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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda 
çoğunluğun "bulunmadığı anlaşıldığından; 

Birleşime saat 15,50 de son verildi. 

Başkan 
Sabit Osman Avcı 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Eksi 

Kâtip 
Çankırı 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 

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

BAŞKAN — TürMye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısının 12 nci Birleşimini açıyo
rum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama J 
yapılacaktır. 

(Aydın Milletvekillerine kadar yoklama ya
pıldı.) 

BAŞKAN — Salonda çoğunluğun olduğu an
laşılmıştır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçiyoruz. 

UI. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —- İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyar
bakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bu
lunan Sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılması
na dair Başbakanlık tezkeresi. (3/93) 

BAŞKAN — İstanbul, Kocaeli, Sakarya, 
Zonguldak, izmir, Eskişehir, Ankara, Adana, 
Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerinde evvelce 
ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin iki ay süre 
ile uzatılmasına dair Başfoa'kanlık tezkeresini 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 22 . 7 . 1971 tarih ve 2-6/10011 sayılı 

yazımız. 
Memleketimizde uzun süreden beri gözlemle

nen çıkarcı çevrelerin tutumu ile anarşik nite
likteki eylem ve davranışların sadece kamu 
düzeni ve güvenliğini bozucu amaçlara yönel
miş olmayıp aslında ideolojik maksatlarla Dev
letin temel nizamına, yurt bütünlüğüne, vatan 
ve lâik Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli 
bir kalkışma mahiyeti aldığını gösterir kesin be
lirtilerin meydana çıkması nedeniyle, Türkiye 
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Cumhuriyeti Anayasasının 124 ncü maddesi ge
reğince İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Di
yarbakır ve Siirt illerinde 26 . 4 . 1971 tarihin
den itibaren bir ay süre ile ilân edilen ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin 25 . 5 . 1971 ta
rih ve 251 sayılı 23 . 7 . 1971 tarih ve 254 sa
yılı kararları ile ikişer ay uzatılması kabul edil
miş bulunan Sıkıyönetimin 26 . 9 . 1971 tari
hinden itibaren iki ay süre ile yeniden uzatıl
masının, Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 
22 . 9 . 1971 tarihinde Bakanlar Kurulunca uy
gun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

Yurt içinde derece derece yaygınlaştığı Sıkı
yönetim uygulaması ile ortaya çıkan bu faali
yetlerin kökünün kazınması, Vatan ve Cumhu
riyetimizin tekrar benzeri yıkıcı faaliyetlere ko
nu olmaktan kurtarılması hususunda Hükümeti
miz azimli ve kararlıdır. 

Sıkıyönetimde görev alan Silâhlı Kuvvetlerin 
ve güvenlik kuruluşlarının büyük bir vatanse
verlikle yürüttükleri çabaların, arzu edilen ama
ca tehemahal varılacağına dair inancımızın te
minatı olduğunu burada tekrarlamak isterim. 
Sıkıyönetim uygulamasına bağlandığından bugü
ne kadar alınan tedbirlerle dağılan aşırı uçların 
yeraltına inmiş bulunan faaliyetlerinin tekrar 
toparlanması yolunda çabalar harcandığı bilin
mektedir. önce aşırı solun aşağıda temas ede
ceğim faaliyetleri, bu konuda yeterli kanıyı ve
rebilecek nitelikte bulunacaktır. 

1961 Anayasasının bahşettiği geniş fikir, dü
şünce ve basın hürriyetini alabildiğine istismar 
etmiş olan asın sol, komünist liderlerin eserle
rini kendi ideolojik düşünce ve kanaatleri açısın
dan ve maksatlı olarak tercüme edip, başta üni
versite ve yüksek okul gençliği ve bir kısım 
vatandaşlarımızı şartlandırma gayretlerinde ba
şarılı olmuştur. Bu çabalar Sıkıyönetim sıra
sında da durmamış, gerek yurt içinde ve gerekse 
yurt dışında mevcut idareyi küçük düşürücü, 
dağınık ve sinmiş durumda bulunan taraftarları
na moral verici, hattâ direnmeye itici mahiyet
teki bildiri ve gazeteleri el altından çeşitli şa
hıs ve kuruluşların adreslerine göndermek, özel 
kuryelerle yurdun çeşitli yerlerine ulaştırmak 
gayretine giriştikleri tesbit edilmiştir. Bu amaç
la faaliyet gösteren gizli örgüte mensup 21 kişi 
16 . 9 . 1971 günü göz altına alınmış olup, ince
leme ve soruşturma sürdürülmektedir. 

Aşın solun anakuruluşlarından olan Dev -
Gencin dağılması üzerine, yeniden örgütlenmek, 
çıkacak ilk fırsatta anarşik eylemlere başlamak 
üzere gerekli silâh ve paranın tedariki için uy
gulamalara tevessül olunmuştur. Bu meyanda, 
27 Temmuz 1971 günü Ziraat Bankası izmir 
Şubesinden Denizli Ziraat Bankası Şubesine 
nakledilmekte olan 4 milyon lira bu amaçla fa
aliyet gösteren bir hücre tarafından gasbedil-
miştir. 

Yine, yeni örgütlere maddi destek sağlamak 
amacı ile bir ilimizde <̂ Siyah Lâle» adı ile ku
rulmuş bir hücrenin çocuk kaçırarak fidye te
mini, banka soyulması ve kaçakçılık yapılması 
sureti ile faaliyet göstermek istediği, yakalanan 
mensuplarının itirafları ile belli olmuştur. Yaka
lananlardan birisi, yurdun çeşitli yerlerinde 
anarşist ve gerillacı yetiştirmek üzere eğitim 

BAŞKAN — Sıkıyönetim istemine mütedair 
Hükümet Kararnamesini izah sadedinde buyu
run Sayın içişleri Bakanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin sayın üyeleri; 

26 Nisan 1971 tarihinden itibaren Anayasa
mızın 124 ncü maddesine istinaden vatan ve 
Cumhuriyetimize karşı kuvvetli ve eylemli bir 
kalkışma olduğuna dair kesin belirtilerin mey
dana çıkması nedeni ile Ankara, Adana, Diyar
bakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, izmir, Ko
caeli Sakarya, Siirt ve Zonguldak illerinde 
Bakanlar Kurulunca ilân olunan Sıkıyönetim uy
gulaması Yüce Parlâmentonun da tasvibine 
mazhar olarak 5 nci ayını ikmâl etmiş bulun
maktadır. 

Vatan ve Cumhuriyetimize karşı yönelen ve 
Devletimizin varlığını tehdideden ve hattâ 
uçurumun kenarına kadar getiren aşın sol ve 
aşırı sağ faaliyetlerin ve çeşitli bölücü gayretle
rin amaçlan bugün tamamen ortaya çıkmıştır. 
Bu balamdan, konuya Hükümetçe ve Parlâmen
toca atfedilen önem, teşhis ve tahminlerimizde 
yanılmadığımızı göstermiş ve Sıkıyönetim ilânı
nın ne derece isabetli olduğu anlaşılmış bulun
maktadır. 
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merkezleri teşkil etmeyi plânladıklarını beyan 
etmiştir. 

Üniversite ve yüksek okulların bir kısmının 
açılması ve diğerlerinin de açılmak üzere olması 
ile, aşırı solun, bu irfan yuvalarına yeniden el 
atma çabaları içinde bulunduğu görülmektedir. 
Edinilen bilgilerden üniversite, yüksek okul ve 
hattâ liselerde yuvalanmalar için harekete ge
çildiği, gizli toplantılar düzenlendiği ve bildiri 
yayınlanmasına tevessül olunduğu ve bâzı olay
ların meydana getirilmesine çalışıldığı anlaşıl
mıştır. 

Bu kısımda faaliyet gösterenlerin Sıkıyöne
tim dışına kayma yolunu tercih ettikleri dikka
te çarpmaktadır. Asil Türk işçisini kendi çıkar
larına âlet etme metodunu İsrarla uygulamak 
istiyen aşırı solun, Sıkıyönetim bölgelerinde ra
hatlıkla yürütemedikleri faaliyetlerini bu böl
genin dışına, özellikle kesif işçi bulunan kesim
lere aktarmaya çalıştıkları tösbit edilmiştir. 
Yurt içinde, aşın solun, örnekleri görülmüş bir
takım anarşik eylemlere tekrar teşebbüs etmek 
üzere hazırlıklar içinde bulunduğu istihbar olun
muştur. 

Yurt içinde yapılmasına girişilecek anarşik 
eylemlerin, yurt dışından da maddi ve mânevi 
destek görmeye devam etmekte olduğu kesindir. 
Gerilla eğitimleri yanında silâh tedariki hulu
sunda gösterilen gayretler, bir komşu devlet 
hududundan yurda sokulurken yakalanan 118 
aded mavzer olayı ile müşahhas örneğini vermiş 
bulunmaktadır. 

Bundan başka, yurt dışında bâzı belli mer
kezlerde temsilciliklerimiz önüne kadar intikal 
©den protesto, yürüyüş ve toplantıları, aşırı 
solun niyet ve emellerini açıkça ortaya koymak
tadır. Bu niyet yurda sokulmaya çalışılan bol 
miktardaki matbua ile de kendisini göstermek
tedir. 

Demokratik ve lâik Cumhuriyetimize kasde-
den, Devlet düzenini dinî esaslara göre düzen
lemeye yönelen aşırı sağın faaliyetleri, alman 
ttedlbirler sayesinde durmuş gibi gözükmekte ise 
de, bâzı münferit olaylar bu ucun da henüz ça
balarını durdurmadığını göstermektedir. Nite
kim; bir ilimizde yapılan baskında ele geçirilen 
bant ve mektuplar ve diğer bir kısım faaliyetler 
konu üzerinde önemle durmamızı gerektirmek
tedir. Bu ucun politikasının, Sıkıyönetim süre

since göze çarpmıyacak çalışmalarla yetinmek 
olduğu, elimize geçen belge ve bilgilerden anla
şılmaktadır. 

Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğünü 
parçalamaya matuf bölücü faaliyetler, gerek 
yun içinde ve gerekse yurt dışında örgütlenme 
çalışmalarını sürdürmektedirler. Yurt dışına 
kaçmaya muvaffak olan bâzı kişilerin açıkladık
ları niyet ve düşünceleri ve bu konuda meyda
na getirilmiş örgüt faaliyetleri, bölücü gayret
lerin devam ettiği hususunda elde ettiğimiz bil
gileri doğrulamakta ve çalışmalarımızı önemle 
ısüı̂ dürmemizi gerektirmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri, 

Buraya kadar yaptığım ve hepsi belge, olay 
ve sağlam bilgilere dayanan genel açıklamaların 
ve Sıkıyönetim mahkemelerinde cereyan eden 
duruşmalarda bizzat sanıkların itiraf ve beyan
ları, memleketimizin götürülmek istendiği yeri, 
bu niyet ve çabaların İsrarla sürdürülmek isten
diğini ortaya koyacak niteliktedir. Bunun ya
nında, anarşik eylemlerin elebaşılarından 200 ü 
aşkın anarşist henüz ele geçmemiş ve bir kısım 
suç dosyalarının tekemmül ettirilerek Sıkıyöne
tim mahkemelerine intikaline imkân vermemiş
tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri, 

Sıkıyönetim, varlığını ve kaynağını Anayasa
dan alan bir müessesedir. Bununla birlikte, 
olağanüstü hallerde başvurulacak bu müesse
senin ortaya çıkma zonınlukları dışında özlene-
cek bir düzen olmadığına da işaret etmek iste
rim. 

Hükümetimiz, zorıınluk olmadıkça Sıkıyöne
tim uygulamasını arzu etmemektedir. Bunun 
yanında biran önce aslî görevlerine dönmeyi 
büyük hır samimiyetle arzulıyan Silâhlı Kuvvet
ler için, Sıkıyönetim uygulaması bir külfet tah
mil etmektedir. 

Ancak, Sıkıyönetim ilânı ve uzatılması vesi
lesiyle Yüce Parlâmentoda cereyan eden görüş
melerde açıklanan ve herkesçe bilinen sebepler 
henüz oradan kalkmış değildir. 

Yukarda arz etmeye çalıştığım gibi, asın sol 
ve aşın sağ cereyanlarla bölücü gayretlerin yer 
allına inen ve zaman zaman tezahürlerini gör
düğümüz yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri, yeni 
şekillere bürünerek karşımıza çıkma çabasında 
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bulunmaktadır. Sıkıyönetimin iîânma sebebo- ; 
lan faaliyetlerin kökünün kazınabilmesi, yeni 
teşebbüs hazırlıklarının bertaraf edilebilmesi, j 
henüz ele geçmemiş anarşist elebaşlarmm yaka
lanabilmesi ve devam eden soruşturmaların ta- • 
marnlanarak Sıkıyönetim mahkemesine intika
line imkân verilmesi bakımlarından, Sıkıyöne
timin evvelce ilân olunan 11 ilde yeniden iki ay 
daha uzatılmasını sorunlu görmekteyiz. 

Tasvip buyuracağınıza inanarak saygı ile 
huzurlarınızdan ayrılıyorum. (0. II. P. ve 
G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grnpu adına 
Sayın Hasan Korkmazcan, buyurunuz efendim. 

D. P. GFJJPU ADINA HASAN KORKMAZ
CAN (Denizli Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üye
leri; 

Hükümet bugün Sıkıyönetimin üçüncü kez 
uzatılması istemi ile yüksek huzurunuza gel
miştir. Bu münasebetle Demokratik Parti Gru-
pn adma görüşlerimizi sunmaya başlarken, Yü
ce Heyetinizi yürekten saygılarla selâmlarım. 

11 ilimizi kapsamak üzere ilân olunan Sıkı
yönetim, bilindiği gibi Hükümetin 24 Nisan 1971 
tarihli bir kararma dayanmaktadır, ilân tarihin -
den bugüne kadar gecem ve son yıllamu en 
uzun uygulamasını teşkil eden 5 aylık sürenin 
sonunda Sıkıyönetimin istikameti belirtmiş, orta
ya koyabileceği sonuçlar taJhmin edilebilir hale 
gelmiştir. Bu bakımdan, Sıkıyönetimin yeniden 
uzatılıp uzatılmaması konusundaki müzakere
leri, Parlâmento denetiminin gerektirdiği for
malitenin yerine getirilmesi şeklinde değerlen
dirme eğilimi taşıyanlar bulunabilir. Ancak, uy
gulama süresinin uzamasının konuya başka tar
tışma boyutları getirdiğini de kabul etmek zo-
runluğu vardır. 

IBiz, Demokratik Parti Grupu olarak, iSıl-myö-
netime ilişkin konuların daha geniş bir perspek
tiften ele alınması zamanının geldiğine inanıyo
ruz. 

(Sıkıyönetimin uygulanma hedef ve usulü ile 
Hükümet ve Sıkıyönetim makamlan arasında
ki ilişkiler hakkında görüşlerimizi, Türkiye Bü
yük Millet Meclisimde bundan önce yapılan 
müzakereler vesilesiyle arz etmiştik. Meselenin 
bugüne kadar belirli bir kararlılığa kavuşan 
uygulama ile ilgili yönü üzerinde önceki be
yanlarımıza işaret etmekle yetineceğiz. 

Devlet hayatında huzurun ilk şartı olan gün
lük asayişin sağlanmasında ve korunmasında, 
ıSıkıyönetİm idarelerinin başarısını takdirle kar
şıladığımızı bir kez daha belirtmek isterim. An
cak, bugün mesele günlük asayişin korunması 
meselesi olmaktan çıkmıştır. Bugün kamuoyu
nun dikkati, Sıkıyönetimin kaldırılmasından 
sonra milletçe içinde yer alacağımız ortamın 
hangi renk ve çizgilerden oluşacağı sorusuna 
yönelmiştir. Şüphesiz bu ortam, geçirmekte ol
duğumuz buhranlı devrenin çeşitli safhalarında 
cereyan edecek olayların izleri ile ve geçirmek
te olduğumuz buhranlı devrenin çeşitli safhala
rında rol alanların tutumları ile paralel bir 
tarzda teşekkül edecektir. Bu gerçek bize, Sıkı
yönetim meselesinin yalnız 'huzur ve asayiş yö
nünden değil, Anayasadaki ve Hükümetin ilân 
gerekçesindeki boyutlar içinde siyasi istikra
rın ve millî iradeye dayalı demokratik rejimin 
geleceği ile bağıntısı açısından değerlendiril
mesi zorımluğunıı yüklemektedir. 

Bugünkü birleşimin, Meclisimizin Anayasa 
değişikliği çalışmalarını tamamladıktan sonra
ki ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısı 
olması da, demokratik rejimin geleceği için 
meydana getirilmesi zorunlu ortamın geçit nok
talarında görüşlerimizi birleştirmeye yararlı 
olacaktır sanıyorum. 

ISaıym senatörler, sayın milletvekilleri; 
Milletimizin engin devlet tecrübesine, siyasi 

olgunluğuna inanmaktayız. Demokratik rejimi 
insanlık şeref ve haysiyetine, millî karakter ve 
millî menfaatimize en uygun idare şekli olarak 
kabul ediyoruz. Milleti, devlet kudretinin yegâ
ne meşru kaynağı olarak görmekteyiz. Bu se
beple, her konuda olduğu gibi, siyasi istikrarın 
sağlanması ile ilgili görüşlerimizin Yüce Heye
tinize sunulmasında da hür demokratik rejimin 
işlemesine katkıda bulunmak endişesi ön plânda 
tutulacaktır. 

Demokratik Parti, demokratik rejimin dai
ma yaşıyacağına dair olan inancı, demokratik 
rejimin varlığı kadar önemli saymaktadır. Bu 
inancın memleketimizde tam ve kâmil mânada 
yerleşmesi için her türlü gayretin gösterilmesi 
vatanseverlik görevidir. Bu kürsüden millet ve 
tarih önünde yemin etmek şerefini kazanmış bü
tün parlömanter arkadaşlarımızın, ifade ettiğim 
hususlara katıldıkları samimî inancı içindeyim. 
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Şimdi, bu anlayış birliği çerçevesinde, Sıkı
yönetimin gerekçesi olan yurtta huzur, asayiş, 
iç barış ve binnetlce siyasi istikrarın sağlanma
sı hususunda hepimize düşen sorumluluğu göz
den geçirelim. 

(Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; 

'Siyasi istikrarın sağlanlması konusunda Sa
yın Erim Hükümetinin rolü, kabul etmek gere
kir ki, en az diğer hükümetlerinki kadar ağır 
ve önemlidir; ama «ISaym Erim Hükümeti, si
yasi istikrarın sağlanması konusunda sorumlu
luğu ölçüsünde bir gayret içinde midir?» soru
suna olumlu karşılık vermek mümkün değildir. 

'Üzülerek belirteyim ki, Hükümet, Sıkıyöneti
min ilânından sonraki ilk uzatma isteminin mü
zakeresinde koyduğumuz teşhiste bizim yanıl
mamış olduğumuzu bugün ortaya çıkarmış bu
lunmaktadır. 

İBiraz önce yüksek huzurlarınızda Sayın içiş • 
leri Bakanının yapmış olduğu konuşma da, bu 
teşhisin doğruluğu istikametini göstermektedir. 
Sayın îçişleri Bakanı, aradan geçen 5 aylık sü
reye rağmen, idarenin sıkıyönetim makamları
na hangi konularda, ne gibi yardımlarda bulu
nabildiğinin izahını yapabilmiş değildir; aksi
ne, sıkıyönetimin ilk ilan edildiği gündekinden 
daha karanlık bir tablo ile huzurlarınıza çıkmış 
bulunmaktadır. Bu durumda, Hükümetin, sıkı
yönetimin yürürlükte olduğu 5 aylık süre için
de ne ile meşgul olduğunu sormak her halde 
hakkımızdır. 

25 Mayıs 1971 günü Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleişik Toplantlsmıda yine bendeniz 
tarafından sunulan Demokratik Parti Grupu 
görüşü aynen şu cümleleri ihtiva ediyordu : 

«'Hükümet, huzurlu ortama geçiş hareketi
nin en çok açık veren ve absıyan yönünü teşkil 
etmektedir. Sayın Erim Hükümetinden bekle
nen, demokratik nizamın her türlü hukuk dışı 
faaliyeti ezebilecek müessiriyetini harekete ge
çirmesi ve demokratik otoritenin biran önce te
essüsüne çalışmasıdır, insan toplumlarını en et
kili biçimde disipline sokan en güçlü ve sağlam 
otorite, demokratik hukuk devletinin otoritesi
dir. Sıkıyönetimin otoritesi geçicidir. Mühim 
olan memleketi demokratik hukuk devletinin 
normal işleyişi içinde, her türlü İç ve dış, bu
günkü ve gelecekteki tehlikeye karşı mücehhez 

(bir ortama Soka/bilmektir. Türkiye'de halkın 
Hükümetten başlıca ve önde gelen talebi bu
dur.» 

Aradan geçen zaman içinde hafızalarımızın 
penceresi önünde silinmemek şansını muhafaza 
etmiş olayları şimdi yeniden hatırlıyalım. Bun
lar arasında, kamu oyuna, istikrarlı bir siyasi 
devreye geçişin önadımı olduğu izlenimini vere
cek kaç Hükümet tasarrufu gösterilebilir? 

Memlekette kuvvetli, inandırıcı, hukukun 
üstünlüğü ilkesini yaşatmakta kararlı bir Hü
kümetin varlığına delil olabilecek kaç gelişme 
kaydedilmiştir? Ortada, olağanüstü şartların 
gerektirdiği, olağanüstü gayretlere uygun tek 
olumlu eser olarak gerçekleştirilen Anayasa de
ğişiklikleri görülmektedir. Bu çalışmalarda da 
gerek usul, gerekse esas yönünden ortaya ko
nulan sonucun şeref payı daha ziyade siyasi 
partilerimize ait bulunmaktadır. 

Anayasa değişikliklerinin müzakere konumu
zu ilgilendiren detaylarına biraz sonra değine
ceğim. 

iSiyasi, sosyal ve ekonomik istikrarın sağlan
ması yönünden Hükümet icraatının genel de
ğerlendirmesi bir cümle ile özetlenecek olursa; 
Sayın Erim Kabinesindeki beyin takımının hu
zura bir katkısı olmamış, kabinedeki ağır top
lar da kutlama törenleri trafiğinin ağlarına ta
kılıp kalmışlardır. (D. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar.) Şimdi, altın beyinlerden kalan 
huzur verici tek hâtıra havası, samimî lokanta
larda, «beyin salatası» yerine «Hükümet» isten
mesinden ibarettir. Bu da akıllılığı ve beyni 
kendi inhisarlarında zannedenlere, Türk halkı
nın sevimli bir karşılığıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 

İSayın Erim Hükümeti yurtta huzur ve siya
si istikrarın yerleşmesine katkıda bulunmak bir 
yana, huzursuzluk dalgalarına kaynak olacak 
kendi çelişkilerini bile önliyememiştir. 

Bir kere Hükümet, birbirini tutmaz davra
nış ve kararlarla, Türk ordusunun, milletler
arası komünizmin entrikalarına Son vermek hu
susunda giriştiği bilgili ve ciddî operasyonun 
hızını kesmiştir. Hangi çevrelerden geldiği ma
lûm telkin ve şefaatlere uymak eğilimi, önümiüz-
deki yıllarda birçok dinamik ve vatansever 
Türk çocuğunun kızıl tuzaklara düşmesini ön
lemek görevinden üstün tutulmuştur. 
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Sıkıyönetim idarelerine, Hükümet otoritesi
nin fikrî ve mânevi desteğini sıağlıyacak bir yol 
tutulmadığı için, askerleri, giriştikleri operas
yonda bocalatmak ve onları millet çoğunluğu-
nun temayüllerinden tecridetmek hevesleri be
lirmiştir. 

Sıkıyönetim mahkemelerine sevk edilenler 
ve şevki istenenler hakkında, idarece ciddî de
liller toplamak hususunda gerekli titizliğin gös
terilmediği de bugün ortaya çıkmış bulunmak
tadır. 

Eğer bugün kamu oyunda, Haziran 1970 
olaylarından sonra Sayın Demirel Hükümetinin 
hazırladığı, meşhur, «Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanununa muhalefet dosyalan» <nm 
getirdiği âkibete benzer bir sonuçtan endişe du
yulursa, eğer bugün kamu oyunda, «Artık bu iş 
sıkmaya başladı...» görüşü yerleşiyorsa, bunla
rın seibebi, Hükümetin meseleyi başından beri 
sıkıyönetim idarelerine ters düşen bir tutumla 
değerlendirmesidir. 

Saym Erim, Anayasa değişiklik teklifinin 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi sırasında 
yaptığı konuşmada Devlet güvenliğiyle ilgili 
konulara temas etmiştir. Bu konuşmasında Sa
yın Başbakan, Devletin bugün bir komplo ile 
karşı karşıya olduğunu ileri sürmüş, «Komplo
cuların içerde elleri, ayakları vardır, devamlı 
ihtilâl istiyen kolları vardır» demiştir. Devletin 
en yüksek sorumlusundan bu sözlerin işitilmesi, 
vatandaşların uykusunu kaçıracak bir önem 
tanımaktadır. Fakat bu komplocuların kimler 
olduğu, Devletin içinde bulunduğu tehlikeyi 
bertaraf edecek hangi tedbirlere başvurulduğu 
meçhul kaldığı takdirde, duyulan kaygılar da
ha da ağırlanacaktır. 

Biz, ıSaym Başbakanın bu beyanları ortaya 
koyduğu günden bu yana, gözle görülür bir tu
tum değişikliğine raslıyamadığımız için, Hükü
metin teşhislerinde doğru çizgiye yaklaşma ol
duğu yolunda beliren umutların yeniden kay
bolduğunu tesbit ediyoruz. 

Hükümet, tehlikenin vahametini göstermek
le beraber, bir komplo karargâhı, bir anarşist 
beyinler yuvası aramaktaysa, yanılmaktadır. 
Komünist enrternas3'"onalin millî varlığımız için 
kurduğu uzun vadeli tuzak, bu kadar basit de
dektifliklerle ortaya çıkarılacak cinste değil
dir ve Türkiye'de at oynatan, millî varlığımızı 
huzursuzluğun kanserinde kıvrandırmak isti- | 
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I yen çevreler, sadece milletlerarası komünizmin 
uşaklarından ibaret de değildir. 

Modern çağın, milletleri kendi içlerinde yoz-
laştıran, yetişen kuşakları küçük dünyalar, kü
çük ufuklar içinde eriten modem komplocula
rı da, tarihteki bütün ihanet şebekelerinin or
tak metodunu uygulamaktadırlar. Onlar, her 
yerde bulunmak ve hiçbir yerde bulunmamak 
düsturuyla, tahriplerini iz bırakmadan gerçek
leştirmenin ustasıdırlar. 

Bugün Türkiye'yi bölmek istiyenler, insan
larımızın dünyasını kardeş düşmanlığiyle ka-

I rartmak emeli güdenler, her halde seksen yıl 
önce Rumeli Türklüğünü yok etmek için and 
içenlerden daha akılsız değildirler. Seksek yıl 
önce Avrupa'daki Türk varlığına son vermek 
istiyen Damyan Guriyeflerin, Pere Tuşeflerin, 
Saraphofların değişmiyen parolası; «Se kade 
ini kade», «Her yerde ve hiçbir yerde» idi. Bu
gün de millî varlığımızın düşmanları aynı pa
rolanın etrafındadır. Dünün Bulgarca, «Se kade 
ini kade» si, bugün hangi dilde olursa olsun, 
«Türk varlığını her yerde kundaklamak, fakat 
karda bile iz bırakmamak» .«eklindeki anlamiyle 
yaşamaktadır. 

Milletin sorumluluğunu vüklenenlerden bek
lenen iş, masal öcüsü gibi ikide bir kamuoyu
nun hassas duvarlarında komplocu gölgesi oy
natmak değildir. Yıkıcı teşebbüslerin gedik ver
diği noktalardan soğukkanlılıkla, bilgiyle, hu
kukun gücüyle ve Devlet yönetme ehliyetiyle, 
karşı koruyucu eylemleri sahneye koymak lâ
zımdır. 

Geriye kalan yıkıcı heveslere ise; iyi niyetli, 
bilime ve millî değerlerimize dayalı, halka gü
ven veren ve halkın katıldığı Devlet yönetimi
nin yeni güe katacağı milletimizin yüzyılların 
çelikleştirdiği bünyesi set olacaktır. İşte biz, 
'böyle bir devlet yönetimini gerçekleştirmeye 
güc yetirebileceğine inanmadığımız için Saym 
Erim Hükümeti karşısında Parlâmentonun mu
halefet kanadını teşkil etme kararına varmış
tık. 

Zaman içinde, sıkıyönetim ve Anayasa de
ğişikliklerinin bâzı yönleri hariç, desteklenecek 
Hükümet kararına raslıyamadık. Memleketimi
zin içinde bulunduğu şartların süratle huzur or
tamına dönüşmesi amacını güden bir muhale
fet için, bu gerçek, sadece üzüntü konusu ol
maktadır. 
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Kaldı ki, Hükümetin bâzı konulardaki tutu
mu, Sayın Erim koalisyonunun ortağı olan si
yasi parti gruplarında da tepkiyle karşılan
maktadır. Bu durum, kendi koalisyon kanatla
rında bile huzur getirici olamıyan bir Hüküme
tin, önümüzdeki devreye iyi bir ortam bıraka-
mıyacağı yolundaki endişelerimizi artırmakta
dır, 

Hükümetle, Parlâmentoda güvenlerine da
yandığı siyasi parti grupları arasındaki sürtüş
meler, bâzı kabine üyelerinde başka güven kay
nakları arama ihtiyacı doğurmuş görünmekte
dir. Bu ihtiyaç, giderek doğrudan doğruya Hü
kümete sirayet etmiştir. 

Başbakan Yardımcısı Sayın Koçaş'ın, Hükü
met adına, Sivas Kongresinin yıldönümündeki 
ve kumandanlarla yapılan toplantılarda yapı
lan konuşmaları ile; Adalet Bakanı Sayın 
Arar'ın, Hükümetin gidici olmadığı yolundaki 
sözleri bu ihtiyacın eseri olarak yorumlana
bilir, 

Hükümetin «reform» kelimesinin arkasına 
sığınması da yine aynı sebebe, kendilerine gü
ven hususundaki tedirginliğe bağlıdır. Reform 
kelimesinin sihirli ışıklariyle bâzı çevrelerin re
form tutkusu sömürülmekte, diğer bâzı çevre
lere de ğöz dağı verilmek istenmektedir. Hal
buki Hükümet programında iddialı «reform 
stratejisi» başlığı altında, «altı ay içinde âcil re
formların kararlaştırılacağı» da ilân olunması
na rağmen, ortada tek reform tasarısı mevcut 
değildir. 

Bu konudaki mütalâamızı biraz sonraya bı
rakarak, şimdi Koçaş'ın ve Sayın Arar'm beyan
ları üzerinde durmak istiyorum. 

Değerli senatörler, sayın milletvekilleri; 
12 Mart muhtırası, demokratik hukuk dev

letinin işleme bozukluklarının başgösterdiği, 
anarşinin fiilî hâkimiyet kurmaya yöneldiği bir 
ortamda verildi. Anarşiyi meydana getiren, de
mokratik hukuk devletini tehdideden karanlık 
kuvvetlerle, bu kuvvetleri bertaraf etme iktida
rını ğösteremiyen bir hükümeti hedef alıyordu. 

12 Mart muhtırasının, demokratik hukuk 
devletinin bütün icaplariyle Ve Parlâmento eliy
le yürütülmesi gayesini taşıdığı da muhtıra 
metninde yer almıştı. Şimdi Sayın Koçaş, 
12 Mart muhtırasını, kendisinin bakanlığa gel
mesi için çıkarılmış bir davetiye şeklinde yo
rumlamaktadır. 

Bizim, 12 Mart muhtırasının verilişini, «Ana
yasa dışı bir tutumla, Anayasa içinde bir çö
züm yolu talebetmek» şeklinde anladığımız yük
sek malumlarınızdır. 12 Mart fiilî durumuna 
meşruiyet kazandıracak husus, 12 Mart tarihin
den sonraki gelişmelerin Anayasa ve demokra
tik hukuk devleti ölçüleri içinde cereyan etme
sidir. Bu sebeple Sayın Koçaş, bakanlık görevi
ni 12 Mart muhtırasını yazanlardan değil, Sa
yın Hükümet: Başkanından almıştır. Sayın 
Erim Hükümeti de, koalisyonda yer alan üç si
yasi partimizin oylariyle Millet Meclisinin güve
nine dayanmaktadır. 

Demokratik Parti, Sayın Erim Hükümetine 
Meclisin verdiği güven oyunda menfi oy kul
landığı için muhalefet grupunu teşkil etmekte
dir. Durumu başka türlü yorumlamak geçerli 
olsaydı, Demokratik Partinin Sayın Koçaş'ı ba
kan olarak muhatap alması mümkün olmazdı. 

Sayın Başbakan Yardımcısının siyasi parti
ler hakkında ifade ettiği düşüncelere de katıl
mıyoruz. Hükümet adına yapıldığı bilhassa be
lirtilen bu konuşmayı, Hükümetin huzur getir
me vaadiyle de bağdaştıramıyoruz. Anayasa
mız, siyasi partilerin demokratik devlet haya
tının vazgeçilmez unsurları olduğunu belirle
miştir. Anayasa dışı eylemlere geçecek parti
lerin kapatılacağı hususu da yine Anayasada 
hükme bağlanmıştır. Bu durumda, Anayasa te
minatı altında çalışmalarını sürdüren partiler
den hiçbirisine, «vatandaşlar arasında nifak ya
ratmak» ithamını yöneltmek, bir Hükümet so
rumlusunun ne vazifesidir, ne de hakkıdır. 

Sayın Koçaş'ın yakından bildiği ve içinde 
bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi baklanda 
da aynı düşünceyi taşıyıp taşımadığını merak 
etmeyiz; ama Koçaş gibi düşünenler şunu unut
mamalıdırlar ki, demokrasiye engin devlet tec
rübesiyle gönül vermiş Türk halkı, partilerin 
kendi oylarını yozlaştırmasını, önüne her im
kân çıktığında engelliyegelmiştir; yozlaşan si
yasi teşekkülleri saf dışı edici çözüm yollarını 
bulagelmiştir. 

Adalet Bakanı Sayın İsmail Arar'm., kuman
danlarla yapılan ortak toplantıdan sonraki be-
yanatiyle, Sayın Koçaş'la aynı talihsizlik çizgi
sine girdiğini müşahede ettik. Bir kere Sayın 
Arar'ın çelişkisi, açıklamasiyle yalanlamaya 
çalıştığı haberlere kaynaklık edenlerden birinin 
bizzat kendisi olmasından başlamaktadır. 
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Hatırlanacağı üzere, Sayın Arar'm bir müd
det önce, Kabinedeki bazı bakanların kendilik
lerinden çekileceği, böylece, Hükümette bir 
değişiklik olabileceği yolunda bir beyanatı ba
sında yer almaştı. Bu beyanat, «Anayasa deği
şikliklerimden sonra Hükümet değişikliği ola
cağı» şeklindeki söylentilere ciddiyet kazandır
dı. Esasen bâzı soruşturma önergelerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi gündemine alındığı 
günlerden beri, bâzı çevreler, Adalet Partisi
nin, Cumhuriyet Halik Partisini bir ikili koalis
yona razı edeceği havadisini itina ile yayıyor
du. Neticede söylentiler o kadar giîc kazandı 
ki, bunları uygun bir mizansenle ve uygun bir 
zamanda yalanlanmak yükü Sayım Arar'ın omuz
larına kaldı. 

Bir Hükümet sözcüsünün, Hükümetin içinde 
bulunduğu durulm hakkında açıklama yapma
sının eleştirilecek yönü yoktur. Ancak, Sayın 
Arar'ın beyanatı açıklama ölçülerini aşmış, âde
te Hükümetin akıbetinin yalnız kendi iradesi 
ile bağlı olduğunu ilâna varmıştır. 

Parlâmen'tioya dayalı hüıkümetlerln, demok
ratik rejimi işler hale getirmek görevi yükle
nen hükümetlerin üslûbu bu olmamalıdır. Her 
hükümet gibi, Sayın Erim Hükümeti de kendi
lerine verilen niölbeti tamamladığı zaman gide
cektir ve bu gidişin zamanını kendileri değil, 
demokratik rejimin usulleri tâyin edecektir. 

Değerli arkadaşlarını, bu gerçekleri sadece 
bâzı beyanları eleştirmek maksadı ile ortaya 
koymuyorum; sayın bakanlann ve Hükümetin 
bütün davranı'şlarında, huzur ve istikrar özle
minin had safhaya geldiği bir ülkenin sorum
luları olduklarını hatırlatmak istiyorum. 

Hükümetin, ekonomik alandaki girişimlerin
de çelişkilerin bir türlü giderilemediğini de 
görmekteyiz. 

İktisâdi hayatta, Hükümetin çeşitli tutum, 
davranış, söz ve kararları geniş ölçüde güven
sizlik ve tedirginliğe yol açmıştır. Bu güven
sizlikten doğan olumsuz sonuçlar yalnız eko
nomik hayatın sınırları içinde değil, memleke
timizin genel istikrarına tesir eden sahalarda 
da rol oynamaktadır. Günlük nafakasının en
dişesinden bir türlü kurtaramadığımız dar ge
lirli vatandaş, bir «-zam» fobisi içine itilmiştir. 
Mevsimin kışa döndüğü bir sırada, çeşitli ka
lemlerde ard arda gelen zamlar, dar gelirli va

tandaşın, hattâ orta halM vatandaşın belini bük
müştür. 

Hükümet, bir yandan kendi ürettiği mal ve 
haşmetlere zam yapmakta, öte yandan da es
nafın yaptığı zamları önlemeye çalışmaktadır. 
Böyle bir yolun baharı kazandığı görülmemiş
tir. 

Bir taraftan, Devlet dairelerinde tasarruf 
yapılması yolunda genelgeler çıkarılmakta, di
ğer taraftan, yüksek ücretli yeni tâyinler ya
pılmaktadır; Devlet, gititikçe vatandaşa paha
lıya mal olacak hale getirilmektedir. 

Esasen, ekonomik hayatımızda 1970 yılı bir 
dönüm noktası olmuştur. 1970 yılında devalü
asyonun, Finansman Kanununun, Güder Vergi
si Yetki Kanununun, Emlâk Vergisi Kanunu
nun ve Personel Kanununun iktisadi bünyemi
zi büyük öllçüde sarstığı bir vakıadır. Ekono
mik gelişmenin plân hedeflerinin çok gerisinde1 

kalması ve hattâ 1970 yılı kalkınma hızının1 

plânlı devrenin en düşük kalkınma hızı olarak 
tahakkuku önlemememişltir. Yeni vergiler, oîıo-
mativ endüstrisinde ve inşaat sektöründe krize 
yol açmıştır. iSanayi sektörü kalkınma hızı ön
ceki yıllarda % 10 civarında seyrederken, bir
den bire % 4 civarına düşereCr, plânlı depre
min en düşük hızı olmuştur. 

Devalüasyon dolayım ile hammaddeler ve 
yatırım malzemeleri fiyatlarında meydana ge
len artışlar ve temel mallara yapılan zamlar 
hem yatırımların hızını kesmiş, hem de istihsali 
yavaşlaJtmıştır. Sayın Erim Hükümeti de, bu 
şartlar aütında devraldığı ekonomik duruma 
olumlu bir çıkış yolu bulamamışlar. Eğer, yeni 
Kalbine bilgili, hesaplı ve ölçülü birtakım ted
birlerle işe başlasa ve kararlı bir tatbikatı ger-
çekleş'tirelbiüse idi, kı'sa zamanda ekonomimizin 
1970 öncesi dinamizmine dönüşmesi mümkün 
olabilirdi. 

Anarşi olaylarının meydana getirdiği tedir
ginliğin, Sıkıyönetim makamlarının çalışmaları 
ile önlenmesinen doğan nispî sükûn ve huzur 
havası ekonomik hayatta bir derlenip - topar
lanma olarak değerlendirilebilirdi. Halbuki, 
Hükümet, iktisadi konulardaki demeçlerinde 
ürkütücü, kararlarımda ise, Demirel poltikası-
nın kötü bir izleyicisi olmuştur. 

Hatalı kararların mazereti olarak, kamuoyu
nun karşısına Demirel kararnameleri çıkarıl-
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mistir. Vatandaş, Sayın Hükümetten, Sayım De-
ümrel'in haltalı tasavvurlarını gerçekleştirerek, 
selefinin meydana gelt'iirdiği ibatağa saplanma
sını değil, hir çıflaş yolunu bulmasını is'temek-
Ifcedir. 

Dar mânada, Hazine menfaatlerine ve kısa 
vadeli Devlelt gelirine öncelik yeren modası 
geçmiş bir yol, yurt ekonomisine katkıda bulu
nanların suratına kapatılmış kapıların bekledi
ği büriokraitik kadrolarla bu çıkış yolunun usun 
ısüre bulunamııyacağı anlaşılmaktadır. 

işte, asıl fou gerçeğin ortaya çıkması halk 
kütlelerim huzursuz etmektedir. 

Sayım Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin ısayın üyeleri; 

Mâruzâtımın [başlangıcında, Sıkıyönetimle 
ilgili konuların, siyasi istikrarın korunması ve 
demokratik rejimin geleceği meselelerine cmce-
lik verilerek ele alınması zorumluğuna işaret 
dtmişjtim. Bu aorunluk, bizi son^günlerde bâzı 
(tartışmalarına girmeye, Hükümetle, güvenlerine 
dayandığı siyasi partiler arasındaki münase-
ibeitleri ve özellikle Hükümetle Dsmirel ekiibi 
arasındaki ilişkileri eleştirmeye götürmektedir. 

Yenilenmiş Aoıayalsanın yürürlüğe girdiği 
bu günlerde, yenilenmek zorunda olan siyasi 
alışkanlıkların günümüzün şartlarına uyup 
uyamayacaklarının ve demokrasimizin bundam 
sonra sağlam gelişmelere kavuşup kavuşmıya-
cağinın düğüm nloktası, bu ilişkilerin mahiye
tinde toplanmaktadır. 

Sayın Erim Hükümetd ile Sayın Demirel 
ekiibi arasındaki ilişkilere değinmeden emce, 
Adalelt Partisinin macerasına göz atmak zorun-
luğu vardır. 

Bir siyasi teşekküle ait meselelerin millet 
kürsüsünde tartışma konusu yapılması olağan 
dışı sayılabilir. Ancak, partilerin içinde bulun
duğu santiar parti bünyesini aşmakta, genel si
yasi ve sosyal gidişi, şartlar icabı etkilemekte 
ilse, bu mahzurun ortadan kalkması tabiîdir. 

Bilhassa, çoğunluk partilerinin kamuoyu 
önüne çıkmış tuitUm ve davranışları yine ka
muoyu önünlde yargılanmaya tabidir. Bizim, 
(bu objektif yargılamayı ilerde millet huzurun
da hir hesaplaşma haline getireceğimiz de za
ten bilinen hususlardandır. 

İktidar olduğu devrede, kademe kademe bü
tün meşru plâtformları kapatılmış, genel idare 

kurulu feshi, haysiyet divanları, ihraç maki-
naları haline getirilmiş, aldığı oylardan % 90 ı 
mânada, bir milyon 200 binini fiilen temsil eden 
parlömanterleri ihracetmiş ve sonunda Devlet 
otoritesini 3 - 5 komünist eşkiyaya karşı bile 
korumaktan âciz düştüğü için iktidardan uzak
laştırılmış (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar) bir partinin yöneticileri ile, millet 
önünde gerçekleştireceğimiz hesaplaşma, hür 
demokratik rejimin gelecek nesiller için en bü
yük teminatı olacaktır. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, konuyla, 
bunun ne ilgisi var? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sab

rettiğiniz zaman konu ile ilgisini göreceksiniz. 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Şim

di, Adalet Partisi; tabandaki seçmeni Demok
ratik Parti tarafından, itibarı Sayın Demirer-
in ekibi tarafından, iktidarı 12 Mart Muhtırası 
tarafından alınmış ve soyut «Demirel ve arka
daşları» şeklinde ortada kalmış bir teşekküldür. 

Bu noktaya nasıl gelindiği, nisyan ile ma
lûl olmıyan hafızalarda bütün tazeliğini muha
faza etmektedir. 

Bizim, Adalet Partisi içinde, Adalet Partisi 
felsefesini iktidarda görmek istiyen Türk Mil
letinin özlemlerini gerçekleştirme, inançlarını 
yaşatma ve emanetini koruma mücadelemiz 
unutulmamıştır., 

Bu mücadelenin başlangıç yıllarında karşı
mıza kaba kuvvetle çıkanlar olmuştur. Adalet 
Partisi taşlandığı zaman, aramızda mücade
lesini sürdürenler de vardı, şapkalarını alma
ya vakit bulamadan kaçanlar da... (D. P. sıra
larından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Talihin ne garip cilvesidir ki, o zaman ka
nun dışı kuvvetleri Adalet Partisi üzerine tah
rik edenlerle, vestiyerde kalan şapkalarını 
utandıranlar, sonradan Adalet Partisinin mut
lak hâkimi olmuşlardır. Bizi partiden çıkar
mışlardır, ama Sayın Demirel ve arkadaşlarının 
tuttukları bu yanlış yolun, partinin manen ta
şa tutulması olduğunu anlamak için sene geç
mesine bile ihtiyaç olmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, konu dı
şına çıkıyorsunuz. 

(D. P. sıralarından, «müdahale etmeyin» ses
leri) 
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Müsade buyurun efendim... Konuya davet 
ediyorum, çok rica ediyorum efendim. 

HASAN KORKMAZÖAN (Devamla) — Sa
yın Başkanım, konu ile ilgisini, bu konuya gi
rerken, başlangıçta ifade ettiğim cümleleri din
ledi iseniz... 

BAŞKAN — Tamam, başlangıçta doğrudur, 
fakat şu andaki durum. 

HASAN KORKMAZDAN (Devamla) — Baş
ladığım teşrihi bitirmeye mecburum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
HASAN KORKMAZDAN (Devamla) — Her

kes bilmektedir ki, Adalet Partisinin iktidarı 
bizdik. Bizim olmadığımız yerde Adalet Partisi 
iktidar değildir. (A. P. sıralarından «Allah, Al
lah...» sesleri, gülüşmeler) 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
Kendisi de gülüyor. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ha
linize gülüyorum. 

Çünkü, Adalet Partisine oy veren seçmen 
kütlesinin dinamik ileri, yenileyici, samimî ve 
faziletli felsefesi, Demirel ve ekibi tarafından 
temsil edilememiştir. 

Adalet Partisine oy veren seçmen kütlesi, 
Türk halkının çıkarları benzeşen bir sınıfı de
ğildir. Aksine, Adalet Partisi, Türk Milletinin 
inançları ve ülküleri bir hat üzerinde birleşen 
geniş kesitinden oy almıştır. Bu tabanı 1946 dan 
beri demokratik mücadelenin ön safında yer al
mış ve millî demokrasimizin doğup gelişmesin
de dinamizmini hissettirmiş unsurlar meydana 
getirmektedir. Bu kütle, siyasi ve sosyal me
selelerde reaksiyonlarını süratle göstermek ka
biliyetini taşıdığı içindir ki, son çeyrek asrın 
bir numaralı siyasi gücü olarak kalmıştır. 

«Bizim demokratik Anayasa nizamı, hiçbir 
şahsın, hiçbir zümrenin izni, müsaadesi, himmeti 
ve özellikle şahsında mündemiç kabiliyetleri
nin neticesi değildir. Bu eserin hakiki ve tek 
sahibi büyük Türk Milletidir» derken selâm
ladığımız vakıanın öncüsü bu kütledir. 

Sayın Demirel ve arkadaşları hâlâ bu küt
lenin temsilcisi olmak iddiasındadırlar. Bu id
diayı, demokratik rejime geçişin hassas kav
şaklarında, ikide bir apse yapan bir diş gibi, 
hâdise çıkararak yürütmektedirler. 

Sayın Erim Hükümetinin düştüğü pakt 
hatalarının hayatiyet verdiği bu olumsuz ge-
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lişme karşısında, Sayın Demirel ve ekibine mev
kilerini bildirmeye mecburuz. (A. P. sıraların
dan gürültüler...) 

Demokratik rejimin ilerde içine doğacağı or
tamı sıhhatli bir şekilde hazırlamak için de bu
na mecburuz. 

Sayın Demirel ve ekibine, mevkiini bildir
menin en iyi yolu, içinden geçip geldiğimiz 
olayları, günümüze huzur ve siyasi istikrarın 
korunmasında dikkate alınması gerekli nirengi 
noktaları olarak yeniden hatırlatmaktır, zan
nederim. 

Değerli arkadaşlarım, 

1969 seçimlerinden bu yana köprülerin al
tından çok sel geçmiştir. Bu selin akışına se
çimlerden itibaren ters düştükleri için, Demirel 
ve arkadaşları, bugün de olayların trafiğinden 
habersiz bir görünüm içindedirler. 1969 son
rası, Adalet Partisine oy veren vatandaşlar; 
zarflardan, tereddütlerden, şahsi endişelerden 
uzak, gerçek bir iktidar özlemi içinde idi. Bü
tün kabahati Anayasada, muhalefette, gizli tah
rikçilerde ariyan şekvacı tutumdan bıkmıştı. 
Muhalefet elbette rahmet okumıyacaktır. Giz
li tahrikçiler, yuvalarını bozma kudreti göste
remediğiniz müddetçe, elbette karışıklık çıkara
caklardır. Anayasanın bâzı özelliklerini benim
sememek, imkân bulunduğunda Anayasayı de
ğiştirme gayesi taşımak başka şeydir; o Anaya
sa yürürlükte kaldığı sürece, Anayasa çerçevesi 
içinde iktidar olmak başka şeydir. 

'Seçmen böyle düşünürken, Adalet Partisi li
deri, «Anayasa değişmedikçe memlekette her
kes iktidar eder, ancak milletin seçtiği iktidar 
eli kolu bağlı oturur» diyen bir tutumun içine 
girmiştir. Bu tutum nizam dışı hareketlerin alıp 
yürümesine yol açmıştır. Millet hayatının her 
kesiminde bir yetkiler, değerler anarşisini, bir 
kendiliğinden ihkakı hak düzenini oldu - bitti 
haline getirmiştir. 

Adalet Partisi lideri, kendi davranışları ile 
körüklediği bunalımdan sıyrılmanın yolunu, ye
ni bunalımlar icadetmekte aramıştır. Halkın 
desteğine güveneceği, parti içi demokrasinin 
faziletine inanacağı yerde, giderek Cumhuriyet 
Halk Partisi ile bir koalisyon noktasında sonuç
lanacak bir politika takibedilmesini istiyen tel
kinlere uymuştur. 
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1969 seçimleri sonrasında Cumhuriyet Halk 
Partisi ile koalisyon telkinleri, Adalet Partisine 
oy veren seçmenin hem iktidar olma iradesin
den, hem de mânevi değerlere (bağlılığı özelli-
ğinden İzolasyonunu öngörüyordu. Adalet Par
tisi, kapitalist kaynaklı bir süper sınıf partisi 
haline getirilecek, Cumhuriyet Halk Partisinin, 
hâkimiyet sahasına da ihtilâlci fikirlerden arın
mış köylü - işçi sınıfları terkedile'cekti. Maksat, 
hem siyasi mücadeleyi sınıfsal raya oturtmak 
istiyen çevreleri tatmin etmek, hem de diğer 
[bâzı çevrelerin çıkarlarını bir koalisyonun mev
hum kudretü gölgesinde sürdürmekti. 

ORHAN KOR (C. Senatosu îzmir Üyesi) — 
Sen seçim bölgene dahi gidemiyor'sun. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ben 
şerefli ve haysiyetli insanım, Türkiye'nin gide-
aniyeceğim hiçbir yeri yoktur. Benim, siyasi ha
yatım boyunca hangi millî görev içinde oldu
ğum bilinmektedir. Ben, geçen yıl sizin Haysi
yet Divanı Başkanınızın, «Bunlar teşkilât tara
fından öldürülürler» demesinin akabinde İspar
ta'ya, îslâm'köy'ün yanıbaşma kadar gitmiş in
sanım. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

İSÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta Milletve
kili) — teine de gir&evdin ya?.. 

HASAN KORKMAZDAN (Devamla) — İçi
ne de gireriz Sayın Demirel; babanızın malı de
ğil, içine de gireriz... 

'BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın sayın 
hatip. Sizler de lütfen yerinizden müdâhale et
meyiniz efendim, rica ediyorum. 

iSaym Korkmazcan, lütfen siz de konunun 
dışına çıkmaymız. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Türk halkının bünyesini tanımamaktan doğan 
bu telkinler, haftalarca açıktan yapılmış, dev
rin Başbakanı bu durumda açık tutumunu, par
ti içinde bu gidişe «dur!» diyecekleri tasfiyeye 
yönelerek göstermiştir. 

Bizini mücadelemiz Adalet Partisinin prog
ram ve mefkuresinden fiilen saptırıldığı nokta
larda çetin şartlara girmiştir. Temelinde Türk 
Milletine güvenmek ve siyasi kişiliklerimize mü
teveccih güveni korumak hususundaki metot 
ayrılığı yapan bu çatışma, partideki mefkure 
tasfiyesi başlayınca, fikir mücadelesi haline gel
miştir. Bu mücadeleyi, bir mevki edinme müca
delesi olarak göstermek ne kadar siyasi ahlâkın 
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] dışında bir tutum ise, bizi birtakım yolsuzluk 
ithamlarının hafiyeliği iddiasiyle mücadeleye 
atılmış görmek aynı derecede yanlış bir değer
lendirmedir. 

Başlangıçta bizim görüşlerimizi kapı dışarı 
ederek, sınıflı demokrasinin ve giderek sosya
list düzenin bir aşama'sı halinde gerçekleştiril
mek istenen, Adalet Partisini, Türkiye'ye has 
üst sınıf partisi haline getirme operasyonu, De-
mirel'i yenik düşüren maceranın düğüm nokta
sıdır. 

'Sayın Demirel, bu tutum ile geniş halk küt
lelerinin desteğini kaybetmiş, Devleti üç - beş 
anarşi çetesi önünde za'fa düşürmüştür. Aslın
da Sayın Demlrel'i iktidardan uzaklaştıran 12 
Mart muhtırası değildir. 

ÎSMET ANGI (Eskişehir Milletvekili) — 
Sizler hastasınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Şimdi hastalığınızı teşhis edeceğim. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

12 Marta takaddüm eden günlerde memle
kette zaten bir iktidar boşluğu belirmişti; söz 
anarşinin idi. Ordunun yaptığı iş, bu iktidar 
boşluğunun Anayasa ölçüleri içerisinde doldu-
rulmaismı sağlama gayreti şeklinde ortaya çıktı. 

Şimdi, Sayın Demirel, bu gerçeklerin unu
tulduğu zannına mı kapılmıştır ki, «kimseye 
açık bono vermedim» demektedir. 

12 Mart günü, güvenini aldığı ve transfer
lerle de olsa, 226 ya tamamladığı grupraraın 
dahi önüne çıkmadan istifa ederkende mi ajçık 
bono vermemişti. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

İSaym Erim Hükümetine güven oyu verir
ken de mi açık bono vermemişti?.. 

Hâlâ S?jym Erim koalisyon kalbinesinde Ada
let Pa.Ttisi.ni temsil eden Bakanlar bir bononun 
gözler önündeki garantisi değil mi?.. 

'Sayın D emir si ve ekibinin unutmaması ge
reken bir gerçek vardır. Bu memleket kahra
manların hamlan olduğu memlekettir ve bu 
memlekette ucuz keJhraınanhğa karınlar toktur. 

Büiifflin bir bardak suda fırtına koparılmak 
isten'yor. Ne olmuş?.. Hükümlst bâzı reformlar 
için kararname çıkarma yetkisi talebetmiş. 

Tfcraıu istemek, Anayasanın ©4 ncü maddesin
de yapılan değişiklikle hükümetler için başvu-

I rulabilir bir yol haline gelmiştir. Bundan ötesi, 

http://Pa.Ttisi.ni
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Hükümet ile onu destekliyten siyasi parti grup
ları arasındaki meseledir. Hükümet bu yetkiyi 
alabileceğine inanıyorsa, kararname çıkarmak 
için Anayasada belirli şartlar dâhilinde bir çer
çeve kanunu sevk edsr. Koalisyon kanatlan is
terlerse bu yetkiyi tanırlar, istemezlerse tanı
mazlar. Bu hususta karar Meclislere aittir. 

Şimdi Hükümet, meclislerin tatile girme ih
timalini düşünlsrek karraname çıkarma yetkisi 
istemiş, meclislerin çalışabileceği ortaya çıkın
ca da bundan vazgeçmiş, reformları normal ta
sarılar halinde getirme kararına varmıştır. 

İBu noktada, Cumhuriyet Halk Partisinin 
Hükümeti mutlaka kararname istemeye zorla
ması ne kadar yersiz ise, artık Hükümet, tasa
rıların Mlsclise şevkinde mahzur kalmadığını 
açıkladıktan sonra münakaşayı sürdürmek te 
yersizdir. 

Bir siyasi teşekkülün kuruluşuna katıldığı 
ve güven oyu verdiği hükümetin yetM taleple
rini (bu üslûpla reddedeceği yerde, güveninin 
devam edip etmediğini kamuoyu önünde açıklı
ğa çıkarması, siyasi ahlâkla daha iyi bağdaşır 
zannederim. (D. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

'Bizim Demokratik Parti Grupu olarak duru-
mufinuz açıktır : Sayın Eırim Hükümetine baş
langıçta güvensizlik duymuşuz; bu güvensizliği
miz devam etmektedir. Bu bakımdan ne arka
sından nelerin gelebileöeğini bilmediğimiz ka
rarnamelere yetki vermemiz, ne de kendilerine 
«Reform Hükümeti» adını yakıştırdıkları halde 
bugüne kadar bir tekini bile ortaya koyamadık
ları reformlara peşinen evet dememiz mümkün
dür. 

(Sayın, senatörler, sayın milletvekilleri; 
Sloganlarla memleket idare etme çağı geç

miştir. Hükümet, Türkiye'nin berraklığa en çok 
muhtacolduğu devrede iş basma gelmiştir. Tür
kiye'nin berrak, akılcı, bilime dayalı bir yolda 
gitmeye en çok muhtacolduğu bir devrede ic
raatına devam etmektedir. Siyasi istikrarın bir 
an evvel teessüsü için Sıkıyönetim idarelerinin 
gayretleri kadar, Sayın Hükümetin bâzı mese
leleri açıklığa kavuşturması da gereklidir. 

Evvelâ, Hükümet dayandığı siyasi partiler
le münasebetlerini gerçekçi çizgiye getirmeli
dir. Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi 
içinde çıkan bâzı anlaşmazlıkları kamufle et-
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mek için ortaya atılan «Partilerüstü hükümet» 
Sözünün hukukî geçerliliği yoktur. Ne bundan 
önceki Anayasamızda, ne yeni Anayasada, ne 
de mer'i hukukumuzda partilerüstü hükümetin 
sığdırılacağı bir kalıp bulunmamaktadır. Parti
ler, ya Hükümetin sorumluluğunu üzerlerine 
alırlar, ya da güvensizliklerini belirterek Hükü
metten temsilcilerini çekerler. Bunun dışındaki 
davranışlara göz yumulursa, ortadaki vaziyet 
çeşitli oyunlara, çeşitli Anayasa dışı gelişmele
re veya çeşitli ucuz kahramanlıklara açık olmak 
özelliğinde devam edecektir. 

(Hükümetin kOndi içinde berraklığa kavuş
turması gereken ikinci1 konu, Parlâmentoya mı, 
yoksa başka güçlere mi dayanacakları hususu
dur. Eğer, Parlâmentoya dayalı bir Hükümet 
olma kararında iseler, Parlâmento ile ilişkileri 
bulgünkü usullerle mi devam edecektir, yoksa 
kamuoyunda itibarını yitirmiş aracılar eliyle 
yürütülecek Hükümet - Parlâmento ilişkileri
nin gelişmelere gölge düşüreceği gerçeğini he-
saplıyacaklar mıdır? 

!Bu konularda, herkesin kendi art niyetine 
göre yorumlar ve tutumlar içinde kalması, Par
lâmentonun da, Hükümetin de, Ordunun da kan 
kaybına yol açacaktır. 

Huzun içinde bir Türkiye'yi, demokratik 
hukuk devletinin sağlatın usullerle işlediği bir 
Türkiye 1yi, keyfî yorum ve tutumların alaca 
karanlığında kuramayız. Sıkıyönetimin, grupu-
mıısıın kararma uygun istikamette iki ay daha 
uzatılması Yüce tasvibinize mazhar olursa, bu 
sürenin sonunda Türkiye'nin demokratik reji
me bir adım daha yaklaşmış bulunmasını temen
ni ediyorum. 

Yüce Heyetinizi Demokratik Parti Grupu-
nun saygılariyle selâmlarım. (D. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Vefa Tanır, buyurun. 

M. G. P. GRUPU ADINA VEFA TAND2 
(Konya Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

11 ilde Sıkıyönetimin uygulanmasına dair 
Bakanlar Kurulunun vermiş olduğu karar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince 25 Mayıs 1971 
günü iki ay için uzatılmış, Temmuz sonlarında 
yeniden iki aylık uzatma kararı alınmıştı. Şim
di Hükümet, Millî Güvenlik Kurulunun tavsi-
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yeisine uyarak bu sürenin yeniden iki ay daha I 
müddetle uzatılmasını teklif etmiş bulunmakta
dır. 

Sıkıyömetimin ilânına sebep teşkil edem teh
likeler dört noktada özetlenmiştir : 

Aşırı sağdan gelen tehlikeler, asın soldan 
gelen tehlikeler, memleket ve millet bütünlüğü
nü parçalama amacına yönelmiş yıkıcı faaliyet
ler, hür ve demokratik rejimi yıkma amacına 
yönelen maceracı hevesler ve dikta kurma istek
leri. 

Anayasa ve Sıkıyönetim Kanunu hükümle
rine göre, tam bir sorumluluk duygusu ile ha
reket eden ve bu tehlikelere karşı inançla mü
cadeleye girişmiş olan Sıkıyönetim makamları
nın gayretlerine rağmen; tehlike mihrakları ku
rtulamamış ve huzur bozan olayların bundan 
böyle tekerrür etmiyeceği kanaatine maalesef 
varılamamıştır. 

Sıkıyönetim mahkemelerine intikal eden ve 
önem taşıyan konularla ilgili dâvalar henüz so
nuçlanmadığı giibi, bu mahkemelerde zaman za
man mahkeme mehabetine saygı düşüncesi ile 
bağdaşması kabil olmıyan olaylar vukua gel
miş ve kamuoyu bu durumdan geniş ölçüde te
essür duymuştur. Sıkıyönetim ilânına yol açan 
tehlikelerin ortadan kalkmadığı çeşitli vesile
lerle bizzat Sayın Hükümet Başkanı tarafından 
da ifade edilmiışltıir. Varlığı münakaşa edilemi-
yecek ağır şartlar dikkate alınınca, Sıkıyöneti
min uzatılmasmdaki zaruret kolayca kabul 
edilir. 

Aradan geçen zaman zarfında, özellikle hür 
demokratik düzen açısından, vatandaşlarımızı I 
huzursuz edem bâzı sorumsuz davranışlar üze
rine dikkati çekmek isterim. 

Türk toplumunun, Anayasada belirtildiği 
igiıbi; hür, demokratik bir düzen içinde yaşayıp 
yaşamaması konusunda açıkça vaziyet almak 
zorunluluğu vardır. 

«Millî hâkimiyet» temel inancına sadık ka
larak Türkiye Büyük Millet Meclisini yok et
meye çalışmak mümkün değildir. Hükümet, 12 
Mart şartları altında işbaşına gelmiş ve Parlâ
mentoda güven almış bir sorumlu Heyettir. Hü-
kümetin bütün, üyeleri, bütün icraat ve davra- j 
nışlarında 12 Mart harekâtımın önlemeye çalış- j 
tığı vahim tehlikeleri gözönünde tutmak mev- | 
kimdedirler. Sayın Hükümet Başkanı görevi j 
kabul ettiği günden bugüne kadar, gerek ka- 1 

— 416 

23 . 9 . 1971 O : 1 

mUoyu önünde, gerekse yaptığı resmî temaslar 
sırasında bu konuda şüphe ve tereddüde yer 
vermiyecek bir kesinlikle kolnuşmuştur. Ancak 
12 Marttan bu yana Parlâmento düşmanlarının 
çabaları aralıksız devam ettiği gibi, bâzı beyan
larda millî hâkimiyet inancına zıt düşen veya o 
tarzda yorumlanmaya müsait olan ifadelere 
rastlanmıştır. 

Kesin olarak söyliyelim ki, Parlâmentoyu 
tahribe yönelenleriın zararlı davranışları önlen
mediği ve hâkimiyet inancı millî hâkimiyet dı
şında bir görüşe dayandırıldığı takdirde, Tür
kiye'nin stonu gelmiyen bir maceraya sürüklen
mesi mukadder olur. Millî iradenin başında Er
zurum Kongresinde Kuvayı Milliyeyi âmil ve 
iradeyi milliyeyi hâkim kılmak kararını ilân 
eden, Sivas Kongresinde hazırlıklarını olgun
laştıran ve 23 Nisan 1920 de Büyük Millet Mec
lisini açan Mustafa Kemal; savaş da dâhil ol
mak üzere bütün icraatını ve başarısını Büyük 
Millet Meclisince sağlamıştır. Millî hâkimiyet 
esasına dayalı Devlet Kurucusu Atatürk'ün 
izinde olanlar şu veya bu tarzda bir zümre hâ
kimiyetinin savunucusu olamazlar ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi düşmanlığı yapamazlar. 

12 Marttan bu yana, özellikle iki slogaftı et
rafında Türkiye Büyük Millet Meclisi aleyhi
ne bir kampanyanın bazen açıktan açığa, bazen 
üstü kapalı bir şekilde yürütülmekte olduğu 
kimsenin meçhulü değildir. 

Aşırı sol militanlarla dikta heveslisi mace
racılar, Parlâmentoyu bertaraf etmek konusun
da âdeta ittifak halline girmiş görünüyorlar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin memleketin 
mulhtacolduğu Anayasa değişikliklerini gerçek-
leştiremiyeceği iddiası ile ortaya atılmış slo
ganlar, buigün Anayasa değişikliklerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi partiler
ce ve Türkiye Büyük Millet Meclisince gerçek
leştirilmiş olması karşısında tesirsiz kalmıştır. 
Fakat, bu defa da, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin memleketin ihtiyacı olan sosyal ve eko
nomik reformları gerçekleştiremiyeceği görüşü 
savunulmaktadır. Aşırı sol, 12 Martta uğradığı 
hayal kırıklığını şimdi reform kelimesinin ca
zibesi arkasında gizlenerek gidermeye çalış
makta ve bu yoldan neticeye ulaşmak istemek
tedir. 

Hemen şunu söyliyelim ki, iktisadi ve sos
yal alanda reiform demek, memleket bünyesine 
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ve hukuk devleti anlayışına uymıyan birtakım 
değişiklikleri bâzı şalhısların keyiflerine göre 
uygulamaya kalkışmak demek değildir. Mille
tin benimSemiyeceğı ve istemiyeceği, millefo re
fah yerine darlık, sosyal adalet yerine adalet
sizlik, huzur yerine huzursuzluk getirebilecek 
bir yanlış tedlbir, buna reform adı takıldığı için 
değer kazanamaz. Türk Milletinin gerçek ihti
yaçlarına uygun reform te'dJbirleri vardır. Bun
ların Anayasa çerçevesi içinde gerçekleştiril
mesini istemek ve buna yardımcı olmak başka 
şey, Türkiye'yi reform namı altında sonu gel
mez huzursuzluklar içine sevk edecek memle
ket şartlarına ve ihtiyaçlarına uymıyacak 
usullere özenmek başka şeydir. Beformlan her 
zaman ısrarla ve içtenlikle savunduk, macera
nın her türlüsünle kargı çıktık. Bugün de, aşın 
solun memleket huzuru aleyhine yönelen gay
retleri karşısında bütün Anayasa kuruluşları
nın hassasiyetlerini artırmalarına ve dikkatli 
olmalarına ihtiyaç vardır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisine inanmadan, millet hâkimiyeti il
kesini hiçe sayarak girişilecek her teşebbüs, bi
raz evvel de belirttiğim gHbi, memleketimizin 
geleceği bakımdan büyük muhataralarla dolu 
bir maceraya yol açabilir. Başta Büyük Millet 
Meclisi olmak üzere Hükümetin ve bütün so
rumluların bu gibi tehlikeleri önleme hususun
da elbirliği ve gönül birliği içinde bulunmala
rı lâzımdır. Meşru temele dayanmıyan otorite
nin kolayca kurulamıyacağmı, kurulsa bile 
ömürlü olmıyacağını tarih açıkça göisteriyor. 
Bu balkımdan, Parlâmentoya ve millî hâkimiyet 
esasına ters düşen hiçbir beyanın ve davranı
şın memlekete yarar sağlıyamryacağı gerçeği
ni bir kere dalha belirtmek istiyoruz. Bu konu
da itam bir uyanıklık gösterilmezse, sonuç her
kes için ve maalesef memleket için karanlık 
olabilir. 

12 Martta iktidardan çekilmek zorunda ka
lanlar kadar, 12 Marttan önce muhalefette bu
lunanlar da Türkiye 1de cereyan eden olaylara 
ve bunların gelişmesine bir tarihî perspektif 
içinde ve tam bir sorumluluk duygusu ile 
bakmak zorundadırlar. Bütün siyasi sorumlu
lar polemik heveslerinden ve faydasız istismar 
düşüncelerinden kendilerini mutlaka kurtarma
lıdırlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar 
ağırdır. Medeni dünya karşısında hür demok
ratik düzenden sapmış bir Türkiye büyük kay-
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ba mâruz kalır. Vatan Sevgisini, şahıs ve züm
re çıkarlarının mutlaka üstünde tutmak hepi
miz için kaçınılmaz bir görevdir. 

<Bu konuşmayı Millî Güven Partisi olarak 
millî bir vazife duygusu ile yapıyorum. îyi 
niyetli, müşterek gayretlerle her güçlüğün ye
nilebileceğine dair inancımızı bir defa daha 
tekrarlamak isterim. 

Millî Güven Partisi Tüıkiye Büyük Millet 
Meclisi grupları adına saygılar sunarım. (M. G. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına başka 'söz isti-
yen sayın üye?... Adalet Partisi Grupu adına 
'Sayın Nusret Tuna, buyurun. 

A. P. G&ÜPU ADIMA AHMET NUîSiEET 
TUNA («0. Senatosu Kastamonu Üyesi) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

Sıkıyönetimin ilânı üzerinden 5 ay geçmiş
tir. Hükümet üçüncü defa iki ay uzatılmasını 
talebetmektedir. Bu mevzuda Adalet Partisi 
gruplarının görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuzdayım. 

Vatan ve Cumhuriyetimizin aşırı solcuların, 
aşın sağcüann, bölücülerin ve dikta heveslileri
nin saldırısına mâruz kalması hasebiyle, bunla-
nn temizlenmesi ve suç işliyenlerin cezalandırıl
ması için Sıkıyönetim ilân edilmiştir. Bu yöne
tim, şeklinin mahiyetinden de anlaşılacağı veç
hile geçici bir idare şeklidir. Böyle bir durum
da, Devletin başta gelen Silâhlı Kuvvetler ve 
emniyet kuvvetleri olmak üzere bütün güçleri
nin verilen olağanüstü yetkileri süratle kullan
ması, suçluları yakalatıp cezalandırılması ve he
men normal nizama geçişi sağlaması şarttır. 
Asırlık mücadeleler sonunda kavuştuğumuz hür
riyetlerden, bâzı bölgelerde muvakkat zaman 
için olsa da feragat, zaruretlerle sınırlı olmalı
dır. 

Sıkıyönetimin icra için bir kolaylık doğur
duğu vakıadır, fakat hür demokratik nizama 
bağlı hükümetlerin, rahatlık yerine, zor da ol
sa doğru olanı tercih etmeleri lâzımdır. 

Beş aylık süre Sıkıyönetim için az bir zaman 
değildir. Merkezden muhite yayılan dalgacıklar 
gibi, zaman süresi uzarsa Sıkıyönetim tesirsiz 
hale egîir. Millet olarak bundan büyük kaybımız 
olur. 

Sıkıyönetimin ilânı üzerine, ilk iki ayda va
rılan neticeden farklı bir neticeye ulaşamadığı-
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mızı, okunan Başbakanlık tezkeresinden ve Hü
kümet adına verilen izahattan anlamanın üzün
tüsü içindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Vatan ve Cumhuriyetimiz ağır bir saldırıya 

uğramıştır. Dıştaki ve içteki mihraklardan ida
re edilen hiyanet şebekesi Sıkıyönetimi tesirsiz 
hale getirmek için elden gelen çabayı sarf et
mektedir. Suçluların tesbiti hamlesine geçildiği 
zaman, Millî istihbarat Teşkilâtı başının uzak
laştırılması için yoğun bir faaliyete geçilmiş ol
duğunu gördük. 

Tereddütlü tasarruflardan sonra bu teşkilâ
tın başkanı uzaklaştırıldı. Kendileri için takibat 
bekliyen suçluların bayram yapmasının sebebi 
şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. O samandan be
ri hazırlanmış olan dosyaların dahi mercilerine 
verilmediği, suçluların ayıklanması hamlesinin 
durduğu ısrarla söylenmektedir. 

Hizmeti devralan zevatın vatanperverliğin
den şüphemiz olmamakla beraber, uzun tecrübe
nin heder edilmesinin, hele çok süratle tedbir 
alınması lâzımgelen bir devrede, mevzuu kavra
mak için geçecek sürenin memleket hayrına ol-
mıyacağı kanaatindeyiz. 

Anarşik hareketlerle yakın irtibatları olduğu 
ve bu hareketlere liderlik yaptığı bildirilen Hik
met Kıvılcımlı, Mihri Belli gibi meşhur komü
nistlerin, takibatın başlamasından ve Sıkıyöne
timin ilânından epeyce bir zaman geçtikten son
ra hududu aşarak yabancı memlekete kaçmaları 
ve halen orada memleketimizi küçük düşürücü, 
zararlı faaliyette bulunmaları, milletimizin bü
yük üzüntüsünü muciboîmaktadır. 

Sıkıyönetim, fevkalâde zamanlara mahsus, 
hukuka bağlı muvakkat bir idare şeklidir. Ada
letin her cephesi ile ve kemaliyle tahakkuk et
mesi lâzımdır. Ne haksız yere bir vatandaş ızrar 
edilmeli ve ne de bir suçlu adaletin pençesinden 
yakasını kurtarabilmelidir. Bu isteğimizin ta
hakkuk edebilmesi için dosyaların büyük bir iti
na ile hazırlanması lâzımdır. 

Bu münasebetle 88 sanıklı dâvadan bahset
mek istiyoruz. 

İdam talebi ile mahkeme huzuruna sevk edi
len mazlumlardan bir kısmının hemen tahliyesi, 
halen mevkuf 22 sanığının kalması, işlerin cid
dî tutulup tutulmadığı bakımından çeşitli dedi
kodulara sebebiyet vermiştir. Hakkında delil 

olmıyan bir kimsenin tutuklu kalması elbet is
tenemez, fakat dâva hazırlanırken gerekli itina
nın gösterilmesini talebetmek, her halde hakkı
mızdır. 

Adaletin büyük bir rüknü de sürattir. Ne ka
dar erken tecelli ederse, hak, o kadar çabuk ye
rini bulmuş sayılır, adaletin müessiriyeti de o 
nisbette artar. Bu sebeple Sıkıyönetim mahke
melerine bütün Devlet teşkilâtının yardımcı ol
ması lâzımdır. Esasen usul kanunları, duruşma
ların bir celsede bitmesini sağlıyacak şekilde ha
zırlanmıştır. Hazırlık tahkikatında delillerin tam 
toplanması takdirinde, son tahkikatın uzun sür
memesi lâzımdır. Sıkıyönetim mahkemeleri tali
matlarla zaman kaybetmez. Elbet, hak, sürate 
feda edilmiyecektir, fakat adlî mahkemelerde 
görülen bataetin Sıkıyönetim mahkemelerine de 
sirayet etmiş olduğunu görmekten üzüntü duyu
yoruz. Aradan beş ay geçmiş olmasına rağmen, 
dâvaların hemen tamamının derdestirüiyet bu
lunması, bu sahada alâkalılardan görev isteme
ye bizi horlamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Adaletin icra edildiği yerler bir nevi mabet

tir. Orada ihtiramla durulur ve hürmetle hare
ket olunur. Bir kısım mazlumların, sol kolları
nı kaldırıp şarkılar söyliyerek duruşmalara gir
diklerini, hâkim ve savcılara hakarstamiz tavır
lar takınarak mahkeme nizamını ihlâl ettikle
rini, hattâ hâkimlerin huzurunda, şahitleri dö
vecek kadar cüretlerini artırdıklarını ve bu hal
lerin tevali eylediğini üzüntü ile öğrenmiş bu
lunmaktayız. Askerî mahkemelerin alışageldiği
miz mehabetini bozan bu kaıbîl hareketlere kar
şı gerekli titizliğin gösterilmesini, elden gelen 
süratle mâni olunmasını, lâyık oldukları mua
melenin geciktirilmemesini sayın alâkalılardan 
rica etmekteyiz. 

Vatan ve Cumhuriyetimizi tehdildeden ve 
bir merkezden idare edildikleri duruşma safha
larından açıkça anlaşılan Marksçı, Leninci, 
Maoou anarşistler tamamen temizlenmiş değil-
idir. Bir taktik değişikliği ile karşı karşıya bu
lunmaktayız. Bir kı'smı sinerek, kargaşalık ya
ratma hareketlerini durdurmuş olmakla bera
ber, bir kısmı da su yüzünden temele sızarak 
faaliyetlerine sinsice devam etmektedirler. Sol
cu Orta - Doğu kamplarına yetişmek için giden
ler olduğu gibi, suçluluğu anlaşılıp teşhis olu-
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nan, yakalanamryan anarşistler de vardır. Hü
kümet tarafından Parlâmento önünde yakalan
dığı bildirilen Nahit Töre'nin halen nerede ol
duğu anlaşılamadığı gibi, Yusuf Küpeli, Ertuğ-
rul Kürkçü, Müfit Özdeş gibi aşın anarşistler 
de ele geçirilememiştir. 

Kaçmaya muvaffak olan bir kısıım anarşist
lerin, işçilerimizin en kesif olarak bulunduğu 
yabancı devletlere sızarak, genç işçi evlâtları
mızı ifsat etmeye çalıştıklarını, memleketi ka
rıştırmak için oradan beyannameler gönderdik
lerini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Sıkıyönetim arzu edilir bir idare şekli değil
dir. Sırf vatan ve Cumhuriyetin selâmeti, ka
mu yaran mülâhazası ile, muvakkat bir zaman 
için kazanılmış hak ve hürriyetlerden kısmen 
feragat olunur. Bu imkânı Meclislerden sağlı-
yan hükümetlerin, anagayeye ulaşma, kamu ya
rarını biran evvel tahakkuk ettirme gayesiyle 
titizlikle hareket etmesi, her geçen gün gayeye 
biraz daha yaklaşması ve ilk fırsatta geri alın
mış hak ve hürriyetleri iade etmesi lâzımdır. 

Bu mevzuda çok hassas hareket edilmeli ve 
vilâyetlerin hususi durumlan her uzatma tale
binde titizlikle ele alınmalıdır. Meselâ; Eskişe
hir, Sakarya, Hatay illerinde sıkıyönetimin de
vamı için katî bir zaruret bulunup bulunmadı
ğında tereddüdümüz vardır. Hükümet izahatın
da da tereddüdümüzü giderecek bir açıklamaya 
rastlıyamadığımızı arz etmek isterim... 

Sıkıyönetim idareleri tabiî bir idare şekline 
gelmemelidir. Çalışkanlıklarından ve vatanper
verliklerinden emin olduğumuz sıkıyönetim ida
recilerine bütün Devlet teşkilâtının ve aziz mil
letimizin yardımcı olmasını, onlann da ellerin
den gelen imkânla, memleketin bu anarşistler
den temizlenmesine gayret sarf etmesini temen
ni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlanm; 
Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile sıkıyö

netim, Hükümetin mesuliyeti altında cereyan 
ccîcr, îki ay daha uzamasını Hükümet istemek
tedir. Yetki verilecek Hükümetin tutum ve dav
ranışının gözden geçirilmesi teamül haline gel
miştir. Sayın Erim Hükümetinin kuruluşundan 
bugüne kadar altı aylık bir zaman geçmiş, hü
kümet maiyetinin, peşin hüküm veya sezişle de
ğil, icraatları ile te^bit edilmesi mümkün hale 

gelmiştir. Bize üzüntü veren bâzı hallerin tashi
hine imkân hazırlamak üzere ortaya konulma
sını faydalı görmekteyiz. 

12 Marta takaddüm eden devrede aziz mille
timize komünistliği reva gören anarşist bir çe
te bütün imkânlan ile harekete geçmiştir. Ta
biî, husumetlerden faydalanma, makam kapma 
heveslerine ümit verme, tedirgin edici huzur
suzluklardan yaranma, memleket büyüklerini 
her türlü şeref ve hayisiyetten muarra olarak 
gösterlmek suretiyle, hedeflerine ulaşmak için 
Devleti tahribetme metotlanna başvurmuşlar, 
çeşitli kurum ve kuruluşlar da kendilerine ka
sıtlı veya kasıtsız taraftar bulmuşlardır. 

12 Marttın eleştirisini, dün olduğu gibi bu
gün de yapmayı mevsimsiz ve erken bulmakta
yız. Milletlerin hayatında bu kabîl buhranlı 
devreler, dar boğazlan bulunabilir. Böyle bir za
manda işbaşına gelen bâzı hükümetler, milletiy
le işbirliği yaparak, teenniyle bu dar boğazı ge
çip milleti huzura kavuşturur; tarih huzurunda 
lâyık olduğu şerefli mevkii alır, milleti, onu da
ima hürmetle yâdeder. Buna karşılık bulundu
ğu mevkiin sebebini kargaşalıkta gören ve bu
nu temadi ettirmek istiyenler de bulunabilir. 
Bunlan aklımızdan dahi geçirmek, kendilerin
den ve tarihin hükmünden bahsetmek istemiyo
ruz. 

12 Martta parlömanter demokratik nizamın 
yaşamasına imkân hazırlamak üzere Hüküme
timiz istifa etmiştir. Hizmetin kendisine teklif 
edilmesinden sonra, tarafsız sayılmak için Sa
yın Erim Partisinden istifa ederek Hükümet 
Başkanlığını kabul eylemiştir. Partimizce Sa
yın Erim'in taraf sizlik vaadine itübar olun
muştur. 

Hükümet kurulurken partilerden 5, 3, 1 nis-
betinde bakan alacağını söylemiş, filhakika 
Parlâmento üyelerinden bu nishette üye almış 
ise de, Parlâmento dışından aldığı bakanlann 
büyük bir kısmının muayyen bir partinin ada
mı veya sempatizanı olduğu cümlenin malû
mudur. Son hareket tarzlan, ve icraattan gö
rülmeden peşin hükümle hareket edilmemesi 
ve tarafsız davranışlarının beklenilmesi yolu 
tercih edilmiştir. 

Kurulan Hükümet içinde emeği, toplumun 
temel unsuru sayan, Sıkıyönetim takibatına 
mâruz kalmış ve tevkif edilmiş mazlumlann 
fikrî şeriklerinin, her ihtilâlin başında bulunan 
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dikta heveslilerinin, parti taşlıyanların mev-
cudolduğunu bilmemize rağmen, Hükümet 
Başkanının itimadına prim vererek son icatla
rını ve tutumlarını bekledik; can ve huy iliş
kisinin aynen devam, etmemesini temenni ey
ledik. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Nihat Erim ve Hükümetinin taraf

sız hareket edeceğine inanarak demokratik ni
zamı sıhhate kavuşturması, anarşiyi gidermesi, 
reformları tahakkuk ettirmesi için güven oyu 
verdik. Altı aydan beri iktidardadır, icraatla
rının muhassalasına kısaca temas etmek isti
yorum. 

Hükümetteki bakanların mühim bir kısmı
nın muayyen zihniyette olduğunu söylemiştik. 
Tarafsız hareket edemediler, partizanlıktan 
vazgeçmediler. Buna muvazi olarak, Devlet 
daireleri bu parti sempatizanı memurlarla dol
durulmuş, şahsi gayretleriyle terfi ve temayüz 
etmiş memurlar siyasi âkidelerine göre veya bu 
zehapla makamlarından, memuriyetlerinden 
uzaklaştırılmıştır. Bugün memlekette memur 
kıyımının hazin, fakat sessiz inleyişi mevcut
tur. 

Hükümetteki bakanların içinde, emeği top
lumun unsuru sayan kimselerin bulunduğunu, 
fikir kulüpleri kurup dağıttıklarını söylemiş
tim. Bu ekip de ürünlerini vermiştir. Sıkıyöne
timin elinden kaçıp kurtulabilen fikir arka
daşlarını Devletin en mühim mevkilerine ge
tirmişler, şirretliklere prim vermişler. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ellerinden 
gelen şefaati mevkuf arkadaşlardan esirgeme
mişlerdir. Bu durum, Sıkıyönetimin tutumu ile 
Hükümetin tutumunun birbirine zıt olduğu fik
rini yaygın hale getirmiş, Sıkıyönetime tesir 
edip etmiyeceği endişesi memleket sathını kap
lamıştır. 

Hükümetin içinde henüz görevlerine intılbak 
edememiş bir kisım bakanların mevcudolduğu-
nu müşahede etmekteyiz. Muktedir bakan, bu
lunduğu zemine eserlerini ekliyerek irtifa ka
zandırır. iş bilmiyeni, kendinden evvelkileri 
kötüliyerek bastığı zemini çukurlaştırıp yük
sek gözükmek ister. Eski bakan şikâyetlerine 
ne zaman slon verip, kendi icraat ve hünerleri
ni ortaya koyacaklarını millet sabırsızlıkla bek
lemektedir. 

| Hükümetteki bakanların içinde dikta he
veslilerinin de bulunduğunu ifade etmiştik. 
Demokratik esasa göre hareket 'edeceklerini 
beyhude beklemiş bulunuyoruz. Bu ekip de 
möbzulen semerelerini vermektedir. 

Yüksek Malûmlarınız olduğu veçhile dik
talarda itibar, fiilî kuvveti elinde tutanadır. 
Millete itibar olunmaz. Halk cahil ve yobaz
dır; Hükümet koridorların'dan kovalamak için 
Sürekli çaba sarf olunur. Milletin mümessiline 
de itibar olunmaz. Onlar için politikacı, çirkin 
adam, dalavereci adamıdır. Kendisi bir partinin 
üyesi ve o partinin milletvekili olabilir. Par
lâmentodan güven oyu almış, ona karşı huku-
kan meisul durumda görülebilir. Onun kendine 
göre hesapları vardır, içiriden çıktığı heyete en 
ağır hakaretleri reva görebilir. Hükümet me
murlarının hemen hepsi hıröız ve uğursuzdur. 
Hükümet Başkanının; içe, dışa, dosta ve düş
mana karşı kırık vazo misalleriyle anlatmaya 
çalıştığı demJokratik kuruluş temasını elinin 
tersi ile iterek, kendisinin asker tarafından iş 
başına geçirildiğini, hesabı ona vereceğini söy
lemekten çekinmez, imtihan seansları tertiple
mekten haz duyar. Kalbine arkadaşları, evvelce 
devirdiğini düzeltmeye imkân bulamadan, bu 
kere yeni hizmete tekrar başlarlar. Bu dikta 
heveslilerinde üstün adam fobisi vardır. Ver
dikleri emirlerle, cemiyet nizâmını allak bullak 
ederler. İş başından giderken tarihin vereceği 
hükmü, pek çok hevesli diktatör gibi, kendile
ri yazmak isterler. Demokratik nizama yük 
olan bu tutum ve görünüşü Sayın Başbakanın 
takdirlerine bırakıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kuruluş ve tasarruflarına temas ettiğim 

Hükümetin altı aylık icraatı sonunda, memle
kette birinci 'sınıf ve ikinci sınıf vatan'daş ay-

I rımı meydana gelmektedir. Yurdun her tara
fından aldığımız haberlere gove vatandaş par
ti Rozetine göre muamele görm'ek'tedir. (C. H. 
P. sıralarından, «ölü» sesleri...) Partilerüstü 
tarafsız olarak kurulan Hükümet icraatından 
böyle bir netice beklememekteyiz. 

I Hür demokratik nizam sıhhate kavuşma is
tikametinde gözükmüyor. Büyük Atatürk'ün 
en büyük eseri hür ve demokratik nizamın te-

I. celligâJhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açık kalması, zedelenen demokratik niızamm 

1 sıhhate kavuşması için, 12 Martın ilk gününden 
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büğlüne kadar üzerimize düşen, düşmiyen, mem
leket hayrına olan her vazifeyi büyük bir va
tan severlik içinde bizzat takibederek yaptık. 
Şovenlerin bıkacağına, kötüliyenierin hakikati 
göreceğine inanarak çalıştık. Ne söven bıktı, 
ne de kötüliyen hakikati gördü. Biz buna rağ
men yine çalışmaya devam ediyoruz. Türk or
dusunu «öcü» olarak gösterme, Meclisi ona gö
re yürütme arzusu iflâs etmiş, demode bir siya
set olmakla beraber, Hükümet, Meclis dışı or
ganlardan kuvvet aldığı hissini yaratacak şe
kilde beyanatlardan ve bu hissi memleket sat
hına yayacak mizansenlerden, zaman zaman 
tehditten tevâkki etmemektedir. Atatürk'ün 
büyük eseri Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
göstermelik hale sokulması zilletine hiçbir za
man katlanamıyacağımızı beyan etmek isterim. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmalarımızda 
müşahede buyurduğunuz gibi, bizim her hangi 
bir ısiyaısi teşekküle veya siyasi partiye çatma 
gayemizin bulunmadığı açık, Parlömanter ni
zamın yolcuları olan ve bugün büyük tehlike
lerle karşı karşıya bulunan Türkiye Büyük Mil
let Meclisindeki bütün partilerden bu hassasi
yeti göstermesini istemek en tabiî hakkımız ve 
en haklı bir isteğimizdir. 

Buna rağmen... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (C. Senatosu Sivas 
Üyesi) — Dalavereli konuşmalarla değil. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Buna rağmen, Demokratik Parti sözcüsü arka
daşımın, böyle her kürsüye çıkışlarında kendi
lerinden ayrıldıkları Adalet Partisine karşı hu
dutsuz hücumlarını, «Acaba bir vicdan azabın
dan mı geliyor?» diye düşünmek istiyorum. 
«Acatoa bir suçluluk haleti var da, ne zaman 
karşılarına geçjerse bunu duyuyor, bunu hisse
diyor da bu üzüntüyü mü dile getiriyorlar?» 
Böyle bir şüphem var. 

Muihterem arkadaşlarım, Sayın Korkmazcan, 
telâşla kaleyi devirmek istiyenlerin haleti ile 
Adalet Paftisine hücum etti; «Adalet Partisi ik
tidarı ibizdik, bizim olmadığımız yerde iktidar 
olmaz gibi sözler söyledi. 

ıKADRi ERO&AN (iSivas Milletvekili) — 
Söyle, iktidarda mısınız? 

AHMET NUISRET TUNA (Devamla) — 
Muihterem arkadaşlar, şu siyasi hayatımıza bir 

Ibakalım. Siyasi partilerden ayrılan ekipler var
dır, bu ekipler seçim devresine kadar ayrıldık
ları partiye atarlar, tutarlar, seçim gelir, her 
şey biter. Tarihin bu yazısı, bu kere yine değiş-
miyecektir. (A. P. sıralarından «iBravo» sesle-
ri) 

Muîhtıerem arkadaşlarım, 
Bu arkadaşımız, C. H. P. - A. P. koalisyo

nundan baJhsettiler. Bu halberlerin menşeiriin 
kim olduğunu bilmekteyiz. Bunun henüz orta
da maddi bir delili yoktur ve bu tekzibolun-
muştur. Ama, belli olan, hakikat olan bir hu
sus var, muhterem arkadaşlarını, Adalet Parti
sinin içinde iken muhalefette bulunan Cumhu
riyet Halk Partisi ile hakikaten koalisyon yap
tılar ve kendi iktidarlarını düşürdüler. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar...) Bu
günkü A. P. nin, C. H. P. ile bir koalisyon ya
pıp, yapmıyacağı hususunu bilmiyoruz ama, 
kendileri bu partinin içinde iken fiilen bu ko
alisyonu tahakkuk ettirdiler ve eserlerini orta
ya koydular. 

Muihterem arkadaşlar, 

Benim mizacım bu kabil şeylere cevap ver
meye müsait değil, ama, Sayın Korkmazcan'-
m bir sözüne de temas edeyim. 

«Ben, İsparta'nın İslâmköyü civarlarına ka
dar gittim, o köyün civarlarına kadar gittim» 
dedi. Adı, Korknıazcan... Biz kendisine, «Ora
ya kadar gidemez, korkar» demedik ki. Bütün 
'Sözlerini, bu kalhramanlıkla mukayese ederek 
işi fazla uzatmak istemiyorum. 

SAJMET GÜLDOĞAN (Elâzığ Milletvekili )— 
Fazileti ve ahlâkı bozulmasın diye islâmköye 
girmfödi. 

AHMET NUISRET TUNA (Devamla) — 
Muihterem arkadaşlar, şunu söylemek istiyo
rum: Bir Sıkıyönetim idaresi içindeyiz. Karşı
mızda (bütün partilerin ittifak ettiği bir haki
kat var, komünist şahlanmıştır. Bu aziz vata
nımızı ve Parlömanter nizamı ortadan kaldır
mak için büyük çaba içerisindedir. Bu büyük 
düşmanın hedefi, Parlömanter nizamdır. Biz, 
blrfbirimize düşer, birfbirimizi haksız yere kötü
ler, birebirimizi bir siyasi menfaat umacağız 
diye bu kuvvetleri yok eder hale gelirsek, bun
dan sadece düşmanlanmız, bundan sadece bizi 
yıkmak istiyen anarşist kuvvetler faydalanır. 

Bu itibarla ben, başka hususa temas etmi-
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yeceğim. Sözlerimi şu şekilde arz etmek istiyo
rum, 

Hükümetin icraatlarına dokundum, bizi 
tedirgin eden mevzulara temas ettim. Bu ara 
ettiğimiiz mahzurlu neticelerin biran evvel gi
derilmesini ve biUhas'sa sılhhata kavuşturulması
nı ©an ve yürekten arzu ettiğimiz demokratik 
nizama hayatiyet ve sılhhat verilmesi için Hükü
metin gerekli çabayı göstermelini rica ediyo
ruz. Bu taslhilh bakımından gerekli çaîbayı gös-
termösini rica ©diyoruz. Bu tasihüh bakımından 
ıgerekli toasisaJsiyetin iğöisterilmemesi takdirinde, 
Anayasanın bizlere bahşedeceği hakları kulla
nacağımıza ve müessir denetleme yollarına baş
vuracağımıza itimat buyurmanızı rica edar, 
Türkiye Büyük (Millet Meclisinin sayın üyeleri
ni partim adına hürmetle selâmlarım. (A. P. 
sıralarından şiddetli ve sürekli alkışlar...) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Necdet Uğur... 

C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(İstanibul Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, saym milletvekilleri; 

istanibul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, İz
mir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Di
yarbakır ve Siirt illerinde, evvelce ilân edilmiş 
bulunan Sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılması 
üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu
günkü toplantısında müzakereler yapılmakta
dır. 

Bir süreden beri içinde yaşadığımız günlerin, 
olayların özelliği sonucu olarak, Sıkıyönetimin 
uzatılması dolayısiyle yapılan konuşmalar, Sıkı
yönetimin çok ökesinde, biraz evvel değerji bir 
sözcü arkadaşımın da açıkça açıkladığı gibi, Sı
kıyönetim dolayıniyle Hükümetin icraatı, tutu
mu, Hükümet üyeleri üzerinde nerede ise sonucu 
olmıyan oylaması olmıyan bir gensoru mahiye
tinde, niteliğinde yürütülmektedir. Bu tutuma, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu açıdan biz 
katılmıyacağız, Sıkıyönetim dolayısiyle yapılan 
icraat üzerinde fikirlerimizi söyliyeceğiz. Bugün, 
içinde bulunduğumuz yönetim şekli üzerinde bâ
zı noktalara dikkatleri çekeceğiz, fakat içinde 
bulunduğumuz olağanüstü koşullarda, olağanüs
tü koşulların yarattığı bir Hükümet varken ve" 
bu olağanüstü koşullar bitmemişken, kendi par
timize ait bir Özel politikanın gereği, birtakım 
tutumu önemli günlerle bağdaşacak bir davranış 
olarak telâkki etmiyoruz. 

Daha önce, Sıkıyönetimin, ilk ilân edildikten 
sonra Yüce Meclise ilk geldiği birleşimde Cum
huriyet Halk Partisi adına konuşan değerli ar
kadaşım Kemal Demir, Sıkıyönetim üzerinde 
Cumlhuriyet Halk Partisinin genel görüşlerini 
belirtmişti. Bu görüşler, bugün de tazeliğini 
aynen muhafaza etmektedir, tekrarlıyacağım : 

Sıkıyönetim, olağanüstü bir idare tarzı ol
makla beraber, Anayasamızda öngörülen bir ida
redir. Kanunu koyanlarda, tatbik edenlerde, 
vatandaşlarda, bir esaslı kanaatin mutlaka im
lemesi lâzımdır. Sıkıyönetim, Anayasanın için
de bir idare tarzı olup, bir kayıt altında ve bel
li bir kanun hükümleri içinde islemek mecburi
yetindedir. 

Sıkıyönetim, adalet ve hukuk dışı bir rejim 
değildir. 

Sıkıyönetim, olayları ve nedenlerini kendi 
kanuni koşulları içinde araştıran, gerçekleri da
ha süratle meydana çıkaran, huzur ve sükûneti 
sağlıyan bir rejim olmak gerekir. 

Sıkıyönetim, elbettek'i huzuru ve sükûneti 
sağlar, memleketin bütünlüğünü korurken, ka
nunsuzluğa sapmış olanları kendi idaresi içinde 
Ikammi işleme tâbi tutacaktır. Ancak bu? adalet 
içinde vs vakar içinde yapılacak, yöneticiler 
kendilerini ön yargıya kapılmaktan mutlaka 
kurtaracaklardır. 

Burada yine, Sıkıyönetim üzerinde partimizin 
görüşleri açıklanırken, tutuklananların mahke
memiz uzun müddet alıkonulmamaları, hakların
da mahkeme açılanların suçlarının süratle açık
lığa kavuşturulması, suçsuz olanların bırakıl
ması, suçlu olanların ölçüsünün kestirilmesinin 
vatandaşın acele bir özlemi ve isteği olduğunu 
da belirtmiştik. 

Biraz önce konuşan bir parti sözcüsü değerli 
arkadaşım, dosyalardan bahsederken, hazırlan
mış olan dosyaların mercilerine verilmemiş ol
duğunu belirttiler. Daha önceki cümlelerinde 
de, öyle anlaşılıyor ki, bu dosyalar kendi ikti
darları zamanında bildikleri dosyalardır. 

Şimdi, tabiî olarak masum ve haklı bir soru 
aJkla geliyor: Bu dosyalar böylesine hazırdı da, 
tamdı da, acaba niçin kendileri kanuni merci
lerine kendi iktidarları zamanında vermemişler
dir?.. (C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) 

Sonra, konuşmasının hemen biraz altında, 
yine kendileri, Sıkıyönetim mahkemelerinden 

— 422 — 



T. B. M. M. B : İ2 23 . 9 . 1971 O : İ 

bahsederken, bâzı dosyaların yetersizliği sebe
biyle mahkemelerdeki görüntünün özlenildiği 
gibi olmadığını belirttiler. Hem mahkemeye ve
rilmiş ve ileri bir safhaya gelmiş bâzı dosyaları 
yetersiz bulacaksınız, eleştireceksiniz ve hem de, 
«Birtakım dosyalar vardı» diyeceksiniz, «Ni
çin verilmedi?» diye soracaksınız, üstelik bu 
dosyalarda zamanı idarenizde elinizde olacak... 
E!.. Bunları birbiriyle bağdaştırmak mümkün 
değildir. 

Yine değerli arkadaşım dediler ki: «Adalet, 
her cephesiyle ve kemaliyle tahakkuk etmesi lâ
zımdır. Haksız yere vatandaş ızrar edilmemeli
dir. Dosyalar büyük bir itina ile hazırlanmalı
dır. Hakkında delil olmıyan bir kimsenin tu
tuklu kalması elbette istenemez.» 

Şimdi, kişi olarak gerçekten iyi bir hukuk 
formasyonuna sahibolduğumı bildiğim, ama 
burada kişisinden öteye bir siyasi teşekkülü 
temsil ettiği için olacak, hukuk formasyonu ile 
bağdaşmıyan hemen bu cümlelerin altında baş
ka bir cümlesi oldu. Diyor ki bâzı Hükümet 
üyeleri için: «Sıkıyönetimin elinden kaçıp kur
tulabilen fikir arkadaşlarını Devletin en mühim 
mevkilerine getirdiler...» 

Şimdi, hukuk hakkında bu kadar hassas olan 
insan, hakkında hiçbir dosya olmıyan, Sıkıyö
netime rağmen hiçbir hukukî işlem yapılmamış 
olan kişileri, üstelik memleketin emekle yetiş
tirdiği kişileri Yüce Meclis huzurunda suçlama 
hakkını nereden alır Vicdanla kabili telif mi
dir, insafla kabili telif midir?.. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) Üstelik bu kişiler, Hükümet
te bu anda görev verdikleri, sırada güven ver
dikleri Hükümette görev yaparlarken ve mem
leketin kaderi üzerinde söz sahibi olurlarken, 
hiç olmazsa böyle kişiler hakkında adaletle, 
insafla hüküm vermek gerekmez mi? Eğer hü
kümlerimiz, beğenmediğimiz kişiler hakkında 
böylesine adaletsiz olursa, böyle bir zihniyet 
iktidarda olursa; onum hükümleri, icraatı hak
kındaki endişelerimiz olmaz um? 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu Milletvekili) 
— Sayın Uğur, siz bu tasarrufları Hükümet 
olarak kabul ediyorsunuz da mı müdafaa edi
yorsunuz?.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — iSayım Cop, lütfen.. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Yine sözcü 
arkadaşım Hükümet üyelerinin bâzılarından 

bahsederken diylor ki: «Emeği toplumun unsu
ru sayan kimlseler»... 

Ne zamandan beri Türkiye'de emek toplu
mun unsuru olmaktan çıkarıldı?.. Emek Ne? 
Alıniteri... Emekçi kim? IKöylü, işçi, memur, Ne 
zamandan beri toplumun unsuru değil? Ne za
man suçladınız?.. 

Emeği toplumun unsuru sayan kimseyi Yüce 
Meclis huzurunda suıçluyacaksanız, arkasından 
toprak reformu gelecek ve diyeceksiniz ki: 
«Topraksızlar, alınteriyle kazananlar, size top
rak dağıtacağız»... 

Nasıl kuşku duymayız? Hangi hakla emeği 
toplumun unsuru saymayı suçlarsınız?? Bu ne 
biçim bir zihniyettir? Türkiye'nin bugünkü or
tamında, reformların başlangıcında böyle bir 
zihniyet büyük bir partiye, iktidar sorumlulu
ğunu taşımış bir paıitiye musallat olursa, önü-
mıüzdelki reformların selâmetle yapılabileceğine 
nasıl güvemle bakabiliriz? (C.H.P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri) 

Yine sayın sözcü; «Adlî mahkemelerde gö
rülen bataetin Sıkıyönetim mahkemelerine de 
sirayet etmiş olduğunu görmekte üzüntü duyu
yoruz. Sıkıyönetim mahkemeleri talimatlarla 
zaman kaybetmez» diyor. 

Ne demek, Sıkıyönetim mahkemeleri hâkim
lerin lüzum gördüğü talimatlarla vakit kayfbet-
mez?.. Yani, demek istiyor musunuz ki, Sıkıyö
netim mahkemeleri hukuk dışı siyasal mahke
meleridir? Bunu mu demek işitiyorsunuz? Sıkı
yönetim mahkemeleri Anayasa içinde kanuna, 
hukuka bağlı, adaletin tam tecelli etmesi gere
ken ve bunun için de âzami titizliği göstermesi 
gereken mahkemelerdir. 

Üstelik adli mahkemelerde görülen baltaet, 
beş yıl iktidarda kalmışsınız, bunu burada ra
hatlıkla scylüyebiliyorsunulz. Eğer bu, mahke
melerim işleyişindeki usule ait bir şeyse, en azın
dan bu bakımdan şikâyete hakkınız yok. ikin
cisi, eğer bu değilde, adlî mahkemelerdeki ba-
taetten başka türlü şikâyetiniz vardıysa, ada
letin tecellisinin gereği değil midir? Gereği
nin idışındaysa niçin önlemediniz? Eğer gereği 
ise, bu gereği askerî mahkemelerden nasıl esir
gersiniz? 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun Millet
vekili) — Onun için Anayasayı değiştirdik ya.. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Değerli ar
kadaşım, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk dev-
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letidir, hukuk devleti baş vasfıdır, Anayasa
daki değişikliklerin hiçibirisi Türkiye Cumhuri
yetinin hukuk devleti olma vasfını bozmanuş-
tır. Anlaşılan siz, en azından grupunuzda ve 
Mecliste bu konuda yapılan değişiklikleri tâ-
kilbetmediniz. Anayasa da bâzı değişiklikler 
oldu, ama hukuk devleti olma niteliği üzerinde 
hiçjbir oynama olmadı. Sayın partinizin temsil
cilerinde de böyle bir niyeti müşahade eltme-
mftşltik.1 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun Millet
vekili) — Askerî yargıyı, sivil yangıyı ayırdık 
işte. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Askerî mah
kemeler, devam edegelen askerî Sıkıyönetim 
mahkemelerinin işleyişi üzerinde bizim de <9öy-
liyeceklerimiz olabilir. Yalnız bir müşahadenıi-
zi, umanız ki kasıtlı olarak değil, belirtmek is
teriz. Buradaki yapılan konuşma askerî mah
kemeler üzerinde bir etki yapma havasında idi. 
Hani mahkemede olan bir mesele Büyük Millet 
Meclisinde konuşulmazdı. Üstelik etki yapıcı 
şekilde komulşuluyor. (C.H.P. sıralarından alkış
lar). 

BAHATTIN UZUNOĞLU fSamsun Milletve
kili) — O sizin sanatınız. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Uzunioğîu, lütfen. 
BAHATTtN UZUNOĞLU (Samsun Millet

vekili) — örfi idarenin tevkif terine mani olmak 
iğin onu yapan sizsiniz. (C.H.P. ve A.P. sıra
larımdan karşılıklı konuişlmalar, gürültüler.) 

(Samsun Milletvekili Mustafa Boyar ve 
Samsun Milletvekili Bahatltin Uzunoğlu'nun kar
şılıklı sataşmaları ve birbirlerinin üzerlerine 
yürümleleri). 

BAŞKAN — Sayın Boyar, lütfen oturunuz 
efendim. Bu şekilde bir ulsul yok efendim, lüt
fen yerinize oturunuz. (C.H.P. ve A.P. sırala
rından karşılıklı laf atmalar, gürültüler). 

NECATİ AKSOY (Urfa Milletvekili) — 
Elini silâhına atıyor, nazarı dikkatinizi çeke
rim. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Değerli se
natörler, değerli milletvekilleri, 

Bundan iki ay önce sıkıyönetimin uzatılması 
üzerinde konuşmalar yapılırken, C. H. P. ola
rak, burada bir görüşümüzü belirtmiştik. Sıkı
yönetim altında uzun bir süre geçmiştir. Bu sü
rede Hükümet hem olaylar üzerinde, hem bun

ların nedenleri üzerinde müşahede etme ve teş
his koyma fırsatını kazanmış olmalıdır. Sıkıyö
netim devrelerinin böylesine imkân sağladığı 
bir zamanda Hükümetin, toplumun bu noktaya, 
12 Martla bir başka yörüngeye giren bunalım 
noktasına nasıl geldiği üzerinde doğru teşihis 
koymasını istemiştik. însanların demiştik mut
lu olduğu, ihtiyaçlarım ve gelişmelerini sağla
dıkları toplumlarda bunalUmlann ve anarşik 
olayların yaygınlaştığı ve toplumu tehlikeye 
soktuğu tarih boyunca görülmemiştir. Bîr top
lumda her türlü heves ve maceracı politikalar 
düzeni sarsacak hale geliyorsa, o toplumun ik
tisadi ve sosyal düzeninde bir bozukluk ve çağ 
dişilik var demektir. Memleketimizi bunalıma 
teokan olayların yalnız sonuçları ile değil, te
mel nedenleriyle de değerlendirilmesi ve bu ne
denlerin giderilmesi için köklü tedbirlerin alın
ması gereği üzerinde bir kere daha durmuştuk. 

Şimdi, bu konu üzerinde siyasi hayatımızda 
çok tartışılan, ama gerçekten yoğun bir siyasi 
hayat yaşandığı için olacak, çok yakın tarihte 
olup bitenlerin, söylenenlerin unutulduğu gün
lerde yaşıyoruz. 12 Mart sıralarında olayların 
bu yörüngeye girmesine sebebolanlar hakkında 
herkesin bildiği birtakım teşhisler var. hafıza
larınızı tazelemek İstiyorum. 

Önce muhtıradan başlııyallm : 
Birinci madde; «Parlâmento ve hükümet sü

regelen tutum, görüş ve icraatı ile yurdumuzu 
anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik hu
zursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize he
def verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak 
ümidini kamu oyunda yitirmiş ve Anayasanın 
öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş 
olup, Türkiye Cumhuriyetinin geleceği ağır bir 
tehlike içine düşürülmüştür.» 

Şimdi, burada unsurları sayıyorum : 
1. Anarşi ve kardeş kavgası. 
2. Memleketi sosyal ve ekonomik huzur

suzluklar içine sokmak. 

13. Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma ümi
dini kamu oyunda yitirmek. 

4. Anayasanın öngördüğü reformları ta
hakkuk ettirmemiş olmak. 

O halde dört tane unsur var. Bunun bir ta
nesi; anarşi ve kardeş kavgası, diğer üç tanesi; 
sosyal ve ekonomik huzursuzluk, Anayasanın 
öngördüğü reformları gerçekleştirmemek, çağ-
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daş uygarlık seviyesine ulaşma ümidini halkı
mıza yitirtmek... Bu teşhisti... 

Şimdi, ikinci madde ne diyor? «Türk mille
tinim ve sinesinden çıkan Silâhlı Kuvvetlerinin 
bu vahim ortam hakkında duyduğu üzüntü ve 
ümitsizliği giderecek çarelerin partilerüstü bir 
anlayışla Meclislerimizce değerlendirilerek, 
mevcut anarşik durumu giderecek, Anayasanın 
öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele 
alacak ve inkilâp kanunlarını uygulayacak kuv
vetli ve inandırıcı bir hükümetin, demokratik 
kurallar içinde teşkili zarurî görülmektedir.» 

O halde kurulacak bu hükümetin kuruluş 
şekli; demokratik kurallar içinde olacak, nite
liği ; kuvvetli ve inandırıcı olacak. 

Peki, görevi ne olacaik Ibu hükümetin? Bu 
hükümetin 1 nci görevi; mevcut anarşik duru
mu giderecek.. 

ıSonra ne olacak muhtırasal görevi? Anaya
sanın öngördüğü reformları Atatürkçü bir gö
rüşle ele alacak. Daha ne olacak? İnMlâp ka
nunlarını uygulayacak. 

Peki, sonra?.. Bu husus süratle tahakkuk et-
tirilmediği takdirde Türk Silâhlı Kuvvetleri 
kanunların kendisine vermiş olduğu; «Türkiye 
Cumhuriyetini koruma ve kollama» görevini 
yerine getirerek, idareyi doğrudan doğruya 
üzerine almaya kararlıdır. Hangi husus? Tek
rarlıyorum. «Anarşik durumu gidermek, Ana
yasanın öngördüğü reformları Atatürkçü bir 
görüşle ele almak, gerçekleştirmek, inkilâp ka
nunlarını uygulamak.» 

Peki, Sayın Cumhurbaşkanının bu konuda
ki görüşü ne? 

(ORHAN KOR (C. Senatosu tzmir Üyesi) — 
Bir de Ecevitln görüşünü soralım. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Ecevit de
ğerli bir adamdır, Ecevit yurtsever bir adam
dır. Ecevit, hayatını bu halkın mutluluğuna 
adamış bir adamdır. Ne kusur görüyorsunuz? 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış- . 
lar.) 

Parti içi meseleleri, her parti içinde olması 
gereken, tartışılması normal olan meseleleri, bir 
adamın değerine leke sürmek için hangi hakla 
kullanırsınız? Biz sizin meselelerinize bu üslûp 
la karışıyor muyuz? Bizim gösterdiğimiz say
gıyı siz de gösterin. 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyin lüt
fen. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Cumhurbaş
kanı Sayın Sunay'm 14 Mart 1971 Pazar günü 
saat 17.00 de Çankaya Köşkündeki toplantıda 
yaptığı konuşmasından okuyorum. Bu konuş
manın metni orada bulunan partilere verilmiş 
ve basında yayınlanmıştır, ama unutuldu. 

ISADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Korkutmak için mi okuyorsun? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Hayır, sade
ce hatırlatmak için. 

îSaym Cumhurbaşkanı diyor ki; «1971 yılı 
başında Türkiye Büyük Millet Meclisinde gru-
pu olan 4 siyasi partimizin genel başkanları, 
üniversite, akademi ve yüksek öğretim kurum
larımızın sorumlulariyle yapılan görüşmelerin 
sonuçlarının ve yeni olaylarla gelişmekte olan 
durumun, Millî Güvenlik Kurulunca Ocak ve 
Şubat 1971 toplantılarında tartışılarak değer
len dirilmesine rağmen, beklenen huzurun veya 
huzur getirecek ümitlerin maalesef doğmadığı
na rahidoldük. Silâhlı Kuvvetler muhtırasına 
tekaddüm eden son gün ve saatler zarfında Baş • 
bakana, çekilmesi yolunda bir aracı vasıtasiyle 
telkinde bulundum. Bunun kabul edilmediği sı
rada, Anayasa için asıl teminatın, vatandaşların 
gönüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancını 
ve memleketin gerçeklerini çok iyi bilen ve 
Kurucu Meclis tarafından çıkarılan 1961 Ana
yasası gerekleri ile 211 sayılı Kanunun kendi
sine tevcih ettiği görevlerin idrak ve şuuru 
içinde bulunan Silâhlı Kuvvetlerimiz adına; 
Genelkurmay Başkanı, kuvvet kumandanları 
imz aynı zamanda Millî Güvenlik Kurulu üyesi 
olarak müştereken imzaladıkları 12 Mart 1971 
tarihli Muhtırayı bildiğiniz makamlara gönder
miş bulundular. 

Bu muhtıranın burada bir daha okunmasını 
faydalı mülâhaza ederim» diyor ve okuyor. 

Sayın Cumhurbaşkanı, bu muhtırayı doğu^ 
ran sebebleri biraz önce okuduğum gi'bi açıklı
yor ve burada bu muhtırayı verenlerin hangi 
sebeple verdiğinin de altını çiziyor. Bunların 
arasında bir tanesi de, 1961 Anayasasının ge-
rekleridir. 

Şimdi, güvenoyu verdiğimiz Hükümet acaıba 
bu olaylara ne demiş, 12 Martı nasıl anlamış? 
Bu okuyacağım, bir programdır. Bu programa 
üç siyasi parti oy vermişlerdir. Bu programa 
oy vermek demek, en azından buna oy vermek 
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demek - icraatı bırakınız, icraat başlamadı da
ha - bıı programın metni ile mutabık olmak de
mektir. 

SADIK TEKİN MÜFTÜO&LU (Zonguldak 
Milletvekili) -T- Beş ay oldu icraat halâ başla
madı mı? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Hayır. Sa
dece fcu metni okuyorum. 

«1960 Devriminin Türkiye'ye kazandırdığı 
1981 Anayasası, Türk toplumunun çağdaş uy
garlık düzeyine ulaşmasını sağlıyacak dengeli 
!bir gelişmenin çerçevesi olarak ortaya çıkmış
tır. Anayasanın getirdiği düzen içinde dinamik 
"bir yapıya sahifeolan toplumumuz, hızlı bir top
lumsal ve siyasal değişme sürecine girmiştir. 
Bu oluşun, sağlam bir gelişmeye dönüşmesi 
için; temel, yapısal ve kuramsal çözümlerin ge
tirilmesi ve sorunların cesaretli adımlarla ele 
alınması gerekirdi. Gerçekleştirilmesi zorunlu 
yapısal ve kuramsal değişikliklere türlü neden
lerle girişilememiş ve sorunları çözmede olay
ların arkasında kahnmıştır. - Hepimizin müş
terek metnimiz bu - Bu durum toplum yapısı 
ile Devlet düzeni arasında önemli gerilimlerin 
ortaya çıkmasına yol açmıştır. Devlet ve top
lumda gelişen çeşitli güçler arasında kuralları 
belli ilişkiler kurulmamış, karşılıklı bir güven
sizlik ortamı doğmuştur. Bu ortam, son ayların 
karışıklıklarına ve 12 Mart Muhtırasının 2 nci 
maddesi ile çözümlenmesi istenen siyasal bu
nalıma yol açmıştır. Bu muhtıra ile tutulan yol; 
yurt sorunları karşısında çok hassas olan Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin, demokratik rejime ve 
Anayasa düzenine bağlıhklannın en açık de
lilidir. 

Bu karışık duruma ve bunun yarattığı alış
kanlıklara son vermek, Hükümetin çözmesi zo
runlu olan önemli bir konudur, fakat, asıl gö
rev; güçlükleri sonuçlara değil, temel neden
lere yönelen bir yaklaşımla ele almaktır. Bu 
ise, Anayasanın gösterdiği doğrultuda yapıl
ması zorunlu reformların hiç beklenmeden ger
çekleştirilmesi ile mümkündür, işte bu neden
lerle Türk kamu oyunun karşısına reform Hü
kümeti olarak çıkıyor ve bu niteliğe uygun bir 
program sunuyoruz.» 

Şimdi, bu programın ilkeleri ne idi? ilkele
ri ve hedefleri vardı. Kimin bu program? Üç 
siyasi partinin. Siyasi gruplarında; okuyup, 
tetkik edip, inceledikten sonra destekleme ka

rarı alan üç siyasi partinin. Binaenaleyh, "her 
kelimesi ile mutabık olması gereken üç siyasi 
partinin programında belirtilen ilkeler; Ata
türk ilkelerinin ve devrimlerinin tüm olarak 
uygulanması, idari ve ekonomik yapının mo
dernleştirilmesi, sosyal adaletin gerçekleştiril
mesi konusunda kararlı adımlar atılması, bu
günkü huzursuzluk ve asayişsizliğin hızla gi
derilmesi... 

Peki, reformların hedefi ne olacak? Eko
nomik ve siyasal bağımsızlıklar içinde kalkın
ma olanakları hızla hazırlanacak, lâiklik ilke
sinin tam olarak uygulanması sağlanacak, öğ
retim birliği sağlanacak, Devlet kesimi etkin 
bir şekilde çahşır hale getirilecek, özel kesimin 
toplum yararına uygun bir çalışma düzeni, gü
venlik kararlılık içinde kalkınmaya katkıda bu
lunması sağlanacak, gelir dağılımını düzelte
cek, vergi, bütçe, kredi ve başkaca tedbirler 
alınacak, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlıya
cak tedbirler alınacak, eğitimde fırsat eşitliği 
araştırılacak ve sağlık, sosyal yardım ve başka
ca kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve 
yararlanılmasında eşitlik sağlanacak. 

Değerli arkadaşlar, yine bir siyasi partinin 
değerli sözcüsü arkadaşımız burada konuşurken 
satırlar arasından bir imada bulunmak istedi 
ve bugünkü Hükümetin kapah bir şekilde bir 
siyasi partinin felsefesi ile beraber görüldüğünü 
ima etti. 

6 aydan beri Millet Meclisindeyiz. Hükü
met bir sürü kanun getirdi, bir sürü icraatı ol
du. Bütün bunlan bir iktidar grupu gibi bura
da savunan hangi partidir? Eğer bir temsilci
lik izafe edilecekse, 6 aylık Meclis müzakerele
rinin zabıtları o temsilciliğin kime ait olduğu
nu gösterir. Mesele bu değil de başka bir şeyse.. 
Aslında şunu da söyliyeyim; bu dediğim doğru, 
arma, bu bitti. Zaten şimdi son haftalarda görü
len değişikliğin önemli sebebi de bu. 

Şimdi, Sayın Erim Hükümeti, kurulmasının 
sebebi olan kendisine verilen görevin 4 unsu
rundan 1 ncisinde önemli mesafeler aldıktan 
sonra, son 3 unsurunun uygulanmasına geçmek 
üzeredir. 

Birinci unsur uygulanırken, bir İktidar par
tisi grupu gibi hareket eden arkadaşlarımızın, 
son üç unsurun uygulanmasına sıra geldiği za
man, vaktiyle seçim beyannamelerine aldıklan, 
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başka memleketlerin, demokratik memleketle
rin parlâmentolarından örnekler vererek, en in
ce detayına, ayrıntılarına kadar belirttikleri ve 
yine seçim beyannamelerinde; memleketin ik
tisadi, malî, ciddî konularının düzenleneceğini 
ifade ettikleri kararnameler kanunlar - seçim 
beyannameleri metni de yanımda - bunoa yıl 
bu fikri getiren, savunan, bunun için Anayasa
yı değiştirme yetkisi istiyen sayın bir siyasi 
partinin şeklî bir mesele üzerinde tartışma ya-
paraktan, lacalba bu fikirden soğuması, bunca 
yıl benimsediği kararname ve kanunları böyle
sine tehlikeli görmesinin bir sebebi olsa gerek. 
Bu sebepler de, Sayın Erim Hükümetinin son 
üç göreviyle ilgili midir? Diye bir soru geli
yor. Daha işin başındayız. Bizim için aslolan, 
bu memlekete hizmet edilmesidir. Bizim için 
aslolan, bu memleketin büyük bir partisini suç
lamak değildir. 

Biz, eğer bu reformlar karşısında, bu mem
leketin en büyük bir partisinde gönül rahatlığı 
ile, coşkunlukla, içtenlikle bu memleketin büyük 
çoğunluğunun yararına katkıda bulunur görür
sek, bununla sadece rejimimiz adına, halkımız 
adına, demokrasi adına ve kendimiz adın?, cğii-
nürüz. Böylesine önemli meseleleri bir siyasi 
parti çatışması olarak almak istemiyoruz. Yal
nız, böylesine önemli bir konu, bunca yıl mesele 
yapıldıktan sonra ve açıkça beyannamelerinde 
de, iktisadi, malî ve ciddî konular da çıkarıla
cağı belirtildikten sonra; dahası var, müzake
reler sırasında bu hususta yine partilerarası ko
nuşmalarda fazlasiyle belirtildikten sonra, Hü
kümetin bu meseleyi getireceği açıkça söylendik
ten sonra ve bunu bile bile Anayasanın bu mad
desine oy verildikten sonra, hattâ bu tartışmalar 
kamuoyunda çıktığı zaman, son müzakereler 
Senatoda yapılıyordu, ona rağmen oy verildik
ten sonra böylesine bir soğumanın, bu çok sev
gili aletten uzaklaşmanın insanda bir istifham 
yaratması tabiî bir şeydir. Bunun üzerine git
mek istemiyorum. 

Bütün bu söylediklerimi şimdi sizlere arz 
edeceğim cümleleri belirtmek için söyledim. 

Reformlar; milletlerin siyasi hayatlarında, 
bir Meclis oturumunun karşılıklı tartışmalarının 
hararetinden çok daha öteye, hattâ ve hattâ bir 
siyasi partinin hayatiyetinden, başarısından ik
tidarda kalmasından çok daha öteye, son derece 
önemli, çok tarihî ve o memleketin insanlarını 

I yalandan, derinden ilgilendiren büyük olaylar
dır, büyük hareketlerdir. 

Bu dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rihî bir şerefle karşı karşıyadır. Geri kalmış 
bir ülkeyi, geri kalmışlığından kurtarabilmek 
için bir hamle yapma zamanı gelmiştir. Bu ham
le yapma zamanında, ister şeklini beğenelim 
veya beğenmiyelim, tasvibedelim veya etmiye-
lim, elbette olmasını istemezdik, elbette işlerin 
böyle gitmesini istemezdik ama, olaylar getirdi, 
ne yaptı? Çoğunluğu olduğu halde bir siyasi 
partiyi iktidardan uzaklaştırdı ve yine olaylar 
getiriyor, yürüyor, çoğunluğu olduğu halde 
bir siyasi partiyi iktidara getiremiyor. 

Daha açık söyliyeylm; siyasi felsefeleri bir
birine karşı olan üç siyasi parti bir yerde otur
dular; bütün bunları geri plâna bıraktılar ve 
bir Hükümet üzerinde mutabık kaldılar. 

Arkadaşlar, niçin oldu bütün bunlar? Bütün 
bunlar; siyasi hayâtın normal gidişine böylesine 
ters düşen, siyasi partilerin normal yapısına ters 
düşen, felsefeleriyle kabili telif olmıyan, hattâ 
siyasi parti olma nitelikleriyle kabili telif olmı
yan bütün bu olaylar niçin oldu? Bir zaman 
içinde hafızaların za'fmdan istifade ederek es
ki günlere tekrar gidilebileceğine, bütün bu 
olaylardan geçtikten, bırakınız bu olayları, bu
gün bu manzara içerisinde bulunduktan sonra 
nasıl inanabiliriz? 

Bu memlekette iktisadi ve toplumsal reform
ların payılması; bir heves midir, bir aydın özen
tisi midir, bir siyasi parti veya şunun bunun bir 
politikası gereği midir, yoksa bu memleketin 
sorunlu bir ihtiyacı mıdır? Önce burada birleş
mek lâzımdır. Burada birleştik ki, bu program 
üzerinde güvenoyu verdik, böyle bir Hükümeti 
kurduk, bugün önümüze geldi. Sanıyor muyuz 
ki, nasıl sanılabilir ki, biraz evvel hatırlattı
ğım, okuduğum, metinde gösterdiğim gereklerle 
bir Hükümet kurulduktan sonra ve bu reform
ların yapılması ânı geldiğinde, normal günlerin 

I politika platformundaki manevralarla, şu veya 
bu şekildeki inceliklerle bu unutturulabilir? Bu, 
tarihte mümkün değildir. Eğer bir memleket, 
reform yapmanın eşiğine, hem de demokrasiye 
uyduğu şüpheli yollarla onun karşısına getiril
mişse, gelmişse, eğer siyasî partiler bu durumda 
iseler, bunun arkasında bir gerçek vardır. Bu 

I gerçek bir gün oyalanabilir, iki gün oyalana-
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bilir, ama bu sosyal gerçek bir gün, oyalıyan-
ları altına alır. Bu; boş, beyhude gayretlerdir. 

Kaldı ki; bu, Parlâmento ve siyasi partiler 
için bunca yıldır yapılamamış, şu veya bu se
beple yapılamamış. Tartışmıyoruz, bıraktık. 
Çünkü bir noktada birleştik. Bunca yıldır ya
pılamamış olan bu reformları, coşkunlukla, üs
tün bir görev aşkiyle, İ971 - 1972 yılında ya
pan Parlâmentodaydım diyebilmek - eğer bu 
reformlar gerçekten Türk toplumunun yararına 
yapılacaksa - hepimiz için yeter bir şereftir. 
Tür'k siyasi hayatının normal gidişine pek imkân 
Vermediği bir zamanda boylerine bir ana sağdu
yu ile geldik, gelmiş görünüyorsunuz, gelmiş 
görünüyordunuz. Ama, son haftaların gelişme
si karşısında - bu reformlara saygımız ve bağlı
lığımız o kadar çok - demiyorum ki, bir başka 
niyetiniz vardır; ama, emaraler var. Bu emare
lerden kuşku duymamızı ve burada ifade etme
mizi haklı bulacaksınız arkadaşlar. Bu Meclis
teki zabıtlar buna şahittir. 

Bu, oy verdiğiniz" programda öyle cümleler 
vardı ki, bunlar büyük bir inanç ve samimiyetle 
söylenmişti, ama aranızda çok başka türlü nite
lendirildi. Bütün bunların hiçbirisini düşünmü
yoruz, ama bu noktaya geldik. 

«Reformlar yapılırken, bir gün seçim olacak 
ve bu seçimde şu çevre veya bu çevre ne ditye-
cek? Ben aslında gücümü filân yerden alırım, 
bu no yapacak » Bütün bu kuşkularla Türkiye'
de gençlerin ve yeni doğacakların yararlana
cakları sağlam reform yapmanın imkânı yok 
tur. Türk Parlâmentosuna müstesna bir fırsat 
çıkmıştır, kimse yıpratamaz, açık ve çıplak gö
relim, elbette bu reformların kurulu düzenle 
çatışan tarafı olacaktır. Elbette bu reformlar 
asayişi sağlamak gibi de değil, bunun on misli 
sürtüşme yaratacaktır. 

Uzun yıllardan beri kurulu düzeni, torunu
nun torununa intikal ettireceği düzeni bozmaya 
kalkarsan o düzen sahipleri rahmet okumazlar. 
Elbette tepki olacaktır, elbette huzursuzluk ola
caktır, ama görüyordunuz bu, bizde bugünkü 
şartlarda bir siyasi partinin birtakım endeşeler-
le tam yapabileceği gibi değildi, ama gönülden 
sizin de istediğinizi var sayıyorum. O takdirde 
bu fırsat geldi. Kimsemin yıpranması diye bir 
şey olamaz. Bir Hükümet var, bu Hükümet bir 
gün oy istemiyeceğine göre, bunun şerefi ken-

I dişine fazlasiyle yeteceğine göre ve bu Hükü-
met bir zorunluk olduğuna göre, bırakınız re
formları hep birlikte, hiçbir oyalama, «bir müd
det sonra ne olur» endişesine kapılmadan yapa
lım. 

Cumhuriyet Halk Partisi, 50 yıllık tarihin
de bunun misalini çok verdi. Görüyordunuz 
ayakta, bir şey olunmuyor. Pek çok partiler 
tattı çıktı, ama ayakta ve daha da ayakta ka-
lacaJk (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
şiddetli alkışlar.) Ve öteki siyasi partilerin de 
böyle yapmasını temenni ederim. Türk halla 
uyanmıştır, bunu görecektir. Hesap tam tersine
dir. Kendi yararına olan reformları cesaretle 
yapalım. 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir Millet
vekili) — Sıkı Yönetime gel.. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Değerli ar
kadaşlar, Sıkıyönetime geliyorum, Sıkıyöneti
min ta içindeyim. 

ıSıkıyctfietim, bir muhtıranın neticesindeki 
bir icraattır. Mihtıra, reformların... 

ORHAN DENGİZ (Uşa'k Milletvekili) — 
Yok efendim, olur mu öyle şey? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Sayın Den
giz, «iSıkıyönetim, Muhtıra sonundaki yöneti
min başvurduğu bir icraattır» dedim. 

'Görülüyor ki, olaylar bir Sıkıyönetimi ge
rektirdi. Niçin iktidarınızda siz de başvurup 
ay>nı icraatı gösterip iktidarda kalmadınız? Bu
nun hesabı, muhasebesi size ait bir şey, ama siz 
de oy verdiğinize göre, lüzum gördüğünüze gö
re gerekmiş; oldu, geldik, ama Muhtıranın bir 
sonucudur ve Muhtıranın da son üç görevi, te
mel görevi karşımızdadır. Bu görevleri yapmak 
hepimize şeref verir. Bu gftreve hazır olalım, 
bu göreve katkıda bulunalım. 

'Bu açık konuşmamım sebeblerini hepiniz an-
I lıyorsunuz. Bu henüz kimlseyi kınamak için de

ğil, ama şunu bilesiniz ki; şu gördüğünüz tari
hî Cumhuriyet Halik Partisi, hiçbir endişeye ka
pılmadan sonuna kadar bu reform çabalarında, 
hem herkesi, hem Hükümeti çok yakından iz-
liyecek, en ufak tutarsızlıkta, ne pahasına olur
sa olsun, bütün gücüyle karşı koyacak ve bu-

I nun yapılmasına çalışacaktır. Umarım ki, diğer 
siyasi partiler de Devlet idaresi tecrübesinden 
görmüşlerdir, bu haHan ıstırabını yakından ta
nımışlardır. Bütün bunda Cumhuriyet Halk 

I Partisiyle yarışa girerler. 
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Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

-ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) — 
Grup adına söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna, Adalat 
Partisi Grupu adına buyurun efendim. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA AHMET NUSRET 
TUNA (C. Senatosu Kastamonu Üyesi) — Muh
terem arkadaşlarım. 

îlk konuşmaya başladığım zaman karşısın
da bulunduğumuz tehlikeli durumu arz ettim 
ve bütün parlömanterleri elbirliği ile müşterek 
ibir mesaiye davet ettim. Maalesef, üzüntü ile 
görüyorum ki, sıkıyönetimin uzatılması ile ilgili 
mevzularda grupları adına (beyanlarda bulun
ması lâzımlgelen arkadaşım, Ibu mevzua hemen 
hemen hiç temas etmeden, görüşlerimizin tama
men tahrif edilmesi suretiyle (bize cevap verdi
ler. Bunu üzüntü ile müşahede ettik. 

Muhterem arkadaşlar, (biz tedirginliğin, hu
zursuzluğun adamı değiliz. Fakat, cevap ver
mek icabettiği zaman da, lâyık oldukları cevap
ları vermekten geri kalmayız. (A. P. sıraların
dan «Ibravo» sesleri ve alkışlar) 

Şimdi, arz ediyorum, benim konuşmam da 
kendi konuşmalarına imuvazi olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Iben dedim ki, 'sıkı
yönetim ilân edildikten ve ısıkıyönetim mercile
ri suçluların tesbitine başladıktan sonra, bir 
kısım mahafil Millî İstihbarat Başkanının uzak
laştırılması için yoğun çabaya geçti. 

SABRI KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Yalan mı? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bu, 
gözümüzün önünde cereyan eden bir hâdise. Ne 
diyorum? Sıkıyönetim ilân edildikten sonra... 
Bana muhterem hatibin cevabı şu : «Madem ki, 
dosyalar elinizde idi, niye vermediniz?» diyor. 
Arkadaşım !ben iktidarımız zamanındaki dosya
lardan mı (bahsettim Sıkıyönetim ilân edildik
ten ısonra hazırlanmış olan dosyaların alâkalı 
mercilere verilmediği hususunda kesin ısözler 
vardır, katı kanaat haline gelmiş beyanlar var
dır; Ibu itibarla «kendi hükümetleri zamanında 
madem dosyalar hazırdı, niye mevkii muamele
ye kbnmadı?» şeklindeki beyan, benim sözümün 
tahrifinden ileri gitmiyen bir (bühtandır. 

Şimdi, İbir yerinde, Siyasi partiler arasında
ki huzuru Ibozmıiyacak hususlara elimden gelen 

gayreti göstererek, 'dedim ki, 12 Marttan sonra 
kurulan Hükümette bâzı kilit noktalarına sıkı
yönetimin elinden kurtulup gelebilen kimseler 
tâyin edilmiştir. Simidi, (bana arkadaşım dedi ki, 
«hakkında İbir mahkeme kararı olmadan bir 
kimseyi nasıl suçlarsınız?. Bu, hukulk mefhumu 
ile kabili telif mildir?» 

'Muhterem arkadaşım, doğru. Bir konuşma
nın (tahrif edilmesi için. hu, hir fikir olarak or
taya atılabilir. Şurada, gözümün önünde Ali 
Veli'yi çekip vurSa ve Veli oraya düşse, eser 
meydanda iken, «şu adam suçludur» demek im
kânını ıbana bahsetmiyor musunuz? Şu adama 
«suçludur» demek, mahkeme kararı olmadan 
ayan beyan meydanda olan, göz önünde işlenen 
bir suçu işliyen kimseye «'suçlu» demek adalet 
duygularına muhalif İbir hareket midir? (C. H. 
P. sıralarından «olur mu öyle şey» sesleri, gü
rültüler.) 

EKREM ÖZDEN (C. Senatosu îstanibul Üye
si) — Açıkla, açikla. 

NADİR YAVUZKAN (Burdur Milletvekili) 
— Suçlu mu arıyorsun, (Eliyle A. P. sıralarını 
göstererek) suçlu orada. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ Millet
vekili) — Suçlu orada. Suçlu orada oturuyor. 
(Gürültüler) 

iAHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Ar
kadaşlar, bu köşe başlarına... (Gürültüler) 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir Milletve
kili) — Sayın Başkan, isim versin, suçlu kim? 

ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
Herkes Ibİliyor. (Gürültüler) 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ Millet
vekili) — Bakın, Ibakm orada oturuyor. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Kö-
şöbaşlarına getirildiğini ifade ettim. (Gürültü
ler) 

Muhterem Halk Partili arkadaşlarım, daha 
evvel, elden gelen hürmet ve nezaketi göstere
rek, hâdiselerin kıyısından geçmek suretiyle sö
zümüzü 'bitirmiştik; siz Ibeni meşru müdafaaya 
davet ettiniz. ıSözlerimi dinliyeceksiniz. 

İşte, eseri meydanda olan, suçu meydanda 
olan kimseye (C. H. P. sıralarından gürültüler) 
suçlu demek... (C. H. P. »sıralarından gürültü
ler) 

'BAŞKAN — Oturduğunuz yerden lütfen 
müdahale etmeyiniz efendim. Lütfen, müzakere-
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yi yürütmek mümkün olmuyor efendim. (Gü
rültüler) Lütfen, oturduğunuz yerden müdaha
le etmeyin, müzakereyi yürütmek mümkün ol
muyor, çok rica ediyorum efendim. 

BURHANETTÎN ASUTAY (tamir Millet
vekili) — Sayın Başkan, isim versin, isim. Suç
lu kim? 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. 
Hatibe müdahale etmeyiniz. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, yani isim vermiyecek 
kadar, isim veremiyecek kadar nadir bir hâ
dise mi olduğunu zannediyorsunuz bunun? 
(0. H. P. sıralarından gürültüler.) Hiç duyul
madık, görülmedik bir hâdise mi olduğunu 
zannediyorsunuz? Sizi iki tane vesika ile tat
min edeyim. 

Anaşi yaratanlar mükâfat aldı. (0. H. P. 
sıralarından «Hangi gazete?» sesleri.) Gaze
teye lüzum yok... Son Havadis Gazetesi. 
(O. H. P. sıralarından gülüşmeler.) Resim de 
Son Havadisdekilerin resmi değil, idareci
ler, Direnç Komitesinin resmi. 

LEBÎT YURDOĞLU (istanbul Milletvekili) 
— Bozacıyı şahit gösteriyorsunuz. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Son 
Haivadis yazarlarının resmi değil. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler ve «Bozacıdan şahidol-
maz» sesleri.) 

BAŞKAN — Beyler, çok istirham ediyo
rum, biraz önce 0. H. P. Grupu adına konuşan 
arkadaşı gayet sükûnetle dinlediniz, hatibi 
dinleyin lütfen, rica ediyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, idareciler huzur ve sü
kûnu temin etmekle vazifeli memurlardır. 
Devlet memurudur, o Devletin emirlerine göre 
hareket edecektir, kanunların emrindedir,, 
milletin emrindedir. Bir direnç komitesi kurar, 
bütün memurları direnmeye davet eder ve bun
lar, huzursuzluk yapmakta payı olan bu kimse
ler, 12 Marttan sonra meydana gelen Hükümet 
tarafından birisi Petrol Ofis Genel Müdürlüğü
ne, birisi Rize Valiliğine.. 

SIRRI AT ALAY (0. Senatosu Kars üyesi) 
— Hanigi mahkeme tarafından suçu kesinleş
tirilmiş? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Birisi Malatya Valiliğine... (0. H. P. sırala

rından «Hangi mahkemeden kararı var?» ses
leri.) 

•BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Birisi Erzincan Valiliğine.. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ Milletve
kili) — Kararnamelerin altında vekillerinizin 
imzası yok mu? 

BAŞKAN — Lütfen dinliyelim efendim; 
lütfen sükûnetle dinliyelim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, sizin dinlemeye ta
hammülünüz varsa, bekliyeceksiniz bu örnek
lerin kat kat fazlasını söyliyebilirim. Bir tane 
daha sunuyorum. 

28 Şubat 1971 de, 17 nci Genel Kurulunu 
akteden Maden Mühendisleri Odasının bir 
faaliyet raporu var. Bu faaliyet raporunun ta
mamının okunmasına imkân yok. Yalnız, bu 
raporun hazırlanmasında kimler den fayda
lanmışlar, onu arz edeyim. 

Bu raporun hazırlanmasındaki kaynaklar : 
ANT Dergisinin 10 . 6 . 1980 tarihli sayısı, 
ANT Dergisinin 25 nci sayısı, 

Eserlerinden faydalanılan müellifler; : Hik
met Kıvımcımlı.. (A, P. sıralarından «Yuh» 
sesleri, «öğrendiniz mi?» sesleri, gürültüler.) 
Bu raporu hazırlıyan zevattan başkanları 
müsteşar muavinliğine.. 

ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
Yazıyı yazan kini? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Onur Kurulu üyeleri müsteşarlığa. 

ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
Hangi tarihte? Kim yazmış yazıyı? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir Millet
vekili) — Yazıyı yazan kim ise gazetede, onu 
söyleyin. Rapor hangi tarihte hazırlanmış? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Üyeleri de Maden Dairesi Başkanlığına geti
rilmiştir. (€. H. P. sıralarından gürültüler.) 

ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
A. P. li bakanlar da kararnameyi imza et
mişlerdir. 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul Milletve
kili) — Kaç A. P. 11 bakan imza etmiştir bu 
kararnameyi? Çekin bakanlarınızı Hükümet
ten öyle ise. (Gürültüler.) 
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AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Arkadaşlarım, gelin bu işlerden vazgeçelim. 
Mesul Hükümete gerekli uyarılarda bulun
duk. Türk Milletinin bu mevzuda hassas ol
duğunu beyan ettik, «örfi İdarenin, sıkıyö
netimin tuttuğu yolla Hükümet arasında bir 
çelişki olduğu mevzuunda dedikodular vardır, 
bunu sizden rica ediyoruz muhterem Hükü
met, tetkik buyurun, bu işi halledin» diye 
rica ettik. Eğer, bu dediğim mevzularda 
gerekli ıslahat yapılmazsa müessir denetim 
yollarına başvuracağımızı da ifade eyledik. 
(G, H. P. sıralarından «Buyurun yapın.» ses
leri .) (Gürültüler.) 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, arkadaşlar 
mevzuu kavramış hale geldiklerini gösteriyor
lar; bunu geçiyorum. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul Milletvekili) 
— Kararnameleri imzalıyan bakanlarınızı çekin. 
Bu kürsüden polemik yapılmasın. Çekin bakan
larınızı Hükümetten. Polemik yapmayın. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — iş
te muhterem arkadaşlarım, sizin her türlü be
yanınız böyle. Şu polemiği yapan ben miyim? 
Davet eden siz değil misiniz yani? Sorduğunu
za cevap veriyoruz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
Polis tokatlıyan adam haklı. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi gelelim başka bir mevzua. 

Ben, «Marksist» terimi yerine, ilim âlemin
de kullanılan, «Emeği toplumun temel unsuru 
yapan» terimini kullandım. Sosyal ilimleri tet
kik buyuranlar, emeği toplumun temel unsuru 
sayanların kim olduğunu gayet açık bilirler. 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul Milletvekili) 
— Son Postada mı okuldun? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Sa
yın Uğur Beyefendi, «'Alın terinden ne zaman 
şikâyete başladınız » gibi polemiklerle bende
nize hücum ettiler. 

Arkadaşlar, biz alım terinin adamlarıyız, alın 
terinin adamlarıyız. (A. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri ve alkışlar) 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul Milletvekili) 
— Alın teri biraderlere milyon oluyor sizde. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Şelefyan nerede 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Yalnız, biz, topluma sadece emeği anaunsur ka
bul eden zihniyetin şiddetle karşısındayız. (A.. 
P. sıralarından, «Bravo» sesleri), (0. H. P. sı
ralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyin efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, bu beyanlarım sadece 
benim beyanım değil, büyük Atatürk Türk mil
leti içim, «imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir 
kütle.» tâbirini kullanıyor. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
Reddi miras ettiler. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Biz 
sadece, cemiyetin temellerinden birini esas alıp, 
bunu diğer bütün unsurlara hâkim kılma fik
rinin karşısındayız. Biz, sınıf partisi olmadığı
mızı, sınıf hakkının müdafaası mümkün olmak
la beraber, tek unsur olarak Marksist bir gö
rüşle sadece emeğin temel unsur olmasının kar
şısında olduğumuzu her zaman, her yerde, her 
plâtformda ifade ettik, işte, Marksist görüşün 
içtimaî bir ifadesi olarak ifade ettiğim bu te
rimi alıp, Sayın Uğur'um bana hücum etmesini 
garipsediğimi ifade etmek istiyorum. En hafif 
tâbirle garipsediğimi ifade ediyorum. Eğer, bir 
sınıfın diğer sınıflara hâkimiyetini, emeğin bü
tün sınıflara hâkim olmasını istiyor ve bunun 
müdafaasını yapıyorsa, oma artık kendileri bir 
şey demelidir. 

Muhterem arkadaşlar, sıravari cevap arz 
ediyorum; 

«Sıkıyönetim mahkemeleri talimatla zaman 
geçirmez...» demişim. Doğrudur. Sıkıyönetim 
mahkemeleri muhterem arkadaşlar, talimatlar
la zaman geçirmez. Sıkıyömetime bütün Devlet 
teşkilâtı yardımcıdır. Hazırlık tahkikatı tam 
yapılır; duruşma falan gün başlar, başladıktan 
Sonra sürekli olarak, 1 gün, 2 gün, 3 gün, 4 ncü 
gün, yahut müdafaa verildikten sionra, en kısa 
zamanda bitirilir. Bu demek, hak ve hürriyetin 
tecellisine imkân sağlamama ve adaleti boğun
tuya getirme mânâsıma gelmez. Sıkıyönetim 
maJhkemeleri böyle vazife görür. Bütün şahitler 
mahkemenin kapısında hazırdır; mahkeme baş
lar, sürekli devam eder, ve hemen intacedilir. 
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Süratle tahakkuk ettirilen adalet, adalet kadar 
kıymetlidir. Ben bunu ifade ettim arkadaşlar. 

TURGUT ARTAÇ (Kara Milletvekili) — 
Senin dediğin eski tahkikat komisyonudur. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Uğur bir mevzuda 
da hücumda bulundu. Hani 132 nci maddede 
adaletten bahsedilmlyecekti, adaletin tasarruf
larından?... 

Muhterem arkadaşlarım bu mevzuu ortaya 
attığımız zaman bahsedileceğini hararetle mü
dafaa eden sizlerdiniz. Yalnız şu hususa dikkat 
edilsin, mahkemeye müessir olan mahkemenin 
elindeki dosya ile ilgili en ufak beyanda bulu
nulmamıştır. Ne istenmiştir? Tahkikat itinalı ya
pılsın istenmiştir. Ne istenmiştir? Mahkemeler 
çabuk bitirilsin, süratle bitirilsin, bütün delil
ler çabuk dinlenilsin istenmiştir, bu kabilden 
tavsiyelerde bulunulmuştur. Yoksa, mahkeme
lerin kararları ile ilgili en ufak beyan yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın C. H, P. Söz
cüsü arkadaşım. Hükümet programından pasaj
lar okudular, «siz bunu kabul ettiniz, bu itibar
la niçin aleyhinde bulunuyorsunuz» dediler. Hü
kümet programının aleyhinde bulunduğumuz 
mevzua geleceğim. Yalnız biz A. P. olarak Hü
kümet programı okunduğu zaman gerek Millet 
Meclisinde, gerek Cumhuriyet Senatosunda teş
histe mutabık olmadığımızı açıkça bildirdik ve 
sonra Hükümetin programına aldığı mevzular 
müşahhas olarak meclislere geldiği zaman kendi 
fikirlerimizi beyan edeceğimizi, bu hakkımızı 
mahfuz tuttuğumuzu açıkça ifade ettik, Devlet, 
hükümetsiz mi kalmalı idi? Buradaki hakları
mızı mahfuz tutmak suretiyle Hükümetin va
zifeye başlamasına imkân verdik. 

Şimdi, «efendim, Hükümetin programında 
bunlar vardı, oy verdiniz kabullendiniz, bunu 
niçin uzatıyorsunuz» deniliyor. Lütfen bizim 
gruplarımızın sözlerinin program kadar okun
masını, neleri mahfuz tuttuğumuzun gözden ge
çirilmesini rica ediyorum, 

Muhterem arkadaşlar, bir mevzua daha te
mas edeceğim. Sayın Hükümet Başkanı prog
ramlarında kendi görüşlerini ifade ettiler, mem
lekette sosyo - ekonomik tedbirlerin alınmaması 
dolayısiyle 12 Marta müncer olduğumuzu bil
dirdiler. 

YAŞAR AEAL (Samsun Milletvekili) — Oy 
verecek misiniz? Bugün oy verecek misiniz? 
(A. P. sıralarından, gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Bundan kısa bir zaman sonra anarşiye... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Arkadaşlar, karşı fikirleri de dinlemek faydalı 
olur. Hükümet Başkanımız, aradan kısa bir za
man geçti, ne kadar zaman geçti bilmiyorum. 
«Biz sosyo - ekonomik tedbirlerin alınmaması 
dolayısiyle, reform noksanından dolayı bu kar
gaşalığın doğduğu zehabında idik. Fakat bugün 
anlıyoruz ki, merkezleri içte ve dışta olan büyük 
bir komünist şebekesi memlekete komünist ni
zamı getirmek, Türk Devletini Rusya'nın peyki 
haline sokmak için çaba sarf etmektedir, derdi
miz budur.» demiş, teşhisini bu yolda tashih et
miştir. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir Milletve
kili) — Anlayamamışsın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bu 

tashihten sonra pek çok gazeteler vesair kanal
lardan Sayın Nihat Erim'e hücum edilmiştir, 
«Dün böyle demiştin, bugün niye böyle diyor
sun?» denilmiştir. Saym Başbakan, «Ben öyle 
zannettim, hatayı gördüm ve tashih ettim. Hata
da İsrar mı etseydim?» dedi mi, demedi mi ar
kadaşlarım? (A. P. sıralarından «dedi, dedi» 
sesleri.) 

Hükümet Başkanının, «Hata ettim, böyle 
gösterdim ama sonradan doğruyu anladım, öğ
rendim.» dediği vesikayı Sayın Uğur okur da 
beni haksız çıkarmaya uğraşırsa artık hangimi
zin haklı veya haksız olduğunu sizlerin takdiri
ne bırakıyorum. 

Okuduğu vesika, vesikanın sahibi tarafından 
reddolunan, cerh olunan bir vesikadır. Bunu da 
arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmamızın bir ye
rinde Hükümetle, Hükümette bulunan bâzı ar
kadaşların muayyen bir zihniyetin sahibi oldu
ğunu konuşmamda beyan etmiştim. Saym Uğur, 
mevzuu, benim yadımı deşifre ettiler, «O muay
yen zihniyetli dediğiniz Halk Partisidir ve biz
den olduklarını söylüyorsunuz.» dediler. 
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Muhterem arkadaşlarım, ben isi bu raddeye 
getirmek istememiştim. Şimdi sayayım mı bu 
isimleri? (C. H. P. sıralarından «say, say» sesle
ri.) Saymıyacağım. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler, «say say» sesleri.) Malûmu ilâm olur kim
lerin meşgul olduğunu bilirsiniz. Saymıyacağım. 
Hepiniz kalbiniz kadar bilmektesiniz. (C. H. P. 
sıralarından «say, say» sesleri.) 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir Milletve
kili) — Ne biliyorsan söyle. 

LEBİT YURDOĞLÜ (istanbul Milletvekili) 
— Ne biliyorsan söyle. Ne biliyorsan söyle, son
ra yalancı olursun. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. (0. 
H. P. sıralarından «saysın, saysın» sesleri.) 

Efendim, «sayacağım» der, «saymıyacağım» 
der. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Ar
kadaşlarım, millet teker teker saymış hepsini bi
liyor, bırakın burada kalsın. Millet biliyor ar
kadaşlarım. (C. H. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler.) 

MUSLİHİTTİN YILMAZMETE (C. Senato
su Adana Üyesi) — Hep yuvarlak konuşuyor
sunuz, biraz daha açık konuşun. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bir 
mevzua daha temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, C. H. P. li arka
daşlarımızdan, şu konuşma ile hiçbir münasebe
ti olmadığı halde muazzam bir reform nutku 
dinledik. Şimdi muhterem arkadaşlar, bu saatte 
böyle bir mevzuda A. P. nin yaptığı reformlar
dan bahsedecek değilim. (C. H. P. sıralarından 
«Yok ki!» sesleri.) Bir istismar arzusu var, re
form mefhumunun arkasına gizlenip herkesi di
ledikleri istikamette götürme arzusu var. (A, P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Hayır arkadaşlar, sizin isteklerinizle, ortaya 
koyduğumuz prensiplerden, hakikatlerden vaz-
geçmiyeceğiz. Bunu bilesiniz. (A. P. sıraların
dan «Bravo, sesleri, alkışlar.). (C. E. P. sırala
rından «Alkışa lüzum yok.» sesleri.) 

Simidi, bâzı konuşmalardan A.P. nin reform 
taraftarı olup olmadığından şüpheye düşmüş
ler. 

Muhterem arkadaşlarım; o sizin içinizdeki 
şüphe. Hangi beyanımızdan, hangi hareketimiz
den şüpheye düştünüz? A.P. çeşitli reformlar 
yapıp gelmiş bir partidir. (C.H.P. sıralarından 
«Bak sen» sesleri) şimdi kanun kuvvetinde... 
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LEBİT YURDOĞLÜ (istanbul Milletvekili) 
—. Biraderleri zengin etme reformları yaptınız. 
(C.H.P. sıralarından «Yükseliş Koleji» reformu 
yaptınız» sesleri). 

AHMET GÜNER (Zonguldak Milletvekili) 
— Kredi reformu yaptınız. 

BAŞKAN — Sayın Yurdoğlu, lütfen efen
dim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; gelin, millete hizmet 
eıimek istiyen vatan evlâtlarını karalama yolu
nu tutmayalım. Bu yol bizi çıkara götürecek, 
bizi doğruya götürecek bir yol değildir. Ben de 
şimdi huzurunuzda Halk Partisi Devrinin Ge
nel Başkanımdan başlamak suretiyle bir... 
(C.H.P. sıralarından şiddetli gürültüler «Der
hal başla» sesleri, sıra kapaklarına vurmalar). 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ Millet
vekili) — Başla, başla say namuslu isen, say. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop Milletve
kili) — Derhal başla. 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul Milletvekili) 
— Başlamazsan namuslu adam değilsin. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Çe
şitli isnatları söyleyebilirim. (C.H.P. sıraların
dan şiddetli görüntüler, «Söyle söyle, say ses
leri) . 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Er
keksen başla. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibe müda
hale etmeyiniz efendim. 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul Milletvekili) 
— Başla, başla; başlamazsan namuslu adam 
değilsin, imâ altında bırakıyor Sayın Genel 
Başkanı, derhal başla. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın 
Yurdoğlu. (C.H.P. sıralarından şiddetli gürül
tüler) . 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir Milletve
kili) — Süleyman mı zannettin? (C.H.P. sıra
larından gürültüler, sıra kapaklarına vurma
lar). 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bu 
sözlerim, «Genel Başkanınızın kardeşlerine yap
tığı reformu» diyenleredir. Onlara, verilecek 
cevap budur. (C.H.P. sıralarından şiddetli gü-
rü'tlüler). 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir Millet
vekili) — Bizim Genel Başkanımız Morrisooı 
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Şirketinin baişından gelmiedi. (C.H.P. sıraların
dan şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Bu şartlar altımda müzakereye 
devam etme imkânı bulamıyacağız efendim. Çok 
istirham ediyorum eferidim. (C.H.P. sıraların
dan «Başlasın, başlasın» isesleri). 

A.P. GRUPU ADINA AHMET NUSRET 
TUNA (Devamla) — Muhterem arkadaşlar; 
şimdi... 

BAŞKAN — Hatibe hem zorla «Başla» diye
mem ki, efendim, hatip istediğini konuşur efen
dim. Sizin hatipler her şeyi konuştuğu zaman 
(koskoca bir grup dinledi efendim. Müsaade bu
yurun, hatip, sözünü bitirsin. 

AHMET GÜNER (Zonguldak Milletvekili) 
— Sayın Başkan, mevzu ile alâkası yok. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu Milletvekili) — 
örfi idare hakkımda mı konuşuyor bu? Bu, baş-
îka şey konuşuyor. Gündem ile ne alâkası var. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar; reformlardan, kanun 
kuvvetinde kararname dolayiisiyle bahsedilmek
tedir. A.P. nin görüşü çeşitli bildirilerle kamu-
loyuna sunulmuştur. A.P. reformlarım hiçbir su
rette karşısında değildir. Bu mevzuda, kanun 
hükmünde kararname ile bu işin yapılmasının 
mümkün oluıp olmatdığını eleştirmiştir. 

NECATİ AKSOY (Urfa Milletvekili) — 64 
ncü maddeye niçin oy verdimiz? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; dinlerseniz size 64 ncü 
maddenin taşıdığı mânadan da bahsedeceğim. 
Sabırlı) olun. 

BAŞKAN — Lütfen Umumi Heyete konu
şun, müdahalelere cevap vermeyiniz efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, kanun kuvvetinde karar
nameye cevaz veren devletlerde anayasalar iki 
türlüdür. Bir kısmı yasama görevinin bâzı 
mevzularda icraya devredilmesine cevaz veren 
anayasalardır. Bâzı anayasalar da yasama yet
kisini Hükümete devretme imkânı vermez. Bi
zim Anyasamız 5 nci madesi ile yasama hakkı
nın, yasama görevinin icraya devredilemiyece-
ğini açıkça belirtmektedir. Biz, yasama yetkisi 
devrolunamıyan, yasama yetkisinin devrine 
imkân vermiyen bir Anayasa içinde kanun kuv
vetinde kararname mevzuunu kabul ettik. 

Bunun mânası, şu; bunun mânasını pek kıy
metli hukukçu arkadaşlarım da bilir, ama maa
lesef mevzuu bu hale çekmek için ona başka 
bir mâna da verebilirler. Şunu akıldan çıka-
ramıyacağız; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
yasama yetkisinin Hükümete devrine cevaz ve
ren bir Anayasa değildir. 5 nci madde sarih 
olarak meriyettedir, değiştirilmemiştir. 

64 ncü madde tanzim edilirken icraya, âcil 
mevzularda karar alma imkânını temin etmek 
üzere, kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisi verilmiştir. Bunun mânası ve A. P. nin 
dediği şudur, bunu bir kere daha T. B. M. M. 
kürsüsünden arz ve ifade etmek istiyorum : 

İcra bize gelip, ben toprak reformu yapa
cağım bize yetki ver, diyemez. Ben üniversite 
reformu yapacağım bana yetki ver, diyemez. 
Memur reformu yapacağım, bana yetki ver, di
yemez. Bunlar milletin hayatı ile ilgili anamev-
zulardır. Bu reformlarla ilgili kısmî sahalara 
taallûk eden hususlarda kanun kuvvetinde ka
rarname yetkisi istenebilir, fakat topyekûn, fa
lan reformu yapmak üzere yetki istiyorum de
nilmesi mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Anayasası
nın 5 nci maddesi yürürlüktedir. Müdafaa et
tiğiniz bu görüş, yasama organının yetkisini, 
icraya devretmesi olur. Bu itibarla reformlar 
için, reformların muayyen sahaları için kanun 
kuvvetinde kararname çıkarmak yetkisi iste
mek mümkündür, ama topyekûn ben bu işi 
tanzim edeceğim, huzurunuza getireceğim de
mek suretiyle Hükümetin yetki alması müm
kün değildir. Anayasanın 64 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasına konan, belirli mevzular için ka
nun hükmünde kararnameler çıkartmak yet
kisinin taşıdığı mânâ budur. A. P. kanun kuv
vetinde kararnamelerle topyekûn reform tan
ziminin karşısındadır. Bu, Anayasaya da uygun 
değildir. Yasama vazifesinin icraya devredile-
miyeceği hakkındaki anahüküm mer'i iken, 
«topyekûn bir şekilde bu işi tanzim etmek üze
re Hükümete yetki verelim, onlar vasıtası ile 
bu iş yapılsın» sözünde hukukî bir isabet mev
cut değildir. Biz bu kanaatteyiz. (C. H. P. sı
ralarından «Kanaatiniz yanlıştır» sesleri) 

ikincisi; 

Muhterem arkadaşlarım; bu, Sayın Erim'-
in bir kusuru ve noksanı değildir. Sayın Erim 
bir partinin başbakanı değildir, Hükümeti de, 
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aynı fikir etrafında toplanmış, aynı partinin 
prensiplerini kabul etmiş kimseler değildir. Bir 
koalisyon hükümeti yoktur, bir koalisyonun 
porgramı, bir koalisyonun hazırladığı bir ve
sika mevcut değildir. 

Şimdi ne olabilir? Eğer bir siyasi partiye 
dayanan bir hükümet olsalar, - Bunu tekrar arz 
ediyorum ve kendileri için bir nakise addetmi
yorum, siyasi partiye dayanan bir hükümet ol
sa - siyasi partinin bir programı vardır, tüzü
ğü vardır, seçim beyannamesi vardır ve filân 
reformu istiyoruz, dediği zaman nerden gelip 
nereye gideceğini tesbit etmemiz mümkündür. 

HASAN BASRi ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Seçim beyannameniz var, ama yürek 
yok. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi muhterem arkadaşlar, üç - beş yaprak
tan ibaret, müesseselerin içerisine girmiyen her 
mevzu Meclise geldiği zaman, fikirlerimizi dar-
meyan etme hakkımızı mahfuz tutuyoruz, de
mek suretiyle oyumuzu verdiğimiz o arkadaşı
ma söylemek sterim. 

Muhterem arkadaşlarım, polemikten vazge
çelim. Bu, hukukî bir mevzudur. Şimdi, Hükü
met, böyle bir Hükümet olmayınca; «peki, 
sana üniversiteyi ıslah etmen için istediğin yet
kiyi verdim» demek (suretiyle bir yetki dev
ri yapılamaz. A. P. diyor ki, biz reformların 
karşısında değiliz; Hükümet, hazırladığı re
form tedbirlerini getirsin, bu reform tedbirleri 
milletin huzurunda, milletin Meclisinde enine, 
boyuna müzakere edilsin ve milletin hayrına 
olan sahalardaki reform kararını milletin mü
messili olan Meclislerden alsın. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri ve C. H. P. sıralarından 
«'5 seneden beri neredeydiniz?» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, siz bu fikrin karşı
sında mısınız? A. P. Meclis huzuruna gelsin, 
Mecliste reformlar tesfbit edilsin, demektedir. 

MEHJMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu 
Milletvekili) — Çıkarılmazdı, değil mi yani? 

ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) — 
Biz çıkarmak için uğraşıyoruz, çıkmaz der
seniz, çıkmaz. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu Meclis bir İstik
lâl Mücadelesi ilân etmiştir, cephelerde müha-
relbeyi idare edene de bu yetkiyi- Meclis ver
miştir. Mecliste konuşulması demek, çıkmaması 

demekmiş... Milletin mümessillerinden meydana 
gelen Meclisten bu kadar şüpihe etmenin mâna
sını anlıyamıyorum. (Sıralar arasında karşılık
lı konuşmalar) 

Muhterem arkadaşlar, «12 Marta neden gel
dik» dediler. (0. H. P. sıralarından «Hah, ona 
gel» sesleri) 

Cumhuriyet Senatosunda bir zaruret karşı
sında bunu arz ettim, fakat burada, böyle bir 
vazife ile karşı karşıya bulunduğum bu sıra
daki konuşmamda da bunu nedenlerine temas 
etmiyeeeğimi ifade ettim. Buna sadık kalıyo
rum. A. P. iktidarının veremiyeoeği hiçbir he
sap yoktur; (iSağ sıralardan «Ya, yaşa» 
sesleri ve gülüşmeler ve A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar.) Adalet 
Partisi bu aziz millete hizmet etmekten 
gayri hiçbir art filerin taraftan olma
mıştır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sırala
rından şiddetli alkışlar ve «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Turhan Feyzioğlu, buyurunuz. 

M. G P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) — Sayın üye
ler, 

ıKısa olarak yapmıya çalışacağım mâruzâtı
ma; Sıkıyönetim makamlarının Türkiye'de 
anarşiyi önlemek, aşın solun yıkıcı faaliyetle
rine son vermek, Türkiye'yi bir teokratik dü
zen karanlığına sürüklemek istiyenlerin faali
yetlerini durdurmak ve dikta heveslilerinin be
lini kırmak için sarf ettiği çabalan şükranla 
izlemekte olduğumuzu belirterek başlamak isti
yorum. 

Bundan evvelki Sıkıyönetim ilânı ve Sıkı
yönetimin uzatılması ile ilgili müzakerelerde 
grupumuz adına arz etmek fırsatını bulduğu
muz gibi, bu mücadele çok yönlü bir mücadele
dir. Bugün biraz konudan taşar gibi olan ve 
maalesef grup sözcümüzün parti polemiklerin
den uzak kalmak yolundaki temennisine rağ
men, geniş ölçüde parti polemikleriyle dolu ge
çen bu müzakerelerde kenarından - köşesinden, 
söz alan bütün arkadaşlar da bu konuya temas 
ettiler. 

Mücadele tek yönlü oliriaz. Mücadelenin 
hür kanuni müeyyide yönü vardır; Devleti yık
mak istiyenlere karşı, Devletin kanunları işli-
yecektir. 
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Mücadelenin bir başka yönü vardır; daha 

evvelki sözlerimle ilgili olarak tekrar edeyim; 
Ibu mücadele, kafalarda ve gönüllerde kazanıl-
maidıkça zafer sağlanmaz. Aksi takdirde kaza
nılan her zafer, sağlanan her sükûn, sağlan
mış görünen her huzur geçici olur, kaynıyan 
kazanın üstüne bttr kapak örtülmüş olur, fakat 
kaynama tehlikeli şekilde devam eder. 

lO halde mücadeleyi, kafalarda ve gönüllerde 
kazanm'ak lâzımdır. 

Millî eğitimde Atatürk'çü ve milliyetçi ruhu 
yeniden hâkim kılmak lâzımdır. Yıllardan beri 
şartlandırıla, şartlandırıla Marksist, Leninist 
militan olarak yetiştirilen, binlerce ve binlerce 
militan halinde yetiştirilen çocuklarımızı milli
yetçi çizgiye getirmenin savaşını Meclis olarak, 
Hükümet olarak hep beraber vermek lâzımdır. 
Muhasebesini yapalım; bunu veriyor muyuz? 
İlkokullarımızda, ortaokullarımızda, liselerimiz
de, üniversitelerimizde, yüksek okullarımızda 
yapılması gerekeni yapıyor muyuz? Çıktı bura
ya Sayın içişleri Bakanı, yüreğimi sızlatan bir 
beyanda bulundu; ortaokul ve liselerde bugün 
dahi örgütlenmelerin ve faaliyetlerin devam et
tiğini bildirdi. Üniversitelerde olup, bitenleri bil
miyor muyuz, yer altı yayınlarını görmüyor mu
yuz? 

Kumandanlara en âdi ve en alçakça bir dil 
ile saldıran, Hükümete, «Faşist Hükümet» dam
gasını vurarak onu, yıkılması gerekli bir Hükü
met olarak ilân eden, T. B. M. M. nin kapışma 
biran önce kilit asıp, Atatürk'ün «Hâkimiyet 
milletindir.» sözü yerine, buraya bir Mao resmi, 
Lenin resmi asmak için sabırsızlananlar, millî 
hâkimiyeti yıkmak istiyenler faaliyetlerini dur
durdular mı arkadaşlar? (Millî Güven Partisi 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) Devam 
ediyor. 

Bu Meclisin kapısına kilit asmak için çalı
şanlar faaliyetlerine devam ediyorlar; Ordusu 
ile, Hükümeti ile, Meclisi ile, ayırmadan, hepsini 
birden tahribetmek ister, Devlet yıkıcıları ve 
bunların yayınları. Arkadaşlar, bu yayınlar bu
gün yüksek okullarımızın kütüphanelerine meç
hul eller tarafından yığınla getirilip bırakılı
yor ve kaçılıyor. Gözlerinize geliyor posta ile, 
kimi isviçre'den, kimi Almanya'dan. Müessesele
re dağıtılıyor, adreslere postalanıyor. Bundan 
elbetteki siyasi parti yöneticilerinin haberleri 
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vardır, Hükümetin elbette tamamiyle haberi 
vardır. (A. P. sıralarından «işleri çok» sesleri.) 
Vardır, efendim vardır, biliyorlar, bilmekte ol
duklarını da biliyoruz. Yapmayınız... 

Şimdi arkadaşlarım, gönüllerde ve kafalar
da kazanılacak bu mücadele için kilit sektör 
saydığımız Millî Eğitim, kendi alanında yapıl
ması gerekli olanı mı yapıyor? Buna bakmalı
yım. 

Bir başka nokta; mânevi cephede, kültür 
cephesinde, eğitim alanında verilmesi lâzımge-
len bu savaş yanında elbetteki ve kanuni müey
yide alanında yapılmakta olan Sıkıyönetimin 
bugün, başarı ile yürüttüğü mücadele yanında 
bir üçüncü saha vardır ki, o da, iktisadi ve sos
yal alanda alınması gerekli tedbirlerdir. Bunu 
da, başından beri bu gidişi durdurmak ve Tür
kiye'nin kaderini iyiye çevirmek için alınması 
gerekli tedbirler kategorisi içinde saydık, ilân 
ettik. Birinci günden itibaren, sıkıyönetim mü
zakereleri sırasında, hani son reform tartışma
ları, kanun hükmünde kararname tartışmaları 
ortaya çıkmadan önce üç defa sıkıyönetim mü
zakeresi yapıldı, bunların birçoklarında reform 
meselesine temas ederek; bunlar da ele alınma
lıdır, milliyetçi ve Atatürk'çü çizgide ele alın
malıdır, millî bünyemize uygun şekilde, Anaya
samıza uygun şekilde bu reformlar yapılmalı
dır, tezini ısrarla savunduk. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bugün biraz hay
ret ile takibettiğimiz bir suni münakaşa içinde
yiz, bunu müşahede ediyoruz. Sebepler sayılı
yor, Hükümet programına atıflar yapılıyor. Bâ
zı sözcü arkadaşlarımız hâdisenin bir tarafına 
bolca ışık tutarak, sadece 12 Marta getiren olay
lar zincirini izah ederken, reformlar üzerinde 
duruyorlar ve Hükümet programından ve baş
ka belgelerden nakiller yaparak; «Sebep, re
formların yapılmamasıydı.» diĵ e buyuruyorlar. 

Bir başka arkadaşımız çıkıyor, 12 Marta ge
tiren hâdiseler zincirini izah ederken, münhası
ran dıştan yöneltilen bir komplo vardı Türki
ye'ye karşı, hepsi bundan ibarettir, bunların 
yaptıkları tahriklerdir. Hükümet programı böy
le söylüyor veya bâzısı; Sayın Erim'in anarşiye 
karşı söylediği bir nutuktan bir cümle alıp, onu 
naklederek; bir başkası, Sayın Erim'in okudu
ğu Hükümet programından, reformlarla ilgili 
«yapısal, kurumsal» tâbirlerini okuyarak bir so-
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nuç çıkarıyor ve bir taraf demiye çalışıyor ki, 
hâdisenin tek sebebi, reformların yapılmaması 
idi; bir başka taraf diyor ki, hayır, anarşiyi ya
ratan yıkıcı kuvvetler, mel'un, şer kuvvetleri
dir, dışta ve içte örgütlenmiş kuvvetler vardır, 
müsebbibi budur ve her ikisi de belge olarak, 
Sayın Erim'in şu konuşmasına veya bu belgesi
ne dayanıyor. 

Hükümet programını merak ettim, şimdi tek
rar getirttim, sıramın üstünde duruyor, Hükü
met programında bunların ikisine de temas edil
miştir. Hatırlıyordum böyle olduğunu, ama ge
tirttim, burada okunan ve okunmayan kısımları
nı bir daha gözden geçirdim ve gördüm ki, Hü
kümet programı ikisini de söylüyor; kurulduğu 
günden itibaren diyor ki; 

1. «Anayasanın öngördüğü bâzı reformlar 
maalesef gecikmiştir, yapılamamıştır. Bunların 
bir an evvel yapılması, gerçekleşmesi memleket 
için bir ihtiyaçtır.» 

Bunun yanısıra, Sayın Erim'in burada heye
canla okuduğunu hatırladığım Hükümet prog
ramının son kısmında, açıktan açığa, «Yüce 
Meclisin mânevi kişiliğinde asil milletimize hi-
tabediyorum» diyerek, «kanunların pervasızca 
çiğnendiği bir devlete gerçek anlamı ile Devlet 
denemez. Türk ulusu güçlü ve düzenli devlet
ler kurmasını ve sürdürmesini tarihin her ça
ğında bilmiş bir ulustur. Türkiye'yi bölmek is-
tiyenlere fırsat verilmiyecektir. Yurdumuzu 
Atatürk ülküsünden saptırarak sağ, ya da sol 
bir diktatoryanın ve anarşinin 'kucağına asla 
ve asla düşürmemek Hükümetin en başta güde
ceği amaçtır» diye altını çizerek bu noktaya 
parmak basıyor idi. 

O halde efendim, şuradan başladı, sonra 
anarşiyi keşfetti, ona karşı tedbir aldı. Baktı 
ki sonra, efendim bütün kabahat mevzuatta 
imiş, mevzuatı düzeltirsek hepsi düzelir, kaba
hat, Anayasanın birkaç maddesindeymiş... Bu 
noktai nazara gidilmedi. 

Hulâsa, meseleyi basitlestirmiyelim ve çok 
yönlü bir mesele olduğunu görelim. Mevzuata 
taallûk eden yerini, mânevi plânda, fikir plâ
nında yapılacak mücadeleyi, sosyal ve ekono
mik alanda yapılacak mücadeleyi, kanun uygu
lamasında gösterilecek ciddiyeti, azmi ve karar
lılığı hep beraber muhtacolduğumuz unsurlar 
olarak sayalım. 
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Değerli arkadaşlarım, «Parti hesapları ve 
rey hesapları geri plâna atılmalıdır» sözünü, 
burada konuşan arkadaşlarımızın hemen hepsi 
tekrarladılar, bütün sözcü arkadaşlarımız buna 
parmak bastılar. Hakikaten, önümüzdeki seçim
de şu mevzuda şöyle bir çıkış yaparsak, şu şu 
seçmen kütlesinden şöyle rey alırız hesaplarının 
yapılacağı günlerde yaşamadığımız inancını ba
şından beri taşımaktayız ve sık sık bu kürsüde 
bu ihtiyacı belirttik ve bütün çabamızla da bu 
çeşit gayretlerin dışında, Türk Milletinin kur
tuluşu için, Türkiye'de demokratik rejimin 
kurutuluşu için, Atatürk'ün büyük eseri 
T. B. M. M. nin görev başında ayakta kalması 
için, - teminatı bunda gördüğümüz için - müca
dele ediyoruz. 

Şimdi igelelim, kanun hükmünde kararname 
tartışmasına; reforma bağlandı ya?.. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bir mantık
tan kendimizi sıyırmaya mecburuz. «Kanun 
hükmünde kararnameye çok hararetle taraftar 
olmak, reforma en hararetli şekilde taraftar ol-
malıtır» denemez, yanlış. Kanun hükmünde ka
rarnameyi beğenmemek, buna karşı olmak da 
reformlara düşman olmaktır, böyle de denemez. 
Böyle olsa idi; 1969 seçim beyannameleri için
de en reformcu beyanname Adalet Partisinin 
beyannamesi, reformlara karşı en sert tavır da, 
«Kanun kuvvetinde kararname olma^» diye de
meç verenlerin tutumu olurdu. Böyle değil, as
lında mesele böyle de£il. Ne kanun hükmünde 
kararnameyi savundukları için onlar reformcu 
idiler, ne kanun hükmünde kararnameye karşı 
çıkanlar reforma karşı idik. 

Arkadaşlar, bir nokta daha var; hukuk plâ
nında bir mesele tartışılıyor ve sanıyorum ki, 
hukukî biMsine hakikaten birçok defalar ya
kından sahidoîduîrum Sayın Tuna arkadaşımı
zın hukukî tahlilini de doğru bulmuyorum. 
Adalet Partisi Sözcüsünün; kanun hükmimde 
kararname ile ilerili 64 ncü madde hakkında 
yaptığı hukukî tahlili de isabetli bulmuyorum. 

Kanun hükmünde kararname yetkisi veril
diği zaman, bunun Türkiye Büyük Millet Mec
lisine verilmiş bir yetki değil; fakat bir âmir 
hüküm, her konuda uygulanması gerekli şart 
bir hüküm olarak yorumlanmasını da, yani aksi 
istikametteki yorumu da hukuk bakımından ha
talı buluyorum, 
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Değerli arkadaşlarım, hakiki durum nedir? 
Hakiki durum önümüzde, «64 ncü madde, yani, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetki ve gö
revlerini gösteren madde değiştirildi ve bu 
maddeye «Kanun hükmünde kararname» iba
resi hükmü ve buna ait fıkralar eklendi. Bu su
retle bir yetki doğdu; kanun hükmünde karar
name çıkarmak için Hükümete izin verme yet
kisi Meclise ve böyle bir izin aldığı takdirde de 
kararname çıkarmak yetkisi Hükümete tanın
mış oldu. Bunun bâzı sınırlarını çizmek de 
icabetti. Ve bu sınırları çizerken ifade etmek 
gerekir ki, bugün kanun hükmünde kararna
me konusunda en çok hassasiyet gösteren 
arkadaşlarımız, kanun hükmünde kararna
meyi daha hararetli savunuyorlardı. Meselâ 
bizim partimiz, başından itibaren, 1989 seçim 
beyannamesinin neşredildiği günlerden itiba
ren ve Sayın Cumhuriyet Halk Partisi tem
silcileri - hatırımda kaldığı kadar, o zaman 
temaslar da yaptık - kanun hükmünde karar
name konusunda, bâzı haklı, kanaatimizce 
ciddî endişeler izhar ediyorlar idi ve edi
yor idi. Türkiye Büyük Millet Meclisini yet
kilerinden mahrum bırakacak, yürütme yet
kisi gibi yasama yetkisini de dolaylı şekil
de icraya tevdi edecek bir yola gidilmesin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçek fonk
siyonundan, yasama fonksiyonundan mahrum 
edilmesin, diye büyük bir titizlik gösteril
di ve bu titizlik haklı idi arkadaşlarım. Bu 
titizlik dolayısiyledir ki, madde çok dikkatle 
yazıldı, sınırlar kondu, tedbirler alındı. Ne
dendi? Evvelâ, kişilerin temal hak ve ödev
leriyle ilgili kanun hükmünde kararname 
çıkamaz. Yani, Anayasamızın ikinci kısmının 
birinci bölümünde ve ikinci bölümünde yer 
alan hususlarla ilgili kanun hükmünde karar
name çıkamaz. Ayrıca, bu kısmın dördüncü 
bölümü, yani siyasi haklar ve ödevlerle ilgili 
konularda da - vergi hukuku dâhil - kanun 
hükmünde kararname yetkisi kullanılmaz, si
yasi partiler hukuku, seçim hukuku, vatan
daşlık hukuku - (bu şekilde tanzim edilemez. 
Buna karşılık, aynı kısmın üçüncü bölümü 
olan; «İktisadi ve sosyal haklar VQ ödevler» 
bölümü ile ilgili kanun hükmünde kararna
me çıkabileceği, bu istisnaların arasında o bö
lüm zikredilımediğine göre açık olarak kabul 
edildi. 

§u halde arkadaşlar; «İktisadi ve sosyal 
haklar ve ödevler» bölümü ile ilgili bir konu 
mevcut ise, bu konuda hukukan kararname 
yapılamaz demek yanlıştır. Sayın Adalet Par
tisi sözcüsünün tahlili, - son dinlediğimiz tah
lil - kanaatimce Partilerarası Komisyon müza
kerelerinde yapılan konuşmalara ve kanunun, 
Anayasanın metnine çok uygun değildir. Ne
den? Burada... 

KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — 
Hiç uygun değil. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Uygun değildir. Değildir - arz ettim efendim. 
Çok açık şekilde arz ediyorum. Ona da gele
ceğim, nerede aksi tahlilin de uygun olmadı
ğını da arz edeceğim Sayın Demir. 

KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — 
Ben siza söylemedim efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bize 
burada hatalı görünen nedir? Toprak refor
mu veya sağlık hakkı ile ilgili diyelim 
veya dinlenme hakkı ile ilgili bir konuda, 
prensibolarak bu bir reform olduğu için ve 
temel konular, reformlar, kanun hükmünde 
kararname ile tanzim edilemez, gerekçesiyle 
hukukî bir karşı çıkma yapılamaz. Ancak bu, 
konu ile ilgili kararname çıkarmak hususunda 
yetki vermek iznini Meclise tanımak ve bu 
izin tanındığı takdirde kararname çıkarmak 
hususunda Hükümete bir yetki vermek demek 
değildir. Reformlar mutlaka kararname ile ya
pılır ve kararname yolu açılmazsa reform ya
pılmaz, bu da demek değildir. Çünkü bu bir yet
kidir ve burada bir siyasi takdir meselesi var
dır. Hukuk başka şey, hukukun cevaz verdiği 
fakat kesin olarak âmir hüküm şeklinde emret
mediği bir hususta siyasi takdirini şöyle veya 
böyle kullanmak başka şeydir. Hukuk cevaz ve
riyor; ama emir, âmir hüküm şeklinde «Mutla
ka kararname ile yaparsın» demiyor. 

Ben, Saym Başbakanla bu konuyu iki hu
kukçu olarak konuştum ve büyük bir içtenlikle 
konuştuk. 

Değerli arkadaşlarım, 
Toprak reformunu, asıl toprak reformunu 

ilgilendiren büyük kanunu, ilerde hazırlıyacak-
ları toprak reformu tasarısını, kararname şek
linde çıkarmayı asla düşünmediklerini, Türkiye 

,ı Büyük Millet Meclisinde bunun kemali ile ol-
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gunlaşıp müzakere edilerek çıkması fikrinde 
olduklarını, bunu daha demokratik, daha isa
betli bünyeye uygun neticesini almak bakımın
dan ve Hükümeti tek basma bu yükün altına 
sokmamak bakımından daha isabetli buldukla
rını ifade ettiler. Sayın Erim, toprak reformu
nu istemediği için mi bunu Meclisten geçirmeyi 
düşünüyorum dedi? Hayır, istiyor; ama iyi çık
ması için siyasi takdirimi böyle kullanacağım 
diyor. Fakat buna karşılık acele bir mahiyet 
taşıyan ön tedbirler tasarısı için yetki istemeyi 
düşündüklerini ifade ettiler. Ön tedbirler tasa
rısı kısa bir metin. 

Şimdi, siyasi takdir olarak bizim düşünce
miz nedir? 

Bu reformları öteden beri savunmuş, - onun 
tahliline girecek değilim, niçin yapılamadı, bu
nun tartışmasına da girecek değilim, tartışılır
sa söylenecek çok şey var, buna girecek deği
lim. - bu reformların gerçekten yapılmasını is-
tiyen bir kuruluş olarak biz ne diyoruz? Diyo
ruz ki; hukukan şuna cevaz yoktur, buna cevaz 
vardır; ama biz, bu reformların, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde görüşülmesi halinde bu re
formlara katkıda bulunmak arzusunda olan, bu 
konuda söyliyecek sözü olan kuruluşların daha 
çok imkâna sahibolacağı fikrindeyiz. Yani şu
nu kabul edemiyorum; «Efendim bu reformlar 
önemlidir, önemli oldukları için biz buna karış-
mıyalım, Hükümet yapsın..» önemli ise karışa
lım, önemli ise biz de bu çorbaya tuzumuzu ka
talım, önemli ise biz de görüşümüzü bildirelim.. 
Çünkü, önemli olan konu, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde parti olarak bizim de buna dair 
söyliyeceğimiz sözümüz vardır, diye ihtiyaç his
sedeceğimiz konudur. 

Şimdi, çok büyük gecikme olacak mı? Meclis 
tatile gitsin teklifi söz konusu idi o günlerde. 

Sayın Başbakanla görüşmemizde; «Meclis ta
tile gitsin diye bir emir yoktur, böyle bir zaru
ret yoktur, mademki haklı olarak birkaç ayı 
kaybetmiyelim diyorsunuz, bunun tedbirini dü
şünelim; hem bu mevzuu bir buhran, bir siyasi 
kriz haline getirmiyecek, hem de gecikmeyi ön-
liyecek bir formül bulalım.» Formül ne olabi
lirdi? Formül; elbette ki hem Hükümetin haklı 
isticalini, bu meseleleri gecikmeden yürürlüğe 
koymanın hem ekonomik bakımdan, hem sosyal 
bakımdan, hem de yurt huzuru bakımından ta

şıdığı öneme dayanarak gösterdiği isticali kar-
şılryacak şekilde Meclisin çalışmasını sağlamak, 
hem de yetki konusunda uyanmış olan tepkiyi 
ve tereddüdü bu reformlar karşısında aşılmaz 
bir blok, aşılmaz bir tıkayıcı taş haline, yolu 
tıkayan bir kaya parçası haline gelmekten kur
tarmak. 

«Meclisler çalıştığı takdirde, tatil fikrinden 
vazgeçildiği takdirde, biz hazırladığımız tasarı
ları Meclise sunmayı ve bunların Mecliste ko
nuşulmasını sağlamayı, hattâ tercih ederiz» tar
zında Sayın Başbakan beyanda bulundukları 
zaman; bunu, hakikaten bir krizi zarif şekilde 
çözen bir davranış olarak alkışladık, yürekten 
tasvibettik, son derecede isabetli ve dirayetli 
bir davranış olarak tesbit ettik. Çünkü, mesele 
bizim görüşümüze göre bununla bitiyordu. 

Ondan sonra bir suni tartışma başladı. Re
forma karsı olmak, olmamak şeklinde mesele 
takdim edilirse; bunun içinden çıkamayız arka
daşlar. Bunu böyle yorumlıyacak olursak ister 
istemez sanki bu Anayasa değişmesevdi Türki-
ve'de hiç reform yapılamıyacak mı idi sorusu 
«•elir. Yani 1&61 Anayasası, reformları imkân
sız kılan bir Anayasa mı idi? Hatırlıyacaksmız, 
huzurunuzda 38 nci madde tartışılırken de bu
nu söyledim. 38 nci maddenin eski çeVli ile 
hiçbir zaıman reform yapılamazdı demek, gelmiş 
geçmiş iktidarlara yöneltilen; «sen toprak re
formunu yapmadın» ithamını bir anda tesirsiz 
kılan, haksız kılan, kendi .kendî ile çelişkiye dü
şen Ibir davranış oluyor diye teslbit etmiştik. 

64 ncü madde yokken de, 38 nci madde eski 
halinde iken de, bu (kürsüye çıkıp, «reform ya
pılması lâzımdır» tezini savunmuşuz, birçok ar
kadaşımız savunmuş. O halde, reform münhası
ran bu yoldan olur, kararname yolu ile olur di
yemeyiz. 

Şimdi arkadaşlarım; eğer çok uzun bir ka
nun olsa îdi, çok teknik bir kanun olsa idi me
sele belki başka idi; ama öntedbirler kanunu, 
bizim kanaatimizce kısa bir (kanun olduğu için 
- kısa bir kanun, 15 madde galiba.. - böyle bir 
kanunun kendisinin konuşulması, yetki kanu
nunun konuşulmasından daha az zaman ister. 
Çünkü, karanlığa ibîr adım atmak daha zordur 
bir Meclis için. 

Acaba öntedlbirler kanunu için (bu yetkiyi 
aldığı zaman, nasıl bir öntedlbirler kanunu çı
kacaktır tartışması, o kadar nihayetsiz, o (ka-
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ıdar karışık ve (sonuçsuz bir müzakere olur ki, 
oy vermek son derece ide güçleşir. Buna muka
bil, kanunun kendisi kısa bîr metin halinde ge
lir de ciddî şekilde tartışılır ise, bunun, zanne
diyorum ki, Anayasa gibi dikenli bir mevzuda 
çözüm yolu bulmuş olan Meclis tarafından çö
züme kavuşturulamıyacağı endişesini izhar et
mek haksızdır. Üçte iki çoğunluk istiyen, yani 
(belli haslı partilerin üzerinde aşağı - yukarı it
tifak etmesinin zaruri olduğu konularda bile, 
uzlaşmaları ve çıkış yollarını bulmuş ıolan Yüce 
Meclisinizin, üçte iki çoğunluk gerektirmiyen, 
mevcudun yarıdan Ibir fazlasının oyu île kanun
laşması mümkün olan konularda çıkış yolunu 
bulmakta âciz kalacağını zannetmiyorum. 

Bu sebepledir ki, biz, hu mevzuda söyliyecek 
sözümüz olduğundan, mevzua önem verdiğimiz
den, hu konuda karanlığa Ibir adım atmaktan 
ise, belli Ibir tasarıyı ımüzakere etmek ihtiyacın
dan dolayı diyoruz ki, getiriniz bunu ve Sayın 
Barbakan da mutabık olduklarını ifade ettiler. 

Üniversite ve TUT konusuna gelince arka
daşlar ; ben, millî eğitimci arkadaşlarımla konu
şuyorum, üniversite tasarısını görmek istiyor
lar, «Mecliste konuşalım» diyorlar. 

Üniversite ve TRT ile ilgili tasarı konusun
da hukukçu olarak da bir tereddüdüm oldu ve 
bunu ilgililere ifade ettim. 

26 ncı maddeye bakalım. 26 ncı madde, Ana
yasamızda «Basın dışı haberleşme araçları» na 
aittir. 

«'Kişiler ve siyasi partiler, kamu tüzel kişi
leri elindeki basın dışı haberleşme ve yayın 
araçlarından faydalanma hakkına sahiptir. Bu 
faydalanmanın şartları ve usulleri, demokratik 
esaslara ve hakkaniyet ölçülerine uygun olarak 
kanunla düzenlenir.» tarzında idi eski madde. 
Yeni madde bunu değiştirdi; fakat yin8 basın 
dışı haberleşme araçları ve bundan yararlanma 
konusunda 26 ncı maddeye hüküm koydu. De
mek ki, TRT, demin bahsettiğim kararname 
çıkarılamaz diye yasak konmuş olan, kişilerin 
temel hak ve ödevleriyle irtibatlı bir konudur. 
Kişilerin temel hak ve ödevleriyle ilgili bir mad
de var, TRT ile ilgili bir madde bu. Bu madde 
orada, o bölümde dururken, acaba yetki verir
sek bu yetki, yarın Anayasa Mahkemesi tara
fından «hayır Anayasa dışıdır» diye iptal edil
mez mi? 
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Üniversite belki biraz daha hukukan tartışı
labilir. Üniversite konusunun 21 nci maddede
ki bilim ve sanat hürriyetiyle ilgisi partiler-
arası komisyonda da çok konuşulmuştur. 21 nci 
maddeyi üniversite meselesinden ayrı olarak 
mütalâa etmenin mümkün olmıyacağına da, 
Anayasanın gerekçesinden partiler arası komis
yonun çalışmalarına kadar pek çok belge şahit
tir. O halde 21 nci madde de kararname yasa
ğına girdiği için sanıyorum ki, üniversite konu
sunun da hukukan - siyasi mülâhazalar, takdir 
bir yana - Meclis tarafından ele alınması daha 
isabetli olur. 

Bunun yanı sıra, kanun hükmünde kararna
me yetkisini hiç tanımıyacak mıyız? Niye kabul 
ettik o halde bu maddeyi arkadaşlar? Öyle me
seleler olacaktır ki, bu meselelerde Hükümete, 
çok süratli hareket etmek ihtiyacı ile yetkiler 
vermek gerekecektir, olacaktır. Bunlar daha 
ziyade büyük elastikiyet istiyen, çok süratli 
karar istiylen birtakım meselelerdir ve bunları 
Mecliste yaptırmak daha zordur; teknik bakım
dan belki imkânlsızdır, hattâ mahzurludur bâzı 
hallerde. Çünkü spekülâsyona, hilelere, kaçak
lara karşı tedbirlere imkân verir. Buna muka
bil Hükümet elinde süratle yapıldığı zaman ted
bir almak mümkündür. Biz meseleyi böyle gö
rüyoruz. 

Şu halde kanun hükmünde kararnameye bel
li bir konuda taraftar olmak veya olmamak, 
reforma taraftar olup olmamakla asla ilgili de
ğildir. Tekrar edeyim; böyle olsa idi, içinizde 
en reformcu beyannameyi A. P. neşre'tmiştir 
deyip çıkmak gerekirdi, ben bu kanaatte deği
lim. A. P. nin seçim beyannamesinden daha 
reformcu beyannameler var idi ve bunlar da 
kanun hükmünde kararnameyi reddeden be
yannameler idi. 

iBir nokta daha var arkadaşlar, alsıl önemli 
olan da budur: «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bu reformları ele alırsa, bunları çıkarmaz» de
niyor. Söyleniyor, yazılıyor. Bizi asıl endişeye 
sevk eden budur. Türk Milletinin büyük ço
ğunluğunu kurtaracak, kalkındıracak olan ted
birler deniyor, ama Türk Milletinin bu büyük 
çoğunluğu kendisinin lehine olan tedbirleri an
lamaz, takdir etmez, benimsemez, desteklemez. 
Böyle zannedilmesin, bu, Türk Milletinin sağ 
duyusuna inanmaktır. Türk Milletinin temsilci-



T. B. M. M. B : 12 23 . 9 . 1971 O : 1 

leri olan Türkiye İBüyük Millet Meclisinin re
formları yapmryacak, geçirmiyecek bir Meclis 
olduğu, bu itibarla bu ye'tkinin bu Meclisin 
elinden âdeta alınması gerektiği yolunda gerek
çe ileri sürülüyor. Bu gerekçenin ne Ihukukla, 
ne Anayasanın değişmeımiş şekli veya bugünkü 
değişmiş şekliyle, ne de Atatürkçülükle, onun 
temel inançlarından biri olan millî hâkimiyet 
inanciyle hiçbir ilgisi yoktur. Huzurunuza bil
hassa bunun için çıktım. Türkiye Büyük Millet 
Meclisini bu tarzda tahkir ettirmeye tahammü
lümüz olmamalıdır ve bunda hepimiz birleşme
liyiz arkadaşlar. («Bravo» sesleri, alkışlar) Bu, 
Meclisi tahkirdir. Olmaz bu... Yani biz bilme
yiz, Türk Milletinin ihtiyacını onun temsilcileri 
takdir edemez; ama, kim olduklarını bilmedi
ğim birkaç uzman bir araya gelirler bir metin 
(hazırlarlar ve onlar Türk Milletinin ihtiyacı
nı Türk Milletinin temısilcilermden daha iyi 
bilirler. Böyle şey olur mu arkadaşlar? («'Bra
vo» siesleri, alkışlar) Böyle şjey olmaz, işte bu, 

t yanlış düşüncedir. Bu, yanlış düşüncedir... Eğer 
düşünce böyle olsaydı, Hükümetin yaptığı ka
rarnamenin onaylanmak üzere Meclise gelme
sini de kabul etmemek lâzımdı reformculuk adı
na. Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl olsa, 
(bu reformları geçirmez düşüncesiyle değil. Sa
dece teknik icap, istical, müddet kazanma, za
man bakımından tasarruf bir başka meseledir. 

Arkadaşlarım son olarak bir konuya daha 
iemas etmek istiyorum, ve bununla bitireceğim 
sözlerimi. 

Emek konusunda bir tartışma cereyan etti. 
Bu konuda bir gerçeği bilmek lâzım. Emek top
lumun değil; iktisatta, ekonomi ilminde, kıymet 
yaratmanın tek unsuru olarak Marksistler ta
rafından ileri sürülmüştür, doğru. Ama, emeğin 
bir toplumdaki büyük rolünü, ekonomideki ha
yati rolünü inkâr ederek de, çağdaş ekonomiye 
veya çağdaş iktisat ve Devlet düzenine gitmek 
mümkün değildir. Hem emeğin kıymetini bile
ceksiniz, hem de hakikaten eğer yüz sene evvel
ki (bir safsataya değil de, iktisat ilminin yüz se
neden beri geçirdiği inkişafla bugün vardığı se
viyeye vâkıf iseniz, eğer iktisat ilmini Londra '-
daki bir mezardaki iskeletten değil de, bugün
kü tahlillerden, bugünkü ekonomi ilminin var
dığı seviyeden öğrenmek niyetimde iseniz, ka
bule meclbursunuzdur ki, kıymet yaratan un
surlardan biri emekse, biri teknolojidir, yeni 

teknolojidir, (bir başkası teşebfbüstür, sermaye 
terakkümüdür. Bunların (hepsi kıymet yarat
makta beraberdir, kıymet yaratmakta „ bunla
rın hapsinin rolü vardır. 

Emeğin hakkını tanıyacaksınız, Türk işçisi
nin hakkını tanımak, Türk köylüsünün hakkı
nı tanımaktır, evet. Ama, Türk köylüsüne Türk 
işçisine saygınız varsa, Türk işçisinin ve Türk 
köylüsünün kendi temsilcilerini seçmeye muk
tedir olduğunu ve onun bu Meclise gönderdiği 
temsilcilerin de Türk işçisini ve köylüsünü dü
şünebileceğini kabul edeceksiniz. «Bravo» ses
leri, alkışlar) Hem köylüye ve işçiye baltacı
dır demek, hem de köylünün ve işçinin çoğun
lukta olduğu bir toplumda onun seçtiği Mecli
sin, milleti temsil etmediğini iddia eder tarzda 
yazılar yazmak polemiklere girişmek ve sabah
tan akşama kadar sütununda; Türkiye Büyük 
Millet Meclisini suçlamak; «Bu Mecliste hiçbir 
şey yapılamaz, bu toptan kapatılmalıdır, bu si
yasi partilerin de, Meclisin de hepsinin kapısı 
na kilit vurulmalıdır» edebiyatını yapanlara 
fırsat vermemek lâzımdır. Burada birleşelim 
efendim, burada birleştiğimiz takdirde başka 
her konuda münakaşa edebiliriz, ama burada 
birleşmeye mecburuz. 

Emeği savunmak başka şey, ama Emek Der
gisinde yazılanları savunmak başka şey. («Bra
vo» sesleri, alkışlar) Emeği savunmak başka 
şey, ama Türkiye işçi Partisinin organı olan 
Emek Dergisinin yazarlarını savunmak ve bun
ların devlette vazife almasını savunmak başka 
şey. («Bravo sesleri» alkışlar) 

Emeği savunuruz, ama T. i. P. organında, 
Marksist, - Leninist organda, Marksist - Leni-
nist yazıları Meclis Kütüphanesinde sıra sıra 
duran insanların meselâ Millî Eğitim gilbi bir 
alanda vazife görmesine karşı çıkmak benim 
hakkımdır. O başka bir şeydir. Bunun karşısı
na çıktık, belge ile çıktık, delille çıktık. Müte
şekkirim ki, bu komisyon bugün Başbakanın 
tedbiri ile lağvedilmiştir. (Bravo sesleri, alkış
lar) Menedilmiştir. Vazifesi son buldu, onun 
için dağıtılmıştır dendi, öyle de olsa, böyle de 
olsa vazifesi son bulmuştur. Ama ben, T. i. P. 
orga.ni bir dergide - yazılarından şimdi parça
lar okumak niyetinde değilim, ama yazılarını 
bulabilirsiniz - sütunlar dolusu yazıları kendim 
tir bir inceledim. Açıktan açığa eylemler sıra 
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sımda, dördüncü kongreden önce, Anayasa Mah
kemesince oy birliği ile partinin kapatılmasına 
yol açan faaliyetler münasebetiyle yazılmış, çi
zilmiş olanları biliyorum, derginin mahiyetini 
biliyorum. 

(Muhterem arkadaşlarım, bu durumda acaba 
bir tutarsızlık var mıdır, sorusunu sormak baş
ka şeydir; bu noktada hassasiyet göstermek 
başka şeydir. Tekrar ediyorum, biz Türk işçi
sinden ve Türk köylüsünden yanayız. Ama, 
Türk işçisinin ve Türk köylüsünün, başına bir 
polit - büro boyunduruğu geçirmek isteyenle
rin, Türk köylüsünü esir, Türk işçisini komü
nist partisinin emrinde Ortaçay kölesi haline 
getirmek istiyen kızıl düzen taraftarlannın kar
şısındayız ve olacağız. 

'Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, bir yeterlik öner

gesi gelmiştir. Bu arada Sayın Başvekil söz is • 
tenislerdir. Ondan sonra son söz 0. H. P. gru-
pu Adına Sayın İnönü'nündür. 

Buyurun efendim. 
BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Kocaeli Mil

letvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin sayın üyeleri, 

Bugün Sıkıyönetimin uzatılması kararının 
büyük Meclisçe onaylanması vesilesiyle, şu saâ 
te kadar birbiri ardından bu kürsüde konuşan 
partilerimizin sayın sözcülerini lâyık oldukları 
üstün dikkatle dinledim. Konuşmalar bir ölçü
de, partilerin birbirleriyle olan görüş ayrılık
larının tartışılması mahiyetini aldı. Bu esnada 
Hükümetin de payı unutulmadı. Fakat partile
rin birbirlerine verdikleri cevaplarda benim 
önceden cevaplamayı düşündüğüm noktalar da 
olduğu için, her parti bir bakıma hana yardım
da bulunmuş oldu ve benim söyleyeceklerimi 
azalttı, ondan dolayı parti sözcülerinin herbiri 
ne bana yaradığı ölçüde şükranlarımı arz ede 
rim. 

Arkadaşlar, bu Sıkıyönetimin uzatılması ve
silesiyle benim mutlaka cevaplamam, yahut 
izahlarda bulunmam gereken bâzı noktalara 
değinildi. 

önce şunu arz etmek isterim; hukukun üs
tünlüğüne saygılı olunması lâzımgeldiğine işaret 
edildi. Zannediyorum ki, bu naçiz arkadaşınıza 
hükümeti teşkil etme vazifesi verildiği andan 
bu ana kadar, Anayasa başta olmak üzere Tür 
kiye'deki bütün hukuk normlarınım saygı gör

mesine en büyük dikkati ben kendi şahsıma 
düştüğü nispette gösterdim ve göstermekteyim. 

I 12 Mart muhtırası gibi bir o1 aydan sonra 
ı Türkiye'nin içinde ve dışında, bilhassa Türki-

yenin dışında bizim de üyesi bulunduğumuz 
Batı âleminde, Batı demokrasileri âleminde, 
Türkiye'de olup bitenler çok yakından izlen
mektedir. Burada durumu yerinde görmek için 
Milletlerarası Basın Enstitüsünden, dünyanın 
'büyük şöhretli gazetelerinden, Avrupa Konse
yinden resmen gönderilmiş, gelmiş insanlarla 
bizzat ben komuş'tum. Bu ayın 28 inde Avrupa 
Konseyi Assamblesi Başkanı, benim aziz dostum 
Mösyö Reverdin gelecek, misafirimiz olacak. 
Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Tür
kiye olarak iftihar edebileceğimiz bir husus şu
dur : Bütün dışardaki düşmanlarımızın menfi 
gayretlerine rağmen Türkiye'nin imajını, Tür
kiye'nin çehresini, hukuk devleti, demokratik 
bir devlet olma çehresini değiştirmeye ve başka 
türlü kabul ettirmeye muvaffak olamamışlar
dır. («Bravo» sesleri) 

Bugün Türkiye parlâmentosu yaşıyor. Tür
kiye'de bugün tekrar şurada bir kere daha gör
düğümüz sahnede, çeşitli esaslı noktalarda bir
birine zıt düşünen partiler serbestçe araların
da, Parlâmento kürsüsünde tartışıyorlar. Ana
yasa kuruluşları; Anayasa Mahkemesi, Danış
tay, Yargıtay gilbi müesseselerin hepsi işliyor 
ve onlara ait kanunların hiçbirisinde heoıüz bir 
değişiklik yapılmadı. Basın, sıkıyönetim olma
sına rağmen, - hepiniz her gün görüyorsunuz -
serbestçe faaliyetine devam ediyor. Hattâ ha
zan memleket menfaatleri aleyhine faaliyetine 
de devam ediyor, şahısları yıpratma, zedeleme 
faaliyetine de devam ediyor. 

Demek ki, hukuk devletine, devlet veyahut 
yürütme otoritesi tarafından getirilebilecek 
her hangi bir kısıtlama, her hangi bir müda
hale bugünkü Türkiye'de yoktur, olmamıştır. 
Bu konuya Sıkıyönetim muhakemelerinin uza
ması dolayısiyle temas eden arkadaşlar oldu. 

Evet arkadaşlar, Sıkıyönetim muhakemeleri' 
kamuoyunun istediği çabuklukla geçmiyor. 
Ama, Sıkıyönetim muhakemelerini yürüten mah
kemeler biliyorsunuz ki, Sıkıyönetimin ilânın
dan önceki Ceza Muihakemeleri Usulü Kanunu 

. ile iş görüyorlar. Sıkıyönetime, dâva açmak 
üzere verilen dosyalar, suçların mahiyeti bakı-
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mından her zaman legal çalışmalar sonunda I 
tanzim edilmiş dosyalar değildir. Bilirsiniz ki, 
her Devletin böyle istihbarat servisleri vardır 
ve onlar dosyalarım normal zabıtanın, adalet 
bakanlarının açık çalışmaları şeklinde hazırlı-
yamazlar. İşlenen suçların mahiyeti Devlet gü
venliğine taallûk ettiği için onları kovalamak, 
onları takibetmek, onların faaliyetini izlemek 
açıkta mümkün değildir ve bu suretle hazırla
nan dosyalar her zaman tam teminatı ile işli-
yen adalet cihazının arzu ettiği dosyalar ola
mamaktadır. 

Burada tariz etmek için söylemiyeceğim; 
ama işaret ettikleri için, basılıp dağıtılan nüs
hada da bulunduğu için söyliyeceğim. Şu anda 
83 sanıklı dosya da dâhil olmak üzere Sıkı
yönetim mahkemelerinde bakılan dâvaların 
olayları ve dosyaları bu Hükümet zamanına ta
allûk etmiyor; bizden evvelki olaylar, onlar. 
Pek küçük bir kısmı bizim zamanımıza gelmiş
tir. Biz Nisanın 26 sunda Sıkıyönetimi ilân et
tik ve Nisanın 26 sından itibaren bu dosyalar 
Sıkıyönetim mahkemelerine tevdi edilmeye baş
landı. Binaenaleyh, ben o teşkilâtı kusurlu bul
muyorum, ama siz de bulmayın. Kusurlu bulur
sanız, o zaman ben siz© dönüp diyeceğim ki, 
niye öyle kusurlu bıraktınız o teşkilâtı ve dos
yaları tam hazırlatmadınız .. (C. H. P. sırala
rından, «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım; Sıkıyönetim mahke
melerinin dâvaları tekmil teminat ve garanti

lere âzami titizlikle riayet ederek yürütmesi, 
belki adaletin biran evvel tecelli etmesini isti-
yen kamuoyumuzun bir kısmını müteessir edi
yor; ama öbür taraftan da bütün dünya görü
yor ki, Türkiye'de Sıkıyönetim mahkemeleri 
dahi âdil, tarafsız ve bütün teminata riayet ede
rek dâvalara bakıyor. Yeri geliyor görevsizlik 
kararı veriyor, yeri geliyor, idam suçu ile hu
zuruna sevk edilmiş olan sanıkları tahliye edi
yor, yeri geliyor beraet ettiriyor, yeri geliyor, 
mahkûm ediyor. Bu da memleketimizdeki Sı
kıyönetimin, askerî idarenin medeni devletlerin 
normlarına ne kadar uygun hareket ettiğinin 
bir belgesi olarak bizi teselli etmektedir. 

Sayın sözcülerden bir kısmı Sıkıyönetimi 
övdüler, «Sıkıyönetimin sorumluluğu Hüküme
tindir.» dediler. Övgüde Sıkıyönetimi övdüler, I 
yermede Hükümeti yerdiler, «Sorumluluk Hü- | 

I kümetindir» dediler. Teşekkür ederim, reddet
miyorum. Bu arada şunu da söylediler : Hükü
met, ordunun komünisleri aramasında hızını 
kesmiş, şefaatçılar sıkıyönetim makamlarının 
hızını kesmiş.. 

O şefaatçi her halde ben olacağım; çünkü, 
benden başkası Sıkıyönetim makamlarına ve 
orduya emir veremez, siyasi otorite olarak mü
dahale edemez. Genelkurmay Başkanlığı da, 
Başbakanlığa bağlıdır, Sıkıyönetim komutan
lıkları da Başbakanlığa bağlıdır, her ikisinin 
de sorumlulukları benim üzerimdedir, yani 
Başbakanın üzerindedir. 

Ben işin başında, Mayıs ayının sonunda bir 
genelge gönderdim. O genelgenin bâzı önemli 
noktalarını arz ediyorum : 

«Gözaltına alman bilim adamları ile öğre
tim üyeleri, öğretmen ve yazarlar hakkındaki 
soruşturmaların diğer işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle ele alınmasını, bu ilk soruşturma 
sonucunda suçlu olduklarına dair haklarında 
kesin delil ve belirtiler bulunmayanların der
hal serbest bırakılmasını, Sıkıyönetim ilânını 
gerektiren eylemlere karışmış olup da güvenlör 
ve soruşturmanın selâmeti bakımından göz al
tında tutulmalarında zorunluk bulunan veya 
haklarında tutuklama kararı verilmiş bulunan
ların ise, hangi suçlardan sanık olduklarının 
kamuoyuna açıkça duyurulmasını, bu kişiler
den kaçması bahis konusu olmıyanlann mua
meleleri gecikecek ise, muhakemelerine veya 
tahkikatları gecikecek olanlarında tahkikat so
nuna kadar kişisel kefalete bağlanarak serbest 
bırakılmaları hususunun incelenmesini, ayrıca 
«yasak yayınlar» genel deyimine daha açıklık 
kazandırılarak bunlar dışında kalan yayınları 
bulunduranlar hakkında her hangi bir işlem 
yapılmamasını ve bu yüzden lüzumsuz tedir
ginliklere ve korkulara yol açılmamasını önem
le rica ederim.» 

Evet, bunun sorumluluğu bendenizin üze
rimdedir, Yüce Meclise arz ediyorum. 

AHMET FUAT AZMtOĞLU (Kütahya Mil
letvekili) — Anayasaya aykırıdır... 

BAŞBAKAN NÎHAT ERtM (Devamla) — 
Hayır, efendim, Anayasaya aykırı değildir. Sı
kıyönetimin 30 gün idari tedbir olarak insan
ları muhakemesiz göz altında tutmak yetkisi 
vardır. Bu idari bir takdir yetkisidir. Bana 

I bağlı olduğu için, siyasi sorumluluğu benim 
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Hzerimde olduğu için böyle bir tamim yapmak 
benim hakkımdır, Sıkıyönetim Kanununda da 
vardır. (€. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Ben de bunu durup dururken yapmadım; bili
yorsunuz, öyle bir ihbar yolu açıldı ki, bir fa
kültenin bir kısım hocası öbür kısım hocasını 
en ağır suçlarla suçluyor, ihbar ediyor. Sıkıyö
netim komutanlıkları o ihbarı alınca ne yapsın? 
Mecburen göz altına alıyor; bir müddet sonra 
bakıyor ki, yok bir şey, tamamen iftira... Ben 
iSıkıyönetim makamlarına diyorum ki, böyle 
durumlarda kalmış olabilirsiniz, rica ediyorum, 
bunların sorgularını gecikmeden yapınız. 

Değerli sözcülerden birisi söyledi; ben dur
madan «Yurdumuz bir komplo karşısmdadır» 
diyormuşum, herkesin uykusunu kaçırıyormu-
şum, ama komplocuları yakalayıp ortaya çıka-
ramıyormuşum... 

Herkesin uykusu kaçıyor mu, kaçmıyor mu, 
bilmem; ama üst tarafı doğru. Yurdumuz bu
gün dahi büyük bir komplonun karşısmdadır 
ve bunun ucu dışardadır. 

RASİÎM CtNİSLi (Erzurum Milletvekili) — 
Rengi ne?... 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Her türlü renk var içinde, kızılından koyu siya
hına kadar. Dünyada hiçbir devlet bunlarla 
mücadelesine bir an ara vermemektedir, devam 
etmektedir, her zaman da hepsini yakalamaya 
muvaffak olamamaktadır. Niçin olamadığını 
sayın üyeler biraz düşünürlerse; bunların yurt 
içindeyken, sınıra gitmeden sığınmak imkânı 
olan yerleri düşünürlerse birdenbire ortadan 
- adlarını Sayın Tuna zikretti - kaybolmaları
nın sebebini anlarlar. 

Sayın Tuna diyor ki, Sıkıyönetim fevkalâde 
bir haldir, çabuk bitmeli. 

Emin olmalarını rica ederim ki, herkesten 
çok Başbakan olarak çabuk bitmesini ben isti
yorum. Ordumuz istiyor. Ordu asıl vazifesine 
dönsün, Sıkıyönetim hizmetinde uzun müddet 
kalması doğru değildir; ama bugünkü ortamda 
Anayasayı değiştirdik, henüz Anayasanın ön
gördüğü kanun değişikliklerini yapmadık. Her 
gün yeni bir tertibin haberini alıyoruz. Dev
letin bütün istihbarat teşkilâtı, bütün emniyet 
teşkilâtı, ordunun bir kısmı bunların peşinde. 
Başka ne vasıtam var benim bunları yakalamak 
için, söyler misiniz ne vasıtam var, ne ile ya-

kalıyacağım? Ordu, emniyet teşkilâtı, istihba
rat teşkilâtı... 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu Milletvekili) — Bi
zim vasıtalarımız da bunlardı. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Eğer Türkiye 12 Mart'm arifesine gelinceye 
kadar bu çalışmalra, bu yıkıcı faaliyetler, bu 
anarşik faaliyetler, bu terörist faaliyetler mem
lekette bu derece derinliğine dalbudak salmak 
fırsatını bulamamış olsalardı; bu işi daha ça
buk bitirmek mümkün olurdu. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Değerli sözcüler bir noktaya daha değindi
ler. Hükümetim bâzı üyeleri Basjbakan gibi ko
nuşmuyor, başka türlü konuşuyor, acaba Par
lâmentoya inanmııyor mu, Parlâmentoyu tahrip 
nii ötmek işitiyor gibi.. 

Değerli arkadaşlarım; huzurunuzda bir kere 
daha tekrar etmek, benim için hem vazife, hem 
de büyük bir zevktir. Benim başında bulundu
ğum müddetçe bu Hükümetin bir tek emeli var
dır, bir tek arzulsu varıdır; 12 Mart ortamın
dan süratle çıkıp normale dönmek ve normal 
ortam içinde parlömanter rejim, hukuk devleti 
yoluna devam etmek, bunu görmektir. Başka 
bir emelimiz yoktur. Binaenaleyh, benim yanım
da vazife alan arkadaşlar ya bu görüşe uyar
lar, ya da yollarımız ayrılır. Bir bakanın baş
bakanından yolu ayrıldığı zaımam yapacağı şe
yin ne olduğunu siz benden iyi bilirsiniz. (M. 
Ö.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
ama, şunu da söyleyeyim ki, arkadaşlar belki 
fazla hassasiyet gösteriyorlar, Hükümette böy
le bir cereyan, böyle bir heves, böyle bir teşeb
büs yoktur, olamaz. Demokratik rejimin, par-
lömanlter rejimim, yegâne yaşama tarzı olduğu
na ben ne kaldar inanıyorsam, Hükümetin bü
tün üyelerinin de benim kadar inandıklarına 
güveniyorum. Bugüne kadar aksine bir eyle
min deliline, kanaatine varmış değilim; ama 
bu kürsüde söylenen her sözü de önemle kayde
diyorum, üzerinde duruyorum. 

Sayın üyeler; 
Reform konusuna temas edildi ve Hükü

met altı ayda tasarıları getireceğini vadettiği 
halde ortada tasarı yok dendi. 

İBurada bir açıklığa varalım. Biraz insaf
sızlık var, bu işte. Hükümet, bildiğiniz gilbi, 
Yüce Meclisten 7 Nisan 1971 tarihinde güven
oyu aldı. Altı aym tamam olması için 7 Ekim 
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1971 tarihine kadar beklemek lâzım. İkincisi. 
ben çok yetkili bir sayın liderle görüştüğüm 
zaman, meclislerin Anayasa değişikliğini çıka 
rır çıkarmaz, Sıkıyönetimin uzatılmasını da tas
dik ettikten sonra bir gün dahi durmaksızın 
tatile gireceğini öğrendiğim için hazırlamakta ol
duğumuz tasarıları taslakları diyeyim, çünkü Ba
kanlar Kurulunda görüşülüp, onun tasvibinden 
geçtikten sonra tasarı haline gelir - tekemmül 
ektirmeyi değil, yetki kanunlarını hazırlamayı 
öne aldım ve yetki kanunlarını hazırladım. Yet
ki vereceksiniz diye hazırladığım 12 tane yetki 
kanunu elimde var. Sonra öğrendim ki, yetki 
verilimeyecek; ama meclisler de çalışmaya de
vam edecek. O zaman süratle meclislere hazır-
lamuş olduğumuz reform taşanlarını sunma
nın tedbirlerine geçtik ve yarından İtibaren bu 
tasarılar birfbiri ardisıra Büyük Meclise takdim 
edilecektir. Programımızda değindiğimiz ve 
vadeittiğimiz bütün konular ele alınmıştır; uz
manlara incelettirilmiştir, uzmanlara hazırlat-
tırılmıştır. 

Meselâ hatırlarsınız, idari reform için, Orta-
Doğu Âmme idaresinde bir komisyon kurduk, 
Devlet idarîeisinde uzun yıllar vazife görmüş tec
rübeli arkadaşları hizmete davet ettik, bunlar 
çalıştılar raporlarını hazırladılar, rapor yazıl
maktadır, bu ay sonunda Hükümete verilecek
tir. 

Eğitim reformu; üniversiteler hakkında bir 
Ikomisyon son hazırlıkları yapmaktadır. 

Ekonomik ve malî tasarılar hazırdır. Zan
nediyorum ki, altı ayda da - Anayasa da bunun 
içine girdi - bundan fazla bir şey yapılamazdı. 
Değerli arkadaşlarımdan rica ediyorum; bun
dan sonra tasarıları birbiri ardısıra getirdiği
mizde, Anayasanın öngördüğü kanunlardaki 
değişiklikleri Anayasa çalışmalarında göster
dikleri kesif faaliyet içinde kanunlaştırmaya 
yardımcı olurlarsa, memleketimizin normal şart
lara dönüşünü o nisbette kolaylaştırmış olacak
lardır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bugünkü görüşmeler çok uzadı, fakat bir 
noktaya daha temas emek istiyorum; 

Saym A. P. Sözcüsü Tuna'nm ve diğer söz
cülerin de konuşmalarında, tâyinlerden bahse 
dildi, memur kıyımından bahsedildi. 

Burada da bir vuzuha, açıklığa varalım. Ay
larca evvel ,bu şikâyetler bana özel olarak söy
lendiği zaman, şunu teklif ettim; «Arkadaşlar, 
Anayasa sarih, Hükümetin bir umumi politikası 
vardır, bir de her bakanın kendi politikası var
dır ve kendi sorumluluğu vardır, Meclisler kar
şısında.» 

Bana geliyorsunuz diyorsunuz ki, «Falan 
bakan tâyin yaptı bu tâyin, usulsüzdür veya
hut partizandır, şudur,, budur.» Çok rica edi
yorum, yalvarıyorum; Meclis kürsüsüne getiri
niz ben de sizinle beraber dinliyeceğim, hep 
.eraber kanaate varacağız. Eğer söylediğiniz 
gibi usulsüz, partizan, ne bileyim ben yakışık
sın, yek aşırı sol, şu, bu ne ise, çıksın meydana, 
herkes kendi sorumluluğunu kendi üzerine yük
lensin. Ben dedektif gibi kimin ne olduğunu, 
mazisinin ne olduğunu bilemem. Nihayet be
nim insanları soracak bir yerim var, siz de bi
lirsiniz orasını.. Oraya sorarım. E, bazan orası 
da kâfi gelmiyor. O zaman Meclise getirirsiniz, 
Mecliste derinliğine deşilir, bakan cevabını ve
rir, kendisini savunur, ya altından kalkar ya 
kalkamaz. Yapmıyorsunuz bunu, bunu yapma
yıp, umumi sözlerle suçlamak.. Ben bunu yapa
mam, ben buna katılamam. Tekrar ediyorum; 
rica ediyorum, partilerden, parti ayırmaksızm 
lütfen Meclise getiriniz, bu tâyinler Mecliste gö
rüşülsün. Şahıslar Mecliste görüşülsün, konıu 
oyu önünde görüşülsün, herkes hükmünü ver
sin. 

Sayın Tuna'nm hatırlarında benim bir 
sözüm yanlış kalmış, Feyzioğlu arkadaşım onu 
düzeltti. 

Ben, önden «Sosyo - ekonomik reformlar ya
pılmadı da memleket bu hale geldi» demişim 
sonradan yanılmışım, ben demişim. Yok böyle 
bir şey. Ben radyo konuşmamda, o konuya te
mas ettim. Radyo konuşmamdadır <o, yanlış ha
tırda kalmasın. O, şudur : 

AHMET NUSRET TUNA (Cumhuriyet Se
natosu Kastamonu Üyesi) — isin içine girince 
öğrendim diye bir kısım vardı, onu arz ettim. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Bakın, bakın burada var. 

«Bekleyin iki - üç ay bakalım ne yapacağız, 
beklemediler. Niçin? Onun da teşhisini koy
dum. Çünkü bu örgütler, o tethişçi ve anarşist 
örgütler gerçekte Türkiye'de demokratik dü
zen yaşasın, insan hak ve hürriyetleri devam 
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etsin; bunu istemiyorlar. Bu 1961 Anayasası
nın başlangıç kısmında söylenen anailkeler uy
gulansın, demokratik bir düzen içinde Türkiye 
yaşasın; bunu istemiyorlar. Açıkça söylüyor
lar; biz diyorlar, bunu devireceğiz. Yerine 
Marksist, Leriinist, Maoist bir düzen getirece
ğiz. 

Buna ben hangi reformu yapsam kâfi gel
mez. Marksist, Leriinist, Maoist bir düzen gel
medikçe..» 

Bu söz başka, ben yanılmış, reformları yap
maya lüzum yok, asayişi... Böyle değil. 

HİLMİ BİÇER (Sinop Milletvekili) — içi
ne girince lâfı var Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
O da vardır. Devam ediyor, okuyayım. 

«... öbür uçta açıkça yazmaya devam etti
ler, Sıkıyönetim ilân edilinceye kadar. Hattâ 
Sıkıyönetim ilân edildikten sonra birkaç gün 
devam ettiler. Türkiye'yi Atatürk'ten evvelki 
hale geri döndürmek, hilâfeti getirmek, kanun
ları doğmalara göre, şeriat düzenine göre yeni
den düzenlemek ve bu fikri kabul etmiyen her
kesi komünistlikle damgalayıp, onları tasfiye 
etmök; iddiaları bu. Bunlarda bizim öngördü
ğümüz toprak reformu, tarım reformu, millî eği
tim reformu, adalet reformu, sosyal adaleti ge
niş ölçüde sağlıyacak, vergi reformlarını hiç gö
zümüz de tutacağa benzemiyordu. 

Bir üçüncü tehlike daha vardı, yurdumuzu 
bölmek...» istiyenler diye devam ediyorum. 

ıŞimdi arkadaşlar; birbirimize kelime oyu
nu yapacak değiliz. Memleketimiz bir âcil teh
like karşısında, Dışardan Türkiye'nin düşman
ları tarafından idare edilen, içerde kolları 
olan ve işbirliği yapmış; hem Türkiye'yi böl
mek istiyorlar, hem aşırı sağ, hem aşırı sol 
kol kola vermişler, faaliyet halindeler. Bu 
yangını süratle söndürmek lâzımdır. Bu yan
gını söndürmek için sıkıyönetimi ilân ettik. 
Sıkıyönetimi kaldırmak için, Anayasanın ek
siklerini gidermek, tadiller yapmak ve ona 
göre kanunlar getirmek lâzımdı. Ona giriş
tik; yardım ettiniz, büyük yardım ettiniz 
şükranla, minnetle karşıladım. Anayasa çıktı, 
şimdi kanunları getireceğiz, yine yardım ede
ceksiniz, o işin asayiş tarafını halledeceğiz. 

Programda da söylediğim gibi, eğer Tür
kiye'nin yeniden 12 Marta takaddüm eden or
tama getirilmesini istemiyorsak, reformları, 

uzun vâdede değil, bir gün, bir saat dahi ge
ciktirmeden yapmaya başlamalıyız. Bizim Hü
kümetin vakti yetmez buna. Bizden sonraki 
gelecek olan hükümetler devam edecekler, et
melidirler. Bunu bu kürsüden bu vesileyle 
kesinlikle ifade ediyorum arkadaşlar, yapma
mak mümkün değildir. Ben, yarın çekile
yim gelsin bir Hükümet, tek parti Hükümeti 
gelsin, bir partiye dayalı Hükümet gelsin eğer 
reformları yapmamakta direnirse altı aya kal
maz 12 Marttan daha beter bir vaziyet olur. 
Bunu da bilelim. Bunların ikisi birbirinden 
bir bakıma ayrı, bir bakıma bağlı şeyler, 

Benim hiçbir emelim yok. Ben, seçime 
girip de Adalet Partisine raMp olacak deği
lim. Ben, seçim kapılarını kapattım kendim 
için. Halk Partisinden ayrıldım; hiçbir partiye 
hizmet etmeye niyetim de yok, meylim de 
yok; ama, bir Türk olarak şunu istiyorum; 
memleketimiz bir daha 12 Mart günündeki or
tama gelmesin, bu Parlâmento yaşasın, de
mokratik hukuk Devleti yaşasın. Bunu ya
şatmak için de; cesur olmak, azimli olmak, 
sert kararları icabında almak, . bâzı menfaat
leri bozmak lâzımgeldiği zaman, bozmak ge
rekir. Senatoda da söyledim; reform yapmak 
kolay değil. «Arı kovanlarına sopa sokmak gi
bidir» dedim. 

Arı kovanlarına sopa sokmak gibidir, bü
tün arılar benim üzerime hücum edecek, be
raber ortak olduğunuz zaman size de hü
cum edecek; ama buna göğüs gereceğiz, Buna 
göğüs germezsek, reformları yapamayız. 

Şimdi, kanun kuvvetinde kararnamenin bir 
faydası vardır. Bu ilim kitaplarına geçmiş, 
mecmualara geçmiştir. Söz de meşhur bir 
Fransız devlet adamının olduğu için, tekrar 
edeyim; Paul Reynaud'nun bir sözüdür. Meşhur 
Paul Reynaud'nun sözüdür. «Kanun kuvvetinde 
kararnamenin bir hasleti vardır» der. «Bazan 
milletvekillerini sıkıntılı oylar vermekten ko
rur. Çünkü, kanun kuvvetinde kararname yet
kisi verdinse; onun seçim bölgesi için ters dü
şecek bir kanuna oy vermiyecek, vermek duru
munda kalmıyacak. O diyecek ki, kanun çık
tığı zaman, Hükümet kanun kuvvetinde karar
name yetkisi ile çıkardı, ben rey vermedim.» 

Söyliyen, Paul Reynaud. Denemişler; Fran
sa'da 1946 da kaldırdılar bu yetkiyi. 1946 da 
kaldırdıktan sonra, 1958 de De Gaulle koyun-
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caya kadar, Sosyalist Parti Lideri Guy Mollet, 
ortada olan Paul Reynaud, De Gaulle hepsi bu 
yetkinin tekrar Fransız Anayasasına girmesi 
için işbirliği, elbirliği yaptılar ve koydular. 
İtalyan Anayasasında var, Alman Anayasasın
da var. Bizim Anayasamıza da koyduk. 

Ben, Feyzioğlu arkadaşımın hukuM tahlil
lerine iştirak ediyorum, tabiî bir hukukçu ola
rak, başka türlü tahlil etmek, başka türlü dü
şünmek mümkün değil. Yetkiyi verip, verme
mek bir siyasi takdir meselesidir. Vermiyorsu
nuz, vermiyeceğini salt çokluğa sahibolan par
tinin iideri ilân etti. O ilân ettikten sonra, be
nim artık orada illâ da alacağım diye çaba sarf 
etmemin mânası yoktu. Benim bir tek yolum 
vardı, 104 ncü maddeye göre, Meclisin önüne 
.gelip verilmiyor bana bu yetki, bunu bir p;üven 
meselesi addediyorum, verilmediği takdirde ben 
gidiyorum demek. (A. P.. sıralarından anlaşıl-
mıyan müdahaleler) Gelirim merak etmeyin, 
çok da uzatmam. 

Meclis tatil yapmıyacak çalışacak, de?di. 
Hayır siz reform yapamazsınız, diyemezdim. 
Bunu dediğim zaman, komuoyu önünde ken
dimi ters duruma düşürürdüm; yani, peşin Mec
lisin reform yarcmıyacağına hükmetmiş duruma 
düşürürdüm. Ben de buna p-elmem. 

Getireceğim Meclise. Bütün kamuoyu, göre
cek. Ya hep beraber çalışacağız ve diyorum ki, 
inşallah reformları çıkaracağız. Ama, ya da 
benim de iştirakimle reform adı altmda birta
kım karalamalar yapacağız, diyemem; bu ben
den elbette beklenmez. 

Hepinizi saygılarla selâmlarım. (C ,H, P, sı
ralarından. şiddetli alkışlar ve «bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Son söz C. H. P. Grupu adına 
Sayın İnönü'nün, buyurun. 

Gündemin birinci maddesi oylanmcava ka
dar çalışmanın devamını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etkiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bnvnrrm. jR«V"'n İnönü. 
0. H. P. GRUPU ADINA İSMET INÖFÜ 

(Malatya Milletvekili) — Muhterem arkadaş
lar; 

Bugün Adalet Partisi Sözcüsü konuşması es
nasında benden bahsetti. Söylediklerini okuyo
rum; 

«Ben, şimdi Halk Partisi devrinin Genel Baş
kanından başlamak suretiyle pek çok şeyden 
bahsedebilirim.» 

Halk Partisi Genel Başkanından başlıyarak 
pek çok şeyden bahsedebilecek. Bu, bir derece
ye kadar şahsi olmaktan ziyade siyasi mahiyet
te görünüyor, birçok, partiden bahsedeceğine 
göre, «Genel Başkanınızın 

AHMET NUSRET TUNA (C. Senatosu Kas
tamonu Üyesi) — Öyle niye söylenmiş?.. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop Milletve
kili) — Dinle, dinle.... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — «Genel Baş
kanınızın kardeşlerine yaptığı reformlardan mı 
bahsedeyim.» 

Halk Partisi Genel Başkanı kardeşlerine re
formlar yapmış. Ne demek istediği belli. İnsa
nın şerefine toz konduracak bir ima yapmıştır. 
Bu Mecliste, bir arkadaşımızın şerefine, elinde 
kuvveti delili olmadıkça dokunacak söz «öy-
lenmemelidir; bizim bildiğimiz ahlâk kuraları 
bunu emreder. 

Adalet Partisi ıGrupu sözcüsü arkadaşımı
zın bu kürsüde söylediğine göre, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanının kardeşlerine 
yaptığı reformlar hakkında bilgisi vardır. Şe
refli bir insandır, kendisini burada hemen söy
lemeye davet ederim; bu bir. 

İkincisi; şerefli bir Parlâmento üyesi ol
mak mecburiyetindedir. Uzun mesuliyet senele
ri yaşamışımdır; Başbakanlık ettim, hıarbde 
ve sulhde çok zamanlar geçirdim. Bütün icra
atımdan, dün bakanlıktan çekilmişim gibi ben
den hesap sorulabilir. Meclisler hazırlık tahki
katı, açar, sonra soruşturmaya geçer. Bu, on
ların kanaatleri varsa, şeref borçlandır. (C. H. 
P. sıralarından şiddetli alkışlar «Bravo» sesle
ri) 

Şimdi, Adalet Partisi sözcüsünü, buna göre, 
benim kardeşlerime yaptığım reformlar hakkın
da ne biliyorsa - kendisini namuslu bir adam 
olarak tanıyarak - hakkımda hazırlık tahkika
tı açılmasını, soruşturma açılmasını istemeye 
davet ediyorum. (O. H. P. sıralarından alkış
lar «Bravo» sesleri) 

iSiyasi hayatımda çok iftiralara uğramışım-
dır. Bunlar bana garip gelmez. İftiraların ço
ğu tahkikata gitmiştir ve hepsinden, huzuru
nuzda şerefle duracak, hem meseleye karışacak 
bir kuvvetle ve bir itilbarla çikmuşımdır. (0. H. 
P. sıralarından alkışlar «Bravo» sesleri) 
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Tekrar ediyorümJ: (Adalet Partisi (Grupu 
sözcüsü, Cumhuriyet Halk PartM Genel Baş
kanının kardeşlerine yaptığı reformlar hakkın
da vazifesini ifa etsin. Meclise müracaat etsin, 
tahkikat açtırsın. (iO. H. P. sıralarından sürek
li alkışlar «Bravo» sesleri) 

AHMET NUSRET TUNA (0. Senatosu Kas
tamonu tfyesli) — Sayın Başkan, konuştuğum 
mevzu yanlış anlaşılmıştır, tasrih etmek için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN" — Buyurunuz efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (C. Senatosu Kas

tamonu Üyesi) — Muhterem arkadaşlar; 
Benim, çeşitli Meclislerde, çeşitli defalar bu 

mevzuda serdettiğim fikirler meydandadır. Sa
yın İnönü'ye, mevzuun iyi anlatılmadığı veya 
duyulmadığı... (C H. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler) 

FAZIL GÜLEÇ (Adana Milletvekili) — Za
bıtlarda var, utan: 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
müsaade buyurunuz çok rica ediyorum. 

TURGUT ARTAÇ (IKaris Milletvekili) — 
lözür dilemek değil, açıklamak lâzım. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Ben, reformlardan bahsederken Adalet Partisi
nin «Reformlar yapmış bir parti» olduğunu ifa
de ettim, zabıtlarda olması lâzımıdır. Bu cephe
den, «Demirıerin kardeşlerine yaptığı reform
lardan mı geldiniz?» cevabı söylenmiştir. O ar
kadaştan, «Bu şekilde hitabettim, bağırdım» 
demek suretiyle hakikati ortaya koymasını ri-
ıca ©diyorum. «Kardeşlerinden bahsetme» ke
limesi Cumhuriyet Halk Partisinin hitabıdır; 
mesele bu kısımdan gelmiştir, «'Demirel'in kar
deşlerine yaptığı reformlardan mı geliyorsu
nuz?» dedi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bıen ışu fikri daima muhafaza ediyorum. 

Bugün siyasete atılan, memleket (hizmetine ta
libolan vatan evlâtlarını karalamak, kötülemek 
İçin kötü niyet salhipleri her zaman böyle bir 
fikrin takipçisi olmuştur, höyle blir İsrarın ta
kipçisi olmuştur. 

IÖAHİT ANGIN (Çorum Milletvekili) — 
Halt etmişsin sen, halt etmişsin. 

(Çorum Milletvekili Cahit Angm, Adana 
Milletvekili Fâzıl Güleç, Van Milletvekili Fuat 
Türkoğlu ve Kütahya Milletvekili Ahmet Fuat 

Azmioğlu arasında karşılıklı sataşmalar, yer 
yer ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen yerlerinize 
oturunuz, bu şekilde müzakereye devam etmeye 
imkân yok. (Gong sesleri) Sayın grup yöneti
cileri, sayın İdare Âmirleri Başkanlığa yardım
cı olmanızı rica ediyorum. Müzakereye devam 
edebilmemiz için arkadaşlarımızın yerlerine 
oturmaları gerekmektedir. Bu bakımdan arka
daşlarımdan yerlerine oturmalarını hassaten is
tirham ediyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar; 

Konuşmamın mahiyetinin anlaşıldığını zan
nediyorum. «Demirel ve kardeşlerine reform
dan mı bahsediyorsun» sözünün karşılığında, 
memleket büyüklerine bu kabil sözler edilmek
tedir. Her hizmete talibolan için söylenmiş bir 
hayli siöz vardır; bunu ifade etmek istedim. 
Huzurunuzda şunu Söylemek istiyorum; - ba
ğırmalarınızın, çağırmalarınızın tesiri altında 
kalarak değil - inönü, memlekete hazmet etmiş 
bir vatan evlâdıdır; Demirel, memlekete hizmet 
etmiş bir vatan evlâdıdır. Bunları korumak su
retiyle ancak mileti ileriye götürmek mümkün
dür. Bu dedikoduların memleket kürsüsüne ge
tirilmemesini rica ediyor, hepinizi hürmetle se
lâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) — Al
dınız mı, aldınız mı? 

AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili )— 
ıSen aldın mı, sen aldın mı? 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, 
çok rica ediyorum. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına 

ıGörüşmekte olduğumuz mevzu üzerinde sa
yın üyeler kâfi miktarda görüşlerini açıklamış
lar ve konu aydınlanmıştır. 

IBu sebeple, kifayet takririnin oylanmasını 
rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
ıSayın Kargılı buyurunuz efendim. 

ISadece yeterlik önergesinin aleyhinde ko
nuşmanızı hassaten rica edeceğim. Elektriklen
miş havayı daha da gerginleştirmiyeceğinizi 
bilirim. (Gülüşmeler) 
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GELÂL KARGILI (içel Milletvekili) — Sa

yın Balkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ısayın üyeleri; 

Sayın Başkan, «Sadece yeterlik önergesinin 
aleyhinde konuşmanızı rica edeceğim» şeklinde
ki ikazlarını görüşmelerin başlamasından itiba
ren sadet dışına çıkan diğer konuşmacılara da 
yapmış olsalardı, ellbetteki şu andaki elektrik
li hava olmıyacaktı. 

BAŞKAN — Onları da ikaz ettim Sayın 
Kargılı. 

ICELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın 
üyeleri; 

Görüşmelerin başladığı andan itibaren Sa
yın İçişleri Bakanı tarafından Sıkıyönetimin 
uzatılması hakkında ortaya atılan iddiaların 
üzerindeki tartışmalara geçilmesi gerekirken, 
görüşmeleri saniyesi saniyesine takilbetmiş bir 
üye olarak gördüm ki, esas konu üzerinde ya
rım saatin ötesinde konuşulmadı ve bu millet 
kürsüsü parti içi, parti dışı karşılıklı münaka
şalara zemin edildi. Oysa, burada esas üzerin
de durulacak, konu, Sıkıyönetim gibi önemli 
!bir durumun Türkiye içerisinde iki ay daha uza
tılıp uzatılmaması hususunun görüşülmesi me
selesidir. 

Sayın İçişleri Bakanı, 200 e yakın insanın 
ihalen tutuklanmamış olduğunu ortaya atmış
tır. Sayın grup yöneticilerinin, bu iMyüz kilsi
nin ayaklanmasının, bu ikiyüz kişinin karşı koy
masının Devleti ve Cumhuriyeti tehlikeye dü
şürecek kadar büyük olup olmadığını tartışma
ları lâzımlgelirken ve bu hususun da Sıkıyöne
timle çok yakından ilişkisi (bulunmasına rağ
men, 15 - 20 cümlenin içerisinde yer almaktan 
başka Sıkıyönetimle ilgili her hangi bir şey gö
rüşülmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu millet kürsü
sünde herkes kendi meselesi üzerinde Sıkıyö
netimin uzatılması gibi bir konuyu araç ederek 
Söylemek istediklerini, birtakım kompleksleri
ni taifenin etmek sahasında konuşmuş; hattâ 
(bu konunun dışına çıkıldığı iddiasiyle bu kür
süye gelen bâzı insanlar dahi, sanki Anaya
sanın 64 ncü maddesinin değişikliği üzerinde 
açılmış bir tartışma varmış gibi, konuşmalarını 
saatlerce bu hususa hasretmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; böylesine ciddî 
bir konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

iböylesine bir boşluğa, böylesine bir sorumsuz
luk içine düşmesi ilerde bu Meclis zabıtlarını 
inceliyecek olanların hayrete düşmelerine se-
beboîacak, dikkatlerimi çekecek bir konuya... 

IBAŞKAN — Yeterliğin aleyhinde konuşu
nuz lütfen. 

OELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın 
üyeleri; 

Sıkıyönetim devresinde yürürlüğe İkonan 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ve 1481 sayılı 
Asayişe Müessir Bâzı Fiillerin önlenmesi hak
kında Kanun ile tahakkuk ettirilen Anayasa 
değişikliği neticeBinde, Türkiye'de gerçekten 
bir düzen değişikliği olmuş ve bu düzen deği
şikliği sonucunda da ülkemizde köklü bir "Sıkı
yönetim düzeni kurulmuş bulunmaktadır. Sı
kıyönetim devirlerinde huzur sağlıyacağız ge
rekçesiyle çıkarılan kanunlar ve tahakkuk et
tirilen Anayasa değişikliğiyle de Türkiye'de tek 
parti devirlerini dahi aratacak bir hürriyet
sizlik ve sessizlik havası esmeye başlamıştır. 
Düşünce ve basın hürriyeti üzerine şiddetli 
baskılar konularak, Türkiye sesi çıkarılmıyan, 
sesi kesilen bir ülke haline getirilmiştir. 

İşte bu nedenlerle, bulgun Türkiye'de Sıkı
yönetim idaresinin sadece 11 ilde bulunduğun
dan bahsetmek yanlıştır. Bugün Türkiye'nin 
sadece 11 ilinde değil, 67 ilinde Sıkıyönetim 
vardır ve Sıkıyönetim idaresi bütün Türkiye'yi 
kapsamaktadır. 

Alınan bütün kararlara rağmen, Sıkıyöne
tim dönemlerindeki tatbikat, Sıkıyönetimin ilâ
nını gerektiren gerekçeler paralelinde olma
mıştır. 

IBAŞKAN — Sayın Kargılı, lütfen yeterlik 
önergesi aleyhinde konuşunuz. 

OELÂL KARGILI (Devamla) — Bu husu
su, delilleriyle ortaya koyacağımızdan dolayı, 
yeterlik önergesini kabul etmeyiniz, ki, biz Sı
kıyönetimin ilânından itibaren, Sıkıyönetimin 
ilânı gerekçesiyle Sıkıyönetim tatbikatının ay
nı paralelde olmadığını; imkânlarının aynı ne
ticelerle kullanılmadığı olanaklarını, şartlarını 
ve delillerini burada ortaya koyalım. Sizler, Sı
kıyönetim gibi çok önemli bir meselede, bu me
seleye ayrılan 16 - 20 dakikanın haricinde ken
di konularınız üzerinde her türlü konuşmayı ya
parken, esas ciddî olan bu konuda bize zaman 
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veriniz ki, biraz Sonra artz edeceğim gibi bu 
konunun ciddiyetini ve üzerinde konuşulması 
gerektiği hususunu sizlere ispatlıyayım. 

Muhterem arkadaşlar; Sıkıyönetimin ilk ilâ
nında, ıSaym İ3çi§lerti Bakanı dört maddeye da
yanarak Sıkıyönetim ilânını huzurunuza getir
miştir: Aşırı sağ, aşırı sol, dikta heveslileri ve 
bölücülük gayretleri... 

Muhterem arkadaşlarım; bugüne kadar olan 
Sıkıyönetim tatbikatı, bütün bunları kökünden 
kazımış mıdır? Yoksa, Sayın Başlbakanm biraz 
evvel söylediği gibi, Sıkıyönetim mahkemeleri
ne idam talebiyle gönderilenler, haklarında ve
rilen kararları, Askerî Yargıtaym bozması se
bebiyle beraet mi etmişlerdir? 

Yeterlik önergesini kabul etmeyin ki, Sıkı
yönetim tatbikatı süresince, Sıkıyönetim ilânı 
için gerekçe olarak gösterilen olayların, tama
men aksi tahakkuk ettiğini ifade edebilelim. 
Yeterlik önergesini kabul etmeyin ki, esas ko
nu üzerinde konuşma imkânını bulabilelim. 

Muhterem arkadaşlarım; Sıkıyönetim ilân 
gerekçesinde, aşırı sağ faaliyetlerin, ülkemizi 
tehlikeli bir şekilde tehdidsttiğini açıklanmış 
olmasına rağmen; aşırı sağ faaliyetlerinden do
layı, Anayasa Mahkemesince partisi kapatılan 
ve hakkında, aynı eylemlerden dolayı dokunul
mazlığının kaldırılmasına dair sayısız dosyalar 
bulunan ve şu anda Türkiye'den kaçmış öldü
ğüne dair yaygın söylentiler olan ve aylardır 
Mecliste görünmiyen Sayın Konya Milletvekili, 
Anayasa Mahkemesince kapatılan Millî Nizam 
Partisi Genel Başkam Necmettin Erbakan hak
kında ne Hükümetin ve ne de Sıkıyönetim 
yöneticilerinin bugüne kadar her hangi bir 
takibe geçmemiş olması da çok dikkat çekici 
ve üzerinde ciddiyetle durmamız lâzımgelen 
bir nokta olduğu gibi; emakli 27 Mayısçı bir 
general ve Cumhurbaşkanı Kontenjanından se
natör seçilmiş olan bir kimsenin, tevkif edile
bilmesi gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldı
rılması ve Sıikıyönetim mahkemelerince tevkif 
edilmesi de dikkatleri çeken bir noktadır. 

Değerli arkadaşlarım; verilmiş olan yeterlik 
önergesini kabul etmeyin ki, sorumluluk duy
gusu içinde, iki ay önceden dünya literatürü
nü, geçmişteki bütün zabıtları ve Türkiye'de
ki bütün olayları kökenine kadar inceliyerek 
huzurunuza getirdiğimiz konuları siıae iletmek 
fırsatını bulabilelim. 

IBunun yanında, Sıkıyönetimin uzatılmasın
da ve uzatılmamasında Türk Milletinin, Türk 
vatanının ve Türk demokrasisinin uğrıyacağı 
zararların ve kazanacağı yararların neler olabile
ceğini ortaya koymak fırsatını bulabilelim. 

BAŞKAN — iki dakikanız kaldı, tamamla
yınız. 

GELÂL KARGILI (Devamla) — Saatlerce 
grup adına konuşanlar... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, usuldür bu, 
usuldür bu. 

GELÂL KARGILI (Devamla) — Burası, 
milletin kürsüsüdür. 

BAŞKAN — öbürlerinde konuşulur, bundan 
onlbeş dakikadır, usuldür bu. Sayın Kargılı, ne 
yapalım? Gönül istiyor, ısize söz vereyim, ama... 

GELÂL KARGILI (Devamla) — Olmadı. 
(Gülüşmeler) 

iBAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Kargılı, 
bitirin efendim. 

GELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş-
!kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın 
üyeleri; 

Bir memlekette huzursuzluğu önlemek, nıe 
Anayasa değişiklikleriyle, ne de Sıkıyönetimi 
uzatmakla mümkün olabilir. Bir memlekette 
huzuru Bağlamanın birtakım şartları, gerekçe
leri vardır. Dünyanın birçak memleketlerinde, 
Türkiye'nin karşılaştığı olaylarla karşılaşıl
makta; fakat o ülkelerin yöneticileri huzuru 
ısağlamak için ne Anayasa değişikliğine git
mekte, ne de Sıkıyönetim ilân etmektedirler. 
O memleketlerde, meselelere, gerçek ve sıhhat
li yönde çözüm yollan aranmakta ve bu yollar 
tatbikat sahasına ciddiyetle konularak huzur 
s ağlamaktadır. 

Memleketin huzurunun kaçmasının türlü 
nedenleri vardır. Türkiye Büyük Millet Meclis 
sinin sayın üyeleri; bugün Türk Milletinin 
içinde bulunduğu huzursuzluğun başlıca neden
lerinden birisi de, Devlet adamlarının, mevkile
ri uğruna inançlarını çiğnemiş olmalarıdır. Bu
nun bir örneği, birkaç gün önce bu Meclisler
de tecelli etmiş ve bir 27 Mayısçı tabiî senatör, 
kendisinin de emeğinin geçmiş bulunduğu 27 
Mayıs 1981 Anayasası değişikliğine, belki de 
sadece Bakanlığının bir müddet daha uzaması 
gayesiyle olumlu oy kullanmıştır. (Gürültüler.) 

[BAŞKAN — Zamanınız tamam. Sayın Kar
gılı, zamanınız doldu efendim, buyurun. 
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CELÂL KARGILI (Devamla) — Bir mem
lekette huzursuzluğun nedenleri... (Gürültü
ler) 

IBAŞKAN — Zamanınız doldu Sayın Kar
gılı. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Memleke
tin huzursuzluğu... ('Gürültüler) 

FEHMİ ALPASLAN (C. Senatosu Artvin 
Üyesi) — Sayın Başkan, olur mu bu? Burası 
Meclis. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletve
kili) — Sayın Başkan, oturt şu adamı yerine. 
(Gürültül'er) 

(Başkan, mikrofonu kapattı.) 
BAŞKAN — Sayın Kargılı, zamanınız dol

du efendim, lütfen. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ 

(C. Senatosu Tabiî Üyesi) — Söz istiyorum efen
dini. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hangi konuda söz 
istiyorsunuz? 

DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ 
(C. Senatosu Tabiî Üyesi) — Sayın hatip, Cum
huriyet Senatosunda verdiğim bir oy dölayısiy-
le, açıkça beni îma ederek sataşmada bulundu 
Bu hususta söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ 

(C. Senatosu TaJbiî Üyesi) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Bu kürsü, millet kürsüsüdür. Burada, istis
nasız her şey açık açık söylenmelidir; ama bu
rası, bir namus ve şeref pazarı değildir. Her 
namuslu ve şerefli insan, karşısındakinin de şe
ref ve namusuna, en az kendisininki kadar hür
met etmelidir. Aksi halde, şeref ve namus iddia
sında bulunamaz. (Bravo» sesleri) 

Ben Anayasanın verdiği bir hakka göre, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi ola
rak, Cumhuriyet Senatosunda vicdanımın ve 
mamusumun emrettiği istikamette oyumu kul

landım. Bu oydan dolayı, beni, kimse mesul ede
mez. Ben, Türk Milletinin bir evlâdı Mehmet 
Özgüneş olarak, hayatım boyunca, milliyetçi, 
vatanperver bir insan olarak, daima vicdanı
mın sesini dinlemişim'dir. Gerek Kurucu Meclis 
üyesi olarak, gerekse ondan evvel 23 sene Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin saflarında hizmet eder
ken, daima ve daima bu milletin bütünlüğünü, 
bu milletin faydasını ve menfaatini düşünmüş 
ve daima şeref ve namusuyla yaşamış bir inşa 
mm. 

Anayasa değişikliği için reyimi, müspet ola
rak kullandım. Anayasanın bâzı maddelerinin 
değişmesi lâzım geldiğine inanarak, değişmesi 
lâzım geldiğini bilerek, onun değişmesi için oy 
kullandım ve bunun da şerefli ve namuslu bir 
vazife olduğuna kaaniim. 

Ben değil, bundan dolayı vicdanının sesini 
dinliyenlere çamur atmak istiyenler utansın. 
iSaygılar sunarım. (Alkışlar,» «Ibravo» sesleri) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Hükümet tezkeresinde, Hükümet Kararna
mesiyle istenilen, Sıkıyönetimin iki ay uzatıl
ması hususunu kabul edenler... (C. H. P. sırala
rından «Sıkıyönetimin tarihini söylemediniz» 
sesleri) 

Tezkerede gösterilen tarih vardır efendim. 
Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. («26 Eylül» 
sesleri) 26 Eylülden başlamak üzere iki ay uza
tılmasını kabul edenler... Etmiyenler.. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul Milletve
kili) — Ret. 

CELÂL KARGILI (içel Milletvekili) — Ret. 
BAŞKAN — iki ret oyuna karşılık, Sıkıyö

netimin iki ay daha uzatılması kabul edilmiştir. 
. Vaktin gecikmesi sebebiyle Türkiye Büyük 

Millet Meclisi toplantısını kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20.10 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
İZ iNUl 151. 

23 . 9 . 1971 

Saat : 
1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — İsitanibuıl, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
İzmir, Eıslkişcıhir, Ankara, Adana, Haıtay, Diyar
bakır ve (Siirlt illerinde evvelce ilân edilmiş bu
lunan Sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılıra ası
na dair {Başbakanlık tezkeresi. (3/93) 

2. — Zonguldak eski Milletvekili Eıklrael Çe-
tiner'in, Enerji ve Talbiî Kaynaklar eski Ba
kanı Refet Sezgin 'hakkındaki önergesini inlce-
lemeikle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyo
nunun görev süresinin uzatılmasına dair Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi ı(9/3, 3/88) 

3. _ Zonguldak eski Milletvekili Eıcmel Çe-
itiner'in, eski Başbakan Süleyman Demirel, eski 
Ticaret 'Balkan'ları Ahımet Tüıfcel, Macit Zer en 
ve Saldık Telkin Müftüloğlu haklarındaki önerge
sini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev isürelsinin uzatılmasına 
dair Kondisyon Başkanlığı !teızkereısi (9/4, 3/89) 

4. —• Adana eski Milletvekili Kemal' Sarıilb-
raıhimioğlu'nun, Ticareit eısiki hakanları Saıdık Te
lkin Müiîtüoğlu ve Ahmet Türkei haklarındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturana Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sına (dair Komisyon Başkanlığı (tezkeresi '(9/9, 
3/90) 

5. —• İstanlbııl Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İçişleri eski Bakanı Faruk Saikan 'hakkındaki 
önergesini incelemekle 'görevli Soruşturma Ha
zırlık 'Komisyonunun görev süresinin uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı .tezkeresi (9/10, 
3/91) 

6. —• İçel Milletvekili Ceılâl Kargılı'nın, eski 
Başhakan Süleyman Demirel hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun .görev süresinin uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/15, 3/92) 

2, — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
ı3. — SEÇİMLER 

.1. — Zonguldak ©siki Milletvekili Bkmel Çe-
tiner'dn, Enıeı-ji ve Talbiî Kaynaklar eski Baka
nı Refet Sezgin 'hakkımdaki önergesini incele-

KLEŞIM 

Perşembe 
15,00 
| melkle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyo

nundaki laıcık üyeliğe seçim. (9/3) 
2. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-

ırahimioğlu'nunt, Ticaret eslki balkanları Sadık 
Tekin Müıtüoğlu ve Ahımelt Türkei haklarında-

j ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliklere seçim 
(9/9) 

'3. —• İçel 'Milletvekili Celâl Kargılı'nın, eski 
Başbakan Süleyman Demirel 'hakkındaki öner-
ıgesini incelemekle görevli Soruşiturıma Hazırlık 
Komisyonunldaki açık üyeliğe seçim. (9/15) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ ISORULAR 
5. _ . ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 
6. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 
1. — İstanlbııl Milletvekili Reşit Ülker'in, 

T. B. M. M. İçtüzüğünün Meclis Soruşturma 
Hazırlık komisyonlar iyi e ilgili 14 ncü maıdde-
ısinin 5 ve 7 nei fıkralarının değiştirilmesine 
'dair kanun ıteklifi ve Karıma İçtüzük Geçici Ko
misyonu raporu (2/3312) (S. Sayısı: 79) (Da
ğıtma tarihi: 16 . 7 . 1971) 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
1. —• 27 Mayıs 1960 tarihinden evvelki bâzı 

bakanlar hakkında evvelce yapılan soruşlturma-
mın yürütülmesi hakkında Başbakanlıktan iade 
olunan dosyalardan sonuçlandiirılamıyan (5) 
dosya için kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu (9/2) (Eski 'Ticaret Bakanı Sıitkı 
Yırealı hakkında) (S. Sayısı: 75) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 5 . 1971) 

2. —• Aydın eski milletvekili Reşait özarda'-
mn, Anayaısaya aykırı olarak, Devlet kalmu 
hizmetlerini yevmiyeli ve sıözleşmeii personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Ka-
ıninınunun 146 ncı maddesine uyduğu iiddiaisiyle, 

(Devamı arkada) 



eski Başibalkam Süleyman Demire! hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 5 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/5) (S. Sayısı: 76) (T>ağıtıma tarihi 
1'5 . 6 . 1971) 

3. — Kocaeli Cumhuriyet 'Scııaitosu Üycısi 
Fatma Hükmet İşımen'id, MİT i kanunsuz ey-
ilemleıre seıvlk etımek suretiyle görevini -kötüye 
kullandığı ve bu fiilin T. C. Kanununun 228 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle, Anaya
sanın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci 
ımaddesi uyarınca eski Başbakanı1 haıkllviında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair öneügesi 
ve 19 nuıniıa,ralı Soruşlturma Hazırlık Komisyo
nu raporu (9/19) (ıS. Sayısı: 77) (Dağıtma ta
rihi: 5 . 7 . 1971) 

4. —• İstanbul Milletvekili Eş ret D erinç ay'-
m, İstanbul Belediye Meclisinin, İsltanlbul yolu 
•güzaırigâhı ve Boğaziçi köprüsü tasdikli plânı ile 
bu plânı tadildi onaylıyan İmar ve İskân Ba-
ıkainlığının plânını değiştirerek tatbik etmesiyle, 
6735 sayılı İmar Kanununa aykırı hareket etti
ği ve istimlâkler ile açılacak Itaıztaıinat dâvaları 
dolay isiyle Devleti zarara uğratacağı, bu fiilin 
ise Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasiyle, eski Başibakan ve eski Ba
yındırlık Balkanı haiklkında Meclis soruşturması 

açılmasına dair önergesi ve 17 Numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/17) (ıS. 
.Sayısı: 78) (Dağıtma tarihi: 16 . 7 . 1971) 

5. — Cumhuriyet Senlaltosu Tabiî Üyesi Meh
met Öızıgüneş ve 14 arkadaşının, İslâm dininin 
çeşitli maksatlıarla istismar edilmesine müsama
ha ile görevlerini iıhmal ve suiistimal ettiği, bu 
fiilin ise Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
(maddelerine uyduğu iddiası ile, Başbakan ve es
ki Devlet Bakanı Refet Sezgin ile Devlet Ba
lkan'ı Hüsamettin Atabeyli halklarında Anayasa
nın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci 
ımaddesi gereğince Meclis Soıruştunması açılımıa-
isına dair önergesi ve 18 No. lu Soruşturma Ha-
•zırlılk Komisyonu raporu (9/18) (S. Sayısı: 80) 
Dağıtma tarihi: 9 . 8 . 1971) 

6. — Tralbzon Cumkuriyet Senatosu Üyesi 
Önün" Hocaıoğlu ile Konya Milletvekili Özel Ölç-
imeıı'in yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış ol-
iduğu kredilerin! temin edilişinde ve yatınım in
diriminden istif aide ettirilmelerinde 5 yıllık Kal
kınma Plânına aykırı hareket ettiği ve bu fiil
lerin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi 
kapsamına girdiği iddiası ile eski Başbakan 
'hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi ile 16 No. lu Soruşturma Hazır
lık Komisyonu raporu (9/16) (S. Sayısı: 81) 
(Dağıtma tarihi: 18 . 8 . 1971) 
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