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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Yapılan yoklama sonunda çoğunluk olmadığı 
anlaşıldığından Birleşime saat 15,30'da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Uşak 
Nurettin Ok Âdil Turan 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Hüssyin Yonipmar (Tunceli), Bahri Karakeçili) (Urfa) 

BAŞKAN — 19 ncu Birleşimi açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 'başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Di
yarbakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş 
bulunan Sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/115) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi var
dır, okutuyorum. 

T. C. 
Başbakanlık 25 . 9 . 1972 

Kanunlar ve) Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 2-6/9675 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 7 . 1972 tarih ve 2-6/7373 sayılı ya
zımız. 

Memleketimizde uzun süreden beri gözlem
lenen çıkarcı çevrelerin tutumu ile anarşik ni
telikteki eylem ve davranışların sadece kamu 

düzeni ve güvenliğini bozucu amaçlara yönel
miş olmayıp aslında ideolojik maksatlarla Dev
letin temel nizamına, yurt bütünlüğüne, vatan 
ve layik Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylem
li bir kalkışma mahiyeti aldığını gösterir kesin 
belirtilerin meydana çıkması nedeni ile, Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 124 ncü maddesi 
gereğince istanbul - Kocaeli - Sakarya - Zon
guldak - izmir - Eskişehir - Ankara - Adana -
Hatay - Diyarbakır ve Siirt illerinde 26.4.1971 
tarihinden itibaren bir ay süre ile ilân edilen 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 . 5 . 1971 
tarih ve 251 sayılı, 23 . 7 . 1971 tarih ve 254 sa
yılı, 23. 9 .1971 tarih ve 255 sayılı, 25 .11.1971 
tarih ve 258 sayılı, 24.1.1972 tarih ve 266 sa
yılı, 25 . 3 .1972 tarih ve 270 sayılı, 24. 5 .1972 
tarih ve 275 sayılı, 19. 7.1972 tarih ve 280 sa
yılı kararlan ile ikişer ay uzatılması kabul edil
miş bulunan Sıkıyönetimin 26 . 9 . 1972 tarihin
den itibaren ilki ay süre ile yeniden uzatılma
sının, Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 
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23 . 9 . 1972 tarihinde Bakanlar Kurulunca uy
gun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi Genel 
Kurulun bilgilerine arz olunmuştur. 

Hükümet adına konuşma yapmak üzere Sa
yın öztrak, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — 
Sayın Başkan, T. B. M. Meclisinin sayın üye
leri; 

Doğrudan doğruya Devletimizin varlığına, 
ulusal bütünlüğümüze ve hür demokratik reji
mimize yönelen yıkıcı, bölücü ve anarşik dav
ranışların vahameti karşısında, hepimizin ma
lûmu olduğu üzere Hükümetçe Anayasamızın 
124 ncü maddesi uyarınca 11 ilimizde 26.4.1971 
tarihinde Sıkıyönetim ilân edilmiştir. Bu Sıkı
yönetim Büyük Meclisçe ikişer aylık aralarla 
bugüne kadar uzatılmış bulunmaktadır. Yüce 
Meclislerin tasvipleri ile 17 aydan beri sürege
len Sıkıyönetim döneminde Devletimizin ve 
Cuınnuriyetinıizin karşı karşıya bırakıldığı teh
dit ve tehlikenin bütün boyutları ile anlaşılma
sına imkân hâsıl olmuş ve Devletimizin güvenli
ğinin sağlanması ve idamesine matuf tedbirin 
süratle alınması görüşü etrafında birleşilmiştir. 

Ülkemizi Sıkıyönetim ortamına iten şartlar 
kendiliğinden ve birdenbire hâsıl olmuş değil
dir. Tam aksinle, iyice düşünülmüş, ayrıntı
ları ile tasarlanmış uzun dönemli bir planın tak-
dik safhalar halinde uygulanmaya konulması 
sonucu, adım adım ve sinsice hazırlanan bir 
ortamda olaylar birbirini izlemiş ve hızla ge
lişme gösteren olaylar doğrudan doğruya Dev
letin mevcudiyetini tehdit eder bir nitelik ka
zanmıştır. 

Bilindiği üzere, 1961 Anayasasının getirdiği 
geniş özgürlük havası içinde politik faaliyet
ler yeniden şekillenmeye başlamıştır. Bu nok
tada demokratik ve hürriyetçi Anayasanın sağ
ladığı özgürlüklerin icabı, ülkemizin fikir haya
tında bir bakıma bir canlılık belirmeye başla
mıştır. Çeşitlenen fikirlerin savunuculuğunu 
yapan kuruluşlar Türk sosyal ve politik haya
tındaki yerlerini almışlardır. Bu arada, Ana
yasanın koruyucu kanatları altına bâzı karan
lık niyetleri, sonradan daha belirli hale gele

cek olanlar da sığınabümişlerdir. özellikle, 
1965 yılından sonra ülkemizde bâzı fikirlerin 
o zamana kadar alışılagelenden farklı bir biçim
de tartışılmasına yoğun bir şekilde başlanılmış
tır. Hattâ demek kabildir ki, bu noktadan 
sonra tartışmaların bir kısmı tamamen «doktri-
ner nitelik» kazanmaya başlamıştır. Anayasa
mız da; «Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına 
dayanan millî, demokratik, layik ve sosyal bir 
hukuk Devletidir.» şeklinde ifadesini bulan ve! 
20 nci asır devlet telâkkilerine göre bir sosyal 
refah devleti kavramını bütün veçheleri ile di
le getiren hükümden komünist düzenin ilk aşa
ması bir sosyalist devlete gidilebileceği sonucu
na varıldığı gibi, aynı şekilde yine Anayasanın 
en geniş kapsamı ile dile getirdiği vicdan ve din 
hürriyetinden nerede ise teokratik esaslara 
dayanan bir devlet şekline gidilebileceği fikri
nin çıkarılması ve bu sonuçla gayret gösterilme
si de bu devreye rastlamıştır: 

Nitekim, bir yanda inceden inceye hesap
lanmış bir plânın işletilmesi sonucu öğrenci, iş
çi, köylü kesiminde, meslek kuruluşlarında ve 
yayın hayatı ile sinema ve tiyatro gibi toplulu
ğa hitabeden sanat kollarında girişilen yoğun 
ideolojik faaliyetler, diğer yanda ülke bütün
lüğünü bozmayı amaç edinen bölücü girişimler, 
bir diğer yanda ise samimî ve masum insanla
rın dinî inançlarının kötü emellere alet edilme
si ile «dine dayak devlet» rüyalarını gerçekleş
tirebilme sinsi faaliyetleri için zemin hazırlama 
çabalarının yoğunlaşması da bu devreye rastla-
maktaldır. Fikrî bir vasatın yaratılmasına ma
tuf bu çalışmaların, toplumun hiç bir kesimini 
dışında bırakmadığını görmekteyiz. 

Bu arada çabaların etkili olmasına yardımcı 
olan bazı gelişmeler, millî sınırlar dışında 'da 
cereyan tetmeye başlamıştır. Yurt dışında mey
dana gelen dalgalanmalar ülkemizi de etkile
mekte gecikmemiştir. 

Ayrıca yurt içinde yapılan toplantılar, semi
nerler, forumlar, gösteri yürüyüşleri ve bir kı
sım 'grevler de tansiyonu daima Ibefürli bir sevi
yede tutabilmek amacına yönelmiştir. 

Fikir düzeyinde yeterli (bir vasatın hazırlan
dığı kanısı hâsıl olduktan sondadır ki, ülkemiz
de eğitici amaç taşıyan eylemler dönemine gi
rilmiştir. Biraz önce arz ettiğim stratejik plan
lamanın bu taktik safhasında., ilerisi için plan
lanan anarşik faaliyetlerde kendilerinden ya-
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rarlanılacak olanların tecrübe kazanmaları ön
görülmüştür. 

Bu işaret ettiğim temel espri altında önce 
masum isteklerin dile getirilmesi gibi başla
tılan öğrenci hareketleri maharetle rayından çı
karılmış, amaç ve niteliği itibariyle Devletin te
mel nizamını tehdide yönelmeye başlamıştır. 
Bu noktada, samimî olarak belirtmek gerekir 
M, işin niteliği icabı zorunlu olan dinamik ted
birlerin bir türlü temin edilememiş olması, işin 
daha da çığırından çıkmasına sebebolmuştur. 

Kabul etmemiz gerekir ki, bu noktada farklı 
siyasî görüş ve kanaatler, hem çok zaruri olan 
asgarî müştereklerde bir anlaşmaya varılması-* 
ma engel olmuş, hem de farklı almayışlar, farklı 
değerlendirmeler medeniyle politik tartışmala
rın şiddet ve dozu artmıştır. Yetkili organlarda 
meselelerin kendi nitelik ve vüs'atı icabına uy
gun bir şekilde anlaşılamaması, bir yandan ge
rekli tedbirlerin alınamaması sonucunu yaratır
ken, diğer yandan da kararsızlığın artmasına 
sebebiyet vermiş ve kanalize edilemeyen olay
lar gittikçe gelişip büyümeye başlamıştır. Yer
altı fesat örgütleri bu fırsatı çok iyi değerlen
dirmişlerdir. Böyle bir ortamda büyük ümitler
le bağlandığımız, yarınlarımızın güvencesi olan 
gençlerimizin bir kesimi, maalesef çeşitli grup
lara ayrılarak birbirleri ile kıyasıya bir silâhlı 
çatışmaya girmiş ve kardeş kanı akıtmada hiç 
bir sakınca girmemiştir. 

Bu devreyi izah ederken bir hususu daha 
belirtmek isterim. Anayasamızda açık ve kesin 
bir şekilde Devletimizin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bir bütün olduğu belirtilmiş olmasına 
rağmen, özellikle ülkemizin Doğu ve Güney
doğu bölgelerinin problemlerine tamamen fark
lı bir açıdan ve başka amaçlarla yaklaşımların 
yapılması da bu dönemde hisedilir bir hale gel
miştir. Bu tutum ve davranış gittikçe billurlaş-
mış, bu bölgelerin kalkınma sorunları yanıltıcı 
bir görünüm altında Türkiye'nin ülke bütünlü
ğünü bozucu istikametlere doğru çekilmeye baş
lanmıştır. Seri halinde düzenlenen Doğu miting
leri, işte bu döneme rastlamaktadır. Silvan Mi
tingi ile başlayarak sırasıyle Diyarbakır, Sive
rek, Batman, Tunceli, Ağrı ve Ankara'va kadar 
uzanan bu mitingler serisinde çarpık fikir ve 
görüşler, vefakâr ve vatansever halkımıza male-
dilmeye gayret olunmuştur. Bu mitingler ile elt-
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de edilmek istenen amaç, yeni Türkiye'yi par
çalama amacı sonradan halen Anayasa Mahke
mesi kararı ile kapatmış bir siyasî partinin ge
nel kongresinde açık bir şekilde ifadesini bul
maktadır. 

Saym Başkan, T. B. M. M. nin sayın üyeleri; 

•Görüş ve fikirlerdeki ayrılıklar nedeniyle 
tartışmaların normal niteliğini kaybederek, he* 
defleri önceden tayin edilmiş ve fizikî güç kul
lanılmasına kadar dayandırılmış bir şekil ve 
mahiyet kazanması suretiyle hemen her mesfeflie 
sokağa düşürülmüştür. Âdeta sokakta ülkenin 
kaderini tayin etme iddia ve cüreti gösterilimis; 
ve bu noktadan sonra maalesef ülkemiz sokak 
gösterilerinin, silâhlı çatışmaların, kanunsuz 
grevlerin, işgal ve boykotların alanı haline ge-< 
tirilmiştir. Bu hareketler, Anayasa'dan doğan1 

hakların yasalarla tayin olunmuş sınırlar için
de kullanılmasından ziyade, alenen kanun haki
miyetime ve Devlet otoritesine karşı başkaldır
ma vasfını iktisabetmiştir. 

Tasarlanan planların bir yandan icra kabk 
liyeti bu yollarla denenirken, öte yandan da yo-» 
ğun bir «tahrik ve propaganda» faaliyetiyle* 
hem meseleye daha fazla ilgi ve davalarına da
ha fazla taraftar toplamak, hem de taraftarlara 
moral vermek gayreti asla ihmal olunmamış
tır. 

Artık bu dönemde bir yanda komando kamp
larında komando eğitimleri yapılırken, bir baş
ka yanda toplu sabah namazları kılınıp cihad 
çağrıları yapılmakta, öte yanda ise Beyazıt Ku
lesine kızıl bayrak çekilerek Leninist, Maoist 
ihtilâl çığlıkları atılmaktadır. Sırasıyle 6 ncı 
Filonun ziyaretleri medeniyle çıkan olaylar, 
üniversite işgal ve boykotları, Taksim olaylan 
gibi toplumu derinden etkileyen olaylar birbiri 
ardından cereyan etmiş, huzursuzluk gittikçe 
artmıştır. 

1969 sonrası olaylan nitelikleri itibariyle bir 
önceki devredekinden daha farklıdırlar. Bu dö
nemdeki olaylarda rol alanlar, eğitici ve tecrü
be kazandıncı nitelikteki bir önceki devrenin 
eylemlerinden gelen yetişmiş militanlardır. Üni
versitelerdeki işgal ve boykot olaylan daha da 
şiddetlenerek devam etmekte, silâhlı çatışmalar 
olmakta, bunun yamnda fakülte ve yüksek 
okullara, yurtlara silâhlı saldınlar düzenlen
mekte ve bazı öğrenci gruplan açıktan çarpış-

744 — 



T. B. M. M. B : 19 25 . 9 . 1972 O : 1 

makta ve birbirlerini vurmaktadırlar, özellikle I 
Ankara ve istanbul'da bu şekilde gelişen olay
lar, endişe ve huzursuzluğu artırıcı başlıca et
ken olmuştur, öte yandan bir kısım işçi sendi
kaları ve meslek kuruluşları olaylarla belirli 
ideolojik doğrultuda ilgi kurmakta, bazan biz
zat eylemin içinde yer almakta, bazan da des
tek sağlamaktadır. 15 - 16 Haziran olayları ola
rak anılan ve tam anlamı ile bir kalkışma pro
vası olan istanbul olayları böyle bir havanın so
nunda: hâsıl olmuştur. 

Boykot ve işgallere sahne olan sadece üni
versite ve yüksek okullar değildir, işyerlerinde 
daima hâdiseli başlayan grevler, mutlaka işgal
lere doğru itilmekte, işçi kesiminde de ölümle 
sonuçlanan olaylar olmaktadır. Devlet zabıtası
na karşı mukavemete cüret edilebilmekte, hatta 
fiilen tecavüzler yapılmaktadır. 

Büyük şehirlerimizde sokağa dökülen genç- I 
lik ve işçi hareketlerini diğer illerimizdeki fın
dık, tütün, incir, üzüm mitingleri ve toprak iş
galleri takibetmektedir. 

Yaratılan olaylarda şiddete başvurulması 
mutat hale gelmekte, patlayıcı maddelerin ya
nında tahrip maddeleri kullanılmakta, hedef 
seçiminde Devlete ait müesseselerle özel müesse
seler arasında bir fark gözetilmemektedir. 

Bu arada Ankara'da cereyan eden bir olay
da (ODTÜ deki olayı kastediyoruz) Devlet gü
venlik kuvvetleri ile silâhlı müsademeye gire
bilmek dahi göze alınmış, bu olaylar sonradan 
tevali etmiştir. Özellikle Ankara ve İstanbul'da 
patlamalar günlük adî olaylar haline gelebilmiş
tir. Olaylar öylesine bir nitelik iktisabetmiştir 
ki, aynı örgüte mensup iki gençten birinin (Mus
tafa Şefik Kuseyri) ölümü ile sonuçlanan cina- [ 
yet olayı, sırf ideolojik amaçlarla istismar edi
lebilmek için, bu cinayetin polis tarafından ve- I 
ya onun himayesi altında işlendiği iftirası ay
larca kamuoyunda sürdürülmüştür. Bu iftiranın 
gerçek olduğu kanısını iyice yayabilmek için, I 
üniversite ve fakültelerde protesto gösterileri I 
düzenlenmiştir. Fesat örgütleri, yaratmaya mu
vaffak oldukları tereddüt havasından ve huzur
suzluktan yararlanmakta gecikmemişler ve 
planlarının son merhalesini teşkil eden vurucu 
eylemleri başlatmışlardır. Nokta polisine silâh- <J 
lı tecavüzü, banka soygunları ve adam kaçırma
lar izlemiştir. Bu olaylar, profesyonelce yürü- I 
tülen şehir eşkiyalığı döneminin başlangıcıdır. | 

Diğer bir deyimle, silâhlı propaganda safhası
nın icraya konması devresidir. Bu eylemleri ifa 
edenler, mensup oldukları fesat cephesindeki 
ülküdaşlarmca alenen savunulmuşlar, tasvip 
edilmişlerdir. Ayrıca bu şiddet hareketlerinin 
vatandaşın büyük çoğunluğunu kararsız ve hu
zursuz hale getirdiği de bir vakıadır. 

Bu eylemler döneminde kanun dışı çalışan 
örgütlerin de su yüzüne çıkma yolunda olduğu 
görülmüştür, ilk Türk Halk Kurtuluş Ordusu 
imzalı bildiri bunun başlangıcıdır. 

Bu noktadaki genel manzara, 12 Mart muh
tırasında da ifadesini bulduğu üzere, yurdumu
zun tam bir anarşi, kardeş kavgası, sosyal hu
zursuzluklar ortamının içine düşmüş olduğu ve 
uçurumun kenarına geldiğidir, işte genel hat
ları ile böyle bir tablo içinde 12 Mart muhtırası, 
hepimizce bilinen veçhesi ile ve bu vahîm or
tam hakkında duyulan endişe ve ümitsizliğin gi
derilmesi amacıyle, meselenin Meclislerimizce 
ve partilerüstü bir anlayışla değerlendirilmesi 
ve mevcut anarşik durumun giderilmesi için ve
rilmiştir. 

Sayın Başkan, T. B. M. M.'nin sayın üyeleri; 

ıGrörülmektedir ki, ülkeyi bu ortama geti
ren olaylar, yukarda da değinildiği üzere, kısa 
dönemdeki birikimlerin tezahürü değil, planlı 
ve sistematik bir faaliyetin sonucudur. 

12 Mart Muhtırasını müteakip partilerüstü, 
bir anlayışla hareket etmek üzere kurulan 1 nci 
Erim Hükümetinin göreve basarnasından kısa 
bdr süre sonra aynı Marksist - Lem'nist veya 
Maoist amaçlar taşıyan anarşik olayların devam 
ettirildiği görülmüştür. Teferruat bir yana bı
rakılacak olursa, istanbul'da iş adamlarından 
Mete Has ile Talip Aksoy'un silâhlı şahıslar 
tarafın/dan kaçırılarak 400 000 TL. fidye kar
şılığı serbest bırakılmaları, istanbul'da Dr. 
Rahmi Duman'ın oğlu Hakan Duman'ın kaçırı-
lışı ve 250 000 TL. fidye karşılığı serbest bıra
kılması, Ankara ve istanbul'da iş, Ticaret ve 
Osmanlı Bankaları şubelerinde cereyan eden 
silâhlı soygun olayları, yine Ankara ve istan
bul'da hemen her gün meydana gelen patlama
lar bdrbirini takibetmiştir. Bunun üzerine bozu
lan nizamı iade etmek ve huzurun sağlanması
na yardımcı olmak için zorunlu tedbirleri etkin 
bir şekilde alabilmek için bir Anayasal yönetim 

— 745 — 



T. B. M. M. B : 19 25 . 9 . 1972 O : 1 

tarzı olan, "Sıkıyönetim, 26 Nisan 1971 tardiıin-
de ilân olunmuş ve T. B. M. M. nin tasvipleri
ne sunulmuştur. 

Devlet ve Cumhuriyetimizlıı dış ve iç kay
naklı, geniş çaplı bir tehdide maruz kalmış ol
ması nedeniyle üân edilmiş olan ve bugüne 
kadar da devam etmiş bulunan Sıkıyönetim 
devresinin başında İstanbul'da bir misyon şe
finin kaçırılarak sonradan hayatına kastolun-
ması, İstanbul ve İzmir - Aydın yolu üzerinde 
meydana gelen silâhlı soygun olayları ile Sıkı
yönetime rağmen hadiselerin gelişme gösterece-
ği ve kesilmeyeceği zehabının yaratılmasına ça
lışılmış, ancak görevlilerin insanüstü bir gayret
le yorulmadan süratle yürüttükleri başarılı ope
rasyonlar sonucunda safha safha olaylar ve mü
sebbipleri gün ışığına çıkarılmış, fesat yuvalan 
dağıtılmıştır. Halen de bu çalışmalar kesinti
siz olarak sürdürülmektedir. 

(Mahiirane bir şekilde ve planlı olarak ge
liştirilen operasyonlarla, Devlet ve Cumhuri
yetimize kaste yönelen fesat kuruluşları men
suplarının en azılılarından bazıları saf harici 
edilmişlerdir. Alınan tedbirler sonucu şehir
lerde harmanlayacaklarını anlayan MarksıM -
Leninist alam taraftarları, benimsedikleri te
mel strateji ve taktiğin icabına uyarak eylem
lerini kırsal alanlara kaydırmak hevesine ka
pılmışlar ve Nurhak Dağlan çevresinde ve Sö
ke yöresinde «HAREKÂT ÜSSÜ» tesisini ger-
çekleştilrmişlerdir. Zamanında farkına vanlan 
bu hareketler fırsat verilmeden başladığı nok
tada söndürülmüştür. 

Yine, Maltepe Askerî Tutukevinden firara 
muvaffak olan bir kısım anarşistin, saklandık
ları yerlere düzenlenen baskınlar sonucu ölü 
veya diri olarak ele geçirildiği, hepimizin malû
mudur. 

Aynı şekilde üç yabancı teknisyeni kaçırıp, 
Niksar - Kızıldere Köyünde rehine olarak alı
koyan ve bütün anarşik olaylann hazırlanma
sında beyin olan ve uygulamasında elebaşılık 
yapan çok sayıdaki azılı militanın akibeti de 
yine hepinizce bilinmektedir. 

Bunlardan başka izmir - Ankara - istanbul 
illerimizde basan ile pek çok operasyon yürü
tülmüş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. 

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

| Samimiyetle bir hususu belirtmek isterim ki, 
'bugün yurdumuzda genellikle huzur ve sükû
nun mevcudolduğu, vatandaşlarımızda Devlete 
güvenin ve Hükümet otoritesine karşı saygının 
yeniden tesis edildiği bir valaadır. 

Devlet ve Cumhuriyetimizin her türlü tasal
luttan masun kılınabilmesi ve ilelebet payidar 
olabilmesi için, vatandaşlanmızm gösterdiği 
güven ve saygının haiz olduğu önem her türlü 
tartışmanın üstündedir. Ancak, anarşik eylem, 
şiddet ve sabotaj gruplarının büyük bir kısmı
nın tespit edilmiş, yakalanmış ve saf dışı edil
miş olmalarına rağmen, bu devrenin nezaketini 
gözden ırak tutmanın da isabetli olacağı kanı
sındayız. 

Sonııçlandmlmış bir kısım operasyon ve ha
len ciddî bir şekilde yürütülmekte olan diğer 
çalışmalarımızla da bir kere daha sabit olmuş
tur ki, yıkıcı faaliyetin tabiatı icabı olan özelliği, 
her türlü şart altında toparlanabilme, süratle 
örgütlenebilme ve yeraltı çalışmalarını idame et
tirebilmedir. Bu nedenle Hükümetimiz zahiri 
görünüme değil, yeraltındaki faliyetlere önem 
vermekte, huzur ve sükûnun bir daha bozulma
yacak şekilde tesis ve kuvvetlendirilmesi için 
tedbir ve çalışmalarını sürdürmektedir. 

Hür demokratik ve layik Cumhuriyetimizi zor
la yıkarak yerine Marksist - Leninist - Maoist 
veya faşist ya da teokratik bir düzeni tesis et
me gibi bir gayretin içinde olanlardan arda ka
lanların sayıca azlığını düşünerek yanlış yargı
lara varmamak gerekir. Nitekim, sıkıyönetim 
komutanlıklarınca yapılan son açıklamalarda 
belirtildiği üzere, meşum emelleri doğrultusun
da Marmara Vapurunda yangın çıkarılması ve 
Eminönü Araba Vapurunun Haliç Tersanesinde 
batırılması gibi ülkemizin millî savunma ve mil
lî ekonomisine olumsuz etkiler yapacak sabotaj 
olaylanna ve tertiplerine girişmişler, tertipçileri 
tespit olunmuş, yakalanmışlardır. İstanbul 
Kültür Sarayını kundaklayarak milletimize mil
yonlarca lira zarar ika edenlerin de yine bu ör
güte mensuboldukları tespit edilmiştir. 

Son zamanlarda yabancı ülkelerdeki gerilla 
kamplarında eğitilerek Güney hudutlarımızdan 
menfur emelleri doğrultusunda eylemlerde bu
lunmak üzere sızmış bulunan anarşistler de, ti
tiz ve hasas bir takip sonucu kıpırdanmalarına 

I fırsat verilmeden suç âletleri ile birlikte ele 
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geçirilmişlerdir. Bugüne kadar yapılan operas
yonlarla yedikleri darbelerden yılgınlık duyan 
şerirler, fildr ayrılıklarını bir kenara iterek bes
lendikleri dış kaynakların da direktifi ile indik
leri yeraltında saflarını sıklaştırma çaba ve gay-
retindedirler. Bünyeye giren hastalık mikrop
ları gibi zayıf anlarını beklemekte 'olduklarına 
hiç şüphe edilmemek gerekir. 

Sayın Başkan, T. B. M. M. nin sayın üyeleri; 
Sıkıyönetimin ilânı tarihi olan 26 Ni

san 1971'den bu yana geçirdiğimiz dönem içinde 
başarılan ve kısmen sonuca vardırılan işler hak
kında sizlere kısa bazı bilgiler sunmak istiyo
rum. 

Bugüne kadar yurt ölçüsünde 21 137 adet 
muhtelif çap ve tipte silâh. Bunların 1 622 ta
nesi uzun menzilli, 19 515 tanesi otomatik jar-
jörlü toplu tabanca olmak üzere, 21 137 adet 
tutmaktadır. 8 142 215 adet mermi, 57 telsiz, 
14 elektronik cihaz ve muhaberede kullanılan 
156 diğer teknik malzeme ele geçirilmiş bulun
maktadır. Bunların yanında çok sayıda patla
yıcı ve tahrip maddesi de ele geçirilmiştir. 

Sıkıyönetim Komutanlık ve mahkemelerinde 
halen 1 019 kişi tutuklu, 92 kişi gözaltında olup 
muhtelif sebeplerden 225 kişi aranmaktadır. 
Adlî işlemleri devam eden dosya sayısı 1 316 
olup ayrıca 11 600 dosya da mahallî Cumhuriyet 
savcılıklarına devredilmiş bulunmaktadır. So
nuçlanan davalarla ilgili olarak 860 kişinin mah
kûmiyeti, 260 kişinin beraati kesin ilâma bağ
lanmıştır. 

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

Biraz evvel açıklamış olduğum gibi artık 
anarşik olayların değil, güvenlik kuvvetleri ope
rasyonlarının yoğunlaştığı dönemlere ulaşmış 
bulunuyoruz. Bu dönemler içinde 12 Mart Muh
tırası ve Hükümet programında öngörülen hu
susların gerçekleştirilmesi için yapılan yoğun 
çalışmalar yüksek heyetinizin malumudur. Yü
ce Meclisimizin varlığımıza yönelen tehlikeyi 
bütün vehameti ile görerek, Anayasamızda ya
pılması ıgerekli ve zarurî değişiklikleri süratle 
gerçekleştirmesinden sonra bu değişikliklere pa
ralel olarak, Devletin ülkesi ve milletiyle bü
tünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin 
ve genel ahlâkın korunmasını sağlayacak şekil
de ilgili kanunlarımızda da gerekli değişiklikle
rin yapılması amacı ile hazırlanan çeşitli tasa

rılar Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş
tur. Bunlardan bir kısmı kanunlaşmış, bir kıs
mının da kanunlaşmak üzere olduğunu görüyo
ruz. 

Bu arada reform çalışmalarına da hızla de
vam edilmiş ve edilmektedir. Bilindiği üzere 
Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler kanunu 
tasarısı, Yüce Meclislerde görüşülüp kanunlaş
mıştır. Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısı, Üniversite kanunu tasarısı, Madencilik 
Reformu kanunu tasarısı, Petrol Reformu kanu
nu tasarısı ve Malî reformlarla ilgili bazı kanun 
tasarıları da Yüce Meclise sevk edilmiş bulun
maktadır. 

İktisadî Devlet Teşekkülleri ve eğitim re
formlarının temel ilkeleri 3 ncü Baş Yıllık Plan
da saptanmış olup, bu amaçla hazırlanmakta 
olan tasarılar en kısa zamanda Yüce Meclise 
sunulacaktır. 

Reformlarla ilgili çalışmalarımız hızla sürdü
rülmekte ve hazırlanan tasarılar peyder pey Par
lamentomuza sunulmaktadır. 

Hükümet programımızda da kesinlikle ifade 
olunduğu gibi, ancak huzurlu ve sağlıklı bir 
bünyeye sahibolmamız halinde Devlet olarak 
varlığımızı her türlü tehditten masun kılabili
riz. 

Bu temel görüş sebebi iledir ki, Hükümetimiz 
bir taraftan reform çalışmalarını hızla yürütür
ken, diğer taraftan da güvenlik kuvvetlerimizi 
güçlendirerek bunların, nicelik ve nitelik bakı
mından günün icap ve ihtiyaçlarına cevap vere
bilir hale getirilmesini bir Devlet politikası ola
rak ele almış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, T. B. M. M. nin sayın üyeleri; 
Buraya kadar olan maruzatımla nereden ne

reye nasıl geldiğimizi, hangi koşulların ülkeyi 
belirli noktaya kadar nasıl getirdiğini, Devlet 
ve Cumhuriyete yönelen habis emellere nasıl set 
çekildiğini ve alman tedbirleri anahatlan ile 
aksettirmeye gayret ettim. Bu noktada, elbet-
teki alda şimdi nerede, hangi noktada olduğu
muz yolunda haklı bir sual gelebilir. Bu nok
tayı da belirlemeye gayret edeceğim. 

Samimî kanaatimiz odur ki, bugün ülkemiz
de genellikle vatandaşın özlediği iç rahatlığı, 
huzur mevcuttur. Bugün Devletimizin tüm mü
esseseleri ile hassasiyetle üzerinde durduğumuz 
konu, bu huzurun muhafaza ve idamesidir. Bu-
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nun şartlarını hazırlamak, tedbirlerini koymak 
gereğidir. Esas konu; anarşinin tekrar doğma
sını önleyecek tedbirleri almak ve Devleti güç
lendirmek meselesidir. Bunun yanında istikra
rın tüm koşulları ile sağlanabilmesi için demok
ratik rejimi bütün şartlan ile kendini savunabi
lir hale getirme zaruridir. Bu bakımdan en çok 
dikkat ve teyakkuzla hareket etmek durum ve 
zaururetinde bulunduğumuz bir dönemdeyiz. Te
mas ettiğimiz gibi yeraltında fırsat kollayan kı-
pırdanışlar vardır. Sıkıyönetim Komutanlıkla
rımızın yaptığı açıklamalar hatırlanacak olursa, 
bir kısım sabotaj tertipleri, Güney hudutlarımız
dan yapılan sızma teşebbüsleri alelade zabıta 
olayları olmaktan ötede bir anlam taşımaktadır
lar. Gerçi bunlara en ufak bir fırsat ve imkân 
tanınmamıştır. Bundan böyle de tanınmayacak
tır. Bununla beraber bunların arz ettiği tehdidi 
de küçümseyenleyiz. 

Devlet ve Cumhuriyetimize kasda yönelen
lere karşı girişilen operasyonlarımızın bir kısmı 
halen devam etmektedir. Bugün Sıkıyönetim 
mahkemelerimizde 400'e yakın dosya hazırlık 
soruşturması, 600'e yakın dosya mahkemelerde, 
100'den fazla dosya ise Aeskerî Yargıtayda du
ruşma safhasındadır. Bunun yanında devam 
edegelmekte olan operasyonlarımızın değerlendi
rilmesinden edindiğimiz intiba, gördüğü baskı 
nedeniyle yüze çıkamayan sinsi faaliyetlerin 
aşikâr eylemlerden ziyade yeraltında «darbe ey
lemleri» ni tercihe doğru yönelmeye başladı
ğını ortaya koymaktadır. Bu eylemlerde baş
vurulacak silâh ve usûl yaygın sabotaj faaliyet
leri olacaktır. Kuvvetle tahmin olunmaktadır 
M, bu suretle güdülen amaç, mevcut yönetimi ve 
özellikle Devlet Güvenlik Kuvvetlerinin işleyiş 
mekanizmasını hasara, akamete uğratmak veya 
sakatlamaktır. Bu maksadı temin için saldın 
hedeflerini seçmişler, aynca faaliyeti hem icra 
ve hem diğer eylem şekillerine dönüştürmede 
yararlanılacak kimseleri, irtibat kurmak için 
teşebbüste bulunacaklan kesimleri saptamışlar
dır. Dış mahreçlerden doküman ve sair şekil
lerde beslendiklerini gösteren emareler raıevcu-
dolduğu gibi, dış ülkeler gerilla kamplaraıdaki 
faaliyetlerin de sürdürüldüğü bilinmektedir. 

Kaldı ki, anarşi ile mücadele ülkemizde elde 
edilen olumlu sonuçlann, bu hareketin uluslar
arası niteliği dikkate alındığı takdirde yeterli 

olamayacağı da şüphesizdir. Anarşi, ne sınır, ne 
dostluk ve ne de, insanî değerleri dikkate almak
sızın fırsat bulduğu her halde yıkıcı fonksiyo
nunu ifa edebilmektedir. Nitekim, ülkemizdeki 
anarşistlerin de eğitim gördükleri gerilla kamp
larının yetiştirdiklerinin, dünyada dostluk ve 
iyi ilişkileri geliştirme amacıyle düzenlenen 
uluslararası bir sportif karşılaşmayı dahi sabote 
etmekte ve ımâsum insanlan öldürmekte en kü
çük bir sakınca görmediğini Münih olaylan doğ
rulamış bulunmaktadır. 

Bu olay, bizim Hükümet olarak meselelere 
bakış açımızdaki isabetin, gösterdiğimiz hassa
siyetin doğruluğunu teyit eder bir nitelik arz et
mektedir. 

İşte maruz kalınan tehdidin bu niteliği ile 
işaret ettiğimiz durumlar karşılaştırılacak olur
sa, bu dönemde Cumhuriyet Hükümetinin has
sasiyetini ve tedbirleri ama arzu ve niyetini da
ha kolay değerlendirmek mümkün olacaktır sa
nırız. 

Sa; m Başkan, T. B. M. M. nin sayın üyeleri; 

Takdir buyurulur ki, huzuru sağlamak ka
dar önemli olan diğer bir husus, huzurun muha
faza ve idame ettirilmesidir. Bu nedenle, baş
lanılan noktaya bir daha dönülmemesinin yol ve 
tedbirlerinin eksiksiz konması ve uygulaması ge
rekir. Yüce Heyetinizin değerli desteği ile, Hükü
metimiz gerekli tedbir ve haznlıkları temamla-
ma çalışmalannm sonunu getirmek gayreti için
dedir. Bu gayretlerde, bütün mevcudiyetleri 
ile emsalsiz bir görev aşkı, feragat ve fedakâr
lıkla hayatlarını istihkar edercesine vatanın se
lâmeti, milletin saadeti için çalışan Sıkıyöntim 
sorumluları ve Devlet Güvenlik Kuvvetleri men
suplarına yüce huzurunuzda şükranlarımı su
narım. 

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

Yukarıdan beri arz ve izahına çalıştığım gi
bi hür ve demokratik Devlet düzenimizi yıkarak 
yerine Marksist - Leninist - Maoist veya Faşist 
ya da teokratik bir Devlet düzeni getirmek iste
yenlerin teşebbüslerinin ve hepimizin gözü önün
de cereyan eden ağır ve vahim olayların ortaya 
koyduğu gerçek göstermektedir ki, mesele son 
derece ciddî ve önemlidir. Bugün vasıl olduğu
muz sonuç, her ne kadar emniyet ve asiyisin, 
Devlet güvenliğinin teminat altına alındığını 
göstermekte ise de, bu sonucun, Sıkıyönetim 
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mevzuatının güvenlik kuvvetlerimize sağladığı 
imkânlar ve Silâhlı Kuvvetlerimizin bilfiil des
teği ile sağlandığı şüphesizdir. 

Sıkıyönetim mahkemelerinde çok sayıda da
va henüz sonuçlanmamış durumdadır. Bu dava
lar sanığı ve tanığı çok olan davalardır, örneğin 
T. H. K. P. davasının sadece firarlarla ilgili 
bölümünün 368 sanığı ve 600'e yakın tanığı bu
lunmaktadır. Böylesine büyük davaların sonuç
landırılmasının zamana ihtiyaç göstereceğini 
takdir buyurursunuz. 

Ayrıca demokratik hukuk devletini yıkmak 
için girişilecek bölücü, yıkıcı ve anarşik olay
larla etkili mücadele yönünden ve Anayasamız
da yapılan son değişikliklerin ışığı altında ha
zırlanmış bulunan önemli bazı tasarılar da henüz 
kanunlaştırılamamış durumdadır. Bu durumun 
yer altındaki sinsi faaliyetlerini, Sıkıyönetimin 
kalkması ile birlikte, aşikara koyma arzu ve 
niyetini taşıyanlara cesaret vereceği şüphesiz
dir. Nitekim bunu fırsat telâkki edeceklerini 
gösteren beyanları olmuş ve bunu kanıtlayan 
kuvvetli deliller ele geçirilmiş bulunmaktadır. 

Yine arz ettiğim gibi fesat örgütlerindeki 
yeni taktik değişiklikleri, yeraltındaki faaliyet
lerin sürdürülmesi ve bizatihi hareketin uluslar
arası karakteri de gözönünde tutulduğu takdirde 
henüz kesin sonuca varamadığımız açıkça orta
ya çıkmakta ve Hükümetimiz bütün bu sebep
lerle Sıkıyönetimin ilânını gerektiren şartların 
henüz tamamiyle ortadan kalkmadığına inan
maktadır. 

Devletimizin varlığının her türlü tehdit ve 
tehlikeden masun kılınması için katlanamaya
cağımız fedakârlığın bulunmadığı kanısında
yız. 

Yukarıdan beri arz ettiğim nedenlerle Sıkı
yönetimin aynı şekilde ve 11 ilimizde 2 ay daha 
uzatılmasının gerekli olduğuna inanıyor ve Yü
ce Heyetinizce de bu inancımızın paylaşılacağı
na kaani bulunuyoruz. 

Takdir ve tensip Yüce Heyetinizindir. 
Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları ve şahısları adına söz 
almış bulunan sayın mMetvekülerini ve sena
törleri arz ediyorum : Demokratik Parti Grubu 
adına ıSayın Vedat önsal, Millî Güven Partisi 
Grubu adına Sayın Enver Bahadırlı, Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına £ıayın Bülent 

Bvecit, Adalet Partisi Grubu adına Sayın Or
han Dengiz, Cumhuriyetçi Parti Grubu adına 
Sayın Sezai Orkunt. Kişisel görüşlerini arz et
mek üzere; Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Üyesi 
ISayın Tayfur ıSökmen, Uşak Milletvekili Sayın 
Âdil Turan, Tokat Milletvekili Sayın Hüseyin 
Abbas. 

tik söz Demokratik Parti Grubu adına ISa
yın "Vedat önsal'da. Buyurunuz efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
VEDAT ÖNISAL (iSakarya Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, T. B. M. M. nin değerli üye
leri, 

1,5 yıla yakın bir süredir uygulaması de
vam eden Sıkıyönetimin 2 ay daha uzatılması 
hususunda D. P. Grubunun görüş ve düşünce
lerini arz edeceğim. 

Sıkıyönetim, Devletin ve millî bütünlüğün 
ağır tehlikelere maruz kalmasa halinde tatbik 
edilen bir yönetim tarzıdır. Böyle istisnai du
rumlarda hürriyetlerin geçici sürelerle kayıtla
nabileceği Anayasamızın hükmüdür. 

Hürriyetlerin bütünüyle ortadan kalkma 
tahflikesinin belirmesi veya Devletin mevcudiye
tini tehdideden iç ve dış tecavüzlere maruz kal
ması hallerinde, milletin temel hak ve hürriyet
lerinden geçici bir süreyle fedakârlık etmesi 
olağandır. Ancak, Ibu sürenin kısa tutulabilmesi 
için gerekli tedbMer titizlikle ve ciddiyetle 
alınarak, hürriyetlerin bütünüyle var olduğu 
normal nizama süratle dönülmelidir. 

Zira, Devletimizin hür dünyada lâyık oldu
ğu yeri alabilmesi; hür ve müstakil olarak ha
yatiyetini devam ettirebilmesi için gerçekleştir
mek mecburiyetinde olduğu kalkınma hamle
lerinin muvaffakiyeti, 'demokratik rejimin bü
tün icaplarıyle işlediği hürriyetler nizamına ye
niden dönüşe ve siyaısî İstikrarın sağlanmasına 
bağlıdır. 

Mîlletin ıen büyük güven kaynağı olan Or
dusunun da aslî görevine mümkün olan en kısa 
sürede dönmesinde büyük yararlar vardır. 

Anarşik olayların yaratıcıları artık bütün 
açıklığıyle ortaya çıkmıştır. Bunlar; son müsta
kil Türk Devletinin hayatına kasteden komü
nist kundakçılardır. Kökleri dışardadır ve bey
nelmilel komünist şebekesinden aldıkları tali
matı tatbik ederek Devletimizi temelinden kun
daklamak istemişlerdir. Bunlar ölüme giderken 
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dahi Türk ve Müslüman 'olmadıklarını beyan 
edecek kadar bu milletten, (kopmuşlardır. 

Olaylara başlangıcında doğru teşhis koyan 
l&ikıy&netim yetMlerinin büküme kadar sür-
dürlükleri başarılı faaliyeti takdirle ifade et
mek listsrim. Sıkıyönetim organları, anarşik ha-< 
reketlerin bütün vatan sathıma yayılmasını '*vıe 
aşın Bolun yurtta bir kardeş (kavgası yaratmak 
yolundaki faaliystDeırini söndürecek, günlük asa
yişi sağlamak yolunda müessir olmuşlardır. 

Ancak, hükümetin ide bu faaliyetlere para-
lal olarak, Devlet yıkıcılarının ve anarşi yaratı
cılarının tekrar ortaya çıkamayacağı bir orta
mın vücuda geümesi yolunda ekonomik, sosyal; 
hukukî ve idarî tedbirleri alması gerekliydi. 

12 Marttan sonra kurulan hükümetler bu 
tedbirleri almak yolunda maalesef samimî bir 
gayretin içine girmemişlerdir. Bu hükümıetle-
rin tutum ve davranışları, tehlike mihrakların! 
kurutarak, Devletimizle kastedenlsrin bir dialha 
başkaldıramıyacağı bir ortaımı süratle hazırla-
mak istikametinde olamamıştır. Bu hususa d&-
fiaatîe işaret ettik. Her defasında gerekli ted
birlerin süratle alınacağı ifade adildi. Ancak, 
belki de hükümetlerin kuruluştan gelen zaafDari 
dolayisıyle, köklü tedbirlerin bugüne kadar alı
nabildiğine şahidoimadık. 

Hatta maalesef hükümetler, komünizmle 
mücadele yolunda sıkıyönetim organlarının aldı
ğı ciddî ve isabetli tedbirleri zaıfa düşürücü 
davranışlar içine girmişlerdir. Sıkıyönetim ta
kibatından kurtulan aşırı sol cereyan mensupla
rının, Devletin önemli kilit noktalarına yerleşti
rilmiş olması bu cümledendir ve esef vericidir. 

Türkiyenin en büyük müesseselerinden bazı
larının başına getirilen şahısların, bilâhara sıkı
yönetim tarafından tutuklanması bunun delili
dir. 

Türlüye Komünist Partisini kurmaktan sa
nık olarak Sıkıyönetim Savcılığınca 15 yıla mah
kûmiyeti istenen Azra Erhat, Matilda Gökçeli, 
Cemal Reşit Eyüpoğlu ve Vedat Günyol'un, ma
lum cereyanın müntesibi Fransız Profesörlerin 
mektubuna cevap veren zamanın Başvekili Erim 
tarafından dünya kamu oyuna, Türk kültürüne 
değerli hizmetleri olan kişiler olarak takdimi 
maksatlı değilse gafletin hazin bir örneğidir. (D. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 
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Bir taraftan millet ordusuyle birlikte Dev
let yıkıcısı komünistlere karşı amansız bir müca
deleye girişecek, öbür taraftan Hükümet komü
nistleri Devletin önemli kilit nolrtalarma yerleş
tirecek. 

Bir taraftan milletin örfünü, âdetlerini, dili
ni, millî kültürünü, inançlarım ve manevî değer
lerini yıkmaya uğraşan komünistlerle ölüm ka
lım mücadelesine girişilecek, öbür taraftan Hü
kümet Başkanı bu şahısları Türk kültürüne de
ğerli hizmetleri olan kişiler olarak dünyaya tak
dim. edecek. 

Hükümetlerin bu nevi davranışları, Sıkıyöne
tim organlarını, milletle birlikte komünistlere 
kargı girişmiş olduğu amansız mücadeleyi zorlaş
tırmıştır. Ve kısa vadede netice almayı imkân
sız hale getirmiştir. 

Sayın Melen'in bu hakikatlere parmak basan 
ve davranışlardan şikâyetçi olan beyanlarını 
memnuniyetle dinledik. Ancak bugüne kadar bu 
beyanlardaki samimiyeti doğrular yönde, Devlet 
teşkilâtına sızmış komünistlerin temizlendiği yo
lunda alınmış tedbirlere rastlayamadık. 

Böyle ciddî konularda Hükümet Başkanının 
beyanları taahhüt manasınadır. Bu gibilerin Dev
let mekanizmasında daha fazla tahribat yapma
larına imkân vermeden ayıklanmaları, normal 
nizama dönebilmemizin önde gelen şartlarmdan-
dır. Bu yolda gerekli idarî tedbirlerin süratle 
alınması lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Ancak bu da yeterli değildir, idarenin önem
li noktalarına komünizmin ne olduğunu bilen ve 
mücadele metotlarına vâkıf bilgili, cesur ve 
azimli kadroların getirilmesi şarttır. Zira ko
münizmle mücadelede muvaffakiyete inançlı, ka
rarlı ve bilgili kadroların gayret ve himmeti ile 
ulaşılabilir. 

Bulundukları mevkileri muhafaza edebilmek 
için, günün şartlarına göre renk değiştiren ve sa
dece komünizmin karşısında olduğunu ifade 
eden, fakat mücadele usullerine vâkıf olmayan 
ve bu inancı içinde duymayan renksiz ve eyyam
cı kadrolarla komünizm ve anarşizm önlenemez. 

Devlete hizmette ve komünizmle mücadelede 
güçlü kadroları iş başına getirmek yolunda Me
len Hükümetinin de kararlı bir tutum içerisinde 
bulunduğunu göremedik. Sayın Melen de, Hükü
meti de komünizmi kökünden kazıyacak bilgili 
ve kararlı bir mücadele yerine, sadece komüniz-
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min karşısında olduğunu beyan etmelde yetin
mektedir. 

Hükümetten söz yerine icraat beklemek hak-
lamızdir. Erim Hükümetleri zamanında emniyet 
teşkilâtında yapılan haksız ve maksatlı tasarruf
larla zabıtamızın Sıkıyönetime lâyıkı veçhile yar
dımları önlenmiştir. 

Senelerce emek verilerek yetiştirilen müte
hassıs ve tecrübeli polis şefleri ve elamanları 
branşları, ile ilgili bulunmayan talî ve pasif va
zifelere nakledilmişlerdir. Siyasî polisimizin ve 
hususiyle komünizm ve rejim aleyhtarı faaliyet
lerle ilgili konularda yetişmiş elemanların, hiz
met görecekleri nazik devrede sudan bahaneler
le uzaklaştırılmaları çok dikkat çekicidir. 

Aradan bir seneden fazla bir zaman geçmesi
ne rağmen Emniyet teşkilâtımızda girişilen bu 
maksatlı tasarruf ve tahribatın telâfisi cihetine 
gereken şekilde gidilmemesini esefle kaydetmek 
isteriz. Devletin huzur, asayiş ve emniyetini sağ
lamak ve korumakla görevli kuruluşlardan tazı 
vazifelilerin tedhiş ve sabotaj olaylarına isimle
rinin karışması çok üzücü ve ibret vericidir. 

Eski Emniyet Genel müdürlerinden birisinin 
mahremi esrarı olarak tanınan ve polis teşkila
tındaki tasarruflarda büyük rol oynadığı iddia 
edilen, önemli mevki sahibi bir emniyet mensu
bunun Sılayönetim makamlarınca tutuklanmadı 
düşündürücü ve ibret verici bir hadisedir. 

Maksatlı bir klik tarafından emniyet teşkilâ
tımızda yapılmış bulunan zayıflatma ve çökert
me hareketinin önlenmesi ve tashihi hususunda 
Hükümeti bir kere daha ciddiyetle ikaz ve vazi
feye davet ediyoruz. 

Normal idareye geçiş ortamının hasırlanma
ğında ve norman rejimde huzur, asayiş ve em
niyetin sağlanmasında mesul olan umumî zabıta 
kuvvetlerimizin ve Millî İstihbarat Teşkilâtının 
günün şart ve ihtiyaçlarına uygun tarzda düzen
lenmeleri yetiştirilmeleri ve modern vasıtalarla 
takviyesi, art niyet sahipleri dışında hepimizin 
samimî temennisidir. Hükümetimizin bu konuyu 
nazarî plandan çıkartarak fiiliyat ve uygulama
ya koymasını diliyoruz. 

Türk Devletinin aleyhinde çalışan yurt için
deki ve yurt dışındaki hıyanet şebekesinin zarar
sız hale sokulabilmesi için yetkili güvenlik ve 
istihbarat kuruluşlarımız arasında ahenkli ve sı
kı bir iş birliği düzeninin kurulması zaruretine 
işaret etmek isteriz. 

i Artık kabul edilmelidir ki, milletlerarası ko-
. münizmin tedhiş, sabotaj ve cinayet teşkilâtına 

karşı milletlerarası müessir ve inandırıcı tedbir
ler alınmasına ihtiyaç vardır. Hükümetin bu 
konuda Birleşmiş Milletler ve NATO gibi teşek
küller nezdinde ciddî teşebbüslerini lüzumlu bu
luyorum. 

Dünya barışı bakımından tehlikeli olayların 
hüküm sürdüğü Ortadoğu bölgesinde, hürriyet 
insanlık ve barış uğruna büyük fedakârlıklar 
gösteren ve mücadeleler veren Türkiye'nin he
men burnunun ucunda bulunan kızıl gerillâ 
kamplarında yetiştirilen hiyanet örgütlerinin 
memleketimizde yeniden yaratabilecekleri ted
hiş, sabotaj ve cinayet olaylarının çeşitli şekil
lerine karşı her an uyanık ve tedbirli olmak lâ
zımdır. 

Askerî yargıda gerekli kanun değişiklikleri 
yapıldığı halde, sıkıyönetim mahkemelerinin ne
ticeye süratle varamaması ve muhakemelerin sü
rüp gitmesi ve uzaması son derece dikkat çek
mektedir. 

Bir gazetenin dünkü nüshasında, sıkıyöne
timde görev yapan 30 askerî hâkim ve savcının 
yerlerinin değiştirildiği haberi vardır. Şayet bu 
haber doğru ise, akla gelen ilk sual şudur: Bu 
tayinler normal tayinler midir? Yoksa bu tayin
lerin arkasında başka bir şey mi vardır? 

Bu konuda akla gelen diğer sualler de var
dır : 

Yeni atanan askerî savcı ve hâkimler, bütün 
gayretlerine rağmen, derdest olan bu davalara, 
takipte olan dosyalara, kısa bir zamanda nasıl 
nüfuz edeceklerdir? 

Sılayönetim mahkemelerinin işlerinin uzama
sı, Hükümetin ve idarenin sıkıyönetime lâyıkı 
veçhile yardım etmediğini göstermektedir. 

Sayın senatörler, sayın milletvekilleri; 

Normal nizama süratle dönebilmek, bu döne
min devamlı olmasını sağlayacak sosyal, ekono
mik ve hukukî tedbirlerin alınmasına bağlıdır. 

Fiyatlar devamlı olarak yükselmekte dar ve 
sabit gelirliler ezilmektedir. Hükümet Başkanı 
ve alâkalı bakanlar fiyat yükselmelerini önle
diklerini defaatle beyan etmişlerdir. Ekonomiyi 
sıçratacağını beyan eden bakanları da milletçe 
dinledik. 

I Ancak netice hiç de bu beyanlara uygun tarz-
j da tecelli etmedi. Aynı yetkili ağızlar bu defa 
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da fiyatların yükselmekte olduğundan şikâyetle 
yeni bir devalüasyondan bahsetmeye başladılar. 

Devlet adamlarının bu tarz çelişkili beyanla
rı, vatandaşın Hükümetine ve Devletine olan 
güvenini sarsmaktadır. 

Fiyat artışlarına artık mutlaka dur denme
lidir. 

Esasen ağır olan vergi yükünü, daha da ağır
laştıracak yönde yeni vergiler getirilmektedir. 
Bir Emlâk Vergisi Kanunu vatandaşla Maliye
yi karşı karşıya getirecek, vatandaşı birbirine 
düşürerek huzursuzluklara sebebolacak yeni bir 
tatbikat getirmiştir. 

tşletme Vergisinin gıda maddeleri dışında 
her türlü mal ve hizmete teşmili hayat pahalılı
ğını daha da artıracak, esnaf ve sanatkârı altın
dan kalkamayacağı formalitelerle ezerek, huzur
suzluğu artıracaktır. 
. Bu hatalı yoldan dönülmelidir. 

Kendisine Meclislerimizce kanun kuvvetinde 
kararname çıkarma yetkisi verilmiş olmasına 
rağmen Hükümet, Personel Kanununun aksayan 
yönlerini düzeltecek tedbirleri henüz alamamış
tır. 

Teknik eleman meselesi, her gün daha ciddî 
bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. İda
re, bilgili ve tecrübeli bir teknik eleman kadro
sundan mahrum hale gelmiştir. Ve bu boşluk 
her geçen gün biraz daha büyümektedir. Bu şart
lar içinde kalkınma planları nasıl tatbik edile
cek, kalkınma hamleleri nasıl başarıya ulaştırı
lacaktır? 

Bu konuda da Hükümeti tam bir hareketsiz
lik ve vurdumduymazlık içinde görmekteyiz. 

Köylü ve çiftçi huzursuzdur. Maliyete mües
sir unsurların fiyatları her geçen gün artmakta, 
binnetice ziraî mahsullerin maliyeti yükselmek
tedir. Köylü ve çiftçinin ürettiği mahsullerin 
fiyatları ise sabit kalmaktadır. Bu yüzden müs
tahsilin gelir kaynaklan her geçen gün daral
makta, şikâyetleri yoğunlaşmaktadır. 

Daralan gelir kaynakları ve yükselen fiyat
lar, köylü ve çiftçiyi ümitsizliğe düşürmüştür. 
Hükümet, fiyat istikrarını sadece köylü ve çift
çinin omuzuna basarak sağlamak istemektedir. 
Ziraî mahsul fiyatları konusundaki Hükümet 
politikasını haklı göstermek için Başbakanın ve 
ilgili bakanın beyanları, sadece kendilerini al
datmak ve tatmin etmekten öteye gidememekte-
dir. 

Yatırımların ağırlaşması, işsizliği daha da 
yoğunlaştırmaktadır. 

Rüşvet, iltimas ve suiistimalin arttığı husu
sunda ve partizanca hareketlerden şikâyetler 
her güm fazlalaşmaktadır. Vatandaşa hizmet için 
kurulan müesseseler, hizmetlerini âdil ve huku
kî usullere göre yürütmelidirler. Vatandaşlar 
arasında, işlerin böyle yürümediği hususunda 
kanaat hergün yaygın hale gelmektedir. Bu ise 
işi olanı hukuk dışı yollar aramaya itmektedir. 
Aracı ve şefaatçılar, aranır ve muteber kişiler 
haline gelmiştir. Bu hal huzuru bozuyor Devle
tin temellerini kemiriyor. 

Âfet bölgelerine sorumlu bakanlar ve Baş
bakan tarafından yapılacağı vadedilen yardım
lar lâfta kalmıştır. 

Sadece va'deden, ve fakat icrada yavaş bir 
Hükümet görmekten vatandaş üzgündür ve 
ümitsizliğe kapılmaktadır. 

Böyle bir durumda sosyal ve ekonomik istik
rarın korunması elbette güç olacaktır. Bu sıkın
tılı durumdan kurtulabilmemiz ve gelecekte bu 
gibi hallerde toplum hayatımızı korumanın önde 
gelen şartlarından birisi de elbette millî eğitim 
meselemizdir. 

Devleti yıkma teşebbüsüne girişen ve silâhlı 
anarşik olayları yaratanların büyük ekseriyeti
nin 20 - 25 yaş arasındaki gençlerden meydana 
gelmesi, eğitim sistemi üzerinde çok durulması 
icabettiğini ispatlamaktadır. 

Bugünkü eğitim sistemimiz, gençlere millî 
bir şuur aşılayarak, taze dimağlara enternasyonal 
komünizmin zehirli fikirlerinin sızmasını önle
yecek şekilde ıslah edilmelidir. Bu konuda kay
bedilecek zaman yoktur. Ancak, hükümetlerin 
ciddiyetle konuya eğilerek tedbir aldığını göste
ren işaretlere de rastlanamıyor, tarihî Beyazıt 
kulesine kızıl bayrak asanların ve ellerinde si
lâh, Devleti yıkmaya teşebbüs edenlerin teşvik
çileri öğretim üyeleri, üniversitelerimizde genç 
dimağlara zehirlerini akıtmakta devam etmekte
dirler. Hükümetleri şimdiye kadar bu konuda 
çok uyardık. Bir defa daha uyarıyoruz. 

Komünizmle, anarşizmle mücadele böyle ol
maz. Suyu başından kesmek lâzımdır. 

T. B. M. Meclisinin değerli üyeleri; 
Normal düzene bir an önce dönebilmek için, 

demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan 
partilerimize de büyük görevler düşmektedir. 
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Demokrasi açıklık rejimidir. Bildiklerimizi, 
düşüncelerimizi açık, açık ortaya koymak mec
buriyetindeyiz. Açıkta başka, Mecliste başka, 
kongrede daha başka, kapalı kapılar arkasında 
başka türlü konuşmak, her manaya gelecek imalı 
sözler söylemek demokratik rejimi tahripten baş
ka bir işe yaramaz. (D. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Parlamentoda en fazla üyesi olan 2 partinin 
Genel Başkanı da seçimlerin zamanında yapıl
masını istemektedirler. Bu konuda karar yetki
si sadece Yüce Meclislerindir. Yüce Meclislerde 
ekseriyeti elinde bulunduran bu genel başkanlar 
neyi söylemek istemektedirler? Bu konuda karar 
verebilecek Yüce Meclisler üzerinde bir merci 
bulunduğunu mu ima etmek istiyorlar? 

Eğer beyanlarında böyle bir ima varsa, bu 
çok ciddî konuda kendilerini açıklığa davet edi
yoruz. Biz, demokratik rejim ve Anayasa hu
kuku içinde başka bir merci tanımıyoruz. 

Anayasada bir değişiklik yapılmadıkça, se
çimler elbette zamanında olacaktır. Anayasada 
bir değişiklik ise, bu iki Sayın Genel Başkanın 
partilerinin ayrı ayrı evet demesine bağlıdır. 
O halde bu Sayın Genel Başkanlar seçimlerin 
zamanında yapılmasını kimden istemektedirler? 

Parlamentoda ekseriyete sahip Partinin Ge
nel Başkanı seçimler mevzuundaki tereddütünü 
belirttikten sonra «iSeçim olacak mı; aslında, 
Cumhuriyet devam edecek mi demektir» diyor. 
Bu sözlerle bu ülkede Cumhuriyetin devamına 
mani olma gücüne sahip kuvvetlerin mevcudi
yetine mi işaret etmek istiyor? 

Bir başka konuşmasında «Ben konuşmaz
sam demokrasi yoktur» diyor. 

Mecîislerindeki ekseriyet partisinin başkanı 
konuşmazsa değil ama, konuşturulmazsa o ül
kede demokrasi elbette yoktur. Bu Genel Baş
kan, kendisini konuşturmak istemeyen kuvvet
lerin varlığını mı ima ediyor? 

Bir başka konuşmada «Hergün yeni bir re
jim aramayalım» diyor. Bir başka gün «önü
müzdeki 10 yıl kader yıllarıdır» diyor. 

Bu üstü kapalı sözlerle ne ifade edilmek is
tenilmektedir. Eğer Türkiye'de Cumhuriyetin 
devamına, demokrasinin devamına engel olmak 
ekseriyet partisinin Genel Başkanını konuştur
mamak isteyen müessir güçler varsa, imâ yoluy-
le değil açık açık bunlar ortaya konulmalıdır. 

konulmalıdır ki, Cumhuriyet düşmanlarıyle, 
demokrasi düşmanlarıyle bütün partiler birlik
te mücadele etsinler. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Bunların 
olduğunu bilmiyor musunuz? 

VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Varsa açık 
açık söyleyin. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu, müdahale et
meyin. Siz, de-vam buyurun. 

VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Böyle bir 
şey yok da, politik maksatlarla bu sözler söy
leniyor, ve bu imâların arkasında menfaat he
saplan yatıyorsa, bu tarz tutum ve davranışlar
dan Devletimiz, demokrasimiz ve Cumhuriyeti
miz hiçbir şey kazanmayacak, aksine çok şey 
kaybedecektir. 

Türkiye'de sükûn ve sivasî istikrarın biran 
önce kurulabilmesi için, kendilerini açık olma
ya davet ediyoruz. 

Anayasaya, hukuk nizamına ve demokratik 
prensiplere uygun düşmeyen beyan ve hare
ketlerin, genç demokrasimiz bünyesinde yaptığı 
tahribat küçümsenmemelidir. 

ıSorumlu kişilerin, sorumsuz ve ölçüsüz ha
reketleri, vatandaşlar arasında endişe, tereddüt 
ve huzursuzluk yarattığı gibi, Devletimizin dış 
itibarını da sarsmakta ve zedelemektedir. 

Devletimizin iç ve dış itibarını korumakla 
mükellef Hükümete bu konudp büyük sorum
luluk ve görev düşmektedir. Rejim tartışmala
rına, istikrarı bozucu ve tedirginlik yaratıcı 
dedikodulara son verecek bir açıklığı getirmek 
Hükümetin vazifesidir. Mesele kaçamak beyan
larla geçiştirilecek ölçüyü çoktan aşmıştır. Hü
kümeti göreve davet ediyoruz. 

A. P. Genel Başkanı bir başka konuşmasın
da «Devleti yeniden kurmak lâzımdır» diyor. 
Devlet, hukukî bir varlıktır. Devleti yeniden 
kurmaktan kasıt; yeni bir hukuk nizamı, yeni 
bir hukukî çatı kurmak mıdır? Devlet, 12 
Mart'tan bu yana mı yeniden kurulmayı gerek
tirecek ölçüde taJıribedilmiştir? 

Devleti yeniden kurmak isteyenlere hatır
latmak isteriz. Bu devlet ta l°71'de kurulmuş 
bir devlettir. (D. P. sıralarından alkışlar) 1923 
de kurulan Cumhuriyet, 1071 'de Anadolu'da 
kurulan ebedi Türk Devletinin son, büyük ve 
şerefli halkasıdır. 

O hailde, yeniden kurulmak üstendlen Dev
let, nasıl bir devlet olacaktır? Bu konuya da 
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açıklık geıtıiriilmıelidir. Aksi halde, Devletimizin 
temel yapısında tereddütler doyuracak bu be
yanlar, vatandaşın Devlete inancını ve nizam 
saygısını azaltır. Bunun ise, önlediğimiz ve yur
dumuzun geleceğini teminat altma almak bakı
mından mutlak zaruretine inandığımız siyasî is
tikrarın kurulmasında önemli biı engel teşkil 
edeceğini hesaplamak mecburiyetindeyiz. 

Sayın senatörler, sayın milletvekilleri; 
Normal şartlara biran önce dönülmesini sağ

lamak ve siyasî istikrarın tesisi bakımından 
önemli gördüğümüz için, Anayasa değişiklikleri 
konusuna da temas etmek, görüşlerimizi açıkla
mak istiyorum. 

Kamuoyunun ve Yüce Meclisin malûmu ol
duğu veçhile, Başbakan Sayın Melen, bir istan
bul gazetesine verdiği ve 11 Haziran 1972 tari
hinde yayınlanan beyanatında Anayasa değişik
liği meselesini ortaya atmıştır. Bu tarihten bir 
ay sonra 13 . 7 . 1972 tarihinde İstanbul'da 
Florya'da, Cumhurbaşkanının başkanlığında ya
pılan toplantıda, Anayasa değişikliği messlesi 
Parlamentoda grubu bulunan siyasî partilerin 
genel başkanlarıyle konuşulmuştur. Bu toplan
tıdan bir gün sonra Başbakanlık Basın Bürosu, 
Başbakan tarafından lüzum görülen Anayasa 
değişikliklerini kamuoyuna açıklamıştır. 

Bilindiği veçhile Anayasa değişikliği, geçen 
yıl Anayasa değişikliği 1!o ilgili çalışmalar ya
pan üyeleri içine alan partilerarası komisyona 
tevdi edilmiştir. Bu komisyon, bu yıl, yaz ayla
rında da çalışmıştır. Halen de çalışmalarına de
vam etmektedir. 

Anayasa değişikliği ile ilgili bu kısa icmali, 
gerek Hükümetin ve gerekse C. H. P. ile Ada
let Partisinin bu konuda son derece calibi dik
kat olan şimdi izah edeceğimiz tutumlarının da
ha iyi anlaşılması için yapmaktayız. Hakikaten 
Anayasa değişikliği konusunda, Hükümetin de, 
C. H. P. nin de, Adalet Partisinin de tutumu te
nakuzlarla doludur. 

Sayın Melen, hangi konularda Anayasa de
ğişikliğine lüzum gördüğünü, Parlamentoda 
temsil olunan siyasî partilere sormadan, onlar-. 
la mutabakata varmadan ortaya atmıştır. Belki 
Sayın Başbakan, böyle bir yol takip etmenin 
daha demokratik olduğunu iddia etmektedir. 
Ancak böyle bir yolu tercih ettiğine görs, Ana
yasa değişiklikleri partilerarası mutabakata va

rılarak sağlanacak bir mesele olması hasebiyle, 
teklifleri gerçekleşmediği takdirde, bunun do
ğuracağı neticelere de Sayın Melen'in katlan
ması gereklidir. 

Geçen yıl, Anayasanın 33 maddesinde deği
şiklik yapılmış ve bunlarla ilgili Anayasaya 9 
geçici madde eklenmiştir. Yeni ilâve olunan ge
çici 20 nci maddeye göre, Anayasa değişikliği
nin zorunlu kıldığı yeni kanunların ve kanun 
tadillerinin, Anayasa değişikliği yürürlüğe gir
dikten sonra, yıl içlinde tamamlanması lâzımdır. 
Bu müddet 22 Eylül 1972 tarihinde sona ermiş
tir. Gerçi bu bir yıllık süre içinde gerekli ka
nunların çıkarılmamasının bir müeyyidesi yok
tur. Ancak, bu müddet zarfında gerekli kodifl-
kasyonun yapılmaması, tadil edilen Anayasa hü
kümlerinin kanunlarla uygulamaya sokulmama
sı, Devlet ve Anayasa anlayışındaki gayri cid
diliği, perişanlığı, mesul hükümetlerin vurdum 
duymazlığını ve en önemli konulardan dahi bi
haber olduklarını ortaya koymaktadır. 

Hele yeni Anayasa değişikliğine göre sevk 
olunan kanım tasarılarına, bu Anayasa değişik
liklerinin hiç konulmaması; Hükümetin 1971 
Anayasa değişikliğinden hiç haberi yokmuş gibi 
hareket etmesi, bu konuda işin bir başka yürek
ler acısı tarafını teşkil etmiştir. 

Bu konuda Sayın Melen'de, selefi Sayın 
Erim kadar hatalı va mesuldür. Sayın Melen'in 
de, neden Sayın Erim kadar hatalı olduğunu, 
vereceğimiz şu iki misal, bütün açıklığı ile izah 
etmeye kâfi gelecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; 

idaredeki keışmekeşi, istikrarsızlığı önle
mek ; müessir ve müstakar bir icra kurmak mak-
sadıyle, geçen yıl Anayasanın 114 ncü madde
sinde bir değişiklik yapılmıştır. 

Bu değişiklik muvacehesinde Hükümetten 
beklenen nedir? öyle bir Danıştay kanunu ha
zırlamak ki, Anayasanın 114 ncü maddesinde 
yapılan değişiklik tam uygulanabilsin. Danış
tay, idare yerine geçmesin, idarî eylem ve işlem 
niteliğinde yargı kararı tesis eylemelin. Bu su
retle idare, kanunların kendisine verdiği yetki
leri tam kullanabilsin. 

Hükümet. 16 . 2 . 1972 tarihinde, Prof. Ni
hat Eılm imzasıyle Danıştay kanun tasarısı sevk 
etmiştir. Ancak bu tasanda, Anayasanın muad-
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del 114 ncü maddesinden hiç bir emare ve işa
ret mevcut değildir. 

Anayasanın 114 ncü maddesine göre, 521 sa
yılı Danıştay Kanununun 30, 94 ve 95 nci mad
delerinin de değişmesi gerekir iken, bu madde
lere, bu manada h'iç el vurulmamıştır. Hatta 
Millet Meclisinde, bu konuda D. P. tarafından 
yapılan ikaza mesul bakan evvelâ bigâne de 
kalmıştır. 

Şimdi sormak isteriz : Danıştay Kanununa, 
bu konuda dokunmayacaktınız, neden Anayasa
nın 114 ncü maddesinde değişiklik istediniz? 
Eğer gerekil kanun tadilleri getirmeyecek ise
niz, Anayasada neden yeniden değişiklik talep 
ediyorsunuz? Bu tutumla icradaki müessiriyeti 
nasıl sağlayacaksınız? Bu davranışla anarşiyi 
nasıl önleyeceksiniz? İlgili ve mesul bakanlar, 
bu işlere sahip olmazlarsa, Hükümetin ve Hükü
mette bulunmalarının sebebi hikmeti nedir? 

Bir ba^ka misal daha vermek isterim. 
12 Mart 1971'den evvel üniversitelerin birer 

anarşi ve şekavet yuvası haline geldiği, buralar
da devleti yıkmak ve millet bütünlüğünü parça
lamak için her türlü denaetdn irtikâbedildiği 
malûmunuzdur. Hiç kimse, üniversite özerkliği
nin «Devlet içinde devlet olma» şeklinde uygu
landığını, beynelmilel komünizm Türk Devleti
ne ve Milletine kesdetmek için buraları nasıl 
'kullanmak istediğini unutmamalıdır. 

Bu durumun önüne geçmek ve üniversite 
meselesini kesin olarak halletmek için geçen yıl 
Anayasanın 120 nci maddesinde değişiklik ya
pılmıştı. 120 nci .mjaddeyi değiştirmenin gerek
çesi şudur: 120 nci maddeye konulan yeni hü
kümlerin, büyük gürültülerle, uzun bir süre içe
risinde hazırlaman «Üniversiteler Kanun tasarı
sı» na konulması gerekir iken, bir de bakıyorsu
nuz ki, sanki Anayasanın 120 nci maddesinde 
•hiçfcdr değişiklik yapılmamış gibi bir tasarı kar
şınız- daldır. 

«Danıştay kanun tanrısı» masıl fair zihniyet
le hazırlanmışsa, bu konuda «Üniversiteler ka
nun tasarısı» da aynı zünryetle hazırlanmıştır. 

Bu durumu ve tutumu izah etmı?ye imkân 
yoktur. 

Bu misaller muvacehesinde, uygulanmaya
cak ise ve ilgili kanunlara aksettirilmeyecek ise, 
eski durumun hükmü sürüp gidecek ise, bunca 
yaygara, bunca feryat, bunca gayret n;ye yapıl-
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makta, geçen yıl yapılan Anayasa değindikleri 
bu durumda iken, yeni değişiklikler niye isten
mektedir? 

C. H. P. nin Anayasa değişikliği konusun
daki tavrı belli olmuştur. Sayın Eoevit, partisi
nin yetkili organlarının tasvibini aldıktan son
ra, 20 . 9 . 1972 tarihi gazetelerde yayınlanan 
demecinde, 0. H. P. nin görüşünü açıklamıştır. 

C. H. P., Hükümet'tarafından öne sürülen 
altı değişiklik teklifinin dördünü reddetmekte
dir. Bu vaziyet karşısında «Hükümet teklifi» 
diye ortada ne kalmıştır?. 

Bu kadar şatafatlı ve gürültülü bir tarzda 
ortaya atılan, Devletin en üst organlarını ve 
kamuoyunu aylardır meşgul eden Anayasa de
ğişikliği müzakereleri, Eleşkirt'teki parti muha
sibini Anayasa Mahkemesinin denetiminden 
kurtarmak için mi yapılmıştır ve istenmiştir? 

Biz, G. H. P. nin Hükümet teklifleri karşı
sındaki tavrına karışacak değiliz. Bize göre, bu 
iş, Hükümet ile, Ona bakan veren, onun progra
mını tasvifceden C. H. P. nin kendi aralarında 
halledecekleri bir işitir. 

Hükümet tekliflerinin üçte ikisinin 0. H. P. 
tarafından reddolunması, Hükümeti, ona vücut 
veren bir destekten mahrum bırakan?, bir ba
kıma Melen Hükümetini göçürmüştür. Ancak 
(burada bir husus ?.kla geliyor. 

C. H. P. öteden beri düzen değİ5İkliği ister. 
Ama ne tarz bir düzen istediği ve bu düzeni ne 
şekilde gerçekleştireceği yolunda bugüne kadar 
açık olmamıştır. Şimdi Anayasa değişikliği ça
lışmaları yapılıyor. Şayet düşündükleri düzen 
değişikliği hukukî bir değişiklik ise, elbette 
Anayasa değişiklikleri ile gerçekls^mssi müm
kündür. 

Ancak düzen değişikliği isteyenler Anayasa
da değişiklik yapılmasına da taraftar görünmü
yorlar. O halde düşündükleri düzen ne tarz bir 
düzendir? Hukuk dışı doktrinler bir değişiklik 
arzuları mı varıdır? 

Bu hususlara da açıklık getirilmesi, demok
rattık rejimin sıhhatle nlemesi ve zihinlerde do
ğan tereddütlerin izalesi bakımından şarttır. 

Bizim D. P. olarak, Anayasa meselesi hak
kında C H. P. nin takındığı tavır •(muvacehesin
de üzerinde durduğumuz asıl cihet şudur : 

Bis, <"Millî Devlet» id&alinia gerçekleşmesi, 
milletin aslî temayül ve ihtiyaçlarına cevap ve-
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rilmesi için, Demokratik Parti olarak, "baza Ana
yasa değişikliği teklifleri öne sürdük. 

Bize muvazi ve fakat bizden sonra» mütered
dit bir üslûp ile Anayasa değişikliği isteyen
ler de oldu. 

Sayın Ecevit, bu tekliflerimizi reddetmekte, 
bunların, «Anayasanın özünü ve temel felsefe
sini zedeleyici, halkın sosyal ve ekonomik hak 
ve özgürlüklerini engelleyici ve sosyal adalet 
ilkesiyle çelişiri» teklifler olduğunu iddia et
mektedir. 

Bizim hangi teklifimiz ne ile çelişmektedir? 
Neyi zedelemekte ve neyi engellemektedir? Biz 
diyoruz M, «Direnme hakkı» isyan hakkı olarak 
kullanılmıştır. Buna vuzuh verelim. 

12 Marttan önce, «Sokaklar yürümekle aşın
maz», «Demokraside anarşi vardır» diyen zihni
yet ve anlayıştan yüz bulan ve cesaret alan, ko
münist ve anarşistler, «Direnme hakkı kullanı
yorum» diye, kanunsuz yürüyüş ve gösteri yap
madılar mı? Silâhlı - sopalı saldırılarda bulun
madılar mı? Bu hareketler, «Sosyalizm» perde
si, «Sosyal devlet» gereği adı altında kışkırtıl
madı mı? 

Bejimi yıkma hareketleri, «Adi zabıta vakı
ası» olarak gösterilmedi mi? 

Biz diyoruz M, Anayasa «ÜVEUiyetçilik» ilke
sini açıkça koyalım. Anayasaya «İstiklâl Marşı 
girsin. Anayasa, bayrakların en güzel olan 
«Türk Bayrağı» ile süslensin. 

Biz istiyoruz M, Anayasa neye açık, neye 
kapalı? Bu açıkça bilinsin. Anayasada «dokt
rin» olmadığı, «iSosyaMzm» in bulunmadığı vu
zuha kavuşsun. 

Biz talebediyoruz : öğretim hürriyeti, Ana
yasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmasın. 

Biz, «Lâiklik» ilkesinin, modern Batı anaya
salarında olduğu gibi tarifinin yapılmasını isti
yoruz... 

Meclislerin çalışmalarını verimli kılmak için 
«Tek Meclis sistemi» teklif ediyoruz. 

Cumhurbaşkanının millet tarafından doğru
dan doğruya seçümesini arzu ediyoruz. 

Biz D. P. olarak, modern demokrasilerin ka
bul ettiği, «Referandum», «Halk Vetosu», «Halk 
Teşebbüsü» gibi müesseseleri Anayasaya koy
mak istiyoruz. 

Bu tekliflerin hangisi sosyal adaleti engel
lemekte, hangisi sosyal, ekonomik ve siyasal 
hürriyetleri talhribetmektedir? 

Biziım geçen yıl yaptığımız Anayasa değişik
lik teklifleri realize edilmiş olsa idi, bu yıl tek
rar Anayasaya el vurmak bahis konusu olma
yacaktı. 

Uzun vadede tatbik edilecek, ağyarını mâ
ni efradını cami bir Anayasa değişikliği teklif 
ettik. Biz, Devletimizin ve milletimizin komü
nizm saldırısından kurtarılmasını ve anarşinin 
kökünün kazınmasını istiyoruz. Devletin kuv
vetlenmesini, siyasî istikrarın gelmesini ve içti
maî barış ve huzurun tesisini istiyoruz. Anaya
sa değişikliği tekliflerini de bu sebeple yapıyo
ruz. 

T. B. M. M. nün değerli üyeleri; 
Türkiye güç günler yaşamaktadır. Devlet 

yıkıcıları henüz tamamen tehüikesiz hale getiri
lememiştir. Bu sebeple örfî idarenin iki ay daha 
uzatılması istikametinde oy kullanacağız. An
cak, Sıkıyönetimin biran önce sona ermesini 
sağlavâcak sosyal, ekonomik, hukukî ve idarî 
tedbirlerin hükümet tarafından süratle alınma
sını talebediyoruz. 

Hükümeti komünizmle bilgili, şuurlu ve ka
rarlı bir mücadeleye davet ediyor, Devletin 
önemli noktalarına getirilmiş komünistlerin bir
an önce temizlenmesini istiyoruz, 

BARBAKAN FERİD MELEN (0. Senato
su Van Üyesi) — ı£)ayar mısınız bunlar kimiler
dir... 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Hay hay, 
sayarım. Daha bir kaç gün evvel örfî idarenin 
aldıkları var. Çok da saydık şimdiye kadar. 

HASAN BASRÎ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Başbakanın söz attığını ilk defa du
yuyoruz. 

KUBÎLAY İMER (Konya Milletvekili) — 
TEK Umum Müdürü ne oldu? 

M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — Hayır, 
sayacağız; çok da saydık kendilerine ve daha 
evvelki Başbakan zamanında da saydık. 

BAŞKAN — Devam buyurun, Sayın önsal. 
M. VEDAT ÖNSAL (Devamla) — TEK 

Umum Müdürü ne oldu Bevefendi? 
BAŞBAKAN FERİD MELEN (C. Senatosu 

Van Üvesi) — Yetki verinde yapalım. 
M. VEDAT ÖNFAL (Devamla) — Hüküme

ti komünizmle bilgili, şuurlu ve kararlı bir mü
cadeleye davet ediyor, tekraren Devletin önem
li noktalarına getirilmiş komünistlerin biran 
önce temizlenmesini diliyoruz. 
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Anarşi teşvikçisi öğretim üyelerinin üniver
sitelerden sökülüp atılması hususuna hükümetin 
bir defa daha dikkatini sekiyoruz. 

Siyasî istikrarın temini 'bakımından Anaya
sada gerekli değişikliklerin tüm halinde düşü
nülerek biran önce gerçekleştirilmesini gerekli 
görüyor ve P&rtüerarası Komisyonun çalışma
larına d:vam etmesinde fayda mütalaa ediyo
ruz. 

iSon günlerde siyasî hayatımızda yaratıl
mak istenilen sisli havanın biran önce dağıtıl
ması lâzımdır. 

Rejimi ve Devleti dar boğazlara sıkıştır anla
rın, bir demokrasi ve hürriyet havarisi rolünfe 
imalı sözlerle havayı bulandırması ne kendirleri
me, ne cb -memlekete fayda getirecektir. 

Meni'ıeket ve milletin hizmetinde olduğunu 
iddia edenler, tenden sonra tufan zihniyetinden 
sıyrılmalıdırlar. 

Demokrasi açıklık rejimidir. Siyasî partferı 
ve hükümeti açık olmaya, açık konuşmaya da
vet ediyoruz. 

Demokratik Parti Devlet ve. rejim düsnıa?ı-
larının her zaman karşısında olmuştur, karşısın
da olmaya devam edecektir. 

'Grubum adma Yüce Meclse saygıTar suna
rım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — M. G. P. Grubu adına Sayın En
ver Bahadırlı, buyurunuz. 

M. O.'P. GRUBU ADINA ENVER BAHA-. 
DÎRLI (C. 'Senatosu Hatay Üyesi) — Saym Bal
kan, 

Aziz arkadaşlarım; 
Hükümet, Millî Güvenlik Kurulu tavsiyesi

ne uygun olarak, 11 ilde evvelce ilân edilmiş 
/Sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre ile uzatılması 
kararını vermiş ve bu kararını T. B. M, M. v.m 
tasvibine sunmuş (bulunmaktadır. 

Millî Güven Partisi Grupları, memMsetfıı 
içinde bulunduğu şartları değerlendirdikten 
sonra, hükümet teklifinin destekleaımıssi icaî^et-
tiği sonucuna varmıştır. 

'Sılayönetimin ilk ilânında ve bundan önce
ki uzatma kararlarının müzakereleri sırasında 
belirtmek fırsatını bulduğumuz gibi, hükümet 
ve parlamento, iSıkıyönetim kalktıktan sonra 
yeniden çok ağır şartlar doğmasını önleyecek 
bütün idarî ve hukukî tedbirleri almak zorunda
dır. 

Bir ihukuk devleti olan Türkiye Cumhuriye
tinde alınması gerekli hukukî tedbirler arasın
da, Hükümet Pransa'dakine benzeyen Devlet 
Gevenlik Mahkemeleri kuruluşuna hukukî im
kân hazırlanmasını da öngörmüştür. 

Hükümetin Anayasada yapılmasını Yüoe 
Meclisin takdirine sunduğu 5 değişiklik konu
sunda birincisini, Güvenlik Mahkemeleri kuru
luşu teşkil etmektedir. . 

Hükümet, Anayasa değişikliği hususunda, 
hazırlanmış metinler getirmemiş, sadece ihti
yaçları ortaya koyarak bunların Mecliste gru-
bv. bulunan siyasî partilerce değerlendirilmesi 
isteğinde bulunmuştur. 

Bilindiği gibi, İstanbul'da Florya toplantı
sında görüşülen konuların mahiyetleri kamu 
oyuna açıklanmıştır. 

Hükümet tarafından açıklanan kısa gerek
çede Devlet Güvenlik Mahkemesiyle ilgili Ola
rak şöyle denilmekteydi: 

«Anayasamızın 32 nci maddesi, kanunî yar
gı yolunu göstermiş ve «hiç kimse kanunen ta
bi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne 
çıkarılamaz» demiştir. Hukuk devletinin bu 
temel ilkesi mutlaka korunmalıdır. Ancak, Dev
let güvenliği aleyhine olan ve kanunla belli 
edilecek bazı ağır suçların işlenmesi halinde, 
suçlular hakkmJda süratle hüküm tesis edecek 
güvenlik mahkemeleri teşkil edilmediği takdir
de, Sıkıyönetimin kaldırılması gecikmekle kal
mayacak, ağır şekilde bozulmuş olan huzur 
ve güven duygusunun tesisi de hemen hemen 
imkânsız olacaktır. 

Memleketimizin jeopolitik durumu, Fran
sa'ya nazaran hiç de mjisait sayılmaz. Fran
sa, güvenlik mahkemesini, her halde demok
rasiden sapmak niyetti ile değil, hür düzeni ve 
daha önemlisi Fransa'yı kurtarmak için kur
muştur.» 

Aziz arkadaşlarım, 
Anayasa ile ilgili değişiklik teklifleri, geçen 

yıl olduğu gibi, Parlamentoda grubu bulunan 
partilerin eşit sayıdaki temsilcilerimden kurulu 
Partilerarası Komisyonda incelenmiş ve varılan 
sonuçlar partilerin yetkili organlarının kararı
na sunulmuştur. 

Hükümetin ortaya koyduğu ihtiyaçlar üze
rinde Partilerarası Komisyon, aslında, görüş 
birliğine varmıştır. Partilerarası Komisyonun 
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kaibul ettiği usul gereğince, görüşmelerini tam 
bir mahremiyet içinde yürütmüş ve çalışmala
rı hakkında kamu oyuna kısa bilgiler vermekle 
yetinmiştir. 

Partilerarası Komisyonun benimsediği gö
rüşler bakımından temelde ihtilâf yoktur. 

Parlamento çalışmalarında verimi artırıcı 
hukukî tedbirlerin alınmasında da, siyasî par
tilerin Anayasa Mahkemesince amelî güçlükler 
ve imkânsızlıklar yaratmayacak şekilde denet
lenmesinde de, idarenin eylem ve işlemlerine 
karşı açık olması gerekli yargı yolunun işleme
sinde de, üniversitelerimizde bilim ve öğretim 
hürriyetinin korunmasında da Partilerarası Ko
misyon ve siyasî partilerimiz mutabıktır. 

Millet Meclisinin ve Parlamentonun ayrı 
ayrı toplanarak görüştüğü konulardan bazıla
rının birleşik toplantıda ele alınabileceği, siya
sî partilerin Anayasa Mahkemesince amaca uy
gun denetim usullerinin yeniden düzenlenmesi 
gerektiği hususlarını kabul etmiş olan partiler, 
bu konularla ilgili Anayasa hükümlerinde dü
zeltme yapılmasını benimsetmiş bulunmaktadır
lar. 

Anayasanın idarî yargı ile ilgili 114 ncü ve 
üniversitelerle ilgili 120 nci maddesi hükümleri 
bakımlarından da parti görüşleri birleşmiş, yal
nız, Anayasa hükümlerinin doğru yorumlan
ması ve uygulanması için mutlaka bir değişik
lik yapılması icalbetmeyeceği görüşü de öne sü
rülmüştür. ihtiyacın Danıştay Kanunu, Ba
kanlıklar Kuruluş kanunları ve Üniversiteler 
Kanunu gibi kanunlara açık ve yeterli hükümler 
konmak suretiyle karşılanmasını mümkün gö
ren görüşler. Hükümet teklifine esas itiba
riyle aykırı değildir. v • 

Partilerarası Komisyon, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kuruluşu konusunda da birleşmiş 
ve fakat bu mahkemelerin hâkim ve savcıları
nın tâyini hususunda değişik fikirler ileri sü
rülmüştür. 

Anayasada Hükümet teklifi dışında da A. P. 
ve D. P. tarafından bazı değişiklik teklifleri 
yapılmış, C. H. P. bunlardan bir kısmının gün
deme alınıp görüşülmesine mutabakatını bildir
miştir. 

Millî Güven Partisi temsilcileri, ortaya atı
lan her teklifin gündeme alınıp müzakere edil
mesinde sakınca görmediklerini, bir konuyu 

gündeme almanın, o teklifi önceden kabul ve* 
ya ret anlamı taşımayacağını ifade etmişlerdir. 

Partilerarası Anayasa değişikliği çalışmala
rını burada Sıkıyönetimin iki ay daha uzatıl
ması müzakereleri sırasında hatırlatmaktan 
maksadımız, bu konuda Partilerarası Komis
yonda veya Hükümetle partilfirarasmda büyük 
ihtilâflar olduğu tarzındaki haberlerin yanlış
lığını ve bu yanlış haberlerden doğan endişele
rin yersizliğini belirtmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sıkıyönetimi memleketimiz için bir devam

lı rejim olarak düşünemeyiz. Sıkıyönetim her 
demokratik devlette olduğu gibi, bizim için de 
şüphesiz bir hukukî müesese niteliği ile anlam 
ve değer taşır. Fakat, unutmamalıdır ki, Sı
kıyönetimde yalnız hakların kısıtlanması değil, 
durdurulması da söz konusudur. 

Biz inanıyoruz ki, hürriyetten yana, hür 
düzenden yana olan herkes ve her kuruluş bir 
istisna rejimi olan Sıkıyönetimin bir an önce 
ortadan kaldırılmasını sağlayıcı tedbirlerin alın
masına yardımcı olmak durumundadır. 

Bu tedbirler alınmaksızın Sıkıyönetimin kal
dırılamayacağı açıkça bellidir. 

[Sıdayönetimin karşılığı, demokratik reji
min normal işlediği ve memleket huzurunun 
kanun hakimiyeti ile sağlandığı bir ortamın 
avdet etmesi demektir. 

Türk vatandaşı, kanun hakimiyetinin ku-
rulamâmasmdan, huzurun alabildiğine bozul
masından, anarşinin başgöstermesinden o de
rece bıkmıştır ki, bugün Sıkıyönetim dışında
ki yönetimin, adeta bir (gevşek yönetim), bir 
(ciddiyetsiz yönetim) olacağı endişesini duy
maktadır. Bu endişeyi gidermeye mecburuz. 

Devlet hayatında anarşinin yeri yoktur. 
Anarşi her şeyden önce hür yaşamayı, kuşku
suz-ve korkusuz yaşamayı imkânsız kılar. 

Bu bakımdan Millî Güven Partisi, bu güne» 
kadar olduğu gibi, anarşiyi kesinlikle önleye
cek çok yönlü tedbirlerin hür demokratik dü
zen içinde alınmasını istemekte ve bu tedbirleri 
destekleyeceğini ifade etmektedir. 

Türk toplumunun huzuru, Türk Devletinin 
tehlikelerden korunması için alınacak her ted
birle beraber olduğumuzdan, Millî Güven Par
tisi Grupları, Sıkıyönetimin iki ay daha uza
tılma karanna olumlu oy kullanacaktır. 
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Millî Güven Partisi T. B. M. M. Grubu adı
na Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (M. G. P. 
Grubu sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
Bülent Ecevit, buyurun. 

0. H. P. GRUBU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Zonguldak Milletvekili) — Sayın Başkan, 
T. B. M. M nin sayın üyeleri: 

Sıkıyönetimin 11 ilde birden bu kadar uzun 
süre yürürlükte kalmasını, şimdi de iki ay 
daha uzatılmak istenmesini, C. H. P. Grubu 
sakıncalı bulmakta ve kaygı ile karşılamakta
dır. 

Bazı illerde şiimdiye kadar hiç bir önemli olay 
görülmediğine göre, 11 ilden bir kaçında olsun 
Sıkıyönetim kaldırılabilirdi düşüncesindeyiz. 
Fakat bu yola da gidilmemiştir. 

Sıkıyönetimin bu kadar uzaması, giderek, 
kaldırılmasını zorlaştırıcı bir etken de olabilir. 
Çünkü Sıkıyönetim uzadıkça ve memleketin iç 
güvenliğinden sorumlu olan kuvvetlerin, kuru
luşların bazıları, bir kısım yetkilerini ve so
rumluluklarını kullanamaz durumda tutulduk
ça, bu kuvvet ve kuruluşların görev yapma 
yetenekleri azalabilir. Sıkıyöneıtim kalktığında 
bu kuvvet ve kuruluşların yeterince etkili ola
mayacakları kuşkusu yaygınlaşa/bilir. 

Başlıca sanayi bölgelerimizi de kapsayan 
illerde Sıkıyönetimin ve bazı Sıkıyönetim ya
saklarının uzun zamandır yürürlükte kalması, 
yeni sosyal ve ekonomik sorunlar da doğurmak
tadır. örneğin, bir yandan sosyal ve ekonomik 
alanda yeni reformlar yapılmava uğraşılırken, 
öbür vandan, yıllar önce gerçekleşmiş bir re
formun, işçi hakları alanındaki reformun, 
grev yasaklan nedeniyle büyük ölçüde etkisiz 
kalması gibi bir durum ortaya çıkmıştır. Bu 
durum ver yer işçilerin istismarına ve mağdur 
edilmesine yol açmaktadır. Canlı bir sanayi 
merkezi olan İzmir'de grev yasağının kaldırıl
ması fröze alınabildiğine göre, başka Sıkıyöne
tim bölgelerinde de böyle bir yumuşama her 
halde sağlanabilirdi. 

Gerçi bir süredir Sıkıyönetim bazı bakım
lardan varlığını daha az duyurur duruma gel- i 

mistir. Ancak, böyle bir gelişme sevindirici sayıl- i 
sa bil© olağan üstü bir yönetim (biçiminin nerede 
ise olağan yönetim sayılmaya başlamasından 
doğacak büyük sakıncaları ortadan kaldırmaya 
yetmez. | 

Kaldı ki, bir süredir görünüşte meydana ge
len bu farklılığa rağmen, bazı konularda uy
gulama gitgide sertleşmekte ve demokratik hu
kuk kuralları açısından kaygı uyandırıcı nite
lik edinmektedir. 

Bu türlü üzücü ve kaygı uyandırıcı uygula
maların bazı örneklerini, 9 Eylül günü düzenle
diğim basın toplantısında ve Sayın Başbakanın 
cevabı üzerine verdiğim bir demekte açıklamış
tım. Bu konularda Sayın Başbakanın kamu 
oyu önünde verdiği cevapların beni tatmin et
tiğini söyleyebilecek durumda olmadığıma üz
günüm. Elimizdeki bilgiler ve belgelerle Saym 
Başbakanın söyledikleri arasımda önemli avrı-
lıklar vardır. 

Ancak bu konuların açıkta tartışılmasını 
şimdilik bir noktada kesmenin ve Hükümetle 
ilk fırsatta temas kurarak, bildiklerimizi, kay
gılarımızı ve önerilerimizi önce doğrudan doğ
ruya Hükümetle görüşmenin daha uygun olaca
ğını düşünüyoruz. Böyle bir görüşmede, hu
zur bozucu bir ortam doğmasına yol açmaksı
zın Sıkıyönetim süresinin kısaltılabilmesi için 
de bazı yapıcı önerilerde bulunabileceğimize 
inanıyoruz. 

Hükümetle yapacağımız temaslardan makul 
bir süre içinde olumlu sonuçlar alınmaya başla
mazsa, kaygı duyduğumuz konular üzerine, 
Mecliste ve kamu oyu önünde daha açık olarak 
eğileceğimiz tabiîdir. Fakat buna ihtiyaç kal
mayacağını, Sıkıyönetim ile ilgili sorunlara 
kısa zamanda iyi niyetle çözüm bulunabilece
ğini umuyorum. 

Hükümetin, bizce çok haklı nedenlere da
yanmasa bile, 11 ilde birden Sıkıyönetimin 
uzatılmasına zorunluk duvması, elbette bir 
ağırlık taşır. Fakat, Sıkıvönetimin uzayıp 
gitmesinden ve bazı uygulamalardan duvduğu-
muz kaysn ve huzursuzluk gideriİTne'likce, hiç 
değilse hafifletilmedikçe, 11 ilde birden Sı
kıyönetimin uzatılması sorumluluğuna grubola-
rak katılmayı da mümkün görmüyoruz. 

Bu nedenle Grubumuz, Sıkıyönetimin uza
tılması konusunda şimdilik her hangi bir bağ
layıcı karar almamayı, Hükümetle yapacağımız 
temasların sonuçlarına ve uygulamaların bun
dan sonra alacağı biçime göre, yakın zamanda 
durumu yeniden gözden geçirmeyi uygun bul
muştur. 
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Kaygı ve huzursuzluk duyduğumuz sorunla
rın ayrıntılarına şimdilik girmeksizin, 0. H. P. 
Grubunun görüşlerini ve durumunu böylece 
açıklamış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden 
önce Demokratik Parti Grubu adına konuşan 
sayın arkadaşımızın, partimize yönelttiği bir 
soruyu da cevaplandırmak isterim. 

Aslında yeri olmamakla beraber sayın söz
cü, konuşmasında uzun uzadıya Anayasa deği
şikliği konularına da değinmiş ve konuşması
nın bu bölümünün bir yerinde şöyle demiştir: 

«C. H. P., lötedenlberi düzen değişikliği ister. 
Ama ne tarz bir düzen değişikliği istediği ve 
bu düzeni ne şekilde gerçekleştireceği yolunda 
bugüne kadar açık olmamıştır. Şimdi, Anaya
sa değişikliği yapılıyor, şayet düşündükleri 
düzen değişikliği hukukî bir değişiklik ise el
bette Anayasa değişiklikleriyle gerçekleşmesi 
mümkündür. Ancak, düzen değişikliği iste
yenler; Anayasada değişiklik yapılmasına da 
taraftar görünmüyorlar. O halde düşündükle
ri düzen ne tarz bir düzendir? Hukuk dışı 
doktriner bir değişiklik arzulan mı vardır?» 

Sayın Demokratik Parti Sözcüsünün grubu
muza yönelttiği kuşkular ve sorular bunlardır. 
Aslında Sıkıyönetimle bir ilgisi bulunmamakla 
beraber, o vesile ile buraya getirilen bu ko
nuda söyleyeceklerim kısaca şunlardır: 

C. H. P. nin düzen değişikliği istemesi, fakat 
1961 Anayasasında köklü değişiklikler isteme
mesi bir çelişki değildir. Çünkü, C. H. P. Tür
kiye'de 1961 Anayasasının öngördüğü insanca 
ve adaletli bir düzenin biran önce kurulması
nı istemektedir. (C. H. P. sıralarından alkış
lar, «Bravo» sesleri.) 

O arada, örneğin; herkesin yaşama, maddî 
ve manevî varlığını geliştirme haklarını kâğıt 
üstünde bırakmayacak, en uzak dağ köyündeki 
en yoksul köylü çocuğunu da yeteneği ölçüsünde 
eğitini görme ve yükselme olanağına kavuştu
racak bir düzen istemekteyiz. Toprak mülki
yetinde ve toprağı işleme olanağında adalet 
sağlayacak ülkemizde topraksız veya toprağını 
gereğince işleyemeyen köylü bırakmayacak bir 
düzen istiyoruz. 

Herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir 
yaşayış seviyesi sağlayacak, bir avuç insanın 
aşın refahına karşılık büyük çoğunluğu yoksul 

bırakmayacak bir düzen istiyoruz. (0. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Tarımla uğraşanlardan büyük bir kısmının 
emeğini,, bir avuç aracı ile tef edinin sömürdüğü 
bir düzen yerine, bütün köylülerin emeklerinin 
hakkını alabilecekleri bir düzen işitiyoruz. 

özel teşebbüslerin millî iktisat gereklerine 
ve sosyal amaçlara uygun çalışmasını sağlaya
cak bir düzen istiyoruz. 

Doğal kaynaklarımızın kamu yararına de
ğerlendirileceği bir düzen istiyoruz. Ayrıca, 
herkesin düşünce ve kanaatlerini söz, yazı ve 
resimle ve başka yollarla serbestçe açıklaya
bileceği ve yayabileceği gerçekten özgür bir 
düzen istiyoruz. 

Bunları istemek, yürürlükteki Anayasanın 
değişmesini değil, uygulanmasını, savsaklan
madan, yozlaştmlmadan uygulanmasını iste
mektedir. (0. H. P. sıralarından alkışlar, «Bra
vo» sesleri. 

Bunları nasıl gerekleştireceğimizi de; resmî 
parti yayınlan ile açıklamış bulunuyoruz. 

Sayın, Demokratik Parti Sözcüsünün bilgi
lerine sunanm. 

Yüksek Meclisi saygı ile selâmlarım. (C.H.P. 
sıralanndan şiddetli ve sürekli alkışlar, «Bra
vo» sesleri.) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Gru
bu adına Sayın Orhan Dengiz'de, buyurun 
efendim. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
(Senatör ve milletvekilleri; 

Bundan 17 ay evvel 11 ilimizde ilân edilen 
sıkıyönetimin 9 ncu defa uzatılması ile ilgili 
müzakereler dolayısıyle Adalet Partisi grupla
rının görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyonım. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Sayın Başkanını ve değerli senatör ve milletve-
killertoiı saygılarımla selâmlarım. 

iSayın senatör ve milletvekilleri; 

Hür demokratik Cumhuriyetimizi bir ihtilâl
le yıkarak yerine Marksist, Leniriist ve Maoist 
lh!)r Devlet kurmak amacıyle faaliyet gösteren 
komünist anarşistlerin bertaraf edilmesi mak-
sadıyle 26 Nisan 1971 de ilân edilen sıkıyöne
tim bugüne kadar devam etmiştir. Bu müddet 
oldukça uzundur. Bu uzun müddet içinde Hü
kümet sorumluluğu altında yönetilen sıkıyöne-
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timde 'Silâhlı Kuvvetlerimde mensupları dikkat
li bir görev ifa etmişlerdir. Bu görevde alınan 
sonuçlardan genel olarak memnun olmamak 
mümkün değildir. Şu kadar ki. ancak iş bitmiş 
de değildir. Anarşi yuvaları bulunmuş, faulle
rin büyük bir kısmı yakalanmış suçluların bir 
kısmı mahkemelere verilmiş, mahkûm olmuştur. 
Bir kısmının ise mahkemeleri devam etmekte 
ve mahkemelere sevk • muameleleri ikmal ha
linde bulunmaktadır. Mevcut adlî usuller içe
risinde bu işlerin daha da uzayacağı anlaşılmak
tadır. 

Bunun yanında, ele geçen anarşistlerin 'baş
ları ve asıl destekleyici kitle ortada görünme
mektedir. Gayet tabiîdir ki, devletin güçlü 
kuvveti karşısında anarşistlerin fikirdaşları 
yer altına sığınmaktan başka çare bulamamış
lardır. Mühkn olan iş, devletin, bunların bir 
daha yer yüzüne çıkmayacak bir ortama, ka
vuşturulması işlidir. 

Bütün bunlar sıkıyönetimin bir müddet da
ha devam etmesi gerektiğinin mucip sebepleri 
olarak söylenebilir. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetim idaresi, 
Anayasa içerisinde bir idaredir. Fevkalâde za
manlarda müracaat edilen bir idare tarzıdır. 
Bu idarede hürriyetler kısılmaktadır. Hürriyet
lerin kısılması ilanihaye devam edebilir mi? 
Hür demokratik Cumhuriyete inanmış ve bağ
lanmış 'Türk Milleti, bu uzun kısılmayı kabul 
edemez. Ancak, Milletimiz hür demokratik Cum
huriyeti her türlü badireden kurtarmak maıksa-
dıyle ilân edildiğini bildiği sıkıyönetime bir 
müddet müsamahalı bir gözle bakmayı, Dev
letin bekası için zarurî sayabilir. Esasen, sı
kıyönetimi yönetenler, rejimin bekası ve hür
riyetin manasının hudutları içinde, hürriyetle
rin kısıtlanmasını asgarî hudutta tutmakta, za
ruretlere göre tedbirlerini almakta ve ihtiyaç 
kalmadığı zaman da, hiçbir Kimsenin talebi ol
madan serbestliği iade etmektedirler. Bu du
rum .milletin gözünde kaçmamakta ve mem
nuniyetle karşılanmaktadır. 

Bugünün umumî siyasî atmosferi bu olmak
la beraber, Cumhuriyetimizin 50 nci yılma yak
laştığımız şu sırada, Atatürk'ün kurduğu Cum
huriyeti düşünerek, içimizde'ki burukluğu da 
ifade etmeden geçemeyeceğiz. 50 nci yılda daya
naksız, ahenkli, inançlı, kuvvetli, hür demok

ratik bir ildare tarzını istemek ve yaşamak mil
letin hakkı değil midir? 17 aylık Sıkıyönetim 
tatbikatına rağmen, neden hâlâ hedefe ulaşa
madık?. Neden normal bir siyasî atmosfer içi
ne giremedik. 

ihtilâlcilere veya yer altına çekilmiş destek
leyicilerine karşı maddî ve manevî mücadele, 
millî bir mücadeledir. Bunlar kim olursa olsun, 
hepsi Devletin, demokratik Cumhuriyetin düş
manlarıdır. Düşmana karşı Meclisi, Hükümeti, 
Ordusu, Devletin bütün diğer kuruluşları bir 
tek cephe olup, savaşmak kudreti zaıfa mı uğ
radı da, bu iş bitmiyor? Yoksa mevcut usuller 
mi kifayetsizdir de çabuklaşamıyor? Sıkıyöne
timin iki ayda bir uzatılmış olması, Devletin 
zaıfı anlamına gelmez mi? 

Çok değerli arkadaşlarım; bütün bu sualleri 
soruşum, Devletin bu meş'um hareketin haikkın-
dan gelemeyeceğinden şüphemiz olduğu için 
değildir. Artık bu defteri kapamanın zamanının 
geldiğini ve hattâ geçtiğini ısrarla ifade etme
me bir mesnet bulmak içindir. 

'Sayın parlamenterler; Sık] yön etimin ilânın
dan beri görüldüğü ve bilindiği gibi, Parlamen
to - Hükümet - Ordu ve diğer müesseseler el
birliğiyle bir çalışma içine girmişlerdir. İyi 
neticeler alınmıştır.. Anayasada yapılan deği
şiklikler, bununla ilgili çıkarılan kanunlar bu
na bir misaldir. 'Bu çalışmalardan memnun olan
lar da vardır, olmayanlar da vardır, işte bu
nun içindir ki, bu işin sonuna ulaşılaımaımak-
tadır. Kanaatimizce, hâlâ teşnis ve tedavi bir
liğine varılamamış olması, bu işi uzatmaktadır. 
Tabiîdir ki, bu durumda da sıkıyönetim devam 
etmektedir. 

Bugün silâhlı anarşistler yerine, Devletin 
kuruluşunu, işleyişini beğenmeyen yeni Devlet 
yıkıcıları, Devlet bozucuları türemiştir. Hür de
mokratik Cumhuriyeti yeni kalıplara sokmak, 
dejenere etmek isteyen kişiler, gruplar türemiş
tir. Türk Milletinin reylerini teraziye koyup 
tartarak değerlendirme usulünün mucitleri tü
remiştir. Bu yeni usulle, yeni tip Devlet ve mü
esseseler kurulması gerektiği ileri sürülmekte
dir. Böylece Türk Milletini, Türk Devletini; hu
kuk, ilim ve modern devlet kelimeleri arkasına 
saklanarak yeni bir bölme yolunu tutanlar var
dır. içimizde veya dışımızdaki rejim düşman
ları, hücum ettikleri bir yerde kudretli devleti-
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mizi yıkamayınca, bir diğer yerden yeni ve ye
ni tip hücumlara geçmektedirler. Devletimiz bü
tün bunlara karşı güçlüdür. Gücünü göstermiş
tir. Gayet tabiîdir ki, bundan sonra da göstere
cektir. 

Kafalarında devlet yıkıcılığından başka bir 
vasfı olmayan rejim düşmanları bir zamanlar, 
Adalet Partisi iktidarı değişirse, her şey düzelir, 
demişlerdi. Bunlar Devleti iktisadî bir batağın 
içinde göstermişlerdi. Bu hâdiselerin sebepleri. 
bunlardır diyorlardı, iktidar değişti, anarşik ha
reketler durmadı. Devletin iktisadî gücü, kuv
veti, daha önce alman tedbirler manzumesine 
dönülmek ve kabul edilmek suretiyle ortaya çık
mıştır. Şimdi nispî bir sükûn var. Anarşistler or
tada görülmüyor, ama yeraltı yeni bir taktiğin 
peşindedir. Bu yeni taktiği, Yüce Meclislerin ve 
Hükümetin dikkatine sunmak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Komünizmin Cumhuriyet üzerine saldırısı, 

çeşitli zamanlarda, çeşitli şekillerde olmuştur. 
Bunlar ortadan kaldırılmış ve fakat yine ol
muştur. Ş '̂mdi de ortadan kaldırılacaktır, fakat 
bu mücadele yapılırken, hasma taviz verilmeme
li, asla hoş görünmek suretiyle yapılmamalıdır. 

Anarşiyi tesirsiz hale getirmek için yeni ka
nun ve tedbirlere ihtiyaç vardır. Mutlaka var
dır. Aksi halde, Anayasa değişikliğine lüzum 
hâsıl olmazdı. Kanunların hürriyetleri boğması 
düşünülemez. Biz Adalet Partililer, hürriyetle
rin temeline dokunan kanunların hiçbir zaman 
yanında olamayız. Çıkarılacak kanunlar ve alı
nacak tedbirler; hürriyetleri boğmak için de
ğil, korumak için olacaktır. Esasen anarşik faa
liyetlerin kökünün kazınması mümkün değil
dir. Ancak, bunları tesirsiz hale getirmek müm
kündür. Bugün artık şu anlaşılmıştır ki; öfke
nin, münaferetin ve hâdiseleri ters göstermenin 
ve görmenin memlekete faydası kalmamıştır. 
Geçen hadiselerin içinden; insan haklarına da
yalı demokratik cumhuriyeti, sistemde mevcut 
bulunan boşluklarını doldurarak, işler hale ge
tirerek ve devletin otoritesini aşındırma yarı
şından milletin ve memleketin ne kadar zarar 
gördüğünü öğrenerek çıkarsak, memlekete fay
da sağlamış oluruz. Rejimimizin ve Devletimizin 
bekası düşüncesi, bugün herkesin omuzları üze
rindedir. Bunu hepimiz ne kadar çabuk idrak 
edersek, o kadar çabuk selâmete ulaşabiliriz. 

Şunu hemen ifade edeyim ki; bugün fera
gat ve fedakârlıkla vazife gören Türk Silâhlı 
Kuvvetleri ile, Devletin emniyet kuvvetleri ve 
idare mekanizması, hiçbir tereddüde uğrama
dan, şevklerini kaybetmeden, morallerini boz
madan görevlerini ifaya devam etmelidirler. 
Bunların Cumhuriyeti, kanun devletini, nizamı 
koruma çabaları hiçbir sorumlu kimse tarafın
dan muaheze olunamaz. 

Bu çaba içinde bulunan görevlileri millet, 
Büyük Meclisler ve gruplarımız daima bütün gü
cüyle desteklemeye devam edecektir. «Girişilen 
mücadelede netice alınacak mı, alınmavacak mı» 
diye bir soruyu sormak, kimsenin aklından geç
memelidir. Devletin herkesten güçlü olduğu, 
Devlet düşmanlarını daima alt edeceği sonunda 
görülecektir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Birinci merhale; sıkıyönetimi başarıya ulaş

tırmaktır. Karşılaştığımız tehlike, kızıl tehlike
dir. Bunu bertaraf edebilmek için antikomünist 
bir tavır içinde olmaya mecburuz. İkinci mer
hale; memleketimizin sıkıyönetimsiz idare edile
bilmesini temin eden Meclis - Hükümet çalışma
larının süratlendirilmesi me^halesidir. Bu yapıl
mazsa, bugün yaşadığımız olağanüstü hal daha 
büyük olağanüstü sıkıntılara dönüşür. 

Sayın senatör ve milletvekili arkadaşlarım, 
Bugünkü olağanüstü halin içinde, temelinde, 

Anayasa ve rejim meselesi vardır. Var olduğu 
meydandadır. Anayasanın bir defa değişmesi, 
bir daha değişme yolunda bulunması, bunu gös
terir. Anayasa ve rejim meselesi Devlet mese
lesi haline gelmeden, memleketimizin idaresin
deki güçlükleri demokratik cumhuriyet esasları
na sadık kalarak izale etmeye mecburuz. Devle
timizin, iktisadî ve sosyal hayatımızın yeniden 
düzenlenmesi şarttır. Bu düzeltme ihtiyacı, anar
şinin sebebi değildir. Olamaz. Çünkü, anarşik 
hareketlerin temelinde bunları düzeltmek değil, 
yıkmak fikri vardır. Vuzuhsuzluğu, yanlış teş
hisleri, yanlış çareleri bir tarafa atıp beraberce 
bir açıklığa kavuşmaya mecburuz. Ne istiyoruz?.. 
Nereye varmayı istiyoruz?... Bunu beraberce tâ
yin etmeve mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devletin kudreti, milletin beraberliği ve bü

tünlüğü, vazgeçemeyeceğimiz yegâne şarttır. 
Çok partili hayata girdiğimizden beri geçen 26 
yılda büyük tecrübe sahibi olduk. Bu geçen yıl-
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lan, rejim, ekonomi ve istikrarlı bünyeye ka
vuşturmak bakımından çok iyi değerlendirebi-
liriz. Kendimize olan güven duygumuzu muha
faza ettiğimiz, değerimizi, değerlerimizi muha
faza ve kabul etmeyi öğrendiğimiz zaman, der
din köküne inebilir, netice alabiliriz. Büyük 
Türk Milletinin kayıtsız şartsız hâkimiyeti ve 
onun neticesi olan Yüce Meclis, her türlü ted
biri ve çareyi zaman geçirmeden bulacak olan 
yegâne kudrettir. Yüce Meclis bunlan süratle 
bulmalıdır, bulmaya da mecburdur. 

İnsan haklanna dayalı, hür demokratik ni
zamı yeterince ahenk ve otoriteye kavuştura
cak tedbirler alınması, hem buhranın sona er
dirilmesi, hem de tesis edilecek istikrarın sü
rekliliği bakımından fevkalâde hayatî önemi ha
izdir. Tedbir bulmayı ve tedbir alabilmeyi ba
şarmalıyız. 

Çok sayın arkadaşlarım; bu vesileyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli Baş
kan ve üyelerini en derin saygılarımla selâm
lıyorum. (A. P. sıralanndan «alkışlar.») 

BAŞKAN — C. P. Grubu adına Sayın 
Sezai Orkunt, buyurun. 

0. P. GRUBU ADINA SEZAİ ORKUNT 
(İstanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin sayın üyeleri; 

11 ilimizde Sıkıyönetimin 9 ncu kez 2 ay 
süre ile uzatılması hakkındaki Hükümet gerek
çesini dinlemiş bulunuyoruz. 

Meseleleri, kamuoyuna açık ve kapalı yön
leriyle vakıf Hükümetlerin getirdiği bir uzatma 
önerisini, en aşağı Hükümet kadar bilgiye sa-
hibolmadan, Sıkıyönetimi birkaç üde veya ta-
mamiylıe kaldırma gibi bir iddia ile bu kürsü
lerde konuşmak elbette mümkün değildir. Bu 
itibarla Hükümet Önerisini bütün ciddiyeti ile 
mütalaa ederek ve uzatma zaruretine inanarak 
Sıkıyönetimin 2 ay daha uzatılmasına olumlu 
oy vereceğimizi peşinen beyan etmek isteriz. 

Anlayışımıza göre bugünkü ve yalan gele
cekteki sorun, Sıkıyönetimin kaldırılması veya 
mükerreren uzatılması meselesi değildir. Asıl 
mesele, dünyadaki siyasî, nüfuz mücadeleleri
nin en önemli mihraklarından biri olan Or
ta - Doğu coğrafyasında yer alan Türkiyemizin 
maruz kalacağı aşın akımların siyasî, sosyal 
ve ekonomik çözüm yollariyle nasıl önlenebi
leceği keyfiyetidir. 

Şurası bir gerçektir ki, Türkiye Orta - Do
ğudaki bu coğrafî mevkii dolayısıyle iç ve dış 
baskılarla sosyalist kampa çekilmek istenecek 
ve bu baskı hiçbir zaman kalkmayacaktır. An
cak, bu baskının etkisiz bir hale getirilmesi 
mümkündür. Bunların başında siyaset yelpaze
sinde yer alan partilerin sağ ve sol kanatlarını 
fikrî sızmalardan ve eylemlerden korumalan 
ve bunlan teşvik eden tutum ve davranışlardan 
sakımnalan gelir. Bu yapılmadığı takdirde re
jimin devamlı tehdit ve tehlikelerle karşı kar
şıya kalacağını ifade etmek herhalde gerçek dı
şı olmayacaktır. 

^Türkiye'den başlayarak Japonya'ya kadar 
uzanan bu tehlikeli şerit üzerinde sosyalist dev
rim için çalışan unsurların devrim stratejileri 
Yüce Meclisinizce defalarca tekrarlandığı • için 
malumdur. Buna rağmen ben bir kere daha bu
nun bazı noktalarına ve bir örneğine temas et
mek isterim. 

Sosyalist devrim bir tarafta silâhlı eylem yo
luyla yürütülürken diğer taraftan da barışçı 
yaklaşım yoluyle gerçekleştirilmek istenmekte
dir. Bu yol, orta sınıfa mensup bazı aydınlann 
liderliğinde işçi ve köylünün eğitilerek yapacak
tan ümidedilen devrimdir ve bu devrim de; ge
lişmekte olan veya az gelişmiş olan ülkelere 
karşı içten ve dıştan girişilen bir harekettir. Bu 
politika ve propaganda 1955 yılından sonra 
bütün Güney ve Güney - Doğu Asya ülkelerin
de görülmüş bir stratejidir ve uygulamalan da 
yapılmıştır. 1957 yılında örneğin Burma'da ve 
Burma'nın başkentinde demirperde gerisi Hü
kümetlerden birine mensup bir diplomatın Ba
tıya ilticası ile yaptığı açıklamaya göre sosya
list devrim stratejisi şöyledir: 

Güney Asya ülkelerinde yeraltı faaliyetleri 
ve silâhlı eylem yoluyle bir Devleti ele-geçir
mek artık mümkün değildir. Bu ülkelerde mil
lî Hükümetler halklarının desteğini bulmakta 
ve silâhlı kuvvetleri de her hareketi kolaylıkla 
bastırabilmektedir. Bu itibarla illegal faaliyet
lerin legal faaliyetlere dönüştürülmesi sağlan
malıdır. Ortam ve ülke kanunları müsaitse bir 
komünist parti kurulmalı, ülke kanunlan mü
sait değilse sol eğilimli partilere sızma ve yer
leşme yolu aranmalı ve haberleşme araçlarına 
geniş bir şekilde sahibolunmahdır. 

Bu barışçı yoklaşım stratejisi, örneğin, Sey
lân'da uygulanmış ve iktidar partisi içine sızı-
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larak Meclislere üye sokulmuş ve fakat iktida
ra ağırlık koyacak bir seviye elde edilememiş
tir. Bu yolda beklenen başarı elde edilemeyince 
bilindiği gibi 1970 baharında silâhlı eylem yo-
luyle Devlet ele geçirilmek istenmiş; fakat bu 
harekette başarıya ulaşamamıştır. Buna ben
zer karma taitbikat Türkiye'de de 1988 de baş
layarak tekrarlanmış ve detayı safha safha ka
muoyunun gözleri önüne serilmiştir. 

Herkes şunu bilmelidir ki, bu coğrafya üze
rinde sosyalist oyunun sonu Türkiye'yi peyk 
haline getirmekten başka bir şey olamaz. Do
ğu Avrupa ülkeleri kendi arzularıyla peyk ha
line gelmemişlerdir. Her sosyalist oyunun so'nu 
iç ve dış baskılarla istiklâl aşığı olan bu devlet
leri birer peyk ülke haline getirmiştir. Bu dev
letlerden birinde rejim değiştirmek değil, sa
dece biraz daha Batı ile ekonomik ilişkiler kur
mak, işbirliğine girmek dahi, böyle bir istek 
dahi askerî işgal ile sonuçlanmıştır. 

Askerî strateji bakımından çok önemli bir 
mevkide bulunan ve güçlü bir sosyalist ülke ile 
komşuluk eden Türkiye de peyk haline gelme
den bağımsız bir sosyalist rejim kurmak ha
yal dahi edilemez. Kaldı ki, bu mümkün değil
dir ve mümkün de olmayacaktır. Bu ülkede Yü
ce Meclis içinde de Meclis dışında da rejimin 
ciddî ve güçlü koruyucuları vardır ve olacak
tır. 

Ancak, sosyalist devrimcilerin istismarları
na açık ekonomik ve sosyal meselelerin de hal
li gereklidir. Bunun yegâne yolu Jistenen ve va-
dedilen reformların süratle gerçekleş&irilebilme-
sidir. Bunların yapılması ise Yüce Meclisinizin 
karanna bağlıdır. Reformların, rejimin kaderi 
ile sıkı sıkıya bağiı olduğu •gerçeğ'inden hare
ket edilerek önümüzdeki aylarda bu karara gi
dilmesi şarttır. Yüce Meclisimizin bu kararı 
ısüratle alacağına inancımız da tamdır. 

C. P. adına saygılarımı sunarım. (C. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
miştir. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere Uşak Mil
letvekili Sayın Âdil Turan, buyurun. 

ÂDİL TURAN (Uşak Milletvekili) — Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkan ve 
sayın üyeleri; 
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Sıkıyönetim konusunda kişisel görüşlerimi 
açıklamak üsere huzurunuza geldim. Hepinize 
saygılarımı sunarım. 

17 aydan beri devam eden Sıkıyönetimin tek
rar uzatılma teklifini görüşüyoruz. Yine 11 il 
için yine son yetki sınırımız olan 2 ay için uza
tılması öneriliyor. Teklifte hiçbir değişiklik ol
madığına göre, durumda da olumlu bir geliş
me yok demöktir. Yana Anayasamızın diliyle; 
vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylem
li bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bö
lünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşü
ren kesin belirtilerin ortaya çıkması aynen var 
ve devam ediyor demektir. 

12 Mart öncesinin perişan durumu gerçek
ten dsvam etmekte midir? Her ne kadar ortam
dan faydalanarak halka aydın düşmanlığı aşıla
yanlar hayatlarından memnun görünüyorlarsa 
da bizim görebildiğimiz kadarıyle bombalar pat
lamıyor, silâhlı sokak çatışmaları olmuyor, ko
mando talimleri yapılmıyor, yurtlar basılmıyor, 
bankalar soyulmuyor, aşırı sağ ve sol uçların 

• ihtilâl beyannameleri dağıtılmıyor. Eğer o gün
lerin anarşik hareketleri aynen devam etseydi, 
bu anarşik ortamı hazırlayan zamanın iktidar 
sorumluları kongreler bahanesiyle sorumsuz, 
konuşmalar yapabilirler miydi? Yoksa ortam 
beli kişi veya zümreler için elverişli, diğerleri 
için elverişsiz bir yöne mi çevrilmiştir? 

Değerli senatör ve miletvekilleri; ortamın 
tamamen normale döndüğü idiasmda değiliz. 
Esasen ekonomik, sosyal, kültürel, eğitsel ted
birler alınmadıkça toplumdaki oluşum eğrisi
ni normale dönüştürmek geç ve güç olacaktır. 
Fikir ve beden işsizliği birbirine paralel ve ay
nı hızla arttıkça, gelir dağılımındaki dengesiz
lik devam ettikçe, kısaca ve özetle; toplumdaki 
sosyal oluşum ekonomik gelişimin tapuklarını 
çiğnedikçe ülkemizin tam olarak huzura ka
vuşması mümkün değildir. Kabul etmek zorun
dayız, ki, Türkiye'de tanzimatla başlayan fikrî 
uyanış Meşrutiyet, Cumhuriyet ve çok partili 
dönemlerde önemli yal almış; fakat bu uyanış 
1950'dan sonra çok daha bilinçli ve bilimsel bir 
düzeye ulaşmıştır. Onun içindir ki 27 Mayısa, 
27 Mayısçılara ve 27 Mayıs Anayasasına aninnet 
borçluyuz. Ne var ki vatandaşın kafası ile cebi 
ters orantılı olarak gelişmiş, düşünen kafa ile 
guruldayan mide çelişir olmuştur. Bu çelişik-
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lik, olayları hızlı ve hırslı geliştirmiş, kaptanın 
da acizliği ile gemi karaya oturmuştur. Şimdi 
gemiyi harekete geğirme çabasmdayız. 

Biz diyoruz ki, Sıkıyönetimin kalkması, hiç 
değilse istanbul, Ankara ve izmir'de bırakılma
sı normal ortama dönüşü hazırlayacaktır. Esa
sen daha önceki oturumlarda bu üç büyük ilin 
dışında kalan illerde kaldırılsa idi, bugün ra
hatlıkla Sıkıyönetimsiz döneme girilebilirdi. Bu 
fırsat bu sefer değerlendirilmeli, doğması muh
temel bazı problemler normal kanun ve kolluk 
kuvvetleriyle çözümlenebilir duruma getirilme
lidir. Halbuki Hükümet tamamen kaldırmayı 
değil, daraltmayı dahi düşünmüyor ve bununla 
da 12 Mart koşullarının devam ettiğini ihsas 
etmiş oluyor. Hükümetin bizden farklı bilgilere 
sahiboiması, dolayısryle farklı düşünmesi ola
ğandır. O zaman, gizli bir oturum teklif edip 
gelişen olayların kritiğini yapması gerekir. 
Olup bitenlerden hiç değilse Parlamento bilgi 
sahibi olmalıdır. 

Bir tarafta Sıkıyönetimin aynen devamında 
aorunluk görülen Sıkıyönetim ortamı, diğer ta
rafta davullu zurnalı seçim nutukları- atılan 
seçim ortamı. Anlayamadığımız ve ayıramadığı
mız çelişki budur. Memleket hangisine elve
rişlidir? Seçim ortamı varsa, Sıkıyönetimin ge
rekçesi yoktur. Sıkıyönetim gerekli ise, nor
mal zamanında yapılacak seçim mücadelesinin 
şimdiden başlatılması anormal olur. Her ikisine 
birlikte evet diyemeyeceğimize göre, Sıkıyö
netimin uzatılmasına hayır diyeceğiz. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Kongre yapmayalım mı? 

ÂDİL TURAN (Devamla) — Sayın üyeler, 
Sıkıyönetimin uzayıp gitmesinde en zararlı çı
kan, kanımca, ordumuzdur. Onun normal eğiti
me dönmesi zorunludur. Bazı yerlerde, Sıkıyö
netim gevşek yönetime dönüşmüştür. Aslında 
doğal olan bu durum, onun sağlam ve disiplin
li bünyesi ile bağdaşmamaktadır. Vatanımıza 
yönelecek her çeşit tehlike için en büyük ve en 
güçlü alternatif olan ordumuzu yıpratmamak, 
onu son güvencimiz, son dayanağımız olacak 
şekilde korumak zorundayız. 
Parlamentonun saygıdeğer üyeleri, Sıkıyöne

timin kaldırılması veya üç büyük ilimizde bıra
kılması görüşümü tekrar ederek, hepinize say
gılarımı sunuyorum. 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 
gelmiştir... 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (C. Senatosu 
Van.Üyesi) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başjbakan Sayın Ferid Melen, 
buyurun. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (O. Senatosu 
Van Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Sıkıyönetimin ilânını gerektiren sebeplerin 
henüz ortadan kalkmamış olması sebebiyle, Hü
kümet sıkıyönetimin kısmen veya tamamen kal
dırılması teklifiyle gelememiştir. Bundan dolayı, 
bir bakıma üzgün olduğumuzu bendeniz de arz 
etmek istiyorum. Ama ne çare M, realite budur 
ve sıkıyönetimin değil şimdi, daha bir süre 
kaldırılmasına imkân olamayacağı da yine bu 
vesile ile anlaşılmış bulunmaktadır. Biraz sonra 
bunun üzerinde de ayrıca durmak lüzumunu his
sediyorum. 

Sayın Öztrak arkadaşım, konuşmasında, sı
kıyönetimin neden dolayı uzatılması gerektiği
ni bütün aynntılarıyle, hatta bir tarihî seyrini 
de hikâye ederek, göstererek arz etti. 

TürMye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri, benden önce konuşan parti sözcüleri arka
daşlarımın hemen hepsi, bunun aksine dair bir 
sey ileri sürmediler. Hemen hemen ittifak var
dır. Bundan evvelki uzatmalarda olduğu gibi 
bugün de, Hükümetin görüşü üzerinde bütün 
Meclisin birleşmiş olduğunu görüyoruz ve bun
dan dolayı şükranlarımı ve minnetlerimi sun
mak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçekten, biraz ön
ce Cumhuriyetçi Partinin sayın sözcüsünün üze
rinde işaret ettiği gibi, Türkiye üzerinde tehdit 
devam etmektedir ve devam edeceğe benzemekte
dir. Çünkü, Türkiye ideolojik mücadele alanı hali
ne gelmiş olan Ortadoğu'dadır ve bugün Orta
doğu üzerinde çok ciddî bir ideolojik mücade
le devam etmektedir. 

Milletlerarası komünizm teşkilâtı; arkadaşla
rımızın ifade ettiği gibi; Türkiye'yi yıkmak ve 
parçalamak istemektedir. Bunu hedef almıştır, 
teorisi ile ve eylem faaliyetleriyle bunu gerçek
leştirmeye çalışmaktadır. Bütün- arkadaşları
mız bunu tespit etmişlerdir. Bu mücadelenin bu
günden yarma durması ihtimalini de görmemek
teyiz. Bu mücadele devam edecektir. 
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Sıkıyönetim, (bu sanıyorum sekizinci uzat
madır) 17 aydan beri devam etmektedir. Arka
daşlarımızın da tespit ettikleri gibi, işaret ettik
leri gibi, ilân edildiği günden bu yana, çok cid
dî vazife görmüştür. Geceyi gündüze katarak, 
Türkiye'yi yıkmak ve yok etmek isteyen anar
şistleri tespit etmek, meydana çıkarmak, bunla
rı muhakeme etmek için Devletin bütün gücü
nü kullanmışlardır ve büyük netice de almışlar
dır, bunu kabul etmek lâzım. Ancak, sayın A. P. 
sözcüsünün de işaret ettiği gibi, maalesef bu iş 
bitmemiştir. Bunu itiraf etmeye mecburuz ve 
arz ettiğim gibi, milletlerarası komünizm bu he
defe varma için ciddî bir mesai sarfetmeye de
vam ettiği sürece, bu mücadele de bitmeyecek
tir. Ortada, Türkiye'nin kaderi söz konusudur 
ve Türkiye'nin kaderi üzerinde oynanmaktadır, 
oyun. 

Askerler buna «bir esnek mukabele strateji
sine göre savaş hali» diyorlar. Türkiye'yi hu
dutlarından zorlayarak girmeyi göze almayan
lar bugün bir başka strateji ile savaşa girmiş
lerdir. Maalesef gençlerimizi, bazı vatandaşları
mızı ayartaraJk, elde ederek, onlar eliyle bu sa
vaşı yürütmektedirler; dışarıdan kendileri ida
re ederek. Ve bugün biz bir iç savaş vermekte
yiz. Bu iç savaş bütün şiddetiyle bu anda devam 
etmektedir ve bir süre daha devam edecektir. 
Bunu tespit etmek, bilmek lâzım. Onun için, 
Sıkıyönetim kaldırılsın mı, kaldınümıasm mı 
münakaşasını yaparken, bu haili gözönünde bu
lundurmaya mecburuz kanaatindeyim. Hükümet 
istese de Sıkıyönetimi, /böyle hir hal devam etti-
ği müddetçe elbette, 'bu milletin vekâletini haiz1 

olan ve bu milletin kaderi üzerinde karar ver
me yetkisinde bulunan Meclis istemeyecektir. 

Sayın milletvekilleri; bu savaşı çeşitli alan
larda veriyoruz. Bir defa, tehdişi ortadan kal
dırmaya çalışıyoruz. Çünkü, Türkiye'yi yıkmak 
isteyenler şehir gerillâsı, kır geriMâsı tarzında 
tehdiş İle işe başlamışlardır. Modern teknoloji
den faydalanmaktadırlar, basın aracından fay
dalanmaktadırlar. Bu sebeple, evvelâ tehdişi 
ortadan kaldırmak lâzım ve bugün bunun için 
çalışılıyor. Tehdişi ortadan kaldırmak üzere bü
tün Devlet kuvvetleri mücadele halindedir, (Sı
kıyönetim bölgesinde veya onun 'dışında. 

Yine, tehdişi ortadan kaldırmak için güven
lik kuvvetlerini bu mücadeleye göre yetiştir-
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mek zarureti ortaya çıkmıştır. Alıştığımız tarz
da, güvenlik kuvvetlerinin alıştığı tarzda bir 
mücadele değildir bu. Ayrı teknik ve ayrı tak
tik isteyen, hatta ayrı silâhlar isteyen bir mü
cadeledir. Bu ianda Devlet bütün gücü ile gü-, 
venlik kuvvetlerini de bu mücadeleye alıştırma
ya çalışmaktadır. Çünkü, bir yerde bir hareket 
oluyor, yakalıyorsunuz; ıonun yanıbaşında erte
si gün bir başka hareket ve sizin gözünüzün 
önünde cereyan ediyor, görmeden. Şu halde, an
laşılıyor ki, bu ayrı bir taktik, ayrı bir teknik 
isteyen bir mücadeledir. Hatta milletlerarası iş
birliğini de gerektiriyor. Mücadele o hale gir
miştir. Uçak kaçırmaları ve saireyi görüyor
sunuz. 

ikinci ımücadele, fikir alanımda olacaktır ve 
olmaktadır. Bizim kanaatimize göre tedhişin 
arkasında, hatta daha güçlü olarak, fikir ala
nında yapılması gereken mücadeleyi kazanmak 
lâzımdır. Yıkıcı, bölücü faaliyetler devam edi
yor. Bu anda da devam ©diyor. Memlekette sı
nıf kavgaları, sureti haktan görünerek, hatta 
hürriyet 'savaşçısı görünerek sınıf kavgası, mez
hep kavgası ve asine devam etmektedir. İşçiyi, 
köylüyü ayartmak, başka istikamete saptırmak 
gayretleri devam etmektedir. Bütün bunların 
çaresi, fikir alanında mücadeleyi kazanmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım,-yeni kıpırdanmalar 
var. Mücadelenin bu safhasında bir hayli rnesa-. 
fe aldığımız halde, her an, - belki bir deneme 
mahiyetinde, görüyorsunuz belki deneme mahi
yetindedir - yeni kıpırdanmalar mevcuttur. Yı
kıcı ve hölücü faaliyetleri, Mierek veya bilme
yerek teşvik ve tahrik faaliyetleri maalesef 
Türkiye'mizde son bir - iki ay içerisinde kendi
sini yeniden göstermeye başlamıştır. 

Hürriyet düzenini, sureti haktan görünerek, 
hürriyetçi kisveye bürünerek yavaş yavaş yıp
ratmak, zayıflatmak gayretleri yeniden ortaya 
çıkmıştır. Takibattan kurtulanların derhal ba
zı dergilerde, gazetelerde hemen ertesi gün sü
tun bulduklarını görebiliyoruz hepimiz. Bütün 
bunlar yeni kıpırdamalar ve yeni denemelerin 
işaretidir. 

Yine müşahade ettiğimiz bir şey vardır : As
la nedamet etmemektedirler. Bu, bize önümüz
de bulunan mücadelenin ne kadar güçlü bir mü
cadele olacağını göstermektedir. Hatta, kemdile-
rıirii kurtaracak gizli kuvvetlerin mevcudoldu-
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ğuna inanmışlardır. Günün birinde, çok sürme-
yıeoek, kendilerini gelip kurtaracaklardır. Bu 
sebeple bu mücadeleye devam etmek azmimde-
dirler. Mahkûmiyet sürelerini bitirdiği andan 
itibaren, bazıları tabi, suçun mevtine güre kanun
larımızın tayin ettiği cezayı görmekte ve erte
si gün yemi gizli faaliyete katılmakta oldukla
rını görüyoruz bu unsurların. Hiç şüphesiz bun
ları, bu ham hayalden kurtarmak lâzımdır. 

iSayım milletvekilleri; demokratik rejimin' 
selâmete kavuşması, siyasî istikrarın sarsıntıla
ra uğramaması, hür düzenin arızasız olarak işle
yebilmesi için bu mücadeleyi kazanmamız lâ
zımdır. Bunun için de her şeyden ı©wel, şüphe
siz anarşi yuvalarını birer birer ^temizlemeye 
mecburuz. Bugüne kadar tespit edilebilenler te
mizlenmiştir. Ama, hemen size arz etmeye mec-
hurum; her gün bir yenisi çıkmaktadır. Bitti1 

sanıyorsunuz, ertesi gün bir yeni gizli örgüt ya 
bir takip neticesinde, belki faazıları da tesadü
fen şu veya bu suretle ele geçmektedir. Düne, 
evvelki güne, daha 'evvelki güne ait vakalar 
vardır. Fakat operasyonlar devam ettiği için 
bu anda bilgi vermek imkânına sahip değilim. 

Arkadaşlarımızın da tespit ettiği gibi, yıkı
cı ve bölücü faaliyetlerin kökünün kazınması 
için Devlet idaresinin, her şeyden evvel, güçlen
dirilmesi lâzımdır. Yani, Sıkıyönetime ihtiyaç 
kalmaksızın. Devlet idaresi bu faaliyetleri, bu 
anarşik faaliyetleri önleyebilecek hale gelmeli
dir. Daha evvel bir vesile ile tekrar ettiğim gi
bi, demokratik rejini kemdikemdini savunabilir 
hale gelmelidir. Bunun içlin, ihtiyaç duyulan 
çok yönlü tedbirleri tamamlamaya çalışıyoruz. 
Bunlar için çok çeşitli tedbirler aldık. Büyük 
Millet Meclisime kanunlar sevk ettik. Bu kanun
ları birer birer sayıp zamanınızı almak istemi
yorum. Bunun listesi bir hayli uzundur. Bu ta
sarıların birkaçı kanunlaştı, bir kısmı da müza
kere edilmektedir. Bunların, pek yakında ka
nunlaşmasına ihtiyaç vardır ve bumu Büyük 
Meclisten istirham ediyoruz. Rejim ile rejimin 
güçlemmesiyİG, Devlet idaresinin güçlenmesiyle 
ilgili kanunlar, elimizde olmadan maalesef fazla 
bir şey yapmaya imkân olmamaktadır. 

İkincisi; Anayasada, Hükümetin teklif etti
ği değişikliklere olan ihtiyacı kesin olarak gör
mekteyiz. Asgarî olarak, Partilerarası Komisyo
nun tespit ettiği değişiklikler yapılmalıdır. Bu 

arada, güvenlik mahkemesinin kurulmasına şid
detle ihtiyaç vardır. Üniversitelerde, arkadaşı
mızın istedikleri operasyonu yapabilmemiz, ya
ni gençlerimizi zehirleyen unsurları üniversite
den söküp atabilmemiz için mevcut kanunlar bi
ze imkân vermemektedir. Bir hukuk devleti ka
nunsuz olarak 'bir kimseyi sopa ile işimden çıka-
ramaız. Bu sebeple, Anayasamızda buna ait bir 
yetki, yani Anayasamızda bir tadilât yaparak, 
değişiklik yaparak bir yetM vermediğimiz tak
dirde, maalesef bunlar faaliyetlerine devam 
edeceklerdir ve bunun sorumlusu o vakit hiç 
şüphesiz Hükümet olamaz. Hükümetin yetkisi
nin hududu bellidir. 

Hiç şüphesiz, dağ kanunu istemiyoruz. Eğer 
bunları Büyük Meclis zararlı görüyorsa, bu 
memlekette komünizmi yaymak, bu memleketi 
bölüp parçalama propagandası yapmak, gençle
rimizi bu istikamette yetiştirmek isteyenlerin 
faaliyeitdmin engellenmesi isteniyorsa, ki, istedi
ğine eminim, bunları oradan söküp atacak im
kânı ve yetkiyi de icra organına veyahut icra 
organıma vermese dahi üniversite organlarına 
vermelidir. Bir başka çare yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, polis ve jandarmayı 
takviye ediyoruz. Polisin kadroları eğitim yapa
bildiğimiz ölçüde verilmekte ve güçlendirilmek
tedir. Yeniden jandarma taiburları kurmaya ha
zırlanıyoruz. Buna ait bir kanun teklifini hu
zurunuza getirdik. Jandarmanın yenMen reor-
ganizasyonu kanunudur. Onu da kabul buyur
duğumuz takdirde Türkiye'nin her yerimde, her 
metrekaresinde devlet nüfuzunu sağlamak ve 
hütün bu taihripçi, yıkıcı faaliyetleri önlemek 
için zabıta kuvveti hazırlanmış olacaktır. 

Personel Kanunumda Devletin hiyerarşik di
siplininin korunması, Devlete ve Cumhuriyete 
sadakat beslemeyen unsurların zararlarının or
tadan kaldırılması için gerekli tadilleri yaptık, 
yakımda huzurumuza getireceğiz. 

Adlî kanunlarda yine hu istikamette gerek
li değişiklikler hazırlanmıştır. Bir kısmı Meclis
te müzakere halimdedir, bir iki tamesi kanun
laşmıştır, diğerleri de huzurunuza gelecektir. 

Dernekler Kanunu yine Büyük Meclistedir. 
Valilerin yetkilerimi artırma karanmdayız. 

Üniversite meselesi, arz ettiğim şekilde hal
ledilecektir. Üniversite Kanununa, Demokratik 
Partili sözcü arkadaşım işaret ettiği gibi, ka
nununda verilecek bir yetki ile bu meselemin kö-
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külliden halledilmesi imkânım Hükümet olarak 
biz görmüyoruz. Anayasalda tana dair bor tadi
lât yapılmadıkça, bu hususta kesin, açık bir 
yetki verilmedikçe bu mesele muallâkta kalma
ya mahkûm fok mesele olacaktır. Muallâkta 
kaldığı sürece de bu memlekette anarşimin, yı
kıcı ve bölücü faaliyetin cmünü almaya imkân 
yoktur. Çünkü bazı yerler maalesef kaynak ha-
linıdedk*, oralardan beıslemektsıdir. Bu besleyen 
kaynakları kurutmadıkça bir netice almamız 
mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, fikir alanında yapıla
cak mücadeleyi organize ediyoruz, lahenıkleşti-
riyoruz ve bunun için bunu bir devlet bakanına 
verdik. Ciddî bir çalışma içerisindeyiz. Birçok 
neşriyat başlamıştır ve yakın zamanda daha ke
sif şekilde bunlar devam edecektir.- Çünkü bir 
süreden beri Türkiye, Türk gsmçliği maalesef 
tek istikametiten beslenmiş'tir. Yalnız sol neşri
yat... Bütün kütüphane vitrinleri, kaynağının 
nereden beslendiği pek de bilinmeyen ama tah
min edilebilen, sadece ve sadece sol neşriyatla 
beılemmiştir. Bu saçmaların mahiyetimi ortaya 
koymak için maalesef onun karşısında bir neş
riyat olmamıştır. Buna büyük ihtiyaç varıdır. 
Bu sahada en büyük mücadele hiç şüphesiz 
eğitim alanımda olacaktır. Millî eğitimlimizin. bü
yük bir reforma, köklü bir reforma ihtiyacı ol
duğunu arz etmiştik. Hükümet programında 
bunu belirtımıiştik ve bu reformun stratejisini, 
esaslarını tespit ettik, ilân eîttik. Pek yakımda, 
bu reformu uygulamayı sağlayacak -birkaç ka
nun mjaddesine ihtiyacolduğu için, onu da huzu
runuza getireceğiz. Eğitim, sistemimiiız tamamen 
yeni bir istikamet alacaktır. Bundan sonra hür 
fikirli, memlekete, Cumhuriyete, hür fikirlere 
bağlı gençler, vatandaşlar yetiştirmeye mecfbu-
ruz. Semce bu mücadelemin en mühim. yönü bu 
alamda olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, öztrak arkadaşımızın 
da arz ettiği ve benim de ilâveten arz ettiğim 
sebepler göstermektedir ki, Sıkıyönetimin bu-
gündem, yarına kaldırılmasına bu şaritlar içimde 
imkân yoktur. Savaş devam ©tmekteıdir ve bu 
savaşımızı zaferi kazanacağımız ama kadar her 
hangi bir taraftan zayıflatmamak lâzımdır. 

Bir taraftan anarşi ile mücadele edeceğiz. 
Amarşi ile mücadele kolay tolmamaktaıdır. Nor
mal rejimi içerisinde, demokratik rejim içerisin

de normal mıahkümsierde ve narmal takip usul
leri ile (bu müeadeleıyi yürütmeye imikâm olma
dığımı tespit etmiş bulunuyoruz. Bu sebeple Sı
kıyönetim kalktığı şamam bu türlü haıdis-eler 
karşısında Sıkıyönetim ^iihi meseleye el koya
cak ımalhkamekr kurmaıdıkça Sıkıyönetimi or
tadan kaldırmak bu mücadeleden vazgeçme ma
nasına gelir, bu mücadeleyi bırakmak manası
na gelir. Daha doğrusu memleketi anarşiye tes
lim etmek manasına gelir. Bu sebeple Hükü
met olarak biz başka türlü bir düşünceye sap
mak imkânını göremedik, Büyük Meclisin de 
esasen başka türlü düşünmediğine eminim, Bu 
sebeple sadece büyük Mecliste sayın sözcülerin 
ileri sürdüğü görüşleri bu izahatımla teyidet-
miş oluyorum v* fikir iştirakimde olduğumuzu 
tespit etmek üzere arz etmiş oluyorum. Arka
daşlarımdan farklı olarak yeni bir şey de söy
lemedim. 

. Şimdi muhterem arkadaşlar, bir iki bilgi 
daha arz etmek istiyorum, 

Arz ettiğim sebeplerden başka bugün Sıkı
yönetim idaresinin, Sıkıyönetim mahkemeleri
nin elkoydukları davalar mevcuttur. Bu dava
ların sayısını Sayın Öztrak arz etti. Bunların 
bir kısmı maalesef yakın zamanda bitebilecek 
davalarda değildir. Bunlar içerisinde bir sene 
sürebilecek davalar vardır. Çünkü 300 sanıklı, 
600 tanıklı davalar vardır. Tanıkları bulmak, 
bir araya getirmek, ifadelerini almak uzun za
man isteyen b<r şeydir. Davaların aşağı yuka
rı önemli bir kısmı bu türlü davalardır, Sadece 
bu dahi Büyük Meclisin üzerinde önemle duraca
ğı bir konudur, Ya Sıkıyönetimi bu davaların so
nuna kadar uzatmaya mecburuz; aksi, halde Sı
kıyönetimden normal mahkemelere devretmek 
demek, bu davalardan tamamen sükut etmesi 
demektir. Çünkü, normal mahkemelerin normal 
ceza muhakeme usulleriyle bunları takibetme-
sine, arz ettiğim gibi, imkân yoktur veyahut 
da Sıkıyönetim yerine kaim olacak bir kasa 
mercii kurmamıza ihtiyaç vardır. Bu noktayı 
bu vesile ile "Büyük Meclisin dikkatine arz et
meyi vaslfe sayıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bu vesileyle, burada 
konuşmuş olan arkadaşların,. Sıkıyönetimle il
gili olsun veya olmasın ileri sürdükleri görüş 
ve tenkitlerin de en önemlilerine temas etmek 
istiyorum. 
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Sayın Ecevit bilhassa sanayi bölgelerinde 
Sıkıyönetim yasaklarının yeni sosyal ve ekono
mik sorun yaratmakta olduğuna işaret ettiler; 
işçi hakları alanındaki reformun, grev yasak
ları nedeniyle büyük ölçüde etkisin kalmasını 
ileri sürdüler ve: «Tatbikat bunu ortaya çıkar
mıştır ve işçilerin istismar cdilmosine ve mağ
dur edilmesin a yol açılmaktadır.» dediler. 

Muhterem arkadaşlanrsı Sıkıyönetim, adı 
üstünde, bazı tahditler, takyitler, kısıtlamalar 
getirmektedir, getirmiştir. Öz silikle başlangıçta 
büyük merkezlerde grev tahditleri toplanma 
yasaklan konmuştur. Ancak, Sıkıyönetimin 
idare tarzı o şekilde yürütülmüştür ki grev ol
madan dahi, greve gidilmedan dahi işçilerin 
haklarını almaş: na imkân yaratılmıştır, kanaa
tindeyim. 

özellikle bunlann büyük bir kısmı istan
bul'da cereyan etmiştir ve İstanbul'da Sıkıyö
netim idaresi işçi ile işveren arasında âdil ha
kem olmuştur, birçok tatbikatı biliyorum; ha
kem olmuştur, işvereni de tazyik etmiştir ve bu 
şekilde grev yasağının mahzurlarını giderici 
tedbirler almıştır. 

Bîr ölçüde sayın arkadaşımın dedikleri va
rit ve mümkündür. Ama, arz ettiğim gibi, Sıkı
yönetim idaresi hakikaten büyük bir anlayış 
göstererek, büyük bir vatanperverlik duygu-
suyle bu isleri âdeta kendisine iş edinmiş ve 
grev yasağının mahzurlarını giderici tedbirleri 
almış ve işçinin mağdur edilmemesi için ne 
mümkünse yapmıştır. Bunu bu vesile ile bura
da arz etmeyi vazife sayıyorum. 

Sayın Ecevüt bazı konulardaki uygulamalar
dan şikayet ettiler. Bunu daha evvel yapmış 
olduklan bir beyanet ile, vermiş olduklan bir 
demeç ile de ortaya attılar ve «Kaygu uyandı-
ncı uygulamalar vardır» dediler. Ancak, bun-
lan Hükümetle konuşmayı tercih ettiklerini 
söyledikleri içlin ben de burada bu konuya te
mas etmeyeceğim; kendilerini bekliyorum,,bü
tün bu konulan enine boyuna tetkik etmeye, in
celemeye, şikâyetlerini dinlemeye ve haklı gör
düğüm takdirde bu şikâyetleri ortadan kaldı
racak tedbirleri almaya hazınm. Bu sebeple 
Sayın Ecevit ile konuşmayı bekleyerek bu konu 
üzerinde bir şey söylememeyi tercih edeceğim 
ben de . Eğer anlaşmazsak o vakit kamuoyun
da meseleleri karşılıklı olarak konuşmaktan da 
çekinmeyen bir insanım. 

Sayın A. P. sözcüsü, benim burada söyleye
bileceklerimi, söylemem gereken şeyleri büyük 
bir_ yetki ile ve veciz olarak ifade ettiler. Ken
dilerine teşekkür borçluyum. 

işaret ettiler; «iş bitmiş değildir» dediler. 
Ben de söylüyorum, iş bitmiş değildir. Anarşi 
yuvalan bulunmuş, faillerin büyük bir kısmı 
yakalanmış, mahkemeler devam ediyor; ancak, 
iş b'itmiş değildir. 

Sayın arkadaşım hürriyetlerin kısılması ilâ-
nihaye devam edecek mi?... Hiç şüphesiz bunu 
kimse arzu etmemektedir. Zaten bütün mesele 
bu memleketi hürriyet düzenine kavuşturmak, 
daha doğrusu hürriyet düzeninin tehlikesiz, 
arızasız işlemesini sağlamaya gayret etmektir. 
Sıkıyönetimin gayreti de budur, itimadınıza 
mazbar olmuş olan Hükümetin de gayreti bu
dur ve bütün Meclisin de gayreti budur. Arka
daşımızın da işaret ettiği gibi, el birliği ile bu 
mücadeleyi kazanmamız lâzımdır ve özlediği
miz, bilhassa önümüzdeki Cumhuriyetin 50 nci 
yılında; hakikaten arkadaşımızın da ifade et
tiği gibi; ahenkli, inançlı, kuvvetli, hür ve de
mokratik idareyi memleketta kemaliyle kurmak 
hepimizo şeref getirecektir. 

Sayın Demokratik Parti sözcüsünün üzerin
de durduğu konulann bir ikisi Sıkıyönetimle 
ilgili ve diğerleri Sıkıyönetimle ilgili olma
makla beraber, bu vesile ile burada ortaya 
atılmış tenkitlerdir. Ama bunlardı hepsine 
cevap vermeye, arkadaşlarımı tatmin etmeye 
çalışacağım. 

ISayın Sözcü, Sıkıyönetimin başarılı faali
yette bulunduğuna işaret ettikten sonra; «Hü
kümetin, bu faaliyetlere paralel olarak anarşi 
yaratıcılarınım tekrar ortaya çıkamayacakları 
bir ortamın vücuda gelmesi yolunda ekono
mik, sosyal, hukukî, idarî tedbirler alması ge
rekirdi; Hükümet bu tedbirleri almadı, köklü 
tedbirler almadı. Daha doğrusu bu tedbirleri 
almak hususunda samimî bir gayret içine gir
medi ve buna şahidolduk» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, ben sadece, tabiî ken
di Hükümetimin dönemine ait sorumluluk ta
şıyorum. öteki Hükümette de belki üye ola
rak o sorumluluğa katıldım, ama, bu, Hükümet 
sorumluluğunu toplu olarak ilgilendiren bir 
konudur. 
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Hükümetimiz henüz 4 ayı tamamlamadı ve 
bu 4 ay içerisinde başarıları, yapılanları ar
kadaşlarımız şöyle insaf ile gözönüne getirir
lerse, bir Hükümetin bundan daha fazlasını 
yapmasının hakikaten mümkün olmadığına 
kendileri de inanır. 4 ay zarfında neler yapı
labildi ve ne yapıldı? Bunların listesini bu an
da vermek zamanımızı alacaktır. Ama bu 
Hükümet kurulduğu günden bu yana geceyi 
gündüze katmış ve bir tek gün dahi tatil yap
mamış bir Hükümettir, istediğiniz reform 
kanunlarının hepsini hazırlamıştır Bu süre için
de. En önemlisi; 3 ncü kalkınma planını hazır
lamış, huzurunuza getirmiş, müzakeresine baş
lanmıştır. Yalnız başına bu plan dahi, bir 
Hükümetin değil 4 ay, 2 senesini alabilecek bir 
eserdir. 

Bunun dışında günlük icraat olarak, ar
kadaşlarımız gelirlerse kendilerine her madde 
hakkında bilgi vermeye hazırım. Bir kısmını 
tabiî davul zurna çalarak yapmadık. Faraza 
şikâyet ettikleri konular var, bilmem «Kilit 
mevkilerinde komünistleri muhafaza etti» di
yorlar. Ben, isim olarak kimi muhafaza et
tiğimizi sordum ve kendilerinden rica da 
ediyorum; bugün Devlet idaresinde kilit mev
kiinde komünist olarak bilinen kim vardır? 

Eğer üniversitelerden bahsetmek istiyor
larsa cevabım şudur; üniversite için yetki ve
rin, 24 saatte yapalım. Ama, yetki vermezse
niz ben elime sopayı alıp onları oradan kov
ma gücüne saıhip değilim, bunu yaparsam siz 
razı olmazsınız. 

HASAN BASRi ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Kiminle savaşıyoruz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız efen
dim. 

FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — 
Silâhlı Kuvvtlerin yaptığı tasfiyenin onda bi
rini siz yaptınız mı?.. 

BAŞKAN — Sayın Sükan.. Sayın Sükan, 
böyle bir usulümüz yok efendim, müsaade bu
yurunuz. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) 
Muhterem arkadaşlarım, Bakan arkadaşlarım 
titiz bir inceleme ile, hakikaten kilit mevkide 
bulunmaması gereken kimseleri birer birer 
tespit etmişlerdir. Sadece şunun veya bu
nun ihbarı, şunun veya bunun şahadeti ile 
bir kimse alılıp yerinden atılmaz. Tespit et-
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mek, tetkik etmek lâzım; hakikaten böyle mi
dir?. Arkadaşlarımız bunları tespit etmişler
dir. Faraza eğitim alanında Bakanlık emrine 
alınanların sayısını Bakan arkadaşım gelsin 
bir vesile ile size anlatsın. Ama, bunu davul 
zurna çalarak yapmamıştır ve yapmasına da 
ihtiyaç yoktur. İsterseniz size ne yaptıklarının 
ve ne yapmak istediklerinin listesini verebilir. 
Bunlar birer birer incelenerek yapılmakta, tet
kik edilmekte, faaliyetleri araştırılmakta, eser
leri araştırılmakta ve hakkında karar verülen-
ler için muamele yapılmaktadır. 

Yalnız, arz ettiğim gaibi, muamele de bir öl
çüde olabilmektedir. Muamele, tamamen huku
kî şekline intibak ettirildiği takdirde yapıllabil-
mektedir. Aksi halde önümüzde Danıştay var
dır ve 24 saat zarfında tehiri icra kararıyle önü
nüze çıkmaktadır ve onlan durdurmaktadır. 
Ufak tefek eksikliği olıan nıuami^ieleırde maale
sef f maalesef demiyeyim belki Danıştay da hak
lıdır1) Danıstav da yetkisini kullanarak, butyün 
Hükümetin önüne çıkmıştır ve onları vürütme-
m'ize imkân vermemiştir, şekil eksiklikleri veya
hut da hakikaten kanunun hadiseye intibaksız
lığı sebebiyle. 

FUAT AZMÎOĞLU rKütaihva Milletvekili) 
— Damstav Devletten büyük mü? 

BAŞKAN — l&aym Azmioğlu müdahale et
meyiniz efendim. 

BAŞBAKAN FERÎD MELEN fDeıvamla) — 
Ama. Anayasada istediğimiz yetkiler veriilidiği 
takdirde, verilmesine Büyük Meclis rıza göster* 
diği takdirde veyahut lüzum gördüğü takdirde' 
elfbetteki bunlar daha süratli olarak yapıla
caktır. 

Ben, Silâhlı Kuvvetlerde *de çalıştım. Orada 
kanunî imkânlar vardır, kanunî yetkiler vardır. 
Sicil almayan kimse emekli olur, sicil aimavan 
kimsenin ilerisi kesilir. Maalesef bizim Personel 
Kanunumuzda, diğer kanunlarımızda bu imkân' 
mevcut değPdir. Personel Kanunumuzda bir 
memuru, değil memuriyetten atmak, yer değiş
tirtmek için dahi o kadar enere! vardır ki. o ka
dar hüküm konmuştur ki (buniları ben kovma
dım. Meclisin eseridir) bunları çiğnemeden Ibu 
muameleyi yapmaya imkân yoktur. Şu halde 
bütün mê eHe; bu engelleri birer birer ortadan 
kaldırmak lâzımdır. Bu husufta da Büvük Mec
lisin yardımı olmadan hiç şüphesiz bir şey yap
mamıza imkân yoktur. 
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Değerli sözcü arkadaşımız, sıkıyönetimin ta
kibatından kurtulanların Devletin kilit nokta
larına getirildiklerinden (bahsetmiştir. Benim' 
hükümetim döneminde 'böyle bir muameleye 
acaba misal gösterebilirler mi?.. Yok böyle bir? 
şey. Tamamen haksız, yersiz ve insafsız bir ten
kittir. 

MUSTAFA VEDAT ÖNİSAL (Sakarya Mil
letvekili) ı— ISöylediğimi anlamadınız, evvelki 
hükümet zamanında gelmiştir. Siz onları ayık
lamadınız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. Devam 
buyurun fayın Başbakan. 

BAŞBAKAN FERÎD MELEN (Devamca) — 
Ama misal verirseniz, Sıkıyönetimin takibatın
dan kurtulmuş tfa%n vere getirilmiş olanı.. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (ıSakarya Mil
letvekili) — Misali siz verdiniz, tespit ettik de
diniz. 

BAŞBAKAN FERÎD MELEN (Devamla) — 
Müsaade edin, ben sizin ne deımıek istediğinizi 
anladım. 

Sıkıyönetim tevkif etmiş. Tevkif etme keyfi
yeti, tevkif edilen .bir adamı vazifesinden at
maya yeter bir sebep, kanunî bir sebep değildir. 
Hapishaneden çıktığı gün vazifesine gelip baş
lamaktadır. 

N. ÎSFENDÎYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Umum müdürlükten alamaz mıy
dınız, Sayın Başbakan?.. 

BAŞBAKAN FERÎD MELEN (Devamla) — 
öğretmenler için yapıyoruz bunu. Vekâlet emri
ne alma imkânı olan yerlieırde bunu yapmakta
yız. Vekâlet emrine alıyoruz, ama vekâlet emri
ne alma kanunen mümkün değilse o da yapıla
mamaktadır, başkaca sebep aranmaktadır. Baş
ka çare yoktur. Çünkü tevkif edilmiş, suçsuz 
bulunmuş, çıkmış.. Suçsuş bir adam hakkında 
bir hukuk devleti ne yapabilir?.. Suçsuzluğu 
mahkemece tespit olunmuş adam hakkında (mu
amele yapmak mümkün mü veyahut bunu iste
yebilir misiniz?.. 

Muhterem arkadaşlar, hükümetimiz bu mü
cadeleyi hukuk devletinde yapılabildiği ölçüde 
yapmaktadır, yapmava devam edecektir ve bu 
hususta kannnflanmızdaki eksiklikleri de tamam
lamaya çalışıyoruz. Bunların basında Anavasa 
gelir. Anayasadaki noksanı da Büyük Meclisin 
tamamlaması lâzım, Hükümetin elinde değildir. 

Arz ettiğim gibi, yetki verirsieniz üniversiteler 
içerisinde bu istediğiniz operasyon da elbette 
yapılır ve o vakit yapılmasını istemekte haklı 
olursunuz. 

'Sayın arkadaşım, İstanbul'da bazı polis şef
lerinin atılmış olduğundan bahsettiler. Bu atıl
ma, oradan aynflma veya oradan başka yere na
kil benim hükümetimin döneminde olmamıştır' 
ama, biz bunları, Sıkıyönetimin de talebi üzeri
ne, tekrar eski vazifelerine iade etmek istedik. 
Arzu edenler gitti, bir kısmı da arzu etmedi, 
dönmedi, yerinde kaldııliar. Yani, yerine dönme
yi arzu etmiş olanlar yerlerine gönderilmiştir. 
Gitmemiş olanlar kendileri arzu etmedikleri 
için, yeni tayin edildikleri vazifeyi tercih »ettik
leri için kalmışlardır. 

MUSTAFA KUBÎLÂY ÎMER (Konya Mil
letvekili)— O işi yapan ömeroğlu şimdi Baş
bakanlık müşaviri deşil mi?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin £ayın Îmer.. 
Buyurun !Saym Başbakan. 
BAŞBAKAN FERÎD MELEN (Devamla) — 

Sunu da bu vesile ile arz edeyim. O nakillerin, 
tayinlerin tümünde isabetsizlik olduğunu da İd
dia etmek mümkün değildir. Haklı olanları da 
vardır. Uzun zamıan bir yere yerleşip, orada 
bazı tezgâh kurmuş olan insanlar da vardır, su
iistimal yapmakta olan insanlar da vardır, soy
gun yapmakta olan vazifeliler de vardır. îste 
oradan sfökülenler arassnda bu türlü insanların 
mevcudolduğunu da bu arada arz etmeyi vazife 
sayanın. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ Milletvekili) — 
Bunu vanan varsa atın. 

TURHAN öZ^ÜNER (îe*! Milletvekili — 
Türk Ceza Kanunu var. Söverin vanan mrsa 
Ceza Kanunu var. Bu. Yüce Meclisin seviyesin
de yapılan bir konuşma değil. 

BARBAKAN FERÎD MELEN (Devamla} —-
Bakınız, hemen ""»ana kanundan bahsMiVorsu-
nuz. Bir verdi* kökleşmiş, herkes müttefik, bu 
memur burada soygun yakmaktadır; ama ya-
ka%vaTnivnr<!,n:n,ntt. ne vanarsamz?.. 

MEHMET AYTUĞ (Elazığ Milletvekili) — 
Ceza Kamunu var. 

BAŞKAN — FERİD MELEN (Devamla) — 
Ceza Kanununa sığdıramıyorum. Delil bulamı
yorum, ama umumî kanaat var; böyleler! de 
vardır. 
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TURHAN Ö2GÜNER (İçel Milletvekili) — 
Nasıl deli bulamıyorsunuz? Meclis seviyesinde 
bir (konuşma değil. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, Sayın özgüner.. 
Canım müsaade edin, bu şekilde de hitabede-
mezsiniz. Böyle tabir kullanılmaz. Sayın Baş
bakan tevatür vardır dıiyor. 

(BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) 
— Sayın arkadaşımız Gün Gazetesi yayınına 
dayanarak, 30 askerî hâkim ve savcının yer
lerimin değiştirildiğinden bahsettiler ve bunda 
da bir anormallik aradılar. Bir kasıtları var 
mı, yok mu bilmiyorum ama, hemen söyleye
yim, bunlar terfi sebebiyle, emeklilik sebebiy
le zarurî nakiller ve tayinlerden ibarettir. 
Biraz önce Millî Savunma Bakanı bana bu bil-
gıiyi verdi ;tek bir anormal tayin mevcut de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım; değerli arkada
şım, yeri olmamakla beraber, burada birtakım 
(iktisadî meseleleri ide mevzuubahis ettiler Bun
lara bir ölçüde temas etmeden geçemeyeceğim. 

Fiyat artışlarından bahsettiler ve: «Bir ta
raftan fiyatlar alabildiğine yükseliyor, diğer 
taraftan köylü huzursuzdur, köylünün malları 
değer fiyatla alınmıyor» dediler. 

Ben buna bir şey daha katayım: Bir başka 
arkadaşım da; işçi ücretlerinin artırılmasına 
Hükümet engel olmaktadır, fren yapmaktadır, 
diye şikâyet etmiştir veya edecektir. Bir başka 
arkadaşım da belki memur maaşlarından şikâ
yet edecektir. Memurlar sıkıntı çekiyorlar, hak
ları verilmemektedir, diye.. 

Bunlar ayrı ayrı ele alındığı takdirde, bü
tün bu meselelerde ileri sürülen fikirlere ka
tılmamak mümkün değildir. Yalnız başına ele 
aldığınız takdirde hepsi doğrudur, diyebilirsi
niz. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetimiz gö
reve başladığı zaman memlekette ekonomik du
rum şu idi: Bir yıl evvel bir devalüasyon ol
muş. Devalüasyonun tabiî neticesj olarak fiyat 
artışları başlamış; 1971 yılında fiyatlar % 23 
seviyesinde artmış ve bir devalüasyondan son
ra, bir yılda % 23 seviyesinde artan fiyatlar 
hemen duramazlar; ilki! yıl, üç yıl bu artışlar 
devam eder. Tabiî haline bıraktığınız takdirde 
1972'de de % 22 veya % 23 ve hatta 1973'te de 
belki aynı seviyede bir artış ile karşı karşıya 
gelmemiz mukadder olabilir. Bu takdirde yaptı

ğınız devalüasyonun neticesinden faydalanmak 
şöyle dursun, o devalüasyon ekonomiye, memle
kete zararları olmaya başlar, kısa zamanda 
yeni bir devalüasyonla karşı karşıya gelirsiniz; 
bu türlü fiyat artışları devam ederse. 

Hükümet böyle bir manzara ile karşı kar
şıya geldi. Bir hükümet için sempatik olmak 
şüphesiz bu değildir. Hükümeti bununla mü
cadele etmek, fiyat artışlarıyla mücadele et
mek, sempatik kılmaz; doğrudur. Faraza köylü-
nın, çiftçinin mahsulünü daha yüksek bir fiyat
la satmalmak elbetteki bü zümre nezdinde Hü
kümete sempati kazandırır, işçi ücretlerinin is
tedikleri seviyeye çıkması ve hatta onlara yar
dım edilmesi, bir Hükümeti işçi nezdinde sem
patik kılar. Memurlara her istediklerini verebil
mek, yine Hükümeti sempatik kılar. 

Ama maalesef, Hükümetimiz bunları yap
mak imkânına sahiibolmadı. Çünkü, bunları yap
saydı memleket ekonomisini tahrifesderdi; 
memleket ekonomisini yani "bâr enflasyona gö
türürdü ; memleketi yeni bir iktisadî felâkete 
götürebilirdi. 

Bu sebeple Hükümetimiz, ciddî bir Hükü
metin sorumluluğu içerisinde bu işleri tetkik 
ederek; nereden gelirse gelsin, hiç şüphesiz 
bunlar büyük kitlelerdir, güçleri de vardır ama, 
mukavemet göstererek, gerçekleri anlatmaya 
çalışarak, memleketin menfaatlerinin nerede 
olduğunu anlatmaya çalışarak fiyat istikrarını 
sağlamaya çalıştık. Takibettiğimiz politika bu
dur. 

IBiz fiyat istikrarı derken, fiyatları saütit 
tutmak anlamında söylemiyor!!?:, o da mümkün 
değil, son süratle gitmekte olan bir arabanın 
tekerleri arasına bir demir sokup durduramaz
sınız, alabora olur. Bütün mesele fren yapma
dadır. Fiyat artışlarını yavaşlatmak ve bir süre 
sonra istikrara kavuşturmak lâzımdır. Bu sü
re bir sene sonra mı, iki sene sonra mı olur, an
cak Hükümet bunu yapmaktadır. Hükümetimiz 
ilmin gösterdiği yolda yürümüştür, memleket 
menfaatlerinin gerektirdiği yolda yürümüştür. 
Antipatik olma pahasına da olsa bu kararlan 
almış ve yürütmüştür. 

Bu sebeple çiftçinin istediği zammı maalesef 
yapamadık. Bazı maddelerde yapabildik: faraza 
pamukta, bir ölçüde ayçiçeğinde; onlar da ih
raç maddeleri olduğu için. Ama. 
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KADİR ÇETİN (içel Milletvekili) — Pamu
ğa ne yapıldı acaba? 

BAŞBAKAN FERİD MELF.N (Devamla) — 
Pamukta taban fiyatına % 10 zam yaptık. Bu 
defa da ihraçta prim vermeye karar verdik, vergi 
iadesine karar verdik. Bu vergi iadelerini iste
yenler, çiftçiler ve ziraat odalarıdır Ancak, 
ziraat odaları, başkanlarına alet oluyorlarsa 
bilmiyorum, onu siz söyleyin. 

CAVİT ORAL (Adana Milletvekili) — is
teklerinden birisi bu idi. 

KADİR ÇETİN (içel Milletvekili) — Vergi 
iadesiyle pamuğa zammın ne kakası var? Ver
gi iadesi müstahsile yapıldı. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 
Bizden isteyen de Ticaret odaları değil, ziraat 
odalarıdır. Beş bölgenin ziraat odası gelmiştir, 
istemiştir. Evvelki gün Ticaret Bakanı ile mu
tabık kalmışlardır, vergi iadesi yapmak sure
tiyle bu mesele hallolur, demiş ve gitmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, pamuk ve tütün 
gibi! maddeler ihraç maddeleridir. Bunlara 
yüksek bir fiyat tespit ettiğiniz takdirde ihraç 
etmek imkânlarını ortadan kaldırırsınız. Nite
kim, böyle bir tatbikat olmuştur Türkiye'de. 
Bir sene yüksek bir taban fiyatı tespit edilmiş
tir, tabu ihracatçı alamamıştır. Çünkü o fiyat
la ihraç yapmak imkânı yok, e'lındp kalmıştır. 
Ondan sonra çiftçi, daha düşük bir fiyatla sat
maya mecbur olmuştur. Pamuk gibi, tütün gilbi, 
üzüm gilbi, incir gibi maddeler dış piyasa ile 
ilgili olan maddelerdir. Oralarda fiyat tespit 
ederken daima dış pazarları gözönünde bulun
durmak lâzımdır. İlim bunu gösterir ama, «yok 
efendim, siz yüksek fiyat tespit edin, satmalın, 
kalsın çürüsiin». Bu tabiî politika değildir. Bu 
politikayı belki yürütmek isteyenler olabilir, 
ama bizim Hükümetimiz gibi bir Hükümet yap
maz bunu. 

Arkadaşlarımız yatırımların ağırlaştırılma
sından bahsetmiştir. Rakam göstersinler, tam 
tersine; yatırımlar ağırlaşmamıştır, bilâkis ya
tırımlar hızla yürümektedir. Mücerret bir id
diayı ortaya atmak belki kolaydır ama, ispat 
etmek de lâzımdır. 

«Eğitim konusunda Hükümetinizin ciddi
yetle konuya eğildiğini gösteren işaretlere rast
lamıyoruz» demişleridir. 

Biraz önce işaret ettim, koca bir eğitim re
formu hazırlandı, ilân edildi ve uygulamaya 

başlanıyor. Acaba arkadaşımız bunu duymaca 
mı? Veyahut da biz mi duyurmak hususunda 
kusur ettik? 

Yine sayın arkadaşım «Rejim tartışmaların
da dedikodulara bir açıklık getirmek Hixkü-
metdn görevidir» dediler. Bu görevi sanıyorum 
ki, yaptım. 

Seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı? Re
jimin atisi, ilerisi ne olacak hususunda bazı li
derler konuşmalarında tereddütler ileri sürdü
ler. 

Hem Sayın Ecevitin konuşmalarına, hem 
Sayın Demirerin konuşmalarına gayet açık ce
vaplar verdim. Bundan daha açığı acaba olur 
mu bilmiyorum... 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep Milletvekili) 
— Hâlâ devam ediyorlar. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) 
— Devam ediyorsa onun sorumluluğunu artık 
Hükümette aramayın. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, müdahale etme
yin... 

ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) — 
Susturun onu diyor. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlar, değerli arkadaşım; 
«Anayasa değişikliğini Hükümet partilere da
nışmadan ortaya atmıştır» diyor. 

Bir defa Hükümet Anayasa değişikliği tek
lifi yapmaya yetkisi yok. Hükümet bunu bir 
başka usulle yapacaktı, ne olabilirdi? 

Birisi, arkadaşımızın dediği gibi, her parti 
başkanıyle gelip, «Ben bunları ortaya ataca
ğım, ne dersin» diye sormak vardı Biz buna 
benzer bir usul takibettik. Sayın Cumhurbaş
kanının huzurunda yapacağımın teklifleri ayrı 
ayrı parti başkanlarına danışma yerine oraya 
götürdük. Sayın Cumhurbaşkanı parti başkan
larına: «Hükümet bunlara lüzum gösteriyor ne 
dersiniz» dedi. Bu, demokratik olmayan bir 
usul müdür? Arkadaşımızın dediği ile bunun 
arasında ne fark var? Bana göre bu daha olum
lu bir şey oldu. Çünkü, orada bir ölçüde parti 
başkanları arasında bir müzakere yapmak im
kânı oldu, görüşlerini söylediler, bir kısmı açık
tan vadetti, «Bunlar lâzımdır, hatta daha ile
risi lâzımdır, bu azdır.» dedi. Sayın Ecevit de 
«Bumun üzerinde danışacağım, tereddütlerim 
var» dedi. 
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MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya Mil-
ietvekiüi) — Antidemokratik demedik, netice
sine katlanmanız icabedecek dedik. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) 
— Ama bunu tenkid mevzuu yaptınız ve «Da
nışmadan götürdü.» dediniz. Yani, danışmanın 
çeşidi olur ve öyle de danışma olur, böyle de.. 
Bunda ne fark var?.. Ama, bunu belki biraz 
»oleme'l olarak yaptık, Cumhurbaşkanının huzu
runda yaptık. Bu kusur ise, meseleye büyük 
önem verdiğimiz için biz, Cumhurbaşkanının 
huzurunda parti başkanlarına rica edilmesini 
istedik. Bunu, parti başkanlarına, Meclise da
ha fazla önem verdiğimiz için yaptık. Belki 
bundan dolayı bizi tebrik etmeleri gerekirdi, 
tenkit etmemeleri gerekirdi. Ama, behemahal 
bir tenkid maddesi bulmak lâzım ise, arkadaşım 
bunu da bulmuş. 

Şimdi arkadaşımız diyor ki, «Neticeye vara
madığı takdirde, Sayın Melen'm buna katlan
ması lâzım». 

Hükümet, «Anayasada şu su şu değişiklik
lere ihtiyaç var demiş, Büyük Millet Meclisi
nin takdirine arz ediyorum» daniş. «Partiler 
bunu düşünsünler, mümkün görüyorlarsa yap
sınlar, görmüyorlarsa takdir onlarındır» demiş 
ve ondan sonra da bu yapılmadığı takdirde, 
«Melen bunun neticesine katlansın» deniyor. 
Şimdi, Melen bunun neticesine katlanacaktır 
tabiî. Sadece Melen olarak, değil, ben böyle 
bir şeyi sevmem, Hükümetimiz bunun netice
sine katlanacaktır. Çünkü, Hükümetimiz ne 
istediğini bilen bir Hükümettir. Bu sebeple, 
bunun neticelerine elbette katlanacaktır. Biraz 
önce işaret ettilm, rejimin kurtarılması ve selâ
mete ulaştırılması için, Anayasada asgarî, par-
tilerarası komisyonun kabul ettiği değişiklik
leri yapmak zaruridir. Eğer bu yapılmazsa, el-
betteki bunun. sorumluluğunu ne Melen alabi
lir, ne de Meclisiniz alabilir. («Bravo» sesleri.) 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel Milletvekili) — 
Marmara Köşkünde de böyle mi. müzakere yap
tınız Sayın Başbakan? 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, çok rica ede
rim efendim, müdahale etmeyiniz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
Madem öyle, Mecliste görüşülsün Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Başvekil izahat veriyor efen
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel Milletvekili) — 
Marmara Köşkünde değil, burada müzakere 
etsinler. 

BAŞKAN — Tabiî ©diyor. 
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) 

— Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız haklı 
bir noktaya işaret ettiler. Anayasaya göre ta
sarılara konması lâzımgelen hükümler konma
mış. Danıştay Kanununda konmamış. Doğru. 
Daha evvelki Hükümet zamanında sevk edil
miştir; ama itiraf edeyim, ben de Hükümetin 
üyesiydim, böyle bir hükmün konması lâzum-
gelirken konmamış; ama şunu da kabul etmek 
lâzım, o haliyle bu Meclisten de geçmiş, bu 
Mecliste de kimse görmemiş, nihayet Senato
da meydana çıkmış. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum Milletvekili) — 
Burada söyilenımedi, dikkat çekilmedi ıSayın 
Başbakan. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) 
— Evet, bunu da beraber ilâve edeyim. Ben iti
raf ediyorum; ama bu Mecliste de ne Komisyo
nun dikkatini çekmiş, ne Büyük Meclisin dik
katini çekmiş, kimse üzerinde durmamış, Ana
yasaya göre konması lâzımgelen bir hüküm, 
konmadan, bu Meclisten müzakere edilerek 
geçmiş ve Senatoda dikkati çekmiş. Şimdi Se
natoda bu hüküm konarak geri gelmektedir. 

Bu suretle, Sayın Parti Sözcülerinin Ana
yasa i e ilgili olan veya olmayan konularda ile
ri sürmüş oldukları görüşleri üzerinde Hükü
met görüşünü ve görüşümü arz etmiş oldum. 
Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, sıkıyö
netimin daha bir süre devam etmesini Hükümet 
olarak biz kaçınılmaz bir zaruret olarak gör
mekteyiz. Belki de önümüzdeki M ay sonra, 
hangi Hükümet olursa olsun, bunun için yine 
gelecektir: Arz ettiğim tedbirler alınamadığı 
takdirde, boşluklar doldurulan? adığı takdirde 
6 ay sonra bunun için yine gflecektir, başka 
çare de yoktur. 

Takdir Büyük Meclisindir, saygılar suna
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi oya arz 
etmeden evvel son söz olarak Sayın Hüseyin 
Abbas'a söz veriyorum. Buyurun Sayın Abbas. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat Milletvekili) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
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1,5 seneye yakın bir zamandır örfî idare, de
vamlı olarak 2 ayda bir uzatılmakta ve her uza
tılma isteğinin gelişinde aşağı yukarı aynı mese
leler söylenip, geçilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin örfî ida
reyi gerektirecek duruma düşüşünün «sebepleri 
üzerinde derinliğine ve genişliğine eğilinilmedi-
ği için, maalesef bugün örfî idareden kurtula
cak ortama geçemedik. 

Değerli arkadaşlarım, bugün içine düştüğü
müz buhrana manevî sahada memleket nesille
rini yetiştirirken onları millî, tarihî ve manevî 
değerlerine bağlı olarak yetiştiremediğimiz, sa
dece maddeci bir görüşe, maddeci bir dünya gö
rüşüne sahibolarak yetiştirdiğimiz içindir ki, 
bugün maalesef yetiştirdiğimiz nesiller, Devle
tine karşı gelmekte, milletinin meşru nizamını 
yıkmaya teşebbüs etmekte ve evlâdı ana babaya, 
kardeşi kardeşe düşürmekte ve maalesef bir hu
zursuzluğun içerisinde devam edip gidilmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, bugün dahi fev
kalâde hükümetlerin millî eğitim sahasındaki 
icraatlarına baktığımız zaman, bizim gençleri
mizi daha ilkokul sıralarında, tertemiz, öğret
mene teslim ettikten sonra neden lise veya üni
versite sıralarına geldiğinde eli silâhlı birer soy
guncu olduğunun sebeplerine inilememekte ve 
getirilen tedbirler aynı şeyin devamından başka 
bir çare olamamaktadır. 

12 Martı davet eden sebepler ortadayken, 
kaynaklar ortadayken maalesef sayın 1 nci ve 
2 nci Erim Hükümeti daha gelir gelmez, mille
tin manevî değerlerine saygılı, aynı zamanda 
müspet ilimlerle de mücehhez olarak yetiştiri
len imam - hatip okulları üzerinde tasarruf yap
maya başladılar. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'deki 
olayların gerçek fihristini gözden geçirirsek, her 
halde bugünkü kötülüklere sebebolanların liste
sinde, manevî değerlerini, millî kültürünü almış 
olan bu gençlerden ziyade, manevî değerlerden 
mahrum olarak yetiştirilen nesillerde görmekte
yiz. Buna bakarak, «Neden bu çocuklar böyle 
oluyor da, diğerleri olmuyor?» diye bunu araş
tırıp, hastalığın temelindeki eksikliğin ne oldu
ğuna bakarak öbür çocuklarımızı da millî, tari
hî, manevî değerlerine bağlı olarak yetiştirmek 
yerine, mütemadiyen halkımızın benimsediği ve 
maddî bütün masraflarını halkımızın yaptığı 

imam - hatip okulları üzerinde uğraşmakta ve 
bunları da sanki, «Siz neden eşkiyalık yapmı
yorsunuz, siz neden banka soymuyorsunuz?» 
der gibisine bu müesseselerin de maalesef teme
lini sarsmaya çalışılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün manevî sahada 
içine düşmüş olduğumuz buhrandan kurtulabil
mek için, benim acizane teklifim sudur; ilköğre
timden üniversiteye kadar çocuklarımızı hangi 
sahanın insanı olarak yetiştirirsek yetiştirelim, 
bunların hepsine istisnasız millet sevgisini, va
tan sevgisini ve manevî değerlere saygısını öğ
retmeye mecburuz. Yoksa bugünkü örfî idare
nin korkusu ile sinmiş olan anarşinin, hatta 
örfî idareye rağmen devam eden anarşinin ön
lenmesini başka türlü temin edemeyiz. Boş yere 
vakit geçirmeyelim, kayıp olan zaman memleke
tin zararınadır. Uzun vadeli bir eğitim İslâhatı
na gitmedikçe, arkadaşlarımızın da daha önce 
belirttiği gibi, memleket çocuklarının kendi yan
lış düşünce ve ideolojilerine saptıranlar maarif 
camiasından temizlenmedikçe, böylece temiz öğ
retmenlerin eline çocuklarımızı teslim etmedik
çe, biz bu buhranı önleyemeyiz, boş yere vakit 
geçirmiş oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, yine bugün Türkiye'de 
birçok fenalıkların ortaya çıkışının müsebbibini 
ben Hükümetlerde görüyorum. Zira bugün, her 
türlü fenalığın başı olan içki, kumar ve sair ah
lâksızlıkları teşvik etmektedir. Meselâ içki 
fabrikalarını açarak bu milletin evlâtlarını sar
hoş eden, ondan sonra da kazalara sürükleyen, 
birçok ocakları söndüren, arkasından da yarım 
kalanlara hastaneler yapmak ve doktor bulmak
la uğraşan Devlet, birbirine bağlı olarak bu za
rar - ziyanı, bu fakir milletin bütçesinden karşı
lamakla meşguldür. Bu gibi hataların açmış ol
duğu zararları telâfi etmek için maddî imkân
ları kâfi gelemediğinden dolayı, asıl bu memle
ketin kalkınmasında gerekli olan ziraî ve sanayi 
sahalara yatırım yapmıyor. Bu yüzden bugün 
memlekette işsizlik ve sefalet bir çığ gibi büyü
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün maalesef Dev
letin, ölü yatırıma, lükse, israfa ve bu memleket 
neslinin ahlâkını bozan kötü yollara harcadığı 
paralar, emin olun bir yekûn yapılsa bu mem
leketin her vilâyetine en az birkaç tane fabrika 
yapardı ve bugün her muhit kendi mahsulünü 
değerlendirmiş olurdu. Böylece bugün karşı-
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miza çığ gibi, bir felâket olarak çıkan işsizlik 
önlenmiş olurdu. 

Değerli arkadaşlarım.... 
BAŞKAN — Sayın Abbas, konumuz; Sıkıyö

netimle ilgili kararın iki ay daha uzatılmasıdır. 
.Birçok arkadaşlanmız konunun dışına çıktılar, 
ama siz konunun hiç içine girmiyorsunuz, onun 
için ihtara mecbur kaldım. Lütfen konuya da 
girin. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Peki, Sa
yın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, bunları konunun 
içerisinde olduğu mülâhazasıyle ben söylüyorum. 
Aslında hastalık bu. Yukarıdan suyu bulandı
ran Devlet, aşağıda «bu suyu kim bulandırı
yor.» diyen yine Devlet. 

Değerli arkadaşlarım, bugün her türlü kötü
lüğü bizzat kendisi elindeki kanunlarla ve icra 
organları vasıtasıyle önlemedikçe, fertlerin bu 
kabil fenalıkları ortadan kalırmasma imkân 
yoktur. Bu, ancak Devlet eliyle olacak ve Mil
let de Devlete destek olacaktır. Bugün Devlet 
Türkiye'de milletini küstürmüştür. Bugün asıl 
dayanak noktası olan büyük kütleyi karşısına 
almış bir durumdadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir icra makamı her 
halde bir tehlike ile mücadele ederken, diğer 
bir tarafın da karşısına almamalıdır, almaması 
lâzımdır. Milletin hoşuna gitmeyen, milletin 
geleneği ile göreneği ile ve fıtratıyle alâkası ol
mayan birçok şeyleri ona zorla yaptırmaya kalk
tığın takdirde, millet Devlete destek olma değil, 
maalesef pasif kalmakta ve köstek olur vazi
yete geçmektedir. Bunların önlenmesini istiyo
ruz; yoksa buraya iki ay sonra yine gelinecek, 
aynı şekilde «Türkiye'de henüz anormal ortam 
zail olmamıştır, bana iki ay daha verin.» diye 
bu Meclis yıllarca Örfî idare uzatmakla vakit 
geçirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, hastalığın izalesi, has
talığa çare bulmakla olur. Yoksa şu şöyle, bu 
böyle diye birtakım lâflarla, yahut beyanatlarla 
vaitlerle bu kötülüğü önleyemeyiz. Değerli ar
kadaşlarım. bugün Devlet, maddî sahada, es
nafın, çiftçinin, küçük memurun, işçinin içinde 
bulunduğu geçim sıkıntısını bizden çok daha iyi 
bilmesi gerekir. Bugün, Anadolu insanını kal
kındıracak faizsiz kredi imkânları ve plan - pro
je imkânlarıyle desteklemek ve her bölgedeki 
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insanların kendi güçlerini de buna katarak bir
takım sınaî, ziraî sahalarda kalkınmaya teşebbüs-
etmelidir. Ama maalesef işi cebir ve şiddetle ön
leme çabaları ile vakit geçirmektedir. Aslında 
halihazırda devam eden olayların önlenmesi 
için zecri tedbirlere ihtiyaç vardır. Bunu kabul 
ediyoruz, ama Hükümetlerin uzak vadeli kötü
lükleri önleyecek ve bu memleketin yanınım sü
kûna kavuşturacak sahada almış olduğu tedbir 
göremiyoruz. Yann yine mi örfi idare ile yine mi 
zecri tedbirlerle bu memleketin sükûnu sağlana
cak? 

Maalesef biz, Hükümetlerin bugüne kadarki 
icraatlannda menfi tutum ve davranışları yü
zünden memleketin 12 Mart öncesinden daha 
iyi değil daha kötüye gittiği kanatindeyiz. Dev
let olarak, Millet olarak, Meclis olarak, bu dert
lere eğilmeye mecburuz. Bugün maalesef, bu fa
kir millet memurunun maaşım veremeyecek du
ruma gelmiştir. 52 milyar bütçemiz yalnız me
muru, işçiyi tatmin ederek maaşını, ücretini ve 
yan ödemesini verebilmek için harcansa kifayet 
etmemektedir. Bu bir gerçektir. 

Bugün bu yüzden dairelerde, rüşvet, iltimas, 
adam kayırma almış yürümüştür, arkadaşlar. 
Maalesef, rüşvetsiz iş yaptırmak mümkün değil
dir, bugün hiçbir dairede. Bunun için biz bu fa
kir millete memuru doyurtmak yerine, sanayi 
sabasını geliştirerek, memur yetiştirme zihniye
ti yerine sanatkâr eleman yetiştirerek bu mem
leketin yeni yetişen nesillerini o sahaya kaydır
maya mecbunız. 

Bu'gün her sahada tasarruf zihniyeti ile ha
reket etmeye mecburuz. Maalesef 12 Mart'tan 
sonraki Hükümetler de, daha evvelkilerin tetn̂  
kidettiği gibi, kendileri de başkalannın yaptığı 
tenkidin aynısını kendine yöneltecek şekle gel
miş, hiç bir şekilde israftan çekinmemiştir. Da
ha evvel müsteşar odalan döşeli iken, bugün da
irelere gidiyoruz maalesef umummüdür odalan 
tezyin ediliyor. Bunlar ne ile oluyor? Anadolu' 
ya yapılacak okul için, yol için, su için veya bir 
fabrika için harcanacak yatırım paralan ile bu
gün daireler süslenmekte, efendim mobilyalar 
yenilenmektedir. Bu yüzden maalesef plan ve 
programdaki... 

BAŞKAN — Sayın Abbas, bu söylediklerini
zin Sıkıyönetim ile ilgili olduğuna inanıyor mu
sunuz? 
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fflmam ABBAS (Bsvssmla.) — öayın Baş-
JESH... 

RAgKAN — gök özür dılenm yanı lntifien sı-
iıyönetdme temas ̂ edin. 

HÜSEYİN ABBAS (Bevamla) — Saym Baş
kan, aiktyönetimin iki -sebebi varda*. Birisi road-
M, diğeri manevidir. Bu mîHetm madden •kar
nını do-vıırnmdfdsça, manen onu millî ve manevi 
değerlerle mücehhez kalmadıkça bu memlekette 
sıkıyönetimi kaldıramayız. Ben sıkıyönetim ile 
ilgili konuşmanın dışında olduğum kanatinde 
değilim. Lütfen müsaade edin sözümü topruyo-
riEm. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün 12 Mart'tan 
sonra ikinci Anayasa değişM^inm müzakere
leri yapılmaktadır. Halbuki kökHi hiç bir deği
şikliğe gidilmemektedir. JKEeselâ bizim Meclisl
imiz, Steı»*ûmuz bu fakir millete çoktur. 380 ki-
şiük bir Meclis bu millete yeter de artar bile. 
Tasarruf buradan başlar. Senato İcaldmlsın, 
Rdsicumhurluk, Başbakanlık: birleştirilsin Baş-
bajDüik sistemi getirilsin ve Anayasaya layMik 
ınerhumu tarif olaralk girsin. 3 u tmülete l&yiklik 
bir zulüm yaftası olarak kullanılmasın. 

Türkiyelde herkes düşüncesini, fikrini sa
vunabilmen, millet hakem olmalı ve bu şeküde 
Türkiye'de karışıklıklar kavram karışıklıkları 
durulmuş olur ve memlekette herkes birbirine 
düşman degü, birbirini sevmiş t>lur. Biz, bu kök
lü meseleleri sayın Hükümetlerden rica ediyo
ruz. Taparlarsa bu memleketin hayrma olur, 
yapmazlarsa kendileri de rtihat edemez, bu 
millet de rahat edemez. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 

okuttuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sıkıyönetimin uzatılması için Yüce Meclise 

gelem Başbakanlık tezkeresi üzerinde yeterince 
görüşme yapılarak konu aydınlanmıştır. Müza
kerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni oy
larınıza arz -ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Saym *e»at«r ve mîBetvekîHeri, Hükümet 
t«zkere*mde kaaflerd yra& İ t üöe -evveüoe vafce-

25 ,3 .W® 0 : 1 
-iEfamş, bulunan ^sıkryanetimin 26 . % . 1972 *ari-

; hinden muteber olmak üzere iki ay süre ile ye
niden uzatılması hususunu oylarınıza arz -ediyo-
mm. 3£abul .edenler.. Etmeyenler.. Sayın Mu»t af a 
Timisi, 4saym Adil Turan, ısaym Haydar 
Özdemir, sayın Celâl Kargılı, sayım İsmen, jsaym 
Mevlüt Ocakcıoghı, sayın Halil Goral, sayın Mus-
Hhittin Yılmaz Mete'nin muhalefet oyları Irar-
-şffimda çoğunlukla iki ay uzatılması humısu ka-
tail edilmiş bulunmaktadır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
İ Bilgen'İn, İmar ve İskân eski Bakanı Haldun 
: Menteşeoğlu hakkındaki önergesini incelemekle 

görevli Sorutturma Hazırlık Komisyonundaki 
açık üyeliklere seçim. (9/23) 

3. — Konya 'Milletvekili İbrahim E tem Kı-
lıçoğlu'nun, eski Başbakan Süleyman Demirelhak-
kmdaki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Huzırbtk Komisyonundaki açvk üyeliğe seçim. 

\ W20). 
\ 4. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, gö-
\ revini kötüye kutlanmak iddiassıyle Çanakkale 
I Milletvekili Befet Sezgin hakkındaki Başbakan-
İ hk tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruştur-
; ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/21). 
] 5. — İçel Milletvekili Celal Kargilı'nın, göre-
; vini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı iddiasıyle 
• Mâliye eski Bakanı Sait Naci Ergin hakkındaki 
\ önergBSİni incelemek üzere kurulan Soruşturma 
\ Hazırlık Komisyonuna ü)ye seçimi. (9/22) 

BAŞKAN — Bir husus hakkında Genel Ku-
I mldun karar ıflmalk zarureti vardır. 
j Chımnuriyetçi Partinin MUlet Meclisinde 
j « m p kunnası ioeriııe Amayasamizm 85 nci 
i maddesine «gıöre parti grubunun Türkiye Büyük 
\ Mîllet Meclisi JSoruşturma Hazırlık Komisyan-
I larmdû temsilinin «ağlanabıhneısi için grupların 
I oranlan üzerinde değişiklik zarureti hasıl ol-
j muştur. Evveloe her âti Meclisten 7'şer üye alın-
j inak suretiyle kurulan Soruşturma "Hazırlık Ko-
i misyonları yeni orana gröe Cumhuriyet Semuto-
• «undan 8, MSlet Meclisinden 8'er üye alınmak 
j «ıınetiyle "ü 'üyeden kurulması gerekmektedir. 
i Bu kunıluşa oranlar gözönünde bulundurula-
i rak Adalet Partisinden 9, Oumhuriyet Halk Par-

•tisinden 4, Demokratik Partiden 1, Millî Güvem 
^«EÖKİnden 1, ;©umlrardye*çi Partiden 1 üye ahn-

: ması ^pi'dkiiicktedir. Bu durumda kurulması ka-
rarlaştırûm^ bulunan Soruşturma Hazırlık Ko-
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misyonlarına 1 A. P. ve 1 Cumhuriyetçi PariiM-
nin ilâvesi gerekmektedir. Bu hususu Genel Ku
rulun... 

CEVAT ÖNDER (Erzurum Milletvekili) — 
Sayın Başkan bu sunuşunuzun aleyhinde konu
şacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz, hangi konuda, aca
ba matematik hesaba mı dayanıyor? Çünıkü bu 
kanunlar Dairemizin yapmış olduğu bir hesap
tır, 85 nci maddeye göre bir oran hesabıdır. Ona 
ait bir husus varsa.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — Hesaba müstenitse niye oya sunuyorsu
nuz? 

CEVAT ÖNDER (Erzurum Milletvekili) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz kürsüden ifa
de edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, yalnız kısa
ca olsun. Bu Başkanlığımızın değil Kanunlar 
Dairesinin Anayasa uygulaması muvacehesinde 
yaptığı bir işlemdir. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum Milletvekili) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Anayasanın 84 ncü maddesi açıktır. Anaya
samın 84 ncü maddesine göre, Meclislerin Baş
kanlık Divanları, o Meclisteki siyasî parti grup
larının kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmala
rını sağlayacak şekilde kurulur. Bu hüküm ay
nen komisyonlara da teşmil edilmektedir. Türki
ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının, 
Millet Meclisinin şimdiye kadar tatbik ettiği 
bir teamül kaideleşecek yerde, bu teamülden 
vazgeçilmiştir. Bugün parti gruplarının adedi 
oranların tespitinde baz olarak nazarı itibara 
alınmaktadır. Bu tatbikat Anayasaya aylardır. 
Çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi grupla
rında da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısında da, Millet Meclisinde de, Senato
da da, partilere mensubolmayan bağımsız üyeler 
mevcuttur. Bunlar nazarı itibara alınmadan 
oranlar tespit olunmakta, bu suretle bazı parti
ler güçlerinden fazla olarak temsil edilmekte, 
bazı partiler ise güçlerinden az olarak temsil 
edilmektedir. Meselâ sayın Başkanın okuduğu 
husus bu iddiamızı delillendirmektedir. 40 kişi
lik grubu olan Demokratik Parti için de 1 üye 
verilmektedir, 10 kişilik grubu olan, 14 kişilik 
grubu olan partilere de 1 üye verilmektedir. Bu 
yanlış tatbikat 1-2 senedir yapılmaktadır. Hal

buki 2 sene evveline kadar yapılan tatbikat böy
le değildi. Anayasa MaJhkemesinin görüşü de 
bu noktadadır. Kabul ediniz ki, - zamanınızı faz
la almak istemiyorum- partiler bu Meclise gele
mediler, bütün seçimleri bağımsızlar kazandı
lar. Nazari olarak bu Anayasamız gereğince, 
Anayasaya göre mümkündür. O takdirde ko
misyon kurmanız nasıl olacaktır?. O itibarla sa
yın Başkandan istirham ediyorum Anayasaya 
aykırı bu tatbikattan vazgeçilmelidir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde % 50'den az olan bir 
parti % 50'den fazla olarak komisyonlarda tem
sil olunmaktadır. Böylelikle, komisyonların ba
zı kazaî karar mahiyetinde olduğu kararlar da 
siyasî karar olmaktadır ve bu kararlar hukuken 
malul bulunmaktadır. Bu tatbikattan vazgeçil
mesini, kuvvetlerin tespitinde tüm üyelerin ye
kûnunun nazarı itibare alınmasını, meselenin bu 
şekilde oylanmasını arz ve istirham etmekteyim. 
Anayasaya uygun tatbikat budur, 

iki senedir yapılan tatbikat Anayasaya ay
kırıdır. Bu aykırılığı tekrar tarsin etmesinler, 
bundan vazgeçsinler. 

Saygılarımla arz ederim, (D. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın önder'in bir tatbikat ha
tası olarak tavsif buyurduğu bu sunuşumuz 
ve istihsal edeceğimiz karar, Başkanlık Divanı
nın bir kararı olarak Yüksek Genel Kurula gel
miş, uzun uzun tartışılmış ve karara iktiran et
miş bulunmaktadır. O yönüyle, bizim tatbikatı
mız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin vermiş 
olduğu kararı uygulamaktan ibarettir. Yoksa 
bir tatbikat uygulaması değildir. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum Milletvekili) — 
Anayasa mı tatbik edilecek, yoksa verilecek ka
rar mı tatbik edilecek?.. 

BAŞKAN — Anayasanın 85 nci maddesi ge
reğince, siyasî partilerin kuvvetleri oranında 
temsili tartışılmış; Genel Kurulun mevcuda kar
şı mı siyasî partiler temsil edilir, yoksa siyasî 
partiler birbirlerinin kuvvetleri oranına karşı 
mı temsil edilir, hususu Genel Kurulumuzda 
uzun bir tartışmaya konu olmuş, oylanmış ve 
tüm 450'ye karşı değil, siyasî partiler kendi 
oranlarıyle birbirlerine karşı temsil edilirler 
hususu Genel Kurulun kararı olarak tecelli et
miş ve uygulama bu suretle, buyurduğunuz veç
hile, Genel Kurulun kararına uyarak iki sene-
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denberi devam edegelmektedir. Bu hususu uy
guluyoruz. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum Milletvekili) — 
Biz de bundan dönülsün diyoruz. 

BAŞKAN — Onu Başkanlığa talebedersi-
niz... 

OEVAT ÖNDER (Erzurum Milletvekili) — 
Şimdi talebediyoruz, müzakere açılsın. 

BAŞKAN — Şimdi ben bu anda dönemem. 
'Genel Kurulun kararını ancak Gene! Kurul tas
hih eder veya etmez. 

ÇEVAT ÖNDER (Erzurum Milletvekili) — 
Sayın Başkan, müzakere açılsın diyoruz. Bu 
yanlış Anayasa tatbikatını bertaraf ediniz.. 

BAŞKAN — Oylama esnasında böyle bir 
usul olamaz. Bendeniz, bir noktayı belki işaret 
edecek, Başkanlığa yardımcı olacaksınız mülâ
hazası ile zatıâlinize söz verdim. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum Milletvekili) — 
Zannederim Başkanlığa yardım ettik, ama bunu 
değerlendirmek lâzım. 

BAŞKAN — Bendeniz, hiçbir Başkanın, Ge
nel Kurulun vermiş olduğu bir karar aleyhine 
tatbikat yapacağını tahmin etmiyorum. 

Yukarıda arz ettiğim hususu Genel Kurulun 
tasviplerine arz ediyorum: 

Yeni bir siyasî parti grubun kurulması hase
biyle temsili zaruridir. Bu sebeple 14 üye adedi 
16'ya çıkarılmıştır ve temsil oranlarını da Genel 
Kurula arz etmiş bulunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bir husus daha var: kabul buyurduğunuz 
oranlara göre Cumhuriyetçi Parti hazırlık so
ruşturma ve soruşturma komisyonlarında temsil 
edilecektir. Bu sebeple gündemimizde mevcut 
seçimleri yapmıyorum. Ancak, siyasî parti grup
ları artan adetlerine aday gösterdikleri ve 
Cumhuriyetçi Parti adaylarını bildirdiği tak
dirde gündemimizde mevcut seçimler yapılacak
tır. 

Süremizin dolmasına 5 dakika bulunduğu ci
hetle gündemin diğer maddesine geçmiyorum, 
Birleşik Toplantıyı kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 18,55) 

-..>. » e « 

— 779 — 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik toplantısı 

GÜNDEMI 
19 NOU BİRLEŞİM 

25 . 9 .1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

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

İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Di
yarbakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş 
bulunan Sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılma
sına dair Başbakanlık tezkeriesi. (3/115) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. _ SEÇİMLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, İmar ve İskân eski Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu hakkındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki 
açık üyeliklere seçim. (9/23) 

2. — Konya Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, eski Başbakan Süleyman Deımirel 
hakkındaki önergesini incelemekle görevli So
ruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık üyeli
ğe seçim. (9/20). 

3. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, gö
revini kötüye) kullanmak iddiasıyle Çanakkale 
Milletvekili Refet Sezgin hakkındaki Başbakan
lık tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/21) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, gö
revini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı iddia
sıyle Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin hak
kındaki önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/22) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

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

TEKLİFLERİ 
6. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 
7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 

DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
1. — Aydın eski Milletvekili Reşat Özarda'-

mn, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu 
hizmetlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Ka

nununun, 146 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 ncd maddesi gereğince 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 5 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/5) (S. Sayısı : 76) (Dağıtıma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

2. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, İstanbul Belediye Meclisinin, istanbul yolu 
güzergâhı ve Boğaziçi köprüsü tasdikli planı ile 
bu planı tadilen onaylayan İmar ve İskân Ba
kanlığının planını değiştirerek tatbik etmesiyle, 
6735 sayılı İmar Kanununa aykırı hareket etti
ği ve istimlâkler ile açılacak tazminat davaları 
dolayısıyle Devleti zarara uğratacağı, bu fiilin 
ise Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle, eski Başbakan ve eski Ba
yındırlık Bakanı hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 17 Numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/17) (S. 
Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 16 . 7 . 1971) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının petrol sanayii bölümünü değişti
rerek tatbik etmesiyle, 77 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine aykırı hareket ettiği ve bu fiilin 
Anayasanın 129 ncu maddesine aykırı olduğu 
iddiasıyle, eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin hakkında Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. M. içtüzüğünün 12 nci maddesi uya
rınca bir Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 14 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/14) (S. Sayısı : 82) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 11 . 1971) 

4. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahıimoğlu'nun, Ceyhan Ticaret Borsası idare 
Heyeti ve idare Meclisinin feshi münasebetiyle 
verilen Danıştay kararlarını infaz etmeyerek, 
T. C. K. nun 240 ncı maddesini ihlâl ettikleri 
iddiasıyle, Ticaret eski Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ticaret eski Bakanı Ahmet Tür-

(Devamı arkada) 



k d haMarmda Anayasanın 88 ve 90 ncı madde
leri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 9 numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonu raporu (9/9) (S. Sayısı : 83) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 2 .1972) 

5. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 
gereğince yapılması gerekli işlemlerde göster
dikleri ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C. 
K. nun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına gir
diği iıddi'asıyle, Başbakan, Ticaret eski Balkanı 
Ahmet Türkel ile Ticaret eski bakanları Macit 
Zeren ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci madddesi gereğince 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 4 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/4) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma tarihi : 
29 . 2 . 1972) 

6. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı 
Refet Sezgin'in, Ereğli Kömür İşletımessi Mües
sesesi için yapılan dhale hakkındaki tutum ve 
fiillerinin T. C. K. nun 240 ncı maddesine te
mas ettiği iddiasıyle hakkında Anayasanın 90 
ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis so

ruşturması açılmasına dair önergesi ve 3 nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu ra
poru (9/3) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 
29 . 2 . 1972) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, İkin
ci Beş Yıllık Plan döneminde kalkınma fonu 
adı altında harcanması lâzımgelen meblağın 
sarf edilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve 
bu fiilin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 ncı maddesi 
uyarınca Başbakan hakkında bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesi ve 15 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
(9/15) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 
2.3.1972) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen ve 4 arkadaşının, Gülnar Belediyesinde 
yolsuzluk ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı 
iddiasıyle eski İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşıoğlü hakkında, Anayasanın 90. Türk Ce
za Kanununun 240 ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 23 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu raporu (9/23) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 6 . 1972) 


