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İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 

1. — İstanbul, Kocaeli;, Sakarya, Zon
guldak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, 
Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerinde evvel
ce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin iki 
ay süre ile uzatılmasına dair Başkanlık 
tezkeresi. (3/116) 

2. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nm, siyasî emniyet bakımından ağır bir suç
la muhakeme edilen kişilerin yurt dışına çık-
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Sayfa 
malarında görevini ihmal ve kötüye kul
landığı iddiasıyle Anayasanın 90 ncı, 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddesi uyarınca İçişleri Ba
kanı Ferit Kubat hakkında bir Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergıesi. 
(9/24) 32:34 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, İçişleri eski Bakanı Faruk Sükan hak
kındaki önergesini incelemekle görevli So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun görev 
süresinin uzatılmasına dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi. (9/10, 3/117) 34 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ad okunma]?: suretiyle yapılan yoklama so
nunda çoğunluk olmadığı anlaşıldığından Bir
leşim© saat 15,50'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Kemal Ziya öztürk Tufan D. Avşargü 
Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 

1 I * I-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Vehbi Meşhur (Amasya), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyfük Millet Meclisinin 1 nci Birleşik Toplantısını açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zoguldak, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyar
bakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bu
lunan Sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/116) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi vardır 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 25 . 9 . 1972 tarih ve 2-6/9675 sayılı 
yazımız. 

Memleketimizde uzun süreden beri gözlemle
nen çıkarcı çevrelerin tutumu ile anarşik nite
likteki eylem ve davranışların sadece kamu dü
zenli ve güvenliğini bozucu amaçlara yönelmiş ol-
tmayıp aslında ideolojik maksatlarla Devletin te-
ımel nizamına, yurt bütünlüğüne, vatan ve layik 
Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kal
kışma mahiyeti aldığını gösterir kesin belirtile
rin meydana çıkması nedeniyle, Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 124 ncü maddesi gereğince 

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, İzmir, 
Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyarbakır ve 
Siirt illerinde 26 . 4 . 1971 tarihinden itfibaren 
Ibir ay süre ile ilân edilen ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 25 . 5 . 1971 tarih ve 251 sayılı, 
23 . 7 . 1971 tarih ve 254 sayılı, 23 . 9 . 1971 
tarih ve 255 sayılı, 25 . 10 . 1971 tarih ve 258 
sayılı 24 .1 .1972 tarih ve 266 sayılı, 25 . 3 .1972 
tarih ve 270 sayılı, 24 . 5 . 1972 tarih ve 275 
sayılı, 19 . 7 . 1972 tarih ve 280 sayılı, 25.9.1972 
tarih ve 281 sayılı kararlarıyla ikişer ay uzatıl
ması kabul edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 
26 . 11 . 1972 tarihinden itibaren iki ay süre ile 
yeniden uzatılmasının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine arzı 23 . 11 . 1972 tarihinde Bakan
lar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğimin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

BAŞKAN — Tezkere, Genel Kurulun bilgi
lerine arz olunmuştur. 
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İçişleri Bakanı Sayın Ferit Kubat. Buyu
run. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
değerli üyeleri; 

Anarşik nitelikteki eylem ve davranışların 
sadece kamu düzenini ve güvenliği bozucu 
amaçlara yönelmiş olmayıp aslında ideolojik 
maksatlarla Devletin temel nizamına, yurt bü
tünlüğüne, vatan ve layik Cumhuriyete karsı 
kuvvetli ve eylemli bir kalkışma mahiyeti al
dığını gösterir kesin belirtilerin meydana çık
ması nedeniyle bundan 19 ay önce 26 . 4 . 1971 
tarihinde Hükümetçe ilân edilip Yüce Heyeti
nizce de onaylanan 'Sıkıyönetim, kararının 11 
ilimizde iki ay daha uzatılması gereğinin neden
lerini açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

(Sıkıyönetim kararının, bundan önce Yüce 
Heyetinizin kararı ile 9 defa uzatılması da gös
termiştir ki, 19 aylık bir Sıkıyönetim tatbika
tı, gerçekten de Devletin temel nizamına, yurt 
bütünlüğüne, vatan ve lâik Cumhuriyete karşı 
kuvvetli ve eylemli bir kalkışma olduğunu bü
tün delilleriyle tespit etmiş ve Sıkıyönetimin ne 
derece haklı nedenlerle ilân edilmiş olduğunu 
ortaya koymuştur. 

T. C Anayasasının 124 ncü maddesi Sıkıyö
netimi, olağanüstü bir yönetim biçimi olarak 
nitelendirir. Yurdumuz asıl olağanüstü şartla
rı hepimizin bildiği gibi 12 Mart öncesinde ya
şamış, buna karşılık Sıkıyönetim, ilân edildi-
ğından bu yana, bir yandan yurdumuzu böl
mek, parçalamak, Marksist ya da Teokratik bir 
düzen getirmek için çaba harcayanlara karşı 
gerçekten olağanüstü bir yönetim özelliği gös
termiş, diğer yandan kendi işi ile gücü ile meş
gul, yurt sever halkımız için huzur ve güven 
kaynağı olmuştur. Sıkıyönetimin, vatandaşla
rımızın çok büyük bir kısmı için huzur verici 
ve ferahlatıcı olmasının asıl ve gerçek sebebi 
yurdumuz için ne büyük bir tehlike olduğu 
her geçen gün biraz daha iyi anlaşılan anar
şistlere, Cumhuriyet düşmanlarına, Marksist 
Leninist ve Maoistlere ve Teokratik düzen 
hayranlarına göz açtırmamağıdır. Vatandaşla
rımız, bu güven içinde ve bu nedenle Sıkıyö
netimin olağanüstü niteliğini hissetmemektedir
ler. Bunun bir anlamı da, kıl payı kurtulduğu-
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muz büyük tehlikeyi vatandaşlarımızın gerçek
ten hissetmiş ve anlamış olmalarıdır. 

Olayları ve tehlikenin mahiyetini, en son 
tespitlerin ve bunlar üzerinde yapılan değer
lendirmelerin ışığı altında, bir kere daha özet
lemekte fayda görmekteyiz. 

Evvelâ, Sıkıyönetim öncesinde nasıl bir teh
like ile karşı karşıya idik; bunu tam olarak 
teşhis ve tespit etmeliyiz. 

Türkiye'de 12 Mart öncesinde tam kıvamı
nı bulan olaylar. 1961 Anayasasının vermiş ol
duğu geniş hürriyet havasından yararalanan ve 
kökü ve esas yönetimi dışarıda bulunan bir züm
renin özellikle 1961 yılından bu yana geliştir
diği, yurdun bütünlüğünü bozmayı, Devletin 
temel nizamını yıkmayı ve yerine Marksist - Le
ninist ve Maoist rejimi, tek kelime ile komü
nizmi hâkim kılmayı amaç edinen ve tam an
lamı ile beynelmilel komünizm taktiğine göre 
yürütülen şiddet hareketlerinin en önemli saf
hasını teşkil etmiştir. 

Dış kaynaklardan beslendiği anlaşılmış bu
lunan bu zümrenin Türkiye'yi, gelişime değil, 
değişime iten bilinçli çabalar; bilmeyerek, hat
ta tamamen millî, Atatürkçü bir yolda ilerle
diğini zanneden, hakikatte ise komünizmin ağı
na düşmüş bulunan bir kısım derneklerin, ku
ruluşların ve aydınların da yardımları ile yur
dumuzu uçurumun kenarına kadar getirmiş bu
lunuyordu. Bölücü ve aşırı akımlara kendileri
ni kaptırmış olanlar yurt bütünlüğünü bozma, 
layik ve demokratik Cumhuriyeti yıkma yarı
şında âdeta amaç birliği içindeydiler. 

Bu hedefe varmak için aşırı solun Türki
ye'de ta'kibettiği strateji de, beynelmilel nite
liktedir ve çeşitli ülkelerde, o ülkelerin özelliği
ne göre çok az farklarla hemen aynen uy
gulanmıştır. 

Bu stratejinin esası, işçi ve köylülerin ön
cülüğünde, silâh zoru ile komünist iktidarı ya
ratmaktır. Bunu sağlamak için Türkiye'de ge
nellikle ihtilâlci şiddet yolu benimsenmiş, bu 
yolla Hükümetlerin acze uğrayacağı, Devletin 
temel nizamının süratle yıkılacağı kabul edil
miştir. 

Bu amaç ve stratejiyi, fiilen eylemlere katı
lan ve lider durumunda bulunanların ifade ve 
yazıları da, aralarında ufak tefek farklılıklar 
bulunmakla beraber, teyidetmektedir. 
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Bir aşırı solcunun düşüncesi şudur : 
«27 Mayısta sosyalist bir devrim için 

uygun bir vasat yoktur ve sosyalist bir kadro 
da mevcut değildir. Halbuki bugün vasat ha
zırdır, hem de sosyalist bir kadro mevcuttur. 
O halde ordu darbeyi yapmalı, sosyalist bir 
kadroyu işbaşına getirmeli ve sosyalist devrimi 
Silâhlı Kuvvetlere dayanarak zorla gerçekleş
tirmelidir.» 

Önde gelen bir militan yine şu sözleri sarf 
etmiştir: 

«Silâha sarılarak karşınıza çıkan ben ve 
devrimci arkadaşlarım, Türk hailkmın ve dünya 
halklarının mutluluğu için bu eylemlere teves
sül ediyoruz. Bizler iktidara sahibolduğumuz-
da siz ve sizlerin safında olan 7 - 8 milyon ki
şiyi içimiz sızlayarak yok edeceğiz.» 

Operasyonlarda müsvedde olanak ele geçen 
'Türk Halik Kurtuluş Partisi, Türk Halk Kur
tuluş Cephesi tüzüğünün bir maddesinde şöyle 
denilmektedir. 

«Türk Halk Kurtuluş Partisi, Türk Halk Kur
tuluş Cephesine üye olabilmek için Marksist, 
Len'inist bir formasyona sahibolunacak, parti 
içinde verilecek görevler kabul edilecektir.» 

Türk Halk Kurtuluş Partisinin fikriyatını 
ve takibettiği stratejiyi gösteren bir belgede şu 
satırlar yer almaktadır: 

«Partimizin çizgisi, Marksizm - Leninizmin 
dünyanın ve Türkiye'nin şartlarına uygulaması 
sonucunda çıkmış olan, uluslararası devrimci 
hareketin çizgisidir.» 

«Partimiz yeni sömürgecilik çağında dünya 
ve Türkiye halklarına karşı enternasyonal ve 
millî görevini yerine getirme savaşında gerilla 
savaşını temel almıştır.» 

Yine bir operasyon esnasında ele geçirilen 
«ihtilâlin yolu» ve «Türk Halk Kurtuluş Partisi-
sinin devrim stratejisi» başlıklarını taşıyan bir 
belgede şu pasajlar yer almaktadır: 

«Emperyalizmin tahakkümüne ve karşı dev
rimin şiddetine karşı silâha sarılmaktan başka 
çare yoktur. Partimiz, kurtuluşun yolunu hal
kın silâhlı savaşında görmektedir. Kurtuluş 
Savaşımızın bugünkü biçimi gerilla savaşıdır.» 

«Partimiz halk savaşının bu .aşamasında şe
hir gerilla savaşını temel almaktadır.» 

«Büyük şehirlerde yürütülen gerilla sa
vaşı : 

1. Halk kitlelerine hainlerin yönetiminin 
ne kadar kof ve çürük olduğunu gösterecek
tir. 

2. Her an patlamaya hazır bir volkan gibi 
kıvılcım bekleyen halk kitlelerine vurduğu yer
den ses çıkartabilecek, zalimleri cezalandıracak, 
kendi devrimci diktatoryasını kurabilecek nite
likleri taşıyan bir teşkilâtın var olduğunu gös
terecektir. 

3. Partimizi çeşitli tecrübelerden geçirerek 
halkın savaşçı örgütü olma yolunda sağlamlaş
tıracaktır.» 

«Savaş örgütü, savaş meydanlarından çıkar. 
Savaşın ikinci aşaması, gerilla savlasının yurt 
çapında yayılması, şehir gerillası yanında kır 
gerillasının başlatılması aşamasıdır.» 

Nurhak dağlarında teşkilâtlanma ve eyle
me geçiş ile ilgili olar.-tk bir militanın yaptığı 
açıklama şöyledir: 

«Kır hareketine tevessül etmiş olan Sinan 
Cemgil ve arkadaşları kıstırılıp öldürülmemiş 
olsalardı Güneydoğu - Anadolu'da Türk Halk 
Kurtuluş Ordusu olarak kendimizi kabul etti
recektik ve kurtarılmış bir bölgenin sahibi ol
duğumuzu ispat ettiğimiz anda bize en yakın 
devrimci örgütlerden (Filistin Demokratik 
Halk Kurtuluş Cephesi ile Filistin Halk Kur
tuluş Cephesinden) yardım alınacak ve dolayı-
sı ile işbirliği yapılacaktı.» 

Kendi ağızlarından ifade edilen ve yazılı 
belgelerle açıkça ortaya konulan bu stratejinin 
uygulamaya geçirilişi hepimizin bildiği eylem
leri oluşturmuştur. 

Kendilerine Türk Halk Kurtuluş Partisi, Türk 
Halk Kurtuluş Cephesi, ya da Türk Halk Kur
tuluş Ordusu gibi adlar takan, amaçları yuka
rıda da belirtildiği gibi tamamen aynı, ancak 
bu amaca ulaşmada takibedilen yollarda küçük 
farklar bulunan bu iki grubun giriştiği eylemle
ri, hafızaları tazelemek bakımından şöylece bir 
özetlemek isterim. 

Türk Halk Kurtuluş Partisi, Türk Halk 
Kurtuluş Cephesi eylemleri: 

Şubat 1971 Ankara Küçükesat Ziraat Banka
sı soygununu, 

Mart 1971 İstanbul Erenköy Türk Ticaret 
Bankası soygunu, 

Nisan 1971 Istambul Mete Has - Talip Ak-
soy'un kaçırılması, 
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»Mayıs 1971 İstanbul - İsrail Başkonsolosu 
Efraim Elrom'un kaçırılıp öldürülmesi, 

Mayıs 1971 Sibel Erkan'ın rehine alınma
sı, 

Kasım 1971 Kartal - Maltepe Askerî Ceza
evinden firar olayı, 

Mart 1972 üç İngilizin kaçırılıp öldürülmesi 
(Kızıldere olayı). 

Türk Halk Kurtuluş Ordusu eylemleri; 
İstanbul'da, 
*Oeak 1971 Philips, Şirketinden tehdit yolu 

ile para alınması, 
Ocak 1971 Çapa Yüksek Öğretmen Okuluna 

dinamit atılması, 
Şubat 1971 Rumelihisarmdaki bir evden si

lâh çalınması, 
Mart 1971 Selâmiçeşme Akbank Şubesinin 

soyulması, 
.Nisan 1971 Hakan Duman'm kaçırılması, 
Nisan 1971 Gaziosmanpaşa İş Bankasının so

yulması, 
ıMayıs 1971 Unkapanı Ziraat Bankası Şube

sinin soygunu. 
Ankara'da; 
Ocak 1971 Emek İş Bankası Şubesi soy

gunu, 
Şubat 1971 üç Amerikalının kaçırılması, 
iMart 1971 Kepekli köyünde dört Amerika

lının kaçırılması, 
Nisan 1971 El Fetilh'ten silâh getirmeleri ve 

yakalanmaları, 
Mayıs 1972 iSayın Jandarma Genel Komu

tanına suiikast yapılması, 
Mayıs 1972 THY na ait Boğaziçi yolcu uça

ğının Sofya'ya kaçırılması. 
Bu eylemlerle ilgili olarak Yüce Heyetinize 

çeşitli vesilelerle izahat verildiği için burada 
tekrardan kaçmıyorum. Bu eylemlerin hepsi de gü
venlik kuvvetlerimizin bilgili ve fedakârca çalışma
ları sonucu aydınlığa kavuşturulmuş, faillerinin 
büyük bir çoğunluğu ölü veya diri olarak ele 
geçirilmiştir. 

Teker teker baktığımızda bir dereceye ka
dar zabıta vakıaları gibi görünen bu eylemler, 
yukarda açıklanan amaç ve strateji çerçevesin
de incelendiğinde Türkiyemizin nasıl bir ka
ranlık uçurumun kenarından döndüğü daha ko
laylıkla anlaşılmaktadır. 

