. Fikir, söz ve ba
sın hürriyetlerini suiistimal edenlerle mücadele 
edilirken, dikkatli bulunmanın lüzumuna işaret 
etmek, Büyük Kurtarıcı Atatürk'ün, «Hayatta 
en hakiki mürşit ilimdir» cümlesindeki mâna
yı güzelce kıymetlendirmek gerekir. 

Biz, dışarıdan emir alan siyasi ideoloji uşak
larını ve bunların yaratmaya çalıştıkları anar
şist durumu, yurdun bütünlüğüne kas dedenler
le bunlara hizmet edenleri hiyanetle muttasıf 
saymaktayız. 

Soygun ve hele adam kaçırmak suretiyle 
yabancılara karşı işlenen hukuk dışı davranış
ları uygun bulmadığımız gibi, ortamı bu gibi 
eylemlere sürükliyen tutumun süratle gideril
mesini de ehemmiyetle mütalâa ediyoruz. 

Bâzı kusurlu sayılabilecek uygulamaların 
düzeleceğini ve Hükümetten beklenenlerin en 
kısa zamanda gerçekleşeceğini ümidederek, Sı
kıyönetimin uzatılmasını destekliyoruz. 

Şahsım ve grupum adına saygılarımı suna
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, grup adına yapı
lan konuşmalar, söz isteklerine göre, bitmiştir. 
Şimdi şahısları adına söz istiyen sayın üyeleri 
tekrar arz ediyorum: 

Sayın Hidayet İpek, Sayın Tayfur Sökmen, 
Sayın Hamdi özer, Sayın Fatma Hikmet İsmen, 
Sayın Nurettin Ertürk, Sayın ibrahim Sıtkı 
Hatipoğlu. 

Söz Sayın Hidayet ipek'te. Buyurun efen
dim. 

HİDAYET İPEK (Giresun Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin çok değerli üyeleri, 

Memleketimizde çok üzücü olayların cere
yan ettiği bugünlerde Sıkıyönetimin uzatıl
masını gerektiren sebeplerin nedenleri hu|cu-
sunda kısaca kişisel görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Benden önce [konuşan değerli sözcü arka
daşlarımın temas ettikleri hususlara tekrar de
ğinerek zamanınızı almadan bâzı gerçekler hak-
knda mâruzâtta bulunacağım. 

Her şeyden evvel küçük ve büyüğümüzün 
bir gerçeği çok iyi bilmesi gerekmektedir. 
Bu gerçek de şudur: Ulu Tanrı bize yeraltı ve 
yerüstü servetleriylıe dolu bir cennet ülke ver
miştir. Atalarımız da can vererek, kan vere
rek bu cennet vatanı nesillerden nesillere ve 
bizlere kadar hediye ve emanet etmişlerdir. İçi
mizdeki bâzı ideoloji sapıkları, bir tkıteım ma
cera perestler ve birtakım ihtiraslarının zebu
nu olmuş mühteriistier, dış düşmanlarımızla da 
işbirliği yaparak, bu cennet vatanımızı bir ce
henneme çevirmek, millî birlik ve bütünlüğü
müzü, varlığımızı yok etmek istemektedirler. 

Muhterem senatör ve milletvekilleri, 

Hemen hemen bu cennet vatanımızda gözü 
olmıyan pek az devlet vardır. Ayrıca, atalıa-
nmızm kılıçlarından geçmiyen de pek az mil
isi, mevcuttur. Onun içindir ki bu yabancı 
devletler, Yüce Türk Milletini yıkmak ve bu 
cennet vatanımızı ellerine geçirmek için yıl-
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larca, asırlarca uğraştılar. Ehlisalip orduları 
kurdular fakat, her zaman asil Türk Milletinin 
[karşısında hezimete uğrayarak, çirkin emeleri-
ne nail olamadılar. Bunun üzerine son çareyi 
dünyada birlik ve beraberliğin timsal olan Bü
yük Milletimizin birlik ve beraberliğini bozıa-
rak, bizi bölmek ve birbirimize düşman edip, 
içten yıkmakta aradılar. Çünkü, yıkılmayan 
kaleler daima içten fethedilmiştir. Bu bakım
dan dış düşmanlar, hiçbir manian içteki düş
manlar kadar tehlikeli olmamışlardır. işte dış 
düşmanlarımız uzun zaman bu yolda çalışmış
lar, maatteessüf ve maalesef bu hususta mu
vaffak olarak, içimizde birçok gafil ve hain 
bulmuşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, 

Çok acı olmakla beraber bir hakikattir M, 
bu hainler ve gafiller Anayasamızın ve kanun
larımızın boşluklarından istifade ederek, sü
ratle örgütlenmeye başladılar. Bu aşırı ve mu
zır örgütler üniversite, radyo, televizyon gibi 
birçok müessese ve kuruluşlardan, hattâ bu Yü
ce Meclislerin kürsülerinden himaye ve teşvik 
görerek, Edirne'den Ardahan'a, Samsun'dan 
Hatay'a kadar memleketin her köşesine dal - bu
dak saldılar. Birçoğumuz da ekseriya man
tık ve düşünce dışında haset, kin, intikam, hts 
ve ihtiraslarla dolu olarak hareket ettiğimiz
den bu örgütlenmeye yardımcı olduk. Bizdeki 
gibi caninin, eşkiyanın kahraman; deviricinin 
devrimcî, yıkıcının yapıcı olarak ilân edildiği 
dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. 

İşin en acı tarafı, birçok otorite ve etiket 
sahibi ilim adamı okumuşlarımız ve yazar - çi
zerlerimiz bu gafil ve hainlerin içerisine gire
rek bunlara ışık tutmuşlardır. 

Büyük kurtarıcı Atatürk'ün ilkelerini, yeri
ne göre, kendilerine kalkan eden, hakikatte 
Atatürk ilkelerini çiğneyen bu gibi gafil kim
seler, yine Atatürk'ün bir sözü ile cevap ver
mek istiyorum. Yüce Atatürk; «İlim adamı, 
bilgin ve okumuş olup, ilmini ve bilgisini men
fi yolliarda kullanarak, çıkarları, his ve ihti-
raslariyle hareket edenlerin memleket ve mil
lete zararları cahilden katbekat fazladır.» diye 
buyurmuştur. İşte yakalanan örgütlerin yüz
de kaçı cahildir? Otuz sene muhtelif sahalar
da Devlete ve millete hizmet etmiş münevver 

| bir arkadaşınız olarak şunu arz ediyorum ki, 
ben de dâhil olmak üzere, evet ben de dâhil 
olmak üzere, bu memleket biz münevverlerin 
ihanetine uğramıştır ve uğramaktadır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

ORHAN OKAY (Konya Milletvekili) — Se
nin gibi münevverler. 

HİDAYET İPEK (Devamla) — Efendim, 
beyefendi?.. 

EKREM ÖZDEN (Cumhuriyet iSenatosu is
tanbul ttyesi) — Sen kendi hizmetlerinden bah
set. 

BAŞKAN — Sayın hatip, siz oraya cevap 
vermiyeceksiniz, /ben onu durdururum. Sayın 
hatip, siz devam buyurun efendim. 

HİDAYET İPEK (Devamla) — Beyefendi, 
çok şükür, hizmetlerimle ben, bu yüce mille
tin kahraman tarihine menkıbe ilâve etmiş bir 
kimseyim. (C. H. P. (sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — ISayın Okay... 
HİDAYET İPEK (Devamla) — Tetkik et de 

konuş ama, Iben senin şecereni bilmiyorum, o 
başka.. 

BAŞKAN — ISayın ipek, lütfen efendim, 
lütfen cevap vermeyiniz. (C. H. P. sıralarıııdan 
gürültüler, söz atmalar) 

HİDAYET İPEK (DevamOla) — Gözlerimi
zin önündeki (bu acı ve üzücü olaylar, yukarıda
ki ifadelerimin ve bu hakikatlerin bir tezahürü 
değil de nedir Bu durum karşısında gafil ve 
hain örgütlerin temizlenmesinde Sıkıyönetimin 
iki ay değil, oniki ay bile uzatılmasının kâfi 
geleceğine şahsan kaani değilim. Ama şimdilik, 
Anayasamızın 124 ncü maddesi gereğince, İM 
aydan fazla uzatmak mümkün olamıyacağından 
iki ay olarak kabulü mecburiyetindeyiz. 

Aaiz arkadaşlarım; 

Komünist örgütlerin Allah'ı, vicdanı, insafı 
yoktur; kanun ve nizam tanımaz, yalnız ve 
yalnız kuvvetten korkar. En ufak bir zarf gör-
dümüydü, en ufak bir açık kapı gördümüydü 
Bukalemun gibi renkten renge girerek sızar. 
Onun için biz, bu örgütler karşısında hiçbir 
his ve düşünce tanımadan birlik ve beraberliği 

'~temin ederek, sırt sırta, etele verip karşıların
da korktukları kuvveti temin etmemiz lâzımdır. 

Memleketin birlik ve bütünlüğünün, lâik 
Cumhuriyetimizin kurtarılması... 
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ORHAN OKAY (Konya Milletvekili) — 
Ayıp ayıp, «lâyık» değil, «lâik». Münevver 
böyle olur. 

HİDAYET İPEK (Devamla) — Sen öyle 
anlarsın be kardeşim «Lâik» i biz öyle deriz de 
siz «lâyik» anlarsınız, o başka.. Çünkü, 'dervi
şin fikri ne ise zikri de o olur, sizin fikrinize 
öyle girer. 

BAŞKAN — Sayın hatip, ben oraya müda
hale ediyorum efendim. 

HİDAYET İPEK (Devamla) — Memleketin 
flbirlik ve bütünlüğünün, lâik Cumhuriyetimi
zin kurltarılması için bu hain ve gafillere en 
ufak bir taviz verilmemesi şartltır. Askerlikte 
«(büyük birliğin kurtarılması için küçük bir
lik feda edilir» diye bir kaide vardır. Kaldı ki, 
yıoık edilmesi gerekenler dış düşmanlardan da
ha tehlikeli hainler olunca yok edilmesinde te
reddüde mahal kalmaz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım; 

Sıkıyönetimi uızatmak kâfi değildir, bu ha
in ve {gafillerin lâyık olduğu cezaları derhal 
görmeleri, memleketin biran önce huzur ve sü
kûna kavuşması için alınacak sair kanuni ted
birlerin, en kısa bir zamanda, Meclislere ge-
(tirilmesini Hükümetten diliyorum. 

Sıkıyönetimle Kahraman ve Şanlı Türk 
Ordusuna ve Devlet Emniyet Kuvvetlerine ta
rihî bir $örev daha düşmüştür. Bu görevi de 
kendilerine has asalet, adalet ve sonsuz mem-
leketseverliıkleriyle başaracağına emin bulun
maktayım. 

Bu Sıkıyönetimin de Yüce Türk Milleti ve 
mübarek vatanımız için hayırlı ve uğurlu ol
masını Tanrıdan niyaz eder, .cümlenize en de
rin saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, şu ana kadar altı 
sayın üye konuşmuş ve üç aded yeterlik öner
gesi gelmiştir. 

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

BAŞKAN — Peki Sayın ismen. 

Yeterlik önergesini okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz Sıkıyönetim süresi
nin uzatılması hakkındaki konuşmaların yeter
liğini arz ve teklif ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlığa kavuşmuştur, müzakerelerin 
kifayetini saygiyle arz ederim. 

C. Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat oztürkçine 

T.B.M.M. Yüce Başkanlığına 

Sıkıyönetim hakkındaki konuşmalar vuzuha 
kavuşmuştur, kifayetini arz ederim. 

Adıyaman Milletvekili 
Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Hikmet ismen, buyurun efendim. 

Sayın İsmen, yalnız yeterlik önergesinin 
aleyhinde efendim. 

FATMA HİKMET İSMEN (C. Senatosu 
Kocaeli üyesi) — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Başkan, T.B.M.M. nin sayın üyeleri, 

Onbir ilimizde Sıkıyönetimin iki ay daha 
uzatılmaması kararı çabucak verilebilecek bir 
karar değildir. Olaylar ne kadar vahîm, bizi ne 
kadar heyecanlandırıcı nitelikte olursa olsun 
durumu, memleketin geleceği, uzun vadeli çı
karları açısından soğukkanlılıkla, akıl mantık 
ve Anayasa çerçevesi içinde derinlemesine dü
şünüp görüşerek karar vermek zorundayız. He
yecanlanmak, hiddetlenmek ve bu hislerimize 
kapılarak baskı ve şiddet yoluna sapmak mese
leye çözüm getirmez. Nitekim 11 ilde bir aylık 
Sıkıyönetim uygulamaları ne anarşist ve terö
rist hareketleri önleyebilmiş, ne de bunların 
faillerinin bulunmasını sağlamıştır. Tersine du
rum daha da vahîmleşmiştir. 

Bu netice ve sebeplerin üzerinde ciddiyetle 
durmak, düşünmek ve ona göre karara var
mak, bunun için de müzakerelere devam etmek 
gerekir. 
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Sayın üyeler, adam kaçırma olayları öldür
meye kadar varmıştır ve failleri bulunamamış
tır, halen serbesttir. Ama, memleketin düşünce 
ve basın hayatı üzerinde ağır bir baskı ger
çekleştirilebilmiştir. Sıkıyönetimin ilânı ge
rekçesiyle anarşist ve terörist hareketlerle hiç 
bir ilgisi olmayan bini aşkın yurttaşlar, ta
nınmış ve seçkin ilim ve sanat adamları, sen
dika liderleri, partimiz yöneticileri ve üyeleri 
gözaltına alınmıştır. 41 genel yönetim üyesi
nin 18 i halen gözaltındadır. Oysa Sıkıyöne
tim, bu amaçla ilân edilmemiştir, Sıkıyönetim 
ilânı amacından sapmıştır. Bu uygulamalarla, 
«Bugün memlekette Anayasa nizamı fiilen var
dır» demek güçtür. 

BAŞKAN — Sayın İsmen size Anayasa ni
zamı ile ilgili söz vermedim, yeterlik önergesi
nin aleyhinde söz verdim. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. Bu benim, aleyh
te konuşmamın bir gerekçesi olarak kısaca fi
kirlerimi açıklama hususundaki görüşlerirndir. 

Sayın üyeler, bütün bu nedenlerle meseleyi 
daha uzun boylu görüşmek, müzakereleri kes
memek gerekir. İçinde bulunduğumuz çok kritik 
durum bizlere ağır sorumluluk yüklemektedir. 
Baha vahim gelişmelere yol açmamak, sonra
dan fayda vermeyecek pişmanlığa büyük mec
lis olarak düşmemek için görüşmelere devam 
edip bir aylık Sıkıyönetim uygulamalarının iyi 
bir tahlilini ve değerlendirmesini yapalım. O 
zaman göreceğiz kî  Sıkıyönetimi iki ay daha 
uzatmakla çözmek istediğimiz meseleyi çözmüş 
olamıyacağız. Ama, anayasal demokrasiye ağır 
bir darbe daha indirmiş olacağız. Bunun doğu
racağı sorunları ve sonuçları ve büyük meclise 
yükleyeceği sorumluluğu önceden düşünmek ve 
tartmak için müzakerelerin devamını talep edi 
yorum. 

Sayın üyeler, bu konuyu böyle bir kalemde 
geçmek imkânsızdır.. Demin de bahsettiğim gibi, 
partimizin 41 kişilik genel yönetim kurulunun 
18 üyesi halen hürriyetlerinden yoksun bırakıl
mışlardır. Bu gözaltına alma, eğer gerekiyorsa, 
yani Sıkıyönetim, kararının kabulü gerekçesine 
uyuyorsa elbette alınacaklardır, ama bugüne 
kadar gördüğümüz toplamalar ne anarşist olay 
larla, ne kışkırtma ile, ne kalkışmayla, ne de 
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vatana, millete herhangi bir eylem kalkışma-
sıyla ilişkisi olmayacak şekilde sanat, bilim, 
üniversite mensuplarının gözaltına ahnmalan 
bir aylık Sıkıyönetim uygulamasındaki alman 
kararın gerekçesiyle hiç bir şekilde bağdaşma
maktadır. O halde, çok iyi düşünmek gerekir 
sayın üyeler; sadece böyle alay etmek veya gül
mek veyahut da ters düşünmekle olmaz, bu 
büyük bir sorumluluktur. Büyük meclis bu so
rumluluğun altından bir gün kalkamaz duruma 
gelebilir. (A.P. sıralarından gürültüler) Evet, 
evet ve gelemeyecektir. Çünkü, burada alman 
kararların Anayasaya aykırı olduğu açıktır ve 
bugün «Anayasa nizamı var mı, yok mu» diye 
düşünmek gerekmektedir sayın üyeler. 

BAŞKAN — Sayın İsmen, çok dağıttınız.. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — Bu 
açıdan müzakerelerin devamına lütfen müsaade 
buyurun, oylarınızı o istikamette kullanın ki, 
her çeşit fikir, her çeşit düşünce burada serbest
çe söylenebilsin. Yoksa, tek taraflı konuşmalar 
yapılacak, fakat buna karşıt konuşmalar ya
pılamayacak ve oylar verilecek, ne güzel rahatlı
ğa kavuşacağız.. Ama ne var iki, sayın üyeler 
bir aydır, bilmiyorum zatıâlileriniz huzura ka
vuştu mu? Zannediyorum ki, hepiniz tanıksı
nız, Türkiye'deki kamuoyu rahatlığa kavuşmuş 
değil, tam tersine rahatsızlığa girmiştir, moral 
kalmamıştır. (A.P. sıralarından gürültüler) 

Bırakınız meseleleri açıkça burada konuşa 
bilelim, karşıt fikirler işitilsin. Belki, «belki» 
diyorum, bâzılarınızın fikirlerinde yeni bir olu
şum olur da, hiç değilse bari ilerde kendi ken
dinizi suçlamaktan kendinizi önlemiş olabilir
siniz. Çok istirham ediyorum, konuşmaların de
vamına müsaade buyurun ve bu, parlömanter 
rejimin de büyük isteğidir, dileğidir. Bu her 
halde kendinize karşı bir oylamaya gitmeye
ceğinizi, hür konuşma imkânını sağlamakta bi
lince varmış olduğunuzu da görmek bakımın
dan önemlidir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler. 
Yeterlik kabul edilmiştir. 

Başbakanlık tezkeresinde, 26 Mayıs 1971 ta
rihinden itibaren, evvelce ilân edilmiş bulunan 
sıkıyönetimin daha iki ay süre ile uzatılması is-
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teminde 'bulunulmuştur. Hükümetin, sıkıyöne
timin iki ay süre ile uzatılması istemini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... 

FATMA HİKMET İSMEN (C. Senatosu 
Kocaeli Üyesi) — Ret. 

IBAŞKAN — Oylama işaridir. İttifakla ka
bul edilmiştir. Fatma ismen işarı oyunu kul
lanmadı, oylama işarîdir efendim. 

Bu suretle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı, Hükümetçe sıkıyönetimin 
uzatılması istemini, Birleşik Toplantının Genel 
Kurulunda karara bağlamıştır. Hayırlı olsun 
efendim. 

Sayın üyeler gündemimiz bitmedi, devam 
edeceğiz. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyorum. 

3. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Ç&-
tİner'in, eski Başbakan Süleyman D emir el, eski 
ticaret bakanları Ahmet Türkel, M mit Zer en 
ve Sadık Tekin Müftüoglu haklarındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/4, 3/72) 

BAŞKAN — Tezkereyi takdim ediyorum 
efendim. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

yeniden 30 gün daha uzatılması hususunu Ge
nel Kurulun tasviplerine arz edilmesini saygı
larımla rica ederim. 

T. B. M. M. 9/4 No. lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı 

€. ıS. istanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı 

BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu Başkanının bir ay süre uzatımı isteğini oy
larınıza arz ediyorum. Kahul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bir ay süre uza
tımı verilmiştir. 

4. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahİmoğlu,nun, Ticaret eski bakanları Sadık 
Tekin Müftüoglu ve Ahmet Türkel haklarındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (9/9, 
3/731 

BAŞKAN — Tezkereyi takdim ediyorum 
efendim. 

T. B. M. İM. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Eski Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun eski Ticaret bakanları Sadık Tekin 
Müftüoglu ve Ahmet Türkel haklarında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesini 
incelemek üzere kurulan, 9/9 numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu tetkik ve müzakere
lerini tamamlıyamamış olup, Komisyonumuzun 
14 . 5 . 1971 tarihinde sona erecek olan müdde
tinin yeniden 30 gün daha uzatılması hususu
nun Genel Kurula arzına emirlerinizi saygı ile 
arz ederim. 

T. !B. M. M. 9/9 No. lu Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu Başkanı 

Zonguldak C. S. Üyesi 
Tarık Remzi Baltan 

BAŞKAN — Efendim, Tüzüğümüz «30 gün» 
dediği için, bu süre uzatımı isteğini 30 gün ola
rak oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçişleri eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılması
na dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (9/10, 
3/74) 

Eski Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'-
in Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu gereğin
ce yapılması gerekli işlemlerde gösterdikleri 
ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. O. Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına gir
diği iddiasiyle eski Başbakan, Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel, Macit Zeren ve Sadık Tekin 
Müftüoglu haklarında Anayasanın 90 ncı mad
desi ve T. B. M. M. Birleşik Toplantı İçtüzüğü
nün 12 nci maddesi uyarınca haklarında Meclis 
Soruşturması açılmasına dair önergesini ince
lemek üzere kurulmuş bulunan Soruşturma. Ha
zırlık Komisyonumuz gerek üye noksanının 
muhterem Heyetçe tamamlanma tarihi gerek 
Komisyonumuzun halen Ticaret ve Sanayi Ba
kanlığında tetkik ve müzakerelerine de
vam etmekte olduğundan, çalışma müddetinin 
14 . 5 . 1971 tarihinde hitama erecek Komis
yonumuzun, karara varabilmesi için müddetin 
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BAŞKAN — Tezkereyi takdim ediyorum 
efendim. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in eski 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında Meclis 
Soruşturması açılmasına dair önergesini ince
lemek üzere kurulan, 9/10 numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu tetkik ve müzake
relerini tamamlıyamamış olup Komisyonu
muzun 14 . 5 . 1971 tarihinde sona erecek olan 
müddetinin yeniden 30 gün daha uzatılması 
hususunun Genel Kurula arzına emirlerinizi 
saygı ile arz ederim. 

T. B. M. M. 9/10 İSoruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı yerine Sözcü 

Rize C. S. Üyesi 
Mecdi Agun 

BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komis
yonu Başkanı yerine İSoruşturma Hazırlık Ko
misyonu (Sözcüsünün 30 gün süre uzatımı iste
ğini oylarınıza arz ediyorum. İKabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Süre uza
tımı verilmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh
san Topaloğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
eski Bakanı Refet Sezgin hakkındaki önergesini 
incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun görev süresinin uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (9/14, 3/75) 

BAŞKAN — Tezkereyi takdim ediyorum 
efendim. 

İT. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Giresun C. Senatosu Üyesi İhsan Topaloğlu'
nun, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının Pet
rol (Sanayi (bölümünü değiştirerek tatbik etme
siyle, 77 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine aykı
rı hareket ettiği ve bu fiilinin Anayasanın 129 
ncu maddesine aykırı olduğu iddiasiyle, eski 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sez
gin hakkında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. 
içtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına dair önergesini in
celemek üzere kurulan 9/14 numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu tetkik ve müzake
relerini tamamlıyamamış olup Komisyonumu
zun 14 . 5 . 1971 tarihinde sona erecek olan 
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müddetinin yeniden 30 gün daha uzatılması hu
susunun Genel Kurula arzına emirlerinizi say
gı ile arz ederim. 

T. B. M. M. 9/14 İSoruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı yerine Sözcü 

Niğde Milletvekili 
H. Avni jKavurmacıoğlu 

BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu Başkanı yerine Sözcünün 30 gün süre uza
tımı isteğini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
süre uzatımı verilmiştir efendim. 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (9/15, 3/76) 

BAŞKAN — Tezkereyi takdim ediyorum 
efendim. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın eski Baş
bakan hakkında Anayasanın 90 ncı maddesi 
gereğince Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulan 9 / lö nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu, üç ye
ni üyenin Komisyona katılması, önerge ve id
dia sahiplerinden istenen bilgilerin bir kısmının 
henüz Komisyonumuza gelmemiş olması, bu se
beple tetkik ve müzakerelerini bitirememiş olan 
Komisyonumuzun 14 . 5 . 1971 tarihinde sona 
erecek müddetinin yeniden 30 gün daha uzatıl
ması hususunun Genel Kurula arzına emirleri
nizi saygı ile arz ederim. 

T. B. M. M. 9/15 Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı Niğde Milletvekili 

Naci Çerezli 

BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komis
yonu Başkanının 30 gün süre uzatımı isteğini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiş, süre uzatımı ve
rilmiştir. 

Gündemin 7 nci maddesine geçiyorum. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Lûtfi Ilocaoğlu ile Konya Milletvekili 
Özer Ölçmen'in, eski Başbakan Süleyman De
mirel hakkındaki önergesini incelemekle görevli 
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Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev sü
resinin uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi. (9/16, 3/77) 

BAŞKAN — Tezkereyi takdim ediyorum. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

IC. Senatosu Trabzon 'Üyesi Ömer Lûtfi 
Hocaoğlu ile Konya Milletvekili Özer ölç-
men'in eski Başbakan Süleyman Demirel hak
kında Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi ge
reğince Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesi üzerine kurulan 9/16 numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonumuzun tetkik ve mü
zakereleri devam etmekte olup, çalışma müd
deti 14 . 5 . 1971 tarihinde sona ermektedir. 

Verilen müddet içerisinde tetkikatm biti
rilememiş olması Komisyonumuzun sık, sık top
lanarak bu işi bir an evvel bitirmek gayretine 
rağmen bilgi isteğimiz 'bakanlık ve devlet daire
lerinden zamanında cevap alamamış olmamız
dandır. 

Bu itibarla tetkikatımızm bitirilerek gere
ken raporun 'hazırlanması için Komisyonumuza 
yeniden 30 gün daha müddet verilmesi hususu
nun Genel Kurula arzına emirlerinizi saygı 
ile arz ederim. 

T. B. M. M. 9/H6 No. lu Soruşturma 
ÎHazırlık Komisyonu Başkanı 

Yozgat Milletvekili 
1. Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu Başkanının 30 gün süre uzatımı isteğini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... etmiyen-
ler... Kabul edilmiş, süre uzatımı verilmiştir. 

Gündemin 8 nci maddesine geçiyorum. 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
in, eski Başbakan Süleyman Demirel ve Bayın
dırlık eski Bakanı Turgut Gülez haklarındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (9/17, 
3/78) 

BAŞKAN — Tezkereyi takdim ediyoruz. 

T.B.M.M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'ın, Ana
yasanın 90 ncı ve TBMM. Birleşik Toplantısı 

İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca eski Baş
bakan ve Bayındırlık Bakanı hakkında bir 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesini 
incelemek üzere kurulan 9/17 numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu muntazaman top
lanmasına rağmen tetkik ve müzakerelerini ta-
mamlıyamamış ve karara bağlıyamamış oldu
ğundan, Komisyonumuzun 15.4.1971 tarihinde 
sona erecek olan müddetinin yeniden 30 gün 
daha uzatılması hususunun Genel Kurula arzı
na emirlerinizi saygı ile arz ederim. 

T. B. M. M. 9/17 
Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu Başkanı 

Afyon Karahisar 
C. Senatosu Üyesi 

M. Kâzım Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu Başkanının, süre uzatımı isteğini oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiş, süre uzatımı verilmiştir. 

Gündemin 9 ncu maddesine geçiyoruz. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Ozgüneş ve 14 arkadaşının, eski Başbakan 
Süleyman Demirel, eski Devlet' bakanları Re-
fet Sezgin ile Hüsamettin Atabeyli haklarında
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun görev süresinin uzatıl
masına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 
(9/18, 3/79) 

BAŞKAN — Tezkereyi takdim ediyoruz. 

T.B.M.M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş ve 14 arkadaşının İslâm Dininin çeşit
li maksatlarla istismar edilmesine müsamaha 
ile görevini ihmal ve suiistimal ettiği, bu fiilin 
ise T. O. Kanununun 230 ve 240 ncı maddeleri
ne uyduğu iddiasiyle Başbakan ve Devlet Ba
kanı Refet Sezgin ile Devlet Bakanı Hüsamet
tin Atabeyli haklarında Anayasanın 90 ncı ve 
T.B.M.M. Birleşik Toplantısı İçtüğüzünün 12 nci 
maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılma
sına dair önergesi üzerine kurulan 9/18 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonunun mun
tazam toplanmasına rağmen tetkik ve müzake
relerini tamamlıyamamış olup Komisyonumu
zun 14 . 5 .1971 tarihinde sona erecek olan 
müddetinin yeniden 30 gün daha uzatılması hu-
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susunun G-enel Kurula arzına emirlerinizi saygı 
ile arz ederim. 

T. B. M. M. 9/18 nolu 
Soruşturma Hazırlık 

Komisyon Başkanı Y. 
Kastamonu Milletvekili 

Muzaffer Akdoğanlı 

BAŞKAN —^Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu Başkanının 30 gün süre uzatımı isteğini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kaibul 
etmiyenler.. Kabul edilmiş, yeniden 30 gün sü
re uzatımı verilmiştir. 

Gündemin 10 ncu maddesine geçiyorum. 

11. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tmer'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Baka
nı Befet Sezgin hakkındaki önergesini incele
mekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
hakkında Başkanlığın açıklaması. (9/3) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu komisyon, 
mütaaddit tebliğlerimize rağmen toplanıp vazi
fesini yapamamıştır. Bu sebeple, Yüce Heyeti
nizden son defa olmak suretiyle ve karar tari
hinden geçerli olmak şartiyle 30 gün süre uza
tımı verilmesini teklif ediyoruz. 

30 gün süre uzatımı verlimesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin 11 nci maddesine geçiyorum. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder Öztekin ile Cumhuriyet Senatosu 
Afyon Karahisar Üyesi Kâzım Karaağaçlıoğlu'-
nun, 9 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundan istifa ettiklerine dair önergeleri. (9/9, 
4/37) 

BAŞKAN — istifa önergelerini takdim edi
yorum. 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı ' 
Başkanlığına 

19 . 3 . 1969 gününden beri toplanıp vazife-

sini ifa edemiyen 9/9 sayılı Soruşturma Hazır
lık Komisyonundan istifa ettiğimi saygiyle arz 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Afyon Karahisar Üyesi 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlığına 

19 . 3 . 1969 gününden beri toplanıp vazife 
göremiyen 9/9 Komisyonu üyeliğinden istifa 
ettiğimi saygı ile arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi 

Mukadder Öztekin 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Gündemin 12 nci maddesine geçiyorum. 

13. — Niğde Milletvekili Naci Çerezci'nin, 
15 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonun
dan istifa ettiğine dair önergesi. (9/15, 4/38) 

BAŞKAN — önergeyi takdim ediyorum. 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı Yüksek 
Başkanlığına 

9/15 Soruşturma Hazırlık Komisyonu üye
liğinden çekildiğimi saygı ile arz ederim. 

Niğde 
Naci Çerezci 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Bu suretle, üç ayrı komisyonda yeniden mün

hal vâki olmuştur. Diğer komisyonlarda da 
münhaller olması ve zamanın da geçmiş bulun
ması dolayısiyle gelecek birleşik toplantıda bu 
komisyonlardaki münhal üyeliklere seçim yapı
lacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birleşik 
Toplantısını kapıyorum. 

Kapanış saati : 18,08 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
8 NCI BİRLEŞİM 

25 . 5 . 1971 Sah 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 

İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyar
bakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bu
lunan Sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/80) 

2. — Zonguldak eski Milletvekili Ekinci Çe-
tiner'in, eski Başlbakan Süleyman Demire!', eski 
ticaret (bakanları Ahmet Türfeel, Macilt Zeren 
ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarındaki öner
gesini ineellefm.ekle ıgtörerviji' Soraışturmıa Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. '(9/4, 8/72) 

3. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (9/9, 
3/73). 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçişleri eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılması
na dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (9/10, 
3/74) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh
san Topaloğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
eski Bakanı Refet Sezgin hakkındaki önergesini 
incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunun görev süresinin uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (9/14, 3/75) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına da
ir Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (9/15, 3/76) 

. 7. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Ömer Lûtfi Hocaoğlu ile Konya Milletvekili 
Özer Ölçmen'in, eski Başbakan Süleyman De
mirel hakkındaki önergesini incelemekle görevli 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev sü
resinin uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi. (9/16, 3/77) 

8. —• İstanbul Milletvekili Eşref Deriııçay'-
m, eski Başbakan Süleyman Demirel ve Ba
yındırlık eski Bakanı Turgut Gülez hakların-' 
dafei önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun görev süresinin uzatıl
masına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 
(9/17, 3/78). 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş ve 14 arkadaşının, eski Başbakan 
Süleyman Demirel, eski Devlet bakanları Re
fet Sezgin ile Hüsamettin Atabeyli haklarında
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun görev süresinin uzatıl
masına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 
(9/18, 3/79) 

10. — Zonguldak eski Milletvekili Eknıel Çe-
tiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Baka
nı Refet Sezgin hakkındaki önergesini incele
mekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
hakkında Başkanlığın açıklaması. (9/3) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder Öztekin ile ıCumhuriyet Senatosu 
Afyon Karahisar Üyesi Kâzım Karaağaçlıoğlu'-
nun, 9 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nundan istifa ettiklerine dair önergeleri. (9/9, 
4/37) 

12. — Niğde Milletvekili Naci Çerezci'nin, 
15 Numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonun
dan istifa ettiğine dair önergesi. ^(9/15, 4/38) 



2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

1. — Adana eski [Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ticaret eski Bakanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklaırında-
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliklere se
çim. '(9/9) 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, eski 
Başbakan Süleyman ıDemjrel hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/15) 

4. — İÇTÜ&Ü&ÜN 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 SORUTTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SİEVK İLE İLGİLİ KONULAR 