Anarşik ve yıkıcı eylemlerin büyük çoğun
luğunu oluşturan bu iki grup dışında bir de 

Proleter Devrimci Aydınlar Dergisi etrafında 
toplanan ve kurdukları teşkilâta Türkiye İh
tilâlci İşçi Köylü Partisi adını veren bir grup 
da aynı amaç etrafında terörcü ve aceleci ey
lemlerden kaçınarak uzun devrede etkisi ola
bilecek faaliyetlere girişmektedir. 

Kitleler üzerinde propaganda ve bilinçlen
dirmenin lüzumuna inanan ve bunu savunan 
bu grup kendi dergileri yanında İşçi Köylü Ga
zetesi ıl)e Türk Solu Dergisini de ellerine ala
rak her üç dergide de Marksist - Lenlinist -
Maoist felsefeyi kitlelere tanıtmaya ve benim
setmeye çalışmışlardır. 

Bunların yaptıklarını ve yapmak istedikle
rini yine kendi ağızlarından ve kendilerine ait 
belgelerden nakledelim: 

Yayınlarda fiilen görev almış bir sanığın 
ifadesi şudur: 

«Yayınlarımız işçi - köylü ve gençliğe hi-
tabedebilecek gibi kaleme alınırdı. Birinci 
aşamada teoriyi, ikinci aşamada Rus devrimini, 
üçüncü aşamada Büyük Çin devrimini tanıt
mak gibi bir yayın politikamız vardı.» 

Diğer bir sanık da şöyle diyor: 
«Proleter Devrimci Aydınlık ve İşçi Köy-, 

Ilü Gazetesinin yazı kadroları aynı binada ça
lışırdı. Bu binanın altında bulunan ve Türk 
Hukuk Kurumuna aidolan konferans salonu 
toplantı mahalimizdi. Burada kadrolara Mark
sizm ve Leninizm tanıtılır. Sovyetler Birliği 
ve Çin devrimleri üzerinde bir seri konferans
lar düzenlenirdi.» 

Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisi, yukar
da belirtilen legal yayınlar kapatıldıktan sonra 
yeraltında gizlice basılıp dağıtılan Şafak der
gisi ve Şafak broşürleri ile yaymlanmı sürdür
müş ve işçi köylü ve gençlik kesimlerini kendi 
düşünceleri doğrultusunda bilinçlendirmeye 
gayret etmiştir. 

Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisinin ta-
kibetmek ve varmak istediği hedef ve yolu ken
di tüzük ve programlarından alınan şu pasaj
lar açıkça göstermektedir. 

«Program madde 16. — Her hareketimiz 
uluslararası proleteryamn büyük önderleri 
Marks, Engels, Lenin, Stalin'im ihtilâlci yolun
da mücadele vermiş olan Şefik Hüsnü'lerden 
devraldığı kızıl sancağı, Türkiye işçi ve köy
lülerinin elinden daha yükseklere kaldırmak 
azmini bütün halkımıza açıklar. Türkiye Ko-

— 5 — 
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ımünişt Partisinin gerçek mirasçısı olduğunu 
ilân eder.» 

«Program madde 37. — Sosyalizme giden 
esas yolda, önümüzdeki görev demokratik 
halk rejimidir. Hareketimliz, işçi köylü itti
fakına dayanan halkın diktatörlüğünü kur
maktır.:» 

«Program madde 38. — Demokratik halk 
ihtilâli, Marksizm - Leninizm - Mao Çedung 
düşüncesi ile ve halk savaşı yolunda zafere 
ulaşır» 

«Program madde 58. — Hareketlimiz ulus
lararası kızıl bayrağın altında saf tutarak sa
vaşmaya kararlıdır.» 

Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisi, prog
ramında belirttiği bu hedefe varmak için Tür
kiye Çapında geniş bir örgüt kurma çabasına 
girişmiştir. 5 il komitesinden teşekkül eden 
Doğu ve Güneydoğu Anadolm bölgesi, 2 il ko
mitesinden teşekkül eden Ege bölgesi ve İs
tanbul ve Ankara il komiteleri bu örgütü oluş
turmaktadır. Partinin bir merkez komitesi ve 
bunun altında da siyasî büro bulunmaktadır. 
Bölge ve il komiteleri altında da özel görev 
hücreleri bulunmakta, bu hücrelerde hizmet 
görenlere muhafız adı verilmektedir. 

Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisinin ko
münist ülkelerde görülen gönüllü birliklere 
benzer teşkilâtı da bulunmaktadır. Bunlar ih
tilâlci işçi, ihtilâlci köylü, [ihtilâlci gençlik bir
likleridir. 

Nisan ve Mayıs 1972 aylarında Söke'de ve 
diğer bölgelerde yapılan operasyonlarla Türkiye 
İhtilâlci İşçi Köylü Partisinin en önemli mili
tanları yakalanmışsa da, ikinci derece militan
lar örgütü ellerine alarak bu partinin devamı
nı sağlamaktadırlar. Halen Almanya'da bu
lunan önemli bir militan, bu partinin faaliyet 
merkezini bu ülkeye kaydırmış görünmektedir. 

Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisinin ulaş
mak istediği hedef içlin nasıll bir çalışma içinde 
olduğunu ve hangi noktaya kadar girmiş bu
lunduğunu gösteren şu örnek, içinde bulundu
ğumuz tehlikeyi yeteri derecede açıklayacak
tır. 

Bir operasyon esnasında, bir Şafak yayın 
hücresine baskın yapıllmış ve çeşitli zararlı mad
deler yanında ipek - naylon karışımı kumaş 
üzerine basılmış Kari Marks, Engels, Lenin, 

Stalin ve Mao Çedung'a ait .binlerce büyük 
boy resim bulunmuştur. Bu resimleri niçin 
bulundurdukları sorulmuş, «Bunlar bizim ihti
lâlimizin bayraklarıdır. İhtilâl gününde Türki
ye bunlarla donatılacaktır..» cevabı alınmıştır. 

Komünist tedhişçiler, halkın ümitsizliğe 
düşmesi ve Devletin yıkılışını çabuklaştırmak 
aımacıyle yürüttükleri diğer eylemler yanında 
millî servetimizi teşkil eden önemli tesislere çe
şitli yollarla saıbotajlar da yapmışlardır. 

1970 yılından bu yana vukua gelen bu sabo
tajlardan özellikle Kültür Sarayının yakılması, 
Marmara yolcu gemisinin batırılması ve Emin
önü araba vapurunun yarı batık hale getirilme
si gibi olaylar gerçekten de halkı dehşete dü
şürmüş, hele uzunca bir süre gerçek failleri tes
pit edilememesi endişeyi büsbütün artırmıştır. 

Ancak yapılan bir seri operasyonlar sonunda, 
her üç olayın da, dış kaynaklardan para yardı
mı alan ve aynı kişilerden kurulu bir sabotaj 
ekibi tarafından düzenlendiği ve icra edildiği 
anlaşılmış ve bu sabotaj ekibinin elemanlarının 
önemli bir kısmı yakalanmıştır. Böylece bu sa
botaj olaylarının da baştan beri açıklamaya ça
lıştığım belli amacı gerçekleştirme ile ilgili bir 
komünist oyunu olduğu anlaşılmış bulunmakta
dır. 

Ayrıca sabotajlarla ilgili olarak yapılan ope
rasyonlar sırasında, anarşistlerin, yurdumuzun 
gözbebeği olan İstanbul'da, yüz milyonlarca lira 
sarf edilerek yapılmakta olan Boğaz köprüsünü 
uçurmak için hazırlık yaptıkları ortaya çıkarıl
mış ve bu mıenfur teşebbüs önlenmiştir. 

Yurdumuz, bilindiği üzere stratejik ve jeo
politik önem yönünden dünyanın en müstesna 
yerlerinden biri üzerinde bulunmakta, bu du
rum tarih boyunca parçalanmak ve çeşitli ideo
lojik ve politik entrikalara sahne edilmek is
tenmesinin en önemli sebebi olmaktadır. Mi-
sak-ı Millî sınırları içinde millî bütünlüğe ka
vuşturduğumuz bugünkü topraklarımız bile bö
lünmek ve parçalanmak istenmektedir. 

Millet birliği ve yurt bütünlüğünü bozmak 
ve parçalamak, bu suretle Devletimizi zayıfla
tıp içinden çökerterek, Marksist, Leninist, Mao-
ist rejimi kolayca yurdumuzda da uygulamak 
isteyenler, bütün tarih boyunca beraber olduğu
muz yurttaşlarımızın bir kısmını kendi mel'un 
hedeflerine alet etmek istemişlerdir. Ancak bir 
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taraftan halkımızın millî şuuru, diğer taraftan 
Sıkıyönetimin zararlı faaliyette bulunanların 
büyük bir kısmını tespit edip yakalayarak hak
larında dava açmaları, bu yöndeki çabaları za
yıflatmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin sayın üyeleri; 

Buraya kadar bir kısım faaliyetlerini çok 
özetle belirtmeye çalıştığımız anarşist örgütle
rin bazı yabancı örgütlerle irtibatlı olarak ça
lıştıkları ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Esasen programları, tüzükleri, yazıları ve 
ifadeleri ile bu durumu kendileri de kabul ve 
teyidetmektedirler. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde anarşistler ta
rafından kullanılan propaganda malzemeleri 
biribirlerine benzemekte, anarşistlerin aynı mer
kezlerden beslendiği anlaşılmaktadır. 

'Anarşistlerin Filistin gerilla örgütleri ile 
olan ilişkileri ise herkesçe bilinmektedir. Filis
tin gerilla kampları Müslim Töre gibi Türkiye' 
de eyleme katılan pek çok azılı militanın eğiti
minde önemli rol oynamıştır. Bu eğitimin yal
nızca gerilla metotlarına inhisar etmediği, Mark
sizm, Leninizm ve Maoizm'in teorik ve pratik 
doğrultusunda olduğu da malumdur. 

Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisinin ya
kalanan bir lideri ifadesinde, amaca erişme iste
ğinin mantıkî bir sonucu olan ve artık varlığın
dan kimsenin şüphe etmediği bu ilişkileri şöyle
ce açıklamaktadır -. 

«Partimiz, Marksizm, Leninizm ve Maoizm' 
in eşitlik temelinde ve enternasyonal çizgisinde 
bütün ülkelerin Marksist, Leıninist partileri ile 
dayanışma prensibini esas almıştır.» 

Aynı kişi yurt dışına yolladığı bir militana 
da, dünyanın bütün Marksist, Leninist, Maoist 
partileri ile yukarda belirtilen esas çerçevesin
de enternasyonal dayanışmayı gerçekleştirmesi 
için talimat verdiğini söyledikten sonra, «İlişki
lerde öncelikle siyasî ve ideolojik çizginin tanı
tılması, Türkiye'deki mücadeleye ilgi çekilmesi, 
karşılıklı görüş ve yayın teatisinin ve maddî 
desteğin sağlanmasını kararlaştırdık.» demek
tedir. 

Halen bazı ülkelerde faaliyette bulunan çe
şitli dernekler, Türkiye'den kaçmayı başarmış 
olan militanların etkisi ve iltihakı ile tek cephe 
halinde birleşme çabasını sürdürmekte ve ger

çekten de birleşme yolunda başarılar elde et
mektedirler. Dış ülkelerde bir parti gilbi faaliyet 
gösteren bu dernekler Türkçe ve yabancı dilde 
yayınlar yapmakta, uygun gördükleri talebele
ri eğitmekte, bilinçlendirdiği militanları, yetiş
tirdiği teorisyenleri belli görevlerle Türkiye'ye 
sevk etme çabasındadır. Bunlar çeşitli ülkelerin 
komünist partileriyle de temas kurarak, bunla
rın Türkiye aleyhine propaganda yapmalarını 
sağlamaktadırlar. 

'Görülüyor ki ; devletleri içeriden çökerte
rek Marksist bir düzen değişikliği sağlamak 
için beynelmilel komünizm literatürüne geçmiş 
ve pek çok ülkede uygulama alanı bulmuş olan 
bütün yöntemler son 3 - 4 yıl içinde Türkiye'de 
de uygulanmış ya da uygulanmak istenmiştir. 

1961 Anayasasının sağladığı özgürlükten ge
niş ölçüde yararlanılarak; 

— Muhtar üniversiteler, gençlik teşekkülle
ri, işçi örgütleri, ordu ve emniyet kuvvetleri 
arasına sızmalar olmuş, 

— Bu kuruluşlar mensuplarını tahrik edici 
masumane sebepler ileri sürülmüş, perde arka
sından yürütülen tahrik ve taktiklerle masuma
ne istekler için girişilen hareketler yönünden 
saptırılarak rejim aleyhtarı bir eylem haline 
dönüştürülmüş, 

— Bu tür faaliyetler için gerekli her türlü 
destek sağlanmış, 

— Kandırılmış gençler eğitilerek anarşist ve 
militan olarak yetiştirilmiş, 

— Normal hayatın felce uğraması için ilk 
bakışta haklı gözükebilen tahriklerle işçilerimiz, 
saf ve temiz yurttaşlarımız, özellikle profesyo
nel anarşistlerin öncülüğünde bu eylemlere itil
miş, -

Amme hizmeti gören binalar işgal edilmiş, 
kamu hizmetlerinin normal cereyanı sekteye 
uğratılmış, 

— Ülkede güven duygusu bırakmamak, va
tandaşları huzursuz kılmak için şiddet hareket
lerine girişilmiş, 

— Bankalar soyulmuş, adam ve uçak kaçı
ranlar birbirini takibetmiş,-sabotajlar yapılmış, 
bombalı tedhiş olayları yaratılmış, suikastler 
düzenlenmiş, 

— Bütün bu çabalarla halkın huzur ve sükû
na olan ihtiyacı istismar edilerek, Marksist bir 
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zararlı faaliyetleri görülenler yakalanıp taah-
kemelere sevk edilmektedir. 

Bu operasyonlardan bahsederek sabrınızı 
tüketmemek için aşırı sağ akımın hangi nok
taya kadar gelmiş bulunduğunu iki örnekle 
açıklamak istiyorum. 

1971 yıh başlarında İstanbul'da bir derneğin 
konferans salonunda 3,5 saat süren bir konfe
rans verilmiştir. Beş profesörün ve üniversiteli 
gençlerin de içinde bulunduğu 1500 kişilik bir 
topluluğun izlediği bu (konferansta, Türk ımıilli-
yetçiliğine, Atatürk inkılâplarının tümüne, 
özellikle layikliğe ve harf devrimine, Atatürk'ün 
şahsına ordumuzun subay zümresine korkunç 
hücuımılar yapılmış, banda alman bu konuşımıa 
Anadolu'nun her yanma gönderilıereik, kahve
hanelerde, toplantı salonlarında saf ve temiz 
duygulara sahip vatandaşlarımıza dinlettiril-
miştir. Bu, fır&at buldukları zaman neler yap
mayı arzuladıklarının küçük bir örmeğidir. 

Vereceğim ikinci örnek, aşırı sol'tun aşırı 
sağ akınlar içine girme çabası ile ilgilidir. 

Bir operasyon esnasında, bir öğrencinin 
üzerinde hem Mao hem de 'Süleymancılıkla il
gili not ve kitaplar bulunmuş ve bu kişinin 
hem Süleymancı hem de Mao'cu olduğu anlaşıl
mıştır. Ayrıca ıevi arananı bir profesörün ev
rakı arasında kamıinizm ile Müslümanlığı bir-
Teştinmıe çabalarına ait bir etüd bulunmuştur. 
Bir çok sağ derneklere komünistler bu yolla 
sızmaktadırlar.. 

Sayım Başikan, TBMM'nin 'Sayın üyeleri; 
Türlkiiyelmdz, yukarıdan beri özetlemeye çalıştı
ğım aşırı akımların eylem ve çabaları ile sü
rüklendiği, gerçekten dehşet verici ortamdan 
19 ay içinde bugünkü huzur ve sükûn ortamı
na gelmiş bulunmaktadır. Bu noktaya elbette-
ki kendiliğinden gelinım)emiştir. 

19 aylık sıkıyönetim tatbikatının adlî yömi 
hakkında vereceğim) izahat bu huzur ortalmtma 
hangi yoldan, ne gibi sonuçlar elde edereik geç
tiğimizi gösterecektir. 

Sıkıyönetim askerî mahkemelerinde açılan 
dava sayısı 1842 dir. Bunlarla ilgili sanık ade
di 3336 yi bulmaktadır. Açılan davaların 1047 
si mahkûmiyetle 377'si ise beraetle neticelen-
imıiş, diğerleri devam etmektedir. 

diktatörlüğün temelini atmaya uygun bir or
tam yaratılmak istenmiştir. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin sayın üyeleri; 

Baştan beri yaptığımız açıklamalardan da 
anlaşılacağı gibi, aşırı sol Türkiye'de maddî 
manevî çok büyük tahribat yapmıştır, hâlâ da 
•bu tahribata devam istidadı göstermektedir. 
Ancak milletimizin karakteri ve gelenekleri bu 
tehlikeyi belli bir sınır içinde tutmada ve önle
mede yardımcı olmaktadır. 

Diğer taraftan aşırı solun yaptığı gibi ted
hiş hareketlerine ve anarşik eylemlere başvur
malarına rağmen, aşırı sağ akımların tehlikele
rini de hiç küçümsememek gerekir. Aşırı sağ 
akımlar, Devletimizin sosyal, ekonomik ve hu
kukî temel nizamlarını şeriat esaslarıma dayan
dırmak, layikliği .ortadan kaldırmak ve böylece 
Anayasamızda belirtilen temel Devlet nizamını 
değiştirmek amacını gütmektedir. 

Aşırı sağ akımlar bugün için 12 Mart öncesi 
eylemlerini durdurmuş görünümündedir. Ancak 
bu görünüşe aldanılmamalıdır. Zira bu durgun
luğun altında köklü, sabırlı ve temkinli bir olu
şum içine girmekte, taraftarlarını artırmakta, 
teşkilâtını kuvvetlendirmektedirler. Bazı yer
lerde toplanan 4 - 15 yaş arasındaki çocuklar, 
medreselerde müspet ilimden yoksun, çağın 
modern anlayışına tamamen zıt bir şekilde en 
iptidaî bir tarzda ve gizli olarak güya dinî eği
time tabi tutulmakta, buralarda genç dimağlara 
Atatürk inkılâplarıma aykırı olarak uygar ve 
layik düzenimizin teokratik esaslara göre değiş
tirilmesi fikri aşılanmaktadır. 

Halen gizli olarak faaliyet gösteren teşki
lâtlı akım ve tarikatların en önemlileri Nurcu
luk ve Süleymancılıktır. Bunlar amaçta çok az 
farkla birleşmekle beraber birbirlerine de can 
düşmanı durumundadırlar. Esasen tarikatçılı
ğın bütün tarih boyunca geleneği de bu olmuş
tur. Mezhep ayrılıklarının nasıl bölücü ve ayı
rıcı sonuçlar verdiği, tarihî bir gerçek olacak 
herkes tarafından bilinmektedir. 

Bu aşırı akımlar, bilindiği gibi, Mâm Dev
leti ve birliği kurmayı amaç edinen yabancı ku
ruluşlar tarafından da desteklenmekte ve bun
lardan yardım görmektedir. 

Bütün bu çabalara karşı devletimiz ^bette
ki uyanık bulunmakta, yapılan operasyonlarla 

Halen sıkıyönetim komutanlıkları emrinde 
bulunan askerî ceza ve tutuk evlerinde 1135 
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kişi tutuldu bulunmaktadır. Ayrıca devam edem 
operasyonlar nedeniyle sıkıyönetim koımutan-
lıiklarmca gözaltında tutulan sanık sayısı da 84' 
tür. 

Yurdumuzun 19 ay ilcinde bu günkü huzur 
ortamıma gelmesinde vatan ve millet aşkıyfle, 
feragat içinde, hayatlarını hiçe sayarak feda
kârca çalışan başta sıkıyönetim komutanları 
ve ilgilileri olmak üzere bütün güvenlik kuv
vetlerimize huzurunuzda şükranlarımı arz et-
ımıelktıen büyük bir zevk duymaktayım. 

Bu uzun maruzatımla, son iki yıldır bugün
kü Anayasa düzenini ve rejimimizi yılkarak ye
rine Marksist ya da Teokratik bir yönetim 
düzenini hâkim kılmak için girişilen eylemle
ri, amaç ve stratejileri ve uygulamaları ile önü
müze senmıeye çalıştım. Hareketin beynelmâllel-
liği, Türkiye'nin her tarafına yayılmış yeraltı 
faaliyetleri, geniş kitleleri kandırma ve hareket
lere itme çabaları, çağımızın bütün dünyada, 
örneklerini oluşturduğu tipik bir soğuk harp 
hali içinde bulunduğumuzu ortaya koymakta
dır. 

Son iki yıllık eylemler yıllardanberi yeral
tında, yerüstünde, yurt içinde, yurt dışında ya
pılan hazırlıkların sonucu olmuştur. Bu kadar 
yaygın ve geniş, o nispette de devleti yıkmada 
kesin kararlı, gözü dönmüş düşmanlarla, hem 
de bizden görünen, içimizden olan, kandırılmış 
düşmanlarla hiç tortusu kalmayacak şekilde 
savaşmak ve kesin galebe sağlatmak elbettelki 
kolay değildir ve Ikolay oümaımaktadır. Türki
ye'de gösterilen bütün çabalara rağmen, hâlâ 
sabotajlar yapılabilmekte, hâlâ uçaklar kaçı-
rılaıbilmekte, hâlâ duvarlara kendi mel'un emel
lerini dile getiren yazı ve afişler asılabilmekte, 
hâlâ yeraltı faaliyetleri sürdürülebilmekte ve 
kitap içine bo/mballar yerleştirilip muayyen mer
kezlere gönderilmek suretiyle suükastler tertip-
ılenehilmebtedir. 

Bunlara, son günlerin bir kaç olayını örnek 
olarak gösterebiliriz : 

22 Ekim 1972 günü Türk Havayollarının 
102 sefer sayılı Truva Jöt Uçağı, içinde Öl yol
cu ve 10 mürettebatla Yeşilköy Hava alanın
dan 07.00'de Ankara'ya müteveccihen hareket 
ettikten 10 dakika sonra, uçak 'içimde bulunan 
silâhlı 4 anarşist tarafından Bulgaristan'ın 
Başkenti Sofya'ya kaçınlmıştıır. 

Truva uçağını Sofya Havaalanına indireni 
anarşiirtler, uçaik ve yolcuların (serbest bıra-
ıkılması için bazı taleplerde bulunmuşlarsa 
da, Hükümetimıiziin azimilii ve kararlı ituıtumu 
sonunda 'isteklerinin hiçbirisi gerçekleşmeden 
Bulgar Hükümetine iltica ederek uçak ve yol
cuları serbest bırakmışlardır. 

Anıkara - Balhçe&vler Cumhuriyet Lisesin
de öğrenim gören subay gocuklarını, okula 
gidip geldikleri servis otobüsü ile 'birilikte 
kaçırarak fidye karşılığı serbest bırakmayı ta
sarladıkları tespit edilen 4 Iklişi 23 Eklim 1972 
günü suç delilleriyle birlikte yakaüanıaraik 
tutuklanmışlardır. 

14 Kasım 1972 günü saat 14,30 sıralarında 
Kızılaydaki Amerikan Haberler Merkezine 
gönderilen bir kitap iç'inde patlayıcı mad
de yerleş'tiniTdiği tespit edillmiş ve >müessüf bi)r 
olaya nıeydan verilmeden bunlar zararsız ha
le getirilıniiıştir. Yapılan incelemede, kaim ciltli 
bir Mtaibın iç sayfalarının tamamen oyuldu
ğunu ve içine, Mtabm açılması Ihalinde pat
layacak bir mekanizma ile dinamit ıl'okumları 
ve üç adet pil yerleştirildiği anlaşılmıştır. So
ruşturma devam etmekltiediir. 

Türkiye İhtilâldi İşçi Köylü Partisi iadlı; 
amaç, strateji ve faaliyetleri yukarıda açıkla
nan illegal örgüt militanlarından ıen önemlile
ri ele geçirildikten sonra, başlangıçta yaka
lanamayan bu örgüte mensup miMtanlann ay
nı strateji ve takitiklere uygun olarak ideollo-
jik eğitilme devam letmek, silâhlı eylemleri! 
sürdürmek ve çeşitli yayın faaliyetlerde bu
lunmak üzere «İhtilâlci Gençlik Birliği» adı âl-
tılda yeni bir örgüt kurdukları tespit edilmiş 
ve 19 - 20 Ekim 1972 günlerinde yapılan bdr se
ri operasyonlar sonucu 6 kişi suç delilleriyle 
'birlikte yakalanmıştır. Soruşturmalar devam 
etmektedir. 

Ayrıca Telistin ıgerillla leğitim 'kampların
da yetiştirilmiş çok sayıdaki anarşistin, grup
lar hallinde, hudut ve sahillerimizden sızma 
teşebbüsleri ve tedhiş hareketlerinde kullap 
nılian silâhlanın gizli yolllardan yurda sokul
ması çabaları devam etmektedir. Ancak sıkı
yönetimin ve güvenlük laıvvetlerimiziin aralık
sız devam ettirdiği ciddî tedbirlerle buına 

I meydan vorilmıemekıtedir. 
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Bunlara ilâveten bu gece vukubulan bir 
olaydan da 'kısaca bahsetmeyi vazife adde.tr 
m,ekteyim,, 

iTaunceli'nde 12 Kasımı. 1972 günü öğretme
min lelvilne (iki şahııs gelmiş uyanık köylüleri-
rnıliz (tarafından bu şahıslarım (iyi 'maksatla ol
madıkları tespit edilmiş ve mahallî zabıtaya 
haber verilmiştir. ZaJbıtanm ısüreıklli takibi 
somunda o höllgeden uzaklaşma imkânı ıbula-
mayan bu anarşist iki şahıs dün gece, 2I3Jİ1.1972 
akşamı Ovacık'm Yalmanlar köyünde bir eve 
iglirdlikleri, yine uyanık köylülerimiz ve va-
tandaışllaırımız .tarafından tespit 'edilmek su
retiyle zabıtaya Ihaiber verilirmiş ive zabıtanın 
hareketli 've yerinde müdahallesilylıe evdeki iki 
anarşist kıstırılmış, teslim olmaya zorlanmış 
ve ikendilerü hu bölgeye lamarşizimi teşvik ve 
bunu lidare etmek üzere gönderildiklerini iti
raf etmişlerdir. Bu şahıslardan hıirisi Hasan 
öülmez, Nişantaşı Özel Eczacılık Fakültesi 
2 neti sınıfında 3425 sayılı öğrenci olup 1950 
'Tunceli doğumludur. İkincisinin üzerinde hü
viyeti bulunmamış. Kendi beyanına göre hü
viyeti, Kırklareill Lüleburgaz ilçesi lise l'den 
ıtenk Mümtaz Çevrik'tir. 

'Bunların üzerinde 2 al boımibası, 1 av tüfe-
ğıi ve fişekleri, 1 şişe .gazyağı ve fitil ve üzenin
de kapsülü ıbulunan fümye, telsiz yerine kul
lanılan 1 radyo bulunmuştur. Kendileri adlî 
işlem yapılmak üzere Ddiyarlbaikır Örfi idare 
Kumandanlığına tellim edilmek üzeredirler. 

«Bütün bu örneklerden anllaşılmafctadir ki, 
hâlâ yera'üt'ı faaliyetleri ve örgütlenımıeler de
vam etmekte, anarşistlerin, bu mezbuhane te
şebbüslerle, topraklanmak ve ha,rekete geç
mek için fırsat ve zemin kolladıkları açıkça 
belli olmaktadır. 

(VarıImak istemen hedefim büyüklüğü, bu
nun gerçekleştirilmesi içlin sürdürülen iç ve dış 
çjabalar, malî destekler, (bu yönde yıllarca sü
ren hazırlıklar ve bütün (bunlardan oluşan 
hareketin yaygınlığı düşünülecek olursa bu 
ımezbu'hane .gayretleri tabiî 'karşilamalk gerek
mektedir. Girişilen her eylem güvenlik kuv-
vfetlerimizce takibedilmekte, meydana çıka
rılmakta, faillerinin büyük bıir (kısmı yaka
lanmaktadır. Bu başarılı operasyonlar, sizle
rin de «müşahede ettiği gibi eylemleri her ge
çen 'gün biraz daha aza'lmaiktadır. Ancak ey

lemlerin azalması haltta sona ermesi bile daha 
bir süre tedbirlerilmiizin çözülmesini gerektir-
memelıi, 'bilâkis içte ve dışta, yeraltında fırsat 
kollayan düşmana .başarı imkân ve ihtimali 
vermemek üzene uygun yeni tedbirler alın
malıdır. Hükümetimiz alınması gerekli bu 
itledbir-leri peyderpey huzurunuza geıtirmekte-. 
dir. 

Sıkıyönetim, Anayasamızda da ifade edil
diği gibi, elibette ki bir olağanüstü yönetim 
usulüdür ve geçicidir. Hükümetimiz bir taraf
tan son iki yıldır iğinde bulunduğumuz ola-. 
ğanüstü şartları, 'yukarda da belirttiğim ça
balarla, normale döndürmek «için çalışırken 
diğer «taraftan normal yönetime geçmenin hu
kukî hazırlıklarını da <tamamjlama!k için gay
ret sarf .etmektedir. Anarşik olaylarla (ilgili en 
önemlli davaların bitirilmesi içim her türlü 
takdirin fevkimde olarak sarfedilen gayret
ler ve Güvenlik Mahkemeleri teşkili için yapılan 
çalışmalar Yüksek Heyetimizce de bilimımek-
te ve taikibedilmektedir. Normal yaşama dü-
zenimlizin sağlanması ve geçirdiığimiiz kor
kunç günlerin bir daha tekerrür etmemesi için 
gerekli olan şartlar yerine getirilir getirilmez 
Hükümetimiz elbettıekd sıkıyönelt'imin uzatıl
ması teklifi ile huzurunuza ^gelmeyecektir. 

Sözlerime başlarken de 'belirtmeye çalıştı
ğım gibi vatan ve milletlimizin, ımfillî bütünlü
ğümüzün ve Anayasal rejimimizin düşmanı 
olan aşırı sol ve aşırı sağ eylemciler için kor
kunç bir kâbus gibi görünen sıkıyönetim, 
aslında bu niteliği nedeniyle, vatansever Türk 
.milletinin huzur ve güven kaynağı olmakta
dır. 

.Süratle • kaüıkımmak ve milletçe yaşamla dü
zeyini artırmak mecburiyetinde olduğumuz 
bir devrede, kalkınmamızı engellenmek iste
yen fırsatçılara ve anarşistlere imkân verme
mek içlin, buigünikü huzur ve .güvenliğimizin en 
önem;lil âmili lolan sıkıyönetimin yukardan be
ri açıkladığım nedenlerlle (11) «ilimizde iki ay 
daha uzanılmasının gerekli olduğuna Hüküme
timiz (inanmakta ve hu inancı paylaşacağınıza 
emjin bulunmaktadır. 

Bu inancıımızı Yüce Heyetinizin «takdir ve 
tensiplerime arz eder, saygılarımı sunanım. (M. 
G. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sıkıyönetimin 2 ay daha uza
tılmasına mütedair teskere üzıeırlinde grubla-
rı ve şahısları adına konuşmak isteyen sayın 
üyeleri arz ediyorum,. 

Grupları adına; M. G. P. Grubu adına Muğ
la Milletvekilli Sayın Maralla 'Akarca, D. P. Gru
bu adına Trabzon Mülletvekilli Sayın Necati 
Çakıroğlu, C. P. Grubu iadına İstanbul Millet
vekili Saym Sezai Orkunt; şahısları adına 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sayın 
Tayfun Sökmen, İstanbul Milletvekili Sayın 
Mehmet Ali Aybar, Tokat MiillLeltivekilB Sayın 
Hüseyin Abıbas söz >a!lmış bulunmaktadırlar. 

İlk söz M. G. P. Grubu 'adına Saym Muallâ 
Akarca'nındır, buyurun. 

M. G. P. GRUBU ADINA MUALLÂ AKAR
DA (Muğla Milletvekili) —, Sayın Başkan, Tür
küye Büyük Millet Meölisiinlin sayın üyelerini; 

11 ililmüzde illân edilen sıkıyönetimin uza
tılması ile ilgili Hükümet teklifi üzerinde Miti
li Güven Partisi Grubunun görüşünü kısaca, 
arz etmek üzere huzurunuza gelmiiş bulunuyo
rum. 

Anayasanın 124 ncü ımaddie&i uyarınca, 26 
Nisan 1971 tarihinde ilân edilmiş olan sıkıyö
netim Türkiye Büyük Millet Meclisince muh
telif zamanlarda uzatılmak suretiyle bugüne 
gelinmiştir. 

Güvenlik kuvvetlerimizin uyanık, kararlı 
ve tgüçlü tutumları ve azıimli çalışmaları sa
yesinde, Devlet ve -millet bütünlüğü muhafa
za edilerek, vatandaşlarımızı huzura kavuştur
ana yollunda, hedefe her gün biraz daha yak-
laşılımıştur. 

Bununla (beraber ilcimde bulunduğumuz du
rumun 'henüz, özlenen ve istenen Mr düzeye 
ulaşamadığı da biir ıgerçektir. Bugünkü olum
lu .görüntüye rağmen, hür demokratik rejimi
mize ive Cumihuriy etimiz e yönelen yılkıcı, bö
lücü, anarşik faaliyetler henüz tamamen ber
taraf edilmemiş, sıkıyönetimdin ilânını gerek
tiren şartlar ortadan kailkmamıştır. Ellbette 
bumun iiçin 'bir zamana ihtiyaç vardır. 

1968 - ,1969 yılından bu yama, aktif eyle
me d'önüşen komünist kışkırtma hareketleri1, 
•mitingler, kanunsuz grevler, sakak gösterileri, 
ühtilâl provaları, iadam kaçırma, suikast ter
tipleme, silâhlı sokak çatışmalarının yanı sıra, 
millî servetimizlin önemlli tesis ve vasıtalarına 

I çeşitli yollarla yapılan sabotajlara ilâveten 
bugün uçak kaçırma alaylarııyle 'devam <edil-
meik "üstenmektedir. Son uçak kaçırma olayı 
da ^göstermiştir iki, sıkıyönetimce abanmayan 
bazı anarşistler eylem, fiçimdedirleır. 

(Davaların bir kısmı karara bağlanmış, bir 
I kısmı (ise halen devam etmektedir. Yapılan 

resmî açıklamalara göre, 'bugüne kadar yak-
j laşık olarak 3 878 sanığı kapsayan 771 dava 

dosyası ele alınmış, sanıklar hakkında Askerî 
I (Savcılıkça soruşturma açılmış, hâlem mahke-
I melerde 416 dosya işlem görmektedir. 

T. B. M. M.' nıin sayın üyeleri, 
Demokratik rejimimizi dalha çok güçlen

direcek tedbirler henüz tamamlanmamış, mem
leketin içinde bulunduğu şartlar aütında, bir 
zaruret haine geldiği genellikle kabul edilen 

I bazı Anayasa değişiklikleri henüz .geırçekleş-
j memilş, Devlet Güveriliik Mahkemeleri kuru-
I luşu henüz sağlanamamıştır. 

Bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriye
tinde hiç kimse kanunen tabi olduğu mahke-

I medeın başka bir merci önüne çıkarılamaz; an
cak, Devlet güvenliği aleyhine olan ve kanun
la belli edilecek bazı ağır suçların işlenmesi 
halinde, suçlular hakkında süratle hüküm te
sis edecek Güvenlik Mahkemeleri teşkil 'edil
mesi, ağır şekilde bozulmuş olan huzur ve gü
ven duygusunun teslisi ilcin zaruridir. 

Hiç şüphe yak ki, Devlet hayatında anar
şinin yeri yoktur. Anarşi her şeyden önce hür 
yaşamayı, kuşkusuz ve korkusuz yaşamayı im
kânsız kılar. Milllî Güven Partisi bugüne kadar 
olduğu 'gilbi anarşiyi kesiklikle önleyecek çok 
yönlü ıtiedbirlerin kür demokratik düzen için
de lalınmasım istemekte ve bu tedbirleri des
tekleyeceğini ifade etmektedir. 

Bütün bu tedbirlerin yanımda 'Cumhuriyet 
ve rejim düşmanları karşısında, Atatürkçü, 

I milliyetçi, vazdf e şuuru ve valtan sevgisiyle mü
cehhez îbir gençlik yetiştirmek ve tüm »millet
çe inanç ve iman dolu bir şuura ermek, Ata
türk devrinde olduğu gilbi yeniden milliyetçi 
ruh ve görüşü thâkim kılmak zaruridir. 

Sayın arkadaşlarım, 

iTürkiye'nin irfan ordusu yabancı ideoloji 
sızmalarını kendi içinden söküp atmalıdır. Mill
lî Eğitim kurumlarımızı mutlaka milRîyetçii 

I ve Atatürkçü 'kuşaklar yetiştiren irfan yuva-
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•lan halime getirmeliyiz. Her derecedeki okul
larımızı vie üniversitelerimizi aşırı akımların 
serbest propaganda alanı haline getirmeye ça
lışan militanların tasallutundan kurtarmak lâ
zımdır. 

(Memleketimizin sıkıyönetime ihtiyaç du-
yulmaksızın, normal şartlar altında idaresini 
mümkün kılacak çok yönlü tedbirler yanın-
Ida özel'likle siyasî hayatımızı, parlamanter 
demokrasiyi gölgelemeyecek seviyede yürüt
meye çalışmalıyız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak da 
'kendimize düşen tarihî sorumluluğun idraki! 
içinde vazife ifa (edeceğimizden emin bulun
maktayım. 

(Sayın üyeler; , 
(«Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletkıdiir» te

mel flikni ve 'onun neticesi olan Büyük Millet 
Meclisi asırlar sonunda büyük mücadelelerle 
erişilmiş bir merhaledir. Türkiye Büyük Mil
let Meclisıi asla yıpratılmaması gereken millî 
müesseselerin hasında geilir. Bu müesseseyi 
ayakta tutmak hür seçimlerle mümkündür. 
Endişesiz ve teminatlı bir .seçilme normal sü
re içinde gildilmiesi şarttır. 

iŞunu unutmamalıdır iki, kızıl tehlikeye kar
şı koymak ve tehlikeyi bertaraf etmek, şuur
laşan ve tüm mllletçıe ıbenlimısenen bir müca
dele yanında, mutlaka, ekonomik güçOeınmeyi, 
kalkınmayı, asgarî 'bir 'hayat seviyesine ulaş
mayı, sosyal adaletin tahakkukunu gerektir
mektedir. Komünizmıe ve yoksulluğa karşı mü
cadeleyi birlikte yürütmeliyiz. 

Türk toplumunun huzuru, Türik Devleti
nin tehlikelerden korunması için alınacak her 
ciddî tedbirle beraber olduğumuzdan, Millî 
Güven Partisi grupları olarak, sıkıyönetimin 
2 ay uzatılması- hususunda olumlu oy kullana
cağımızı arz ederim. 

Bütün sıkıyönetim görevlilerine ve Türk 
Güvenlik Kuvvetlerinin fedakâr mensupları
na samimî takdirlerimizi ve başarı dilekleri
mizi sunar, Yüce Heyetinizi grubum adına say-
giyle selâmlarım.:» (M, G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — D. P. Grubu adına Sayın Ne
cati Çakıroğlu. 

D. P. GRUBU ADINA NECATİ ÇAKIROĞ
LU (Trabzon) — Sayın Başkan, T. B, M. Mec
lisinim sayın üyeleri; 

;26 . 4 . Iı971 tarihlinde bir ay süre ile ilân 
edilip, T. B. M. Meclisinin 28 . 4 . 1971 tarihli 
Birleşiminde .onaylanan Sıkıyönetimin 10 ncu 
defa iki ay süre ile tekrar uzatılması bahis, 
konusudur. Bu konuda Demokratik Parti Gru
bunun görüşünü arz ve izah etmek maksadıy-
le huzurunuzda (bulunmaktayım, 

Geçen İki ayıluk sürenin ortaya koyduğu 
ve üzerinde önemle durulması gereken bazı hu
suslara; sıkıyönetimim uzatılması teklifi mü
nasebetiyle temas etmek zaruretini hissetmek
teyim. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanunu 13 . 5 . 1971 tari
hinde kalbul edilmiş ve 15 . 5 . 1971 tarihli Res
mî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmliş-
tir. Bu kanunun; «Sıkıyönetimin sona erme
si halinde Sıkıyönetim Askerî mahkemelerinin 
yetkisi» başlığını 'taşıyan. 23 mcü maddesine 
göre, «Sıkıyönetimin sona ermesi halinde, sı
kıyönetim komutanlıkları inezditnde kurulan 
askerî mahkemelerin ve mahkemeler mezd'in-
deki askerî savcıların yetkileri sona erimez. 
Askerî mahkemeler ve askerî savcılar sıkıyö
netim bölgesindeki bir kıta komutanının veya 
asıkerî kurum amirinin nezdinde eldeki işlere 
münhasır olmak üzere faaliyetlerine devam 
ederler.!» 1402 sayılı Kanunun bu hükmü, Ana
yasa Mahkemesinin, 14 Ekim 1972 tarihli Res
mî Gazetede yayınlanan kararı ile tptal olun
muştur., 

Anayasa Mahkemesinin hu iptal kararı, Res
mî Gazetede yayınlandığı 14 Ekim 1972 ta
rihinden beri yürürlüktedir. Şu hale nazaran, 
sıkıyönetim kalktığı takdirde, sıkıyönetim mah
kemelerinin! vazifeleri ide sona erecektir. Bu 
durum, bugün önemle üzerinde duracağıımız 
bir mesele yaratmıştır. Bu mesele şudur; sıkı
yönetim kalktığı takdirde, sıkıyönetim malhke-
melerinin de vazifeleri sona -ereceğine göre, 
sıkıyönetim mahkemelerinin ve savcıların elin
de bulunan dosyaların ve işlerin akıbeti ne 
olacaktır? 

Sıkıyönetimin biran evvel kalkmasını iste
yen, başka niyetleri yoksa bu sualin cevabı
nı vermek mecburiyetindedirler. Bu noktada, 
biz, Demokratik Parti olarak fikrimizi daha 
evvel muhtelif vesilelerle ifade ettiğimiz gibi 
bu defa da açıkça 'belirtmek liislteriiz. 
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(Sıkıyönetim, normal bir idare tarzı değil
dir. Sıkıyönetim normal bir idare tarzı olma
makla beraber Anayasa muvacehesinde meşru 
bir idare tarzıdır. Yani bir Anayasal 'müesse
sedir. Türkiye'yi normal Anayasa nizamına 
kavuşturmak isteyenler, sıkıyönetimin biran 
evvel kalkmasını sağlayacak şartları da hazır
lamak ve yürürlüğe koymak mecburiyetinde
dirler. 

Bu itibarla sıkıyönetimim biran evvel kalk
masını isteyenler, sıkıyönetimim kalktığı tak
dirde, Sıkıyönetim, Mahkemelerinim ve savcı
ların elleıiindeki dosyaların ve işlerin akıbe
timi düşünmek ve tâyin etmek zorundadırlar. 

Biz bütün bu sebeplerle Devlet Güvenlik 
M'ahkemıeİeniınin kurulmaiSinı ve 'işlemesini za
ruri görmekteyiz. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, 
hür demokratik nizam ve vasıfları Anayasada 
beErtilen Cumhuriyetin aleyhine ve son Türk 
Devletinin doğrudan doğruya güvenliği ile il
gili suçlara bakmakla görevli Devlet Güven
lik Malhkemelllerilnıin kurulmasını zaruri gör
mekteyiz. Kurulacak olan bu mahkemeler sı
kıyönetim kalktığı zaman ıSıkıyönetlim Mah
kemelerinin baktığı davalara ve işlere bakma
lıdır. Ancak kurulacak olan bu mahkemeler, 
mazide hazin izler ve yaralar bırakan Yüksek 
Adalet Divanı ve istiklâl mahkemeleri gibi 
mahkemeler olmamalıdır. 

Türkiye'de faaliyetini devam ettirmekte 
olan teşkilâtlanimış sol ve aşırı sol bir yandan 
sıkıyönetimin kalkmasını isıterken, bir yan
dan da Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurul
masına cephe almış durumdadır. Bunlarım ni
yetleri belfllidlir. Bunlar Türkiye'yi tekrar anar
şinin ve neticede komünizmin kucağına at
mak istemektedirler. Sıkıyönetimin biran ev
vel kalkmasını samimiyetle isteyenler, Ana
yasa ve hukuk içinde çalışacak Devlet Güven
lik Mahkemelerinin kurulmasına taraftar ol
malıdırlar. (D. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri) Komünizmi, faşizmi ve anarşizmi getirme
ye matuf fiilleri önlemıek içtin buna zaruret 
vardır. Hür Demokratik Parlamanter nizamı 
korumak ve Türk milliyetçiliğinden hız ve il
ham alarak insan hak ve hürriyetlerini, mil
lî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplu
mun huzur ve refahını gerçekleştirmek için 
buna lüzum vardır. 

Demokratik Parti, olağanüstü hallerin bi
ran evveli sona ermesini samimiyetle arzu et
tiği içindir M, Devleti kuvvetlendirecek Ana
yasa müesseselerine ve tedbirlere «Evet» de
mektedir. 

Partilerarası Anayasa Komisyonunda gö
rüşülmekte olan Anayasa değişikliklerinin bu 
sebeple biran önce gerçekleşmesini istemekte
yiz. 

Demokratik Partînin mensupları taa 1901 
den beri devamlı surette 1961 Anayasasındaki 
boşlukların mevcudiyetini belirtmişlerdir. Bi
zim senelerdir illeri sürdüğümüz bu görüşler, 
o zaman bizi türlü ithamlara tabi tutanlar ta
rafından da ancak bugün kabul edilmektedir. 

Demokratik Partinin «Millî Devlette ülküsü
nü gerçekleştirmek için yaptığı diğer teklif
ler, bugün bazı çevreler tarafından yadırgan
maktadır. Ama biz, ıer geç bu tekliflerin de ka
bul edileceğine inanmaktayız. 

Türk milliyetçiliğinden hız ve destek alan 
«Millî Devleti» gerçekleştirmek ve 'ebediyete 
kadar yaşatmak iğin yaptığımız tekliflerin 
kabul edilmesinden başka çare de yoktur. 

Açıkça belirtmek istediğimiz diğer bir hu
sus da şudur : 

Bazı yetkili şahıslar, siyasî parti liderleri 
ve hatta mesul Hükümet, sıkıyönetimin vazi
felerini kolaylaştırmak ve sıkıyönetimin biran 
önce sona ermesini sağlayacak yerde, sıkıyö
netim arabasının tekerine taş koymaya devam, 
etmektedirler. 

Bir partimin geneli başkanı, sıkıyönetimin 
tasarruflarının dar tutulmasını, suçluların bir 
kısmının takib edilmemesini açıkça beyan et
miştir. Bu beyanları hukukla, ciddiyetle bağ
daştırmaya imkân yoktur. Geza, bür cemiyetin, 
o cemiyetin nizamını bozanlar için uyguladığı 
meşru bir müeyyidedir. Suçluların bir kısmı
nın müsamaha ile karşılanması teklifinin ifa
de ettiği mânâyı anlamaya imkân yoktur. Suç 
ve suçluilarsa takip ve cezaya tabii olacaklar
dır. Aksimi iddia etmek, devleti inkâr etmek 
demektir. Lütfen hatırlayınız; Türk cemiyet 
kuvvetleriyle ve jandarması ile saatlerce, sa
vaş halinde bulunmuştur. Bu kimselerin bir 
kısmı masum addedilecek ve himaye edilecek. 
Yak böyle şey. 

Böyle bir düşünceyi masum bir teklif ka
bul etmeye imkân varandır? Böyle teklilfler-
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le ortaya çıkanlar gaflet içinde değillerse, 
mutlaka bir art niyet ve hesap içinde hareket 
etmektedirler. Bu .art niyet mıillet ve anemle-
keit yararına değildir. 

,Bugünkü gazetelerde yer alanı, istanbul 
iSııkıyönıetim yetkililerinin açıklamaları ibret
le okun/malıdır. (D. P. sıralarından «Bravoı» ses
lenil) 

Kültür Sarayını yakanları, Marmara ve 
Eıminlönü vapurlarına sabotaj yapanları, İstan
bul Köprüsüne sabotaj hazırlayanları, bun
ları manen ve maddeten destekleyenleri hi
maye etmek, masum addetmek, 'bunlarla büır 
dermek değil mildir? 

12 Mart muhtırası güçlü, kuvvetli ve inandı
rıcı bir Hükümet istemiştir. Maalesef 12 Mart ' 
tan sonra kurulan hükümetlerin hilçbiri bu va
sıfta olamamıştır. 

Halen iş başında bulunan ve buhrandan çık
tığı sanılan veya öyle addedilen Sayın Melen 
Hükümetli de maalesef hilçıbir zaman 12 Mart 
Muhtırasının öngördüğü vasıfta, kuvvetli, inan
dırıcı ve güçlü olamamıştır ve olmasına da im
kân yoktur. 

ıSaym Melen biraz da kendi beyan ve dav-
ranışlarıyle kendi Hükümetlini zaafa düşür
müştür. 

ıSaym Melen, 30 Ekim 1972 tarihli gazete
lerde yayınlanan beyanatında, Cumhuriyet 
Hailk Partisi Bakanlarını Hükümetten çekti
ğinde ilstıifa edeceğini açıkça belirtmiştir. Bu
gün Hükümetin adet itibariyle iki büyük aya
ğından birisi kırılmış vaziyettedir. Cumhuri
yet Halik Partisi bakanlarını Hükümetten çek-
mişitiir. 

Hükümıetin diğer ayağını teşkil .eden siya
sî teşekkül, Hükümetin iş başında kalıp kal
maması konusunda sarih hiçbir şey söyleme
miştir. Bu vaziyet karşısında mevcut Melen Hü
kümetini inandırıcı ve kuvvetli bir Hükümet 
saymaya ümkân varmadır?! 

;I2 Mart'tan beri ısrarla tekrar ettıiğimâz bif 
ıgörüşün yemi! bir teyidini görmekteyiz. Israr
la söyledik. Paritdlerüstü Hükümetlin Anayasa
da yeri yolktur. Böyle hükümetlerin uzun ömür
lü olmasına, inandırıcı ve itimat telkin edilci 
vasıflar taşımasına da imjkân yoktur. Her me 
kadar ıSaym Melen, hukukçusu Duiverger; şahit 
göstererek partilerıüsıtü Hükümetin izahı içjin 

gerekçe arıyorsa da, Sayın Melenen şahit ola
rak gösterdiği Duvergerin memleketimıiz için 
öne sürdüğü modeli hatırlatmak gerekir. Mem
leketlimiz bu modele müstehak değildür. 

Türküye, gerii kalmış memleketler için biçi
len mıodelllerle değil, Batının ıkabuıl ettiği hür 
demokratik parlamaınter nizamla ildare edil
meye layik bir memlekettir. 

Partiilerüstü hükümetlere katılan ve bun
lara güven oyıı verip bunları .ayakta tutanlar, 
şimjdii paribilerüstü hükümetlere inanımadukla-
rınıı söylemektedirler. Bir yandan partilerüs-
tü gibi Anayasada yerli olmayan hükümetlere 
katılacaksınız, böyle hükümetler zaafa uğra
dığında ise bunlara 'karşı 'olduğunuzu söyle
yeceksiniz. Fakat yine de bunların devamına 
imkân vereceksiniz. Tarih ve millet huzurun
da çelişkili durumu izah etmıeye imkân yok
tur. Bu durumu' Büyük Millet Meıclisıiımizin ve 
Türk Milletinin şaşmaz sağ duyusuna ve tak
dirlerine ibretle arz ediyoruz. 

Bize göre 12 Mart sonrası buhranlarının 
asıl sebebi burada yatmaktadır. Sayı ilbibany-
le liktidar olması ve Hükümet kurmasa gere
ken teşekkül ve şahıslar, taşıdıkları zaaflar do-
layısıîyle, iktidar olamamakta ve Hükümet ku-
ramamaktadırlar. Bu suretle buhranların se
bebi ve âmlilli olmaktadırlar. Bu durum de
vam ettikçe, memleketimizin buhranlardan kur
tulmasına imkân yoktur. 

,Sılkıyönetiim münasebetiyle temas etmek is
tediğimiz diğer önemli bir konu da şudur: 

(Mîllet Meclisinin 20 . 111 . 1972 tarihli Bir
leşiminde Kurucu Meclis ve seçim konusunda 
'enteresan tartışmalar olmuştur. Arkadaşımız 
Sayın Özer Ölçmen'in 17 . 11 . 1972 tarihlinde 
Yüce Millet Meclisine getirmiş olduğu bu ko
nu, hayli enteresan hususlariın ortaya çıkma
sına vesile olmuştur. 

Parlamentoda adedi fazlalığı ellinde bu
lunduran parti liderleri, seçimlerden bahset
mişlerdir. Gerçeikten demokratik nizamda, 
buhranları seçim mekanizması halletmekte
dir. Ancak yapılacak seçim parlamıenetonun 
bugün bünyesinde taşıdığı zaafları ğiderme-
yecek ise neyi halledecektir1? Bugün sahihol-
duğu rakama rağmen iktidar olamayanlar, 10 
ay sonra nasıl iktidar olacaklardır t 
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Herkesin! sandalyesine sahibolmasmı tale-
bedenler acaba kendi sandalyelerine s&hliho-
labilmişler »mıiıdir? (D. P. sıralarından «Bravoı» 
sesleri) ? Bugün sandalyelerine sahilbolamayan-
lar, 10 ay sonra sandalyelerine nasıl sahibola-
caklardır? Türk Milletli bumu bilmek ve öğren
mek istemektedir. Her şeyin Yüce Mecliste hal
ledilmesini isteyenler, hükümetlerin kaderleri
ni Yüce meclislerin tiâyıin etmesini bağıranlar 
Yüce meclislere niüracaait etmişler ımiidir? 

Bize göre siyasî hayatımızın tortuları seçim 
sonrasında da var oldukları takdirde, rejilmji 
buhranlardan kurtarmaya dmkân yoktur. 

Türkiye buhranlar içimdedir. Hükümet buh
ranı da, rejim buhranı da devam etmektedir. 
Buhrana sebebiyet veren bazı şahıs ve teşek
küllerdin bu durumları devam ettikçe me>mle-
ifeetilmdizıin buıhranl ardan çıkmasına imlkân yok
tur. 

AHMET FUAT AZMlOĞLU (Kütahya 
Milletvekili) — Millet bunların hepsini temiz
leyecektir, merak etme. 

NECATİ ISFENDİYAB ÇAKIROĞLU (De
vamla) — (Bana lâf atacak yerde, ben burada 
millet adına denetim görevimi yapıyorum, siz 

jt bu enerjinlizi milletin halklarımı korumak için 
kullanmalısınız esas göreviniz budur, bana lâf 
atmalk değil. 

BAŞKAN — Devam buyurun 'efendim. 
Sayımı Azmioğlü müdahale etmeyiniz efen

dim: Buyurum Sayın Çakıroğlu. 
NECATİ ISFENDİYAB ÇAKIROĞLU (De

vamla) — (Sıkıyönetim münasebetiyle temas 'et
mek istediğimiz bir (kaç konu daha vardır. 
Mevcut Hükümet bazı dasvramışlamyle Devlet 
hayatını bir yaz - boz tahtası hailine ıgetirmek-
tedir. Bunun son canlı misali, Tidaıret ve Sana
yi Odaları tseıçimleriınliin bir yıl 'ertelenmesi ka
rarı ve bir gün sonra da bu erteleme kararının 
kaldırılmasıdır. 

Yüce Meclislerin ve Hükümetim lönemle dik
katini çekmek istediğimiz Mr konu, Üniversi
te. Akademi ve Yüksek Okulların durumudur. 

12 Mart löneesi, öğrencileri sokağa döken 
bazı öğretim üye ve (görevlileri yeni taktikler 
içindedirler. (Bunlar öğrencileıri ikiye ayırmış
lardır. Kemdüleriaıe yaikm addettiklerime beır 
türlü müsamahayı (gösterdikleri halde kendile
rinden olmıayaınlara ise her türlü haksız muame
leyi reva görmektedirler. 
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Üniversite meselesi kangren olmuş bir yara 
hallinde durmaktadır. Bu durum karşısında 
Yüksek öğrenim müesseselerinde, 'milliyetçi 
bir görüş ile çok eesurame bir İslâhat ve tasfi
yenin yapılması zaruret halini almıştır. 

Danıştay ve imemurliar 'meselesi de 'ortada 
durmaktadır. Yürürlüğe ıgiren yeni Demekler 
Kanunumun iyi bir uygulaması yapılmalıdır 

•Seçim ve Siyasî Partiler mevzuatında da 
gerdkli değişiklikler yapılmasında geç (kalın
mıştır. 

EkoMomlik hayatımızda reform niteliği taşı
yan ve ıgeniş baılk kitlelerini kalkınmamıza gö
nüllü 'olarak: iştirak ettirecek hükümleri geti
ren Sermaye Piyasası Kanununun öncelikle ele 
labninüaısı ıgeırelkir. 

.Sıkıyönetim makam ve mercilerinin tasar-
raflarim zaafa düşürücü 'hareketlerden. kaçınıl
malıdır. 

Biz her ızaıman sıkıyönetim makam ve mer
cilerinin, Devlet ve millet düşmıanianyle ka
rarlı ve cesur mücadelesinin ıtasvipkân olduk. 
Bu davranışımız devam edecektir. . 

Sıkıyönetim makam ve mercilerinin Imillejt 
Devlet düşmiamlarıyle kararlı ve cesur mücade
lesini takdirle karşılıyoruz. 

Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması dola-
yısıyle Grup Başkanvekillerimizden iSafcaırya 
Milletvekili Sayın Vedat ünsal'ım 25 . 9 . 1972 
tarihinde T. B. M. Meclisinin Birleşik Toplantı
sında Grubumuzun görüş ve düşüne el erlimi «arz 
ve ifade etmiştir. Hemen ifade etmek islteriz ki, 
o .'tarihten! bu yama iki aylak bir süre geçm&ş, 
olmasına nağmen memleketimizdeki şartlar, 
normale doğru seyredeceği yerde, daha da ağır
laşmıştır. Sıkıyönetimi icabettiren hal ve şart-* 
lan biran evvel kaldırmıak, demokratik niza
ma inanan herkesin kabul etmiesi ve yardumda 
bulunması gereken bir husustur. İtiraf etmek 
gerekir iki Türkiye'de ıgeçen son iki ay içerisin
de devam eden olaylar, (sıkıyönetimi kaldırma
yı değil, devam ettirmeyi mecburî kılacak va
sıf ve ehemmiyeti taşımaktadır. Memleketimi
zin şartlarımı her zamam realist görüşle değer
lendiren ve hiç bir şüphe ve lendişeye kapılma
dan fildrtlemini her yerde ifade eden Demokra
tik Parti, geçen som iki aylık isürede cereyan 
eden olayları değerlendirerek bu defa da sıkı
yönetimin iki 'ay daha uzatılmasına müspett oy 
vermek kararındadır. 
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GeeiştMl!m!İş gözükmesine rağmen, Hükümet 
buhranından ve bu buhranı da bünyesinde ta
şıyan rejim buhranımdan, ımıamlelketimizin bi
ram önce çıkmasını; bu olağanüstü hal rejimi
nin sona ermjesini, normal Anayasal düzenin ke
maliyle işlemesini 'temenni «diyor; Demokratik 
Parti Grubu adına Yücıe Meclisin sayın üyele
rini sevgi ve saygı ille selâmlıyoruz. (D. P. sıra-
lannıdan alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Cumhuriyetçi Parti 
Grubu adına Sayın Sezai Orkunt'ta, buyurun. 

CUMHUBİYETÇÎ PARTİ GRUBU ADINA 
SEZAİ ORKUNT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
sıkıyönetimin onuncu kez uzatılması ile ilgili 
Hükümet teklifinin gerekçesini dinlemiş bulunu
yoruz. Ayrıca 3 ^Kasım 1972 tarihinde siyasî 
partiler sorumlularının katıldığı Devlet brifin
ginde verilen geniş izahat muvacehesinde Türki
ye'nin maruz bulunduğu tehdit ve tehlikeleri 
daha sıhhatli değerlendirmek imkânını da elde 
etmiş bulunuyoruz. 

Türkiye'deki aşırı akımların teşkilâtlanma, 
strateji, sevk ve idare, etkiler ve oluşumu ile 
anarşist örgütlenmeler küskünlüklerin ve hatalı 
yönetimlerin husule getirdiği isyankâr içgüdüle
rin veya millî hüviyeti haiz masum ve samimî 
tepkilerin çok ötesinde cereyan eden olaylardır. 
Sıkıyönetim komutanlıklarının cidden uzun, bi
linçli ve metodik araştırmaları sonucu orta yere 
koydukları tablo uluslararası komünizm merke
zinin mükemmel hazırlanmış bir plana, komü
nizmin geliştirilmesine hedef teşkil eden ve sah
ne olan Türkiye alanını nasıl baskı altına aldığı
nı göstermeye yeterlidir. 

Demokratik ve layik Cumhuriyetimizi temelin
den yıkmak maksadiyle açıkça eyleme geçmiş bu
lunan aşırı sağ hareketler ye eğilimler de sol 
tehdit kadar ağırdır. Belki de kitle psikolojisine 
daha yatkın propaganda koşullarını kullanmak 
suretiyle daha da tehlikeli oluşumlar ve eylem
ler yaratacak bir potansiyele de sahiptir. Her iki 
kanat da bilerek ve yetiştirilmiş olarak ülkenin 
sosyal ve ekonomik sorunlariyle rejim meseleleri
ni birbirine karıştırmışlardır. Ekonomik sistem
ler ve rejim iki ayrı unsur olması lâzım gelirken 
aşırı uçlar bunları maharetle meczederek bırakı
nız sade vatandaşı aydın olması lâzım gelen kit
leleri bile etki alanı içine alabilmişlerdir. Çok 

partili demokrasilerde tek yönlü düşünce mefhu
mu elbetteki düşünülemez. Ancak özgürlükçü de
mokrasi yapılacaktır diye de her türlü ve özel
likle maksatlı akımların milleti bölmesine ve par
çalamasına ve nihayet giderek ülke rejiminin 
başka bir rejime dönüştürmesine herhalde mü
saade ve müsamaha da olunamaz. 

özgürlükçe demokrasiden alabildiğine fay
dalanma istekleri arkasında bir tarafta halkın temiz 
ve dinsel duygularını istismar ederek teoratik bir 
düzen içinde siyasal menfaat ve iktidar aranma
sına, diğer tarafta da sınıf kavgasını körükleye
rek sosyalist bir devrim yapılması na olanak sağ
lamak, sonuçta özgürlüksüz bir rejime, bir zümre 
egemenliğine boyun eğmektir. 

Türkiye'deki siyasî rejimin kabahati' yoktur, 
kabahat ve suç, siyasî hatalarımız ve bu hatalar 
üzerine propagandasını bina edenlerin rejimi ka
sıtlı olarak sağ ve sola çefcmelerindedi'r. Bir mil
let kendi 'millî modeli içinde gelişir ve bu geliş
me güven içinde olursa sıhhatli olabilir. Bugün 
Türkiye'deki birtakım unsurlar, bir taraftan 
kendi1 millî modellerini geliştirecek ve ıslah ede
cek yerde, onu kötülerken, değişen bir yapıya 
gayıii millî ve çağ" dışı modellerden elbise biçme
ye çalışmaktadırlar. Türkiye'de siyaset bu mo
dellerden etkilenir, kendini inkâra kalkarak uz
laşmaz bir şekilde kutuplaşmalar devam ederse, 
sıkıyönetimlerden sonuç beklemek, huzur ve gü
ven ummak hayal kırıklığından başka bir şey de
ğildir. 

Değerli üyeler, Yüce Meclisin haklarına sahdp 
çıkmasını istemek doğru bir harekettir. Ancak, 
bu hakka sahip çıkabilmek için, keskin hatlı si
yasî kutuplaşmalardan nasıl uzaklaşılacağının 
şartını da 'bulabilmemiz, bunu gerektiren otorite
yi kurabilmemiz ve kiçiliklerilmizin itibarını mu
hafaza edebilmemiz de şarttır. Bununla ilgili 
olarak Türkiye'nin siyasî coğrafyasına da kısaca 
temas etmek isterim : Bu coğrafya siyasî ve as
kerî alanda bir kilit noktasıdır, özellikle ulus
lararası komünizm merkezinin bütün gayretleri, 
vazgeçilmez hedefi bu kilit noktasını illegal yol
lardan veya legal bir yol olarak belirttikleri sos
yalist devrim veya seçimle devrim stratejisiyle 
ele geçirmekten ibarettir. Komünizm taarruzu 
Türkiye için geçici değildir, bu jeopolitiğin bir 
gereğidir. Dış baskıların bu gereği', biraz evvel 
arz ettiğimiz siyasî kutuplaşmaları kontrol altına 
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allmamahdır ve siyaset buna mând olacak tedbir
leri düşünmeli1, müessir çaresini de bulabilmeli
dir. Bulabildiğimiz zaman, sıkıyönetimler de her 
halde olmayacaktır. 

Sayın üyeler, Sıkıyönetimle ilgili olarak, gü
venlik mahkemelerine de temas etmek isteriz. 
Asayişe müessir fiillerin önlenmesi ve suç faille
rinin kısa zamanda tabiî hâkimi önünde cezalan
dırılması maksadıyle ve olağan zamanlarda de
vamlı faaliyet, göstermek üzere, yetki ve görev sa
haları kanunla tespit edilmiş, güvenlik mahkeme
lerinin kurulması zaruretine inanmaktayız. 

Olağanüstü şartlarda Sıkıyönetim, huzur ve 
güvenliğin sağlanmasında ne kadar zarurî bir un
sur ise, bu huzur ve güvenliğin olağan şartlarda 
da sağlanması için gerekli müessesenin kurulma
sı, Türkiye'nin içinde bulunduğu tehdit bütün 
<açi'klığnyle orta yere çıktıktan sonra,, daha da 
ciddiyet ve önem arz etmiştir. Sıkıyönetim dö
neminde kanunsuz hareketi enin ve özellikle dev
rimci şiddet eylemleri denilen terörist olayların 
halen durmadığı görüldüğüne göre, olağan şart
lara avdette, Türkiye üzerinde operasyonda bu
lunan uluslararası dış komünizm merkezinin 
ılımlı veya ılımsız 'bütün faaliyet alanlarını yeni
den denemeye tabi tutacağı da bir gerçektir. 

.Bu itibarla, güvenlik mankeni el erinin kurul
ması konusunu salt hukuk açısından mütalâa et
memiz mümkün değildir. Devleti ayakta, tut
maktan sorumlu isek, güvenlik ma.Tikem.eleri so
rununu salt hukuk açısından değil, yaşanılan 
gerçeklere göre değerlendirmek elzemdir. Cum
huriyete, rejime ve Anayasaya kasteden hareket
lerin, onlara cesaret veren tahrik ve teşvikte bu
lunan hatta müzaheret ve yardım suretiyle fiiiıln 
icrasını kolaylaştıran çevrelerin temizlenmeleri, 
yürürlükte bulunan ceza usul kanunlarıyle, nor
mal yargı organlarınca sağlanamayacağını olay
la:' göstermiştir. 

Sıkıyönetimlerin üeride görevlerini tam ola
rak yaptıktan soma kaldırılmaları halinde, oııla-
r.ın yetki ve görev sahasına giren bazı. fiillerin, 
bir ihtisas mahkemesi olarak güvenlik mahkeme
lerine devrinde ve ondan sonra işlenmesi muhte
mel fiillerin bu mahkemelerde sonuca. bağlanma
sı, bizzat sıkıyönetim uygulamasından sorumlu 
'olanların, çetin bir denemeyle vardıkları sonuç 
olmaktadır. 

Bu halde, güvenlik mahkemelerinin bir Ana
yasa müessesesi olarak süratle teşkili, sıkıyöneti

min daha kısa bir zaman içinde 'kaldırılması ba
kımından da zarurî göıülmektedir. 

Diğer bir nokta, 1481 sayılı Kanundur. Asa
yişe müessir bazı fiillerin önlenmesi hakkındaki 
1481 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (B) fık-
rasıyle ilgili 4 neü maddesinin ölü bir madde ha
linde kalmasından dolayı, aranan yüzlerce kişi
nin Sıkıyönetim komuta nlıkl arınca ele geçirile-
mediğinden, bu komutanlıklar şikâyetçidirler. 
Bu şikâyetin Adalet Bakanlığınca ivedilikle dik
kate alınmasını uygun mütalaa etmekteyiz. 

Sıkıyönetimle ilgili diğer bir husus da, uyuş
mazlık mahkemesidir. Anayasamızın 142 nci 
maddesi, uyuşmazlık mahkemesinin adlî, idarî 
ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve ha
kem uyuşmazlıklarının kesin olarak çözümleye
ceğine amirdir. Bununla beraber; yürürlükteki 
diğer kanunlar bu çözüme imkân vermeyecek bir 
boşluk yarattığından, Sıkıyönetim askerî mahke
meleriyle, genel mahkemeler arasında olumsuz 
görev ihtiiâf'larıniin bir sonuca bağlanamamış ol
duğu ve adaletlin bekletildiği de anlaşılmaktadır. 
Olumsuz ihtilâfları çözüme yetkili bir merci bu
lunmamasından, İstanbul Sıkıyönetim Askerî 
mahkemelerindeki 18 ve diğer sıkıyönetim mah
kemelerinde 5 olmak üzere ceman 23 dava dos
yası, uyuşmazlık mahkemesi kuruluncaya kadar 
savcılıkta beklemeye bırakılmış olduğu da görül
mektedir. 

Bu bakımdan, 4788 sayılı Uyuşmazlık Mah
kemesinin Kumlusu hakkındaki Kanunda, yapıla
cak değişikliğin, biran evvel çıkarılması Yüce 
Meclisin, âcil görevleri arasına giren önemli bir 
konu olarak mütalâa edilmektedir. 

Değerli üyeler, sıkıyönetimden bahsederken, 
onunla yakından ilgili olan bir konuya da son 
olarak temas etmek isterim. Bu da sivil ve as
ker ilişkilerü : Ordu siyaset ilişfei'l erinde, siyaset 
adamına düşen görev, üniformalı kişilere düşen 
görevden çok daha ağırdır. Tabiatı icabı siya
set adamı konuşur, askerce susar. Konuşmak, 
susmaktan zordur. Konuşma imtiyazı sınırı aş
ma hakkı da demek değildir. Tekrar edelim ki, 
bir ülkede en tehlikeli siyaset, sivil - asker ilişki
lerinin hassas dengesûni bozmaktır, özellikle 
içinde 'bulunduğumuz şartlarda, çıkmaz boğazla
ra girmekten kaçınmamız elzemdir. Bu yönde 
Meclis kürsülerinden sarf edilen közlerin, daha 
serinkanlılıkla ve teenniyle dudaklardan dökül
mesi, her halde daha doğnı olacaktır. 
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•Kurucu Meclis söylentileri ve hatta vaadle-
rinin 'köy kahvelerine kadar yayıldığı doğrudur, 
fakat her halde bu söylentilerin ve iddiaların 
kaynağı, Kurucu Meclisi gerçekleştirme gücüne 
sahip olanlar değildir. 'Siyasî partilerin genel 
başkanları ağısından hangi şekillerde olursa ol
sun, Kurucu Meclis 'iddialarına yer verildiği za
man, 'bunun yurt sathına nasıl süratle yayılaca
ğını da tizaha lüzum yoktur. Hele Kurucu Mec
lis üyeliği vaadi iddiası:, sivil ve asker ilişkile
rine gölge düşürecek ciddî bir sorundur. Özellik
le Kurucu Meclis üyeliği vaadi, bu güce sahi'bo-
lanlarca yapılır. Bir siyaset adamı çıkar da, «Ku
rucu Meclis vaadi1 yapılmıştır ve bu vaadler yü
rekli insanlar tarafından ellerinin tersloriylc red
dedilmiştir» şeklinde kesin bir beyanda, bulunur
sa, elb etteki bir delile istinadetmek zorundadır. 
Meclis kulislerinden., köy kahvelerine kadar bu 
tarz Sözler resmî bir ağızdan iddia edilmedikçe^, 
söylenti halinde kalır. 

Ancak, politikadan sorumlu kişiler tarafın
dan, parti ve Meclis 'kürsülerine getirilirse: ma
hiyeti başkalaşır ve giderek de bir rejim buna
lımı haline dönüşür. Yüce Meclisi kendi irade
siyle tesis ettiği sıkıyönetimden kısa zamanda 
çıkabilmek ve onu kaldırabilmek için, bizzat ken
disinin bu dikkati göstermesi ve müesseseler ara
sındaki nazik dengeye önem atfetmesi' de lâzım
dı;'. 

Değerli üyeler, mevcut şartlar muvacehesin
de Cumhuriyetçi Partinin sıkıyönetimin 10 neu 
kez ve iki ay daha süreyle uzatılması hakkında 
olumlu oy vereceğini' arz eder ve Grubum adına 
saygılarumı sunarım. (Cumhuriyetçi Parti sırala
rından «alkışlar».) 

BAŞKAN — Söz sırası Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına Sayın Ahmet Durakoğlıı'unda. 
Buyurun. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET DUKAK-
OĞLU (Sivas Milletvekili) — Sayın Başkan, 
T. B. M. Meclisinin sayın üyeleri; Sıkıyöneti
mi onbir itl'de onuncu defa uzatılma isteği üze
rine C. H. P. Grubunun görüşlerini arz etmeye 
çalışacağım. 

26. Nisan. 1971'de 12 Mart öncesi anarşik 
eylemlerin Yurt bütünlüğüne yönelen yaygın 
bir kalkışma halini aldığının kesin belirtileri
nin ortaya çıkması üzerine, Sıkıyönetimin on
bir il'de ilân edildiği Yüce Meclisin ma

lûmlarıdır. Bu tarihten sonra dokuz defa iki
şer ay olmak üzere uzatılma taleplerini mü
zakere ettik ve karara bağladık. Bugün onun
cu defa uzatılma isteği ÜI3 karşı karşıyayız. 
C. H. P. olarak biz, ancak olağanüstü haller 
için düşünülen geçici ve kanunî bir yönetim 
tarzı olan Sıkıyönetimin bu kadar uzatılması
nın her bakımdan sakıncalı olduğuna ina
nıyoruz. Hükümetin geçici yönetim tarzları
nın, daimiliğe dönüşecek kadar uzamasını 
önlemesi yolunda açık ve kesin tedbirlere gi
rişmesi ve artık bu yönetim tarzının bir yer
de durdurulmasını sağlamak icabetmektedir. 

Zira Hükümet, programında biran öncel 
normal demokratik rejime geçişi temin edece
ğini taahhüdetmiştir. Üzüntü ile belirtmek 
mecburiyetindeyiz ki,, Hükümetin bu taahhü
dünü gerçekleştirmesi1 için umut verici bir 
adım attığına şimdiye kadar şahidolmadık. 
Hiç değilse, Sıkıyönetim kapsamı içinde bu
lunan ve bugüne kadar önemli bir olayın çık
madığı bazı illerimizden Sıkıyönetimin kal
dırılması yoluna gidilebilirdi. Böyle bir tasar
ruf dahi normal demokratik rejime geçiş yo
lunda Hükümetin umut verici bir adımı olarak 
değerlendirilebilirdi. 

Biz, hukukî dayanağı Anayasal da olsa 
geçici yönetimin uzun süre uygulanmasının 
normal demokratik rejime yararlı olacağı 
inancında değiliz. 

Yarının Sıkıyönetimsiz Türkiye'sinin hu
zuru bakımından da konuyu düşünmek zaru-
retiııdeyiz. Nitekim Melen Hükümetimden ön
ceki Sayın Başbakan da 24 . 1 . 1972 tarihin
de bu kürsüden yaptığı konuşmada «Sıkıyö
netim uzadıkça mahazurları faydasının ötesi
ne geçebilir» demek suretiyle haklılığımızı 
doğrulamaktadır. Nitekim bu mahzurlar git
tikçe belirli bir şekilde ortaya çıkmaya başla
mıştır. İç güvenliği sağlamakla görevli kuv
vet ve kuruluşlarda görev ihmalleri görülmeye 
başlanmıştır. Bu hal her şeyi Sıkıyönetim 
idaresinden beklemenin doğal bir sonucu ola
rak ortaya çıkmıştır. Bu konuda birkaç ör
nek vermek isteriz : Son derece ağır suçlarla 
itham edilerek muhakeme altına alman hak
kında verilen karar henüz kesinleşmemiş bu
lunan bir sanık içimleri Bakanlığının siyasî em
niyet mülâhazası dışında tutularak ilgili ma-
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kamlardan aldığı pasaportla yurt dışına çıka
bilmiştir. 

Yine hava alanlarında istisnasız kontrol
ler yapılması 'emrine rağmen zamanla gev
şeyen görev disiplini! sebebiyle kaçırılan Tru-
va Uçağının içine doğrudan doğruya silâhlı 
adamlar veya silâhlar sokulabilmiştir. 

Bunlardan daha hâzin ve üzücüV olan bir 
diğer örnek ise, Yurdumuzun bütünlüğü, de
mokratik rejitaı ve Türkiye Cumhuriyeti aley
hine binbir türlü suçları işlediği iddia olu
nan ve (Sıkıyönetim mahkemelerince hakkında 
tutuklama kararı verilen, her yönü ile zararlı 
faaliyetin salıübi ve elebaşısı bir sanık sınırla
rımızdan rahatça ginobilnriştir. Bütün bu ör
nekleri 'Sıkıyönetim uzamasının ve anarşi ile 
mücadelenin sivil kuruluşlarca daima Sıkıyö
netim idarelerinden! beklemeleriinin tabiî so
nucu olarak görevlerini, içinde bulunduğu
muz şartların gereğine uygun olarak yapma
malarında aramakta haklı olduğumuzu zan
nediyoruz. ıSorumlü sivil makamların görev
lerini tam yapamamaktan doğan bu mahzur
lar kamuoyunda yanlış bir yargının doğma
sına da fırsat hazırlamakta, sırf Sıkıyönetimin 
mevcudiyeti sebebiyle bu sorumluluklar hiç 
bir kusuru bulunmayan Ordumuza yük! et il
mektedir. İtibarı ve hiç, bir şekilde yıpranma
ması için gözbebeğimiz gibi üzerinde titreme
miz gereken Ordumuzu bu denli haksız göl
gelerden korumak da hepimizin görevidir. En 
başta Hükümet tutumu ile buna göz yumma-
malıdır. Hükümet Ordumuza daha çok yük 
olmadan memlekette asayişi sağlamatm yo
lunu mutlaka bulmalıdır. Hükümet bunu ya
pamıyorsa bu devirdeki aslî görevini yerine ge
tiremiyor demektir. Çünkü yapılması gere
ken işlemleri vo tasarrufları hiç biri bir Ana
yasa değişikliği veya bir kanun çıkarılmasını 
gerektirecek mahiyette1 değildir. Sadece ve sa
dece mevcut kanuii'larm tatbikini iteabettir-
mektedir. Ancak bu titizlik ve dikkatle takibi 
de yine Sıkıyönetimin sivil idaresi gevşetme
sinin sonucu olarak Hükümette görememekte
yiz. 

Hükümetin olaylar karşısında gösterdiği 
bu zaaf, Sıkıyönetim başarılarıyle bir örtüye bü-
riindürülehıez ve gizlenemez. Esasında bu zaaf, 
Hükümetin dünyada demokratik rejimin hâ

kim olduğu ülkelerde eşi görülmemiş bir Hü
kümet kuruluşu biçiminden ileri gelmekte
dir. 

Geleceğin bir sorunu ile bugünden karşı 
karşıyayız. Sıkıyönetimsiz bir Türkiye'nin şart-
ılar:ını bugünden hazırlamak zorundayız. Anar
şik eylemlerin hortlamaması için olumlu ted
birlerde bugünden geç kalmamak durumunda
yız. Bu konuda yapılacak işlerin ve alınacak 
tedbirlerin Sıkıyönetim altında yapılması ve
ya alınmasında bir zorunluk görmemekteyiz. 
Hükümet ise, 25 . 9 . 1972 gününde Devlet Ba
kanı Sayın Öztrak tarafından yapılan konuş
mada yarının huzur şartlarını bugünden 
Sıkıyönetim içerisinde hazırlamanın gereği! 
ve zaruretleri üzerinde durmaktadır. Bizim gö
rüşümüze göre, bu konuda Hükümet progra
mındaki taahhüdüne rağmen bugüne kadar 
bize ferahlık verici bir tutum ve davranışa gir
memiştir, girememiştir. 

Anayasa emri olarak 1973'te yapılması ge
reken seçimlere götüreceğini programında 
Yüce Meclise taahhüdedeıı Başbakan, sadece 
bu konuda bile birbiriyle çelişen beyanlarda 
bulunmakta, seçimleri şu veya bu şarta bağ
lamakta siyasî yarar görmektedir. Hükümet, 
programına sahip çıkmalı ve onun gereğini 
adım adım yerine getirmelidir. 

Bugün Sıkıyönetimin uzatılması konusun
da karşımızda nazardan uzak tutamayacağımız 
bir sorun vardır, buna da değinmeden ge
çemeyeceğini. Sıkıyönetim mahkemelerince ba
kılmakta olan davaların akıbeti, 1402 sayılı 
Kanunun 23 ncü maddesinin Anayasa Mahke
mesince iptal edilmesinden sonra çözüm ge
rektirecek biı nitelik arz etmektedir. Hiç 
şüphesiz bu soruna demokratik hukuk Devleti 
kuralları ilcinden biran önce çözüm bulmanın 
zorunlüğrj vardır. Önümüzdeki 2 aylık dö
nemde hiç değilse önümüzdeki 2 aylık dö
nemde bunun halledilmesini Hükümetten ıs
rar] a istemetkeyiz. Çünkü bu iptal kararı üze
rinden aylar geçtiği halde Hükümet de bu 
konuda adım atmamayı tercih etmiştir. Hü
kümetin bu konuda yapacağı teşebbüslere yar
dımda bulunmayı Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak görev sayıyor ve hazır olduğumuzu ifade 
ediyoruz : 

Aziz arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisi 12 Mart öncesinda olduğu gibi, 12 Mart 
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sonrasında da ortaya çıkan her türlü anarşik 
olaylara karşı olduğunu kesinlikle ispat etmiş 
bir partidir. Demokrasi isteyen, yurdumuz 
için demokratik rejimden başka bir yönetim 
tarzının yararına inanmayan, hak ve özgür
lüklerin tam ve kâmil anlamında yurdumuzda; 
teminatına sahip demokratik müesseseler eliyle 
hüküm ferma olmasını arzu eden ve ekono
mik kalkınmamızın, sosyal kalkınmamızın 
•en sağlam ve sağlıklı yolunun böyle bir rejim 
içerisinde olacağını yıllardan beri savunan bir 
partiyiz. Hak ve özgürlüklerin çok. haklı se
beplere dayanarak kısılması gereken yönetim
ler sırasında dahi bu görevimizi yerine getir
meyi, bağlı olduğumuz ilkelerin bize yükledi
ğine inanıyoruz. 

Bu nedenlerle, 'eleştirilerimiz ulusumuzun 
yarını bakımından yeni sakıncalar doğma
masına matuftur. Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak halkımıza karşı savunuculuğunu yaptı
ğımız prensiplerin gereğini yerine getirmektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Ali Naili Erdem, buyurun. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

A. P. GRUBU ADINA ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
senatör ve milletvekilleri; 

Hiç de kısa sayılmayacak bir süreden beri 
devam edegelen sıkıyönetimin 11 ilde devamı
nın iki ay daha uzatılmasına dair Hükümet 
teklifi üzerine, Adalet Partisi gruplarının 
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda
yım. Muhterem Heyetinizi saygılarımla selâm
lıyorum. 

Değişik yorumlara tabi tutulan buhran, 
gerçekte nedir? Bu, bazı çevrelerin ifade ettik
leri gibi, ekonomik ve sosyal bunalımlarını 
patlaması mıdır?. Eğiltim seferberliğinin ye
terince yapılmayışı mıdır?. Yoksa bir başka 
şey midir?. Kısaca belirtmek gerekirse buh
ran; en geniş anlamıyle birçok meselenin bir
birine düğümlenerek yaşadığı bir ortamdır. Bu 
halle göre mesele tek değildir. Birden ziyade
dir. Ancak, esasta olan mesele tektir. O da; 
demokratik Cumhuriyetimiz, komünizm teca
vüzüne uğramıştır. 

Buhran bu olduğuma göre bize düşen ne
dir?. Bize ve Devletimizin varlığına güç ve

ren ve onun yaşamasını temin eden bütün or
ganlara düşen husus, bu teşhis birliğine varma-
sıdır. Zira teşhis birliği, tedavinin olumlu 
sonuçlarını ortaya koyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, sona ermiş veya de
vam eden davalardan da anlaşılmaktadır kir 

kanun dışı 'eylemlerde bulunanlar, komünizmi 
ve onu aracı olarak da anarşizmi bir vurucu 
kuvvet haline getirmek suretiyle Devletin 
şeklini değiştirmek isteyenlerdir. 

Şu hale göre yapacağımız mücadele, ko
münizmi bertaraf etmek, rejime yönelmiş 
olan tecavüzleri zararsız hale getirmek ve de
mokratik Cumhuriyeti kendi gücüyle ve meşru 
yollardan korumaktır. 

Devletin gücü, bu tehlikenin üstesinden ge
lecek kadar kudretlidir. Buna kanaatimiz tam
dır. 

Sayın arkadaşlarım, ilk günden bu yana ar
za çalıştığımız fevkalâde öncimli konuyu tek
rar Yüce Heyetinize ifade etmek isteriz: Hü
kümet icraatı ile sıkıyönetim uygulamasının aynı 
heddfe yönelmiş olarak ve aynı paralellikte sey
retmesi, bizleri en kısa zamanda buhranlardan 
çıkartacak ve normal nizama dönmeyi sağlaya
caktır. Burada bir şükran borcumuzu derhal 
yerine getirmek isteriz. 

Sıkıyönetim uygulamasının sayın görevlileri 
kendilerine mevdu vazifeyi yurt sever duygu
larla, büyük bir azim ve gayretle yerine getir
menin inancı içindedirle-r. Bunu memnuniyetle 
karşılıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, sıkıyönetim,, hukukun ge
nel yapısı içerisinde kanunun çizmiş olduğu çer
çeveye uygun olarak yürütülen bir işlemdir. 
Anayasamızın öngördüğü hallerde müracaat 
edilir. Normal idare şekli olmadığına göre, nor-, 
male dönülmesini istemek tabiîdir. Bunu kerrat 
ile tekrarlamışızdır. Bugün de aynı temenniyi 
ifade ediyoruz. Olağanüstü halin olağan hale 
dönüştürülmesinde Hükümetin diğer sahaların
daki icraatıyle sıkıyönetim uygulamasının aynı 
yönde olmasını istemekliğimizin nedenini, mü
saadelerinizle biraz daha genişleterek Yüce He
yetinize arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetim uygulan
masına başlandıktan sonra bazı kuruluşlar ka
patılmıştır. Ama kısa bir süre sonra, bu kuru
luşların yerine yine aynı şahıslar tarafından 
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sadece kuruluşun ismi değiştirilmek suretiyle 
aynı maksada uygun, aynı davranışları bünye
sinde bulunduran kuruluşlar teşekkül etmiştir. 
Zannediyoruz ki, kapatılan herhangi bir kuru
luşun kapatılmasının nedenli, sadece taşıdığı lev
hadan gelmemektedir. Kapatılma nedeni, buh
ranı hazırlayan veya teşvik eden veya onun için
de methaldar olmaya dayanıyordu. Şu hale gö 
re, yapılmak istenen buhranın ortadan kal
dırılması olduğuna ıgöre aynı davranış
lara sahip olanların bu defa bir başka 
tabelanın altında toplanmalarına rıza gös-
tenmenin, ilk günden bu yana yapılan mücade
leyle bağdaşır bir tarafı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetim uygulan
masında bir başka önemli noktaya temas etme
den geçemeyeceğiz. 

Enternasyonalin hazırlamış olduğu plana 
uygun olarak hareket edenler, eyleme geçme 
safhalarını kademe kademe vazettikten sonra, 
en son olarak Silâhlı Kuvvetlerimizin orgeneral 
rütbesindeki bir değerli kumandanına, örfî ida
renin üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen, 
güpe - gündüz silâh tevcih etmek cüretinde bu
lunmuşlar ve isabet de kaydetmişlerdir. Ama bu 
dava henüz bitmemiştir. Ne yapılması lâzımdı, 
diye bir sual varit olabilir. Vereceğimiz cevap 
net ve açıktır. 

Hukukun dışına taşanları kanunlara saygılı 
kılalım diye bir cehdin içinde bulunurken, biz 
de kanunların dışına tasalım demek istemiyoruz. 
Ama daha birkaç sene evvel, Türkiye'yi ziyarete 
gelen bir turist ailenin canına kıyanların mah
kemesi bir haftada ikmal edilmiş ve infaz işlemi 
de 10 gün içinde tamamlanmıştır. O davanın 
kısa bir süre içinde ikmal edilmesi, elbette ki 
mevzuatın dışına taşarak olmamıştır. Aksine, 
mevzuatın içinde kalınılarak hüküm bina edil
miştir. 

Bu konuda hassasiyet göstermemizin sebebi 
şudur : Eğer Devlet, kendisim! ve kanunların 
kuvvetini hukukun içinde kalarak, kendisini 
yıkmak isteyenlere karşı en kısa zaman içinde 
gösteremezse, o zaman tedhişçiler ve rejim düş
manları cüretkâr olur. 

Konu buraya gelmişken, bir önemli hususu 
belirtmek isteriz ki ; hâlâ bazı olayların dosya
ları tekemmül edip mahkemelere sevk edilmiş 
değildir. Kendi elyazısıyle Devletin şeklini de

ğiştirmeyi ve vereceği yeni şeklin ne olacağını 
yazıp bunları kabul eden ve daha evvel de bu 
sebeple Cumhuriyet Senatomuzca yasama doku
nulmazlığı kaldırılan bir zat hakkında henüz 
hiç bir işlem yapılmamıştır. 

Bu tarz hadiselerin geciktirilmeden kanunlar 
önünde muhakemeye tabi tutulması, rejimin se
lâmeti, Devletin varlığıyle yakından ilgilidir. 

Aziz arkadaşlarım, hepimiz bilmekteyiz İd, 
rejim aleyhtarı bazı kişiler, Devletin bünyesine 
sızmışlardır. Devletin bünyesine girmiş veya 
sızmış olanlar hakkında, Devlet bünyesinden te
mizlenmeleri için gerekli muamelelerin yapıla
cağı, Sayın Hükümet Başkanı tarafından bu 
kürsüde Hükümet programı okunurken bizzat 
söylenmişti. Ancak, üzülerek görmekteyiz ki, 
bu tip insanların bir kısmı el'an Devlet dairele
rinde görevlerinin başındadır. 

Sıkıyönetimin üzerinden 20 ay gibi uzun bir 
zaman geçmesine rağmen, devamına hâlâ ihti
yaç halinde bulunulmasını bu tarz tutumlarla 
ilgili görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, meselelerin çözümlen
mesinde takib edilecek yolun başarıya ulaşması 
İçin, takınılacak tavrın ne olması lâzımgeimil-
diğindeki fikirlerimizin, başlangıcından bu ya
na tekrar ederek söylemekteyiz. 

Parlamenter demokratik nizama güven du
yulduğu ölçüde, demokratik Cumhuriyet başa
rılı bir çizgide gelişmekte devam edebilir. Bu 
itibarla demokratik parlamenter Cumhuriyete 
inançlı olanlar bir tek hattın üzerinde kesin 
olarak yerlerini almalıdırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, esasında müzake
resini yapmış olduğumuz konu yalnız ve yalnız 
sıkıyönetimle ve sıkıyönetimi hazırlayan se
bepler ve uzatılmasının nedenleri ile ilgilidir. 
Ancak, bir sayın sözcü konuşmalarında bir iki 
noktaya temas ettiler. Bu itibarla prensipleri
mize tamamıyle ters düşmüş olmasına rağmen 
üzerinde münakaşasını yaptığımız konularda 
bizi aydınlığa kavuşturabilir inancı ile bu, or
taya vazetmiş oldukları görüşlerin bir kısmına 
cevap vermek lüzumunu hissettim. 

Konuştuğumuz konu «sıkıyönetim» dedik. 
Burada bunun dışında birçok meselenin müna
kaşası yapılabilir. Ancak konuşmalarında tes
pit ettiğimiz bir iki şeyden bahsetmek istiyo
rum : 
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Birincisi; diyorlar ki; buhranlardan çıkmada 
seçimi en muteber, 'itinalı mekanizma olduğunu 
kabul ediyoruz. Ancak Parlamento, bugün için
de bulunan zaıfları ile birlikte tekrar seçim 
sonrası bu Parlamento olarak teşekkül ederse 
bu tarz seçimden ne fayda vardır tarzında bir 
konuşma var. Konuşmalarında böyle bir pa
ragrafları var. 

Değerli arkadaşlarım, demokratik parlamen
ter nizama inançta bir temel kaide vardır. Ha
kem ya millettir, ya değildir. Bunun dışındaki 
lâfların hiç birisi demokratik parlamenter ni
zama inancın ifadesi olamaz. (A. P. sıraların
dan alkışlar, «bravo» sesleri) 

Bir ikinci konu var; diyorlar ki; «bugün 
Hükümetin iki ayağından birisi olan siyasî te
şekkül hem bu partiler üstü modeli beğenme
mektedir helm de onun içinde yer almaktadır.» 

Değerli arkadaşlarımı, hafızayı beşer nisyan 
ile malûldür; fakat aradan çok uzun zaman geç
medi. Zannediyorum ki, daha altı ay evvel Sayın 
Suad Hayri Ürgüplü tarafından kurulan Hü
kümet yine partiler üstü bir Hükümet modeli 
idi . 

Ö. LÛTFİ HOCAOĞLU (Cumhuriyet Sena
tosu Trabzon Üyesi) — Değildi. Tabiî başka 
idi. 

lALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Evet 
başka idi. 

Ve bu modelin içinde de Demokratik Parti 
memnuniyetle yer almayı kabul etmiştir. 

Bir konuda daha kendilerine bir şey hatır
latmak isterim. 

Yakın bir tarihte, gelecekte, normal seçim 
sathı mailine girildiği günlerde herkes aziz 
Türk vatandaşının karşısına çıkacak. Ne oldu
ğunu, ne olmadığını ortaya dökecektir. Adalet 
Partisinin Hükümet kurma miktarına sahibolup 
ne 'için kendisine bu görev verilmiyor tarzındaki 
ifadesine bir tek cevapta bulunmak isterim. 
Adalet Partisi 226 rakamının üzerine çıktığı za
man Hükümet kurmayı Anayasanın kendisine 
vermiş olduğu imkânlar muvacehesinde yerine 
getirmiş ve bu memlekette Anayasanın çizmiş 
olduğu hudutlar 'içerisinde vatandaşın hizmetin
de büyük bir gönülle hükümet etmeyi, nihayet, 
Anayasanın ve kanunların kendisine vermiş ol
duğu nizamın içerisinde ifa etmiştir. Ne zaman 
ki, o siyasî teşekkülün içerisinde bulunan arka-
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daşlarm bir kısmı, bizzat mensubu bulundukları 
siyasî teşekkülden güç alıp, onun hayatiyetini 
sağlamak icabederken, aksine bir yolu ihtiyar 
etmişlerdir; işte ondan itibaren, Türkiye'de si
yasî partinin dçerisindo bulunan şahısların ne 
zaman o siyasî teşekkülle beraber oldukları an
da güç kazanacakları, ne zaman olmadıkları 
anda güç kazanmayacakları keyfiyeti ortaya 
çıkmıştır. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya Mil
letvekili) — Yok öyle bir şey. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya Milletvekili) — 
Ali Naili, öyle bir iddia yok. Onu sen ele imza
ladın. 

BAŞKAN — Müdahalede bulunmayınız, mü
dahale etmeyiniz efendim. Müdahale etmeyiniz 
efendim. 

Ö. LÛTFİ HOCAOĞLU (Cumhuriyet Sena
tosu Trabzon Üyesi) — İmzası var Sayın Baş
kan. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Ona 
cevap vermeyeyim. 

BAŞKAN — Mukabelede bulunmayınız efen
dim. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Hiç yeri 
değil. Konuştuğumuz sıkıyönetim; fakat belli 
bir seviyenin altına katiyen inmeyeceğim. 

Yalnız bir tek noktada cevap veriyorum. 
Eğer bulunduğunuz yerden lâf atmak sureti ile 
bahsettiğiniz husus partinin içerisinde 72 arka
daşın bir muhtıraya imza vazetmeleri ise buna 
vereceğim cevap şudur: Oraya imzalarını ko
yan arkadaşlar, o imzalarını koyan bir kısım ar
kadaşın koyma niyetlerini anlattıkları andan 
itibaren «Allahaısmarladık» demişlerdir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya Milletvekili) — 
O niyeti de açıklarsan iyi olur. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Bir 
milletin yaşama şeklinin, duygu ve düşüncele
rinin ve inançlarının muhassalası olarak kabul 
edeceğimiz Anayasalar, canlı ve hayatiyet arz 
eden maddelerin toplanmasıdır. Eğer metin ha
line getirildikleri anda bazı maddeler ölü ola
rak tedvin edilmiş ise veyahut bazı maddeler 
çağın akışının gerilerinde kalıyor ise, veya 
Devletin hayat damarlarının tıkanmasına vesile 
oluyor ise, o yasaların düzeltilmesinin gereke
ceği tabiîdir. 
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Bu noktadan hareketle Anayasamızı böyle 
bir süzgeçten geçirmek veya geçmesini istemek, 
hepimizin görevidir. Bilinen odur ki, medenî 
insanın oluşumunu sağlayan ortam, hür fikrin 
gelişip yayıldığı ortamdır. Bu nedenle, bizle
rin Anayasada bazı değişiklikleri istemekliği-
mizin hududu, evvelemirde insan Hakları Ev
rensel Beyanamesinde yerini bulan bir espri 
içinde olmuştur. Bu espri, hürriyeti kullanıyo
rum derken hürriyeti tahrip anlamına gelmeye
cektir. Düşündüklerimi ifade ediyorum derken, 
toplumlara millet olma değerini kazandıran un
surları yok etmeyecektir. Fertlerin tekamülünü 
sağlıyor diye de, Devletin hayatiyetine kastet-
meyecektir. 

Böylece, bizim Anayasa değişikliği üzerinde
ki isteklerimiz, hürriyetleri var ederek Devleti 
ayakta tutabilme hedefine matuftur. 

Değerli arkadaşlarım, komünizmle mücade
le ; balçık sahadan her gün bir kova çamuru alıp 
atmakla yapılamaz. Toprağı balçık haline ge
tiren nedenleri yok etmek asıldır. 

Üniversiteler bu yolda ne yapmışlardır!.. 
Yabancı ideolojilerle şartlandırılmış kafaların 
halen yetiştirilmeımekte olduğuna inanmayı ne 
kadar isterdik. Özerklik sütresinin arkasında 
yerlerini alıp eylemi ilime tercih eden davranış
ların sona ermesi, ifası gereken bir görevdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anarşinin biran evvel halli, anarşi mihrak

larının tesirsiz hale getirilmesi ve sıkıyönetim 
ihtiyacının biran evvel kaldırılması ve olağan
üstü halden olağan hale geçilmesi için Hüküme
te ve onun sorumluluğunda görev ifa edenlere 
daima yardımcı olduk. Bu prensibimizde ve 
anlayışımızda devamda kararlıyız. 

Sıkıyönetim Kanununun Anayasa Mahkeme
since bozulan maddelerinin yeniden tedvini ve 
bu hizmetlerin biran evvel bitirilmesi için, Hü
kümetin Meclislerimizden neler istediği biran 
evvel bilinmelidir. 

Biz bu işin içinden Devletimizin başarılı ola
rak çıkmasını istiyoruz. 

Desteğimiz bu anlayışa istinadetmektedir. 
Yüce Heyetinizi! Adalet Partisi Grupları adı

na saygılarımla selâmlarım. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Ferid Melen, 
buyurunuz. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (C. /Senato
su Van Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin muhterem üyeleri; 

iEvvelâ değerli parti sözcülerine buradaki 
konuşmalarından dolayı Hükümetin şükranla
rını arz edeceğim. 

Ufak farklar taşımış olmasına rağmen bu 
konuşmaların, hemen hepsi sıkıyönetim konu
sunda Hükümetin görüşünü paylaşmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, SSayın içişleri Ba
kanımızın Hükümet adına biraz önce yaptığı 
konuşmada belirtildiği gibi; sıkıyönetimin ilâ
nını gerektiren sebepler henüz ortadan kalk
mamıştır. 26 Nisan 1971 tarihinde dlân «dilen 
sıkıyönetim, Yüce Meclislerin tasvibi ile 19 ay
dan beri sürüp gelmekte ve bu defa yeniden 
uzatılması maalesef gerekli halde bulunmakta
dır. 

Bildiğiniz gibi sıkıyönetim, aziz vatanımızı 
ve büyük milletimizi parçalamak, Cumhuriyeti
mizi ve demokratik rejimimizi yıkmak, hürri
yetlerimizi ortadan kaldırmak ve milletimizi 
komünizmin, mariksıizmin pençesine atmak veya 
teokratik bir düzen getirmek isteyenlerin giriş
tikleri faaliyetleri ve bunların yarattıkları anar
şiyi oritadan kaldırmak ve 'bu yoldaki tehdit
leri bertaraf etmek, demokratik rejimi tehli
keli durumdan kurtarmak amacıyle ilân edil
mişti. 

11 ilde kurulan sıkıyönetim ve yönetimde 
görev alan Silâhlı Kuvvetlerimizin mümtaz 
mensupları, büyük bir vatanseverlik duygusu 
ile geceyi ıgündüze katarak anarşiyi ortadan 
kaldırmak, anarşi yuvalarını bulup yok et
mek, tehditleri bertaraf etmek, her tür lü silâhlı 
saldırıları önlemek, sabotajları 'bertaraf et
mek, her türlü yıkıcı, bölücü propagandaları 
-menetmek, suçluları tespit ederek cezalandır
mak, bozulan huzur ve asayişi iade etmek için 
fedakârane çalışmalar yapmışlar ve bugüne ka
dar bu alanda çok büyük de mesafe almışlardır. 

Içşileri Bakanımızın konuşmasından da an
laşılacağı üzere; bugüne kadar ortaya çıkarıl
mış olan yuvaların ve fesat hareketlerinin Tür
kiye'nin ne büyük bir tehlike ile karşı karşıya 
bulunduğunu açık bir surette ortaya çıkarmış
tır. 

Geçen seferki konuşmamda da arz ettiğim 
gibi; Türkiye'ye müteveccih tehlike bazılarm-
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ca dddia edildiği gibi küçük değil, maalesef 
çok büyüktür. Bunun hedefi Türkiye'yi parça
lamak ve başka bir rejimin pençesine düşür
mektir. Türkiye'ye yönelen tehdidin hedefi bu
dur ve bunu hiçbir surette küçümsememek Ta
zimdir. Bu tehdidi küçümsediğimiz anda; dâ
vayı başından kaybederiz, her defasında bildi
ğiniz gibi bunu söylemeye çalışıyorum. 

Hükümet ve Büyük Meclisiniz tehlikeyi ba
şından beri 'gereği gibi değerlendirmiştir ve bu 
sebeplten dolayıdır iki, sıkıyönetime en büyük 
(müzahereti göstermiş bulunmaktadır. 

içişleri. Bakanımızın verdiği bilgiler, sıkıyö
netimin ciddî çalışmalarına rağmen bu tehdit 
ve tehlikenin henüz tamamen ortadan kalkma
dığını da göstermektedir. Yıkıcı, bölücü faali
yetlerin kökleri bütün gayretlere rağmen maale
sef henüz tamamen kazmaımamıştır. Yeraltına 
giren ve orada fırsat bekliyen ve fırsat bul
dukça ımevcüdiyetini gösteren teşekküller var
dır. (Sabotajlar sıkıyönetim içinde dahi devam 
edebilmekte, propaganda faaliyetleri alınan 
bütün tedbirlere rağmen yer, yer devam etmek
tedir; bunu itiraf etmek zorundayız. Memleket 
dışındaki faaliyetler ve çalışmalar daha da şid
detlenmiştir. Avrupa memleketlerinin bir ço
ğunda teşkilâtlanarak Türkiye aleyhinde ke
sif propagandalara girişenler vardır. Çeşitli ge
rilla kamplarında eğitim gördükten sonra anar
şik eylemlere girişmek üzere Türkiye'ye girme
ye çalışanlar vardır ve alman çok sıkı tedbirle
rse rağmen sızmalar da maalesef olabilmektedir. 
Daha bugün öğleyin radyodan belki duymuşsu
nuzdur, bazı kişilerin bu şeikilde sızmış olduğu 
anlaşılmıştır. 

Halen firarda olanlar mevcuttur, sıkıyöneti
min takibatından kaçanlar vardır. Sıkıyöneti
mim yaptığı takipler sonunda açılan davaların 
bir kısmı sonuca varmış, fakaıt büyük bir kıs
mı henüz devam etmektedir. Bazı arkadaşları
mız bu davaların biran evvel bitirilmesini haklı 
alarak arzu ettiler, fakat bundan evvelki ko
nuşmamda da arz etmiştim; bu davaların bir 
kısmı maalesef çok sayıda sanıklı ve çok sayıda 
tanıklı dâvalardır. 100 - 200 sanığı bulunan da
valar, 500 - 600 tanığı bulunan davalar .mevcut
tur ve bu sanıkların ifadelerini almak dahi me
sele teşkil etmiştir. Bir süre biliyorsunuz, bun
lar dâvaları uzatmak için mahkemede çeşitli 

sabotaj 1ar yaptılar ve nihayet bunu önleyecek 
bir kanun da kabul edildi ve ondan sonradır M, 
bu dâvaları süratlendirmek imkânı hâsıl oldu. 

Bu sebeple bu davaların bir süre daha de
vam edeceği anlaşılmaktadır. Buna ne kadar 
gayret edilirse, ki, Sıkıyönetim Mahkemeleri
nin geceli, gündüzlü çalışmakta olduklarını ya-
ikineıı biliyorum, mahiyetleri sebebiyle, dava
ların önemi sebebiyle, bu özellikleri sebebiyle 
bunların bir süre daha devam edeceği anlaşıl
maktadır. 

Arkadaşlarımızın da temas ettiği gibi Ana
yasa Mahkemesi Sıkıyönetim Kanununun bir 
hükmünü iptal etmiştir. Bu sebeple sıkıyönetim 
kaldırıldığı takdirde bu davaların adliye mah
kemelerine devredilmesi gerekecektir, bunun 
da sakıncaları malumdur. 

Özet olarak şunu arz edeyim : Sıkıyönetim; 
çok azimli ve kararlı tutumuna rağmen Türki
ye'mizin içinde bulunduğu ağır şartlar hükü
metin görüşüne göre henüz ortaıdan kalkmamış 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarımı/; 
Sıkıyönetimin kimlerle ve ne imıaksatla mü

cadele ettiği artık bunca aydan sonra herkesçe 
taımıalmıan anlaşılmıştır. Bu mücadele; vatanı, 
.millet bütünlüğünü, cumhuriyeti, demokratik 
rejimi maruz bulundukları tehdit ve tehlikele
re karşı korumak için yapılmaktadır. Bu du
rumda sıkıyönetime ve onun çalışmalarına hiç 
bir suretle (karşı ollmıamayı gerektirir. Bu se
bepledir ki, bugün konuşan istisnasız parti söz
cülerinim hemen hepısi sıkıyönetime karşı bir 
davranış içine girmemişlerdir ve sıkıyönetimliin 
biran evvel başarıya ulaşmasını istenmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konuşan sözcü arkadaşlar, hükümetin sı

kıyönetime paralel ellarak çalışmalarını yürüt
mesi gereğine işaret ettiler. Bu, tamamen yerin
dedir ve aslında Hükümet de tamamen bu yol
dadır. Hükümet programında belirttiğimde gibi 
anarşimin ortadan kalkması, anarşinin yeniden 
doğmaması., yıkıcı ve bölücü faaliyetlerle müca
delenin başarıya ulaşımıası için '(bizim fcainaati-
mize göre) sıkıyönetimi tedbirleri ve zabıta ted
birleri kâfi gelmeyecektir. Bunun için çok yön
lü tedbirlere ihtiyaç olduğunu programımızda 
belirtmiştik. Devlet idaremiz ileride sıkıyöne
timlere ihtiyaç kalmaksızın bu türlü faaliyetle-
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'ri önleyebilecek hale getirilmelidir. Demokratik 
rejim kendisini -savunabilir hale gelmesi lâzımı
dır. Bunun için ihtiyaç duyulan programları 
hatırlayacağınız gibi hüikümıet programımda sı
ralamıştık. Hükümet bu programını yürütmek
te ve bu hususta kendisine düşenleri yapma yo
lundadır ve bunları tamalmamak için büyük 
gayret sarf ettiğimize inanmanızı istiyorunın 

Bu arada yapılmakta olan şeyleri veyahut 
tahakkuk ettirilıeın işlerin bu konuyla ilgili ola
rak bir kaçma işaret etmek yerinde olacaktır. 

Polis ve jandarmayı takviye ediyoruz. Poli
sin (kadrosu artırılmaktadır ve bütçe imkânları 
müsaade ettiği takdirde bu yıl daha da artırıla
caktır. Polisin yeni şartlara intibak etmesi için 
ciddî bir .eğitimle tabi tutulması gerekmektedir 
ve bu eğitimli yapmaya başlamış bulunuyoruz. 

Yeniden 30 jandarma taburu kurmak kara
rındayız. Jandarmanın teçhizatı ımodernleştiril-
mektedir, jandarmamın reorganizasyonuna ait 
kanunu birkaç gün evveli Yüksek Meclisiniz ka
bul ederek yürürlüğe koymuş bulunmaktadır. 

Dernekler Kanunu iki gün evvel veyahut 
dün kanunlaşmıştır. 

Adlî kanunlarda düşünülen değişiklikler Bü
yük Meclise tasarı halinde arz olunmuşlardır. 
Buınllarm bir kıısmı (kanunlaşmıştır, diğerlerinin 
de kanunlaştırılmasına çalışıyoruz. 

Personel Kanununda Devletin hiyerarşik di
siplinin korunmasına ait değişiklikler son şek
lini almıştır. Önümüzdeki a'y içinde bunu uygu
lama alanına koyacağız. 

Anayasada yapılması gereken değişiklikler 
için hükümıetçe gerekli teşebbüsler yapılmıştır 
ve partilerarası bir komisyon bu değişiklikler 
üzerinde bir süreden beri çalışmaktadır. 'Sanı
yorum M, partilerarası komisyon hüikümetin 
üzerinde durduğu değişikliklerden biri üzterin-
de ittifak etmiştir; yani, güvenlik mahkemesi 
kurulmasına ait istek üzerinde. 

Ayrıca Hükümet, üniversite ve Danıştay 
için de bazı değişiklikler teklif etmişti. Ancak, 
partilerarası Ikömisyon müzakere (sonunda bun
ların Anayasada değişiklik yapılmadan da;, ka
nunlarda değişiklik yapılmak suretiyle Bükü-
mıetin istediği neticeye varılması müımıkün ola
cağı neticesine varmış ve bundan dolayı bu ko
nu komisyon gündeminden çıkarılmıştı. Hükü

met buna iltihak etındş, ancak partilerden.(ka
nunlarda yapılacak değişiklik hususunda aynı 
hedefe varaJbimnek üzere yardım rica etmiş bu
lunmaktadır ve bunu tekrar ediyoruz. 

Reform kanunlarımız Büyük Meclise sunul
muştur. Marttan evvel bunların kanunlaştırıl-
ımasmı tekrar d'illıiyoruz. 

İdarî reformun stratejisi hazırlanımialktadır, 
yakında ilân edeceğiz. Bu reform özelliğine bi
naen parça parça ve bir zaman içerisinde uygu
lanacaktır. 

TRT'deki zararlı unsurlar ayrılmıştır. Kilit 
noktalarında kalmaları caiz olmayanlarla Hü
kümet ımieşgul olmaktadır. Bunlar hakkında hu
kuk devletine yaraşır tedbirler peyderpey alın
mıştır ve sizi teımin etmek isterim, bu tedbirler 
büyük bir müessiriyet ile tatbik edilmeiktedir. 
Daha birkaç Ikarar allma zaruretindeyiz. Bunlar 
da kısa bir sürede derdesttir. Arkadaşlarıımızı 
temin etmek isterim, kısa bir süre içeriısandıe 
bazı arkadaşların işaret ettikleri hatta örnek 
olarak verdikleri postlardaki değişiklikler de 
yapılacaktır. 

Memleket dışındaki vatandaşlarımızı zararlı 
propagandalardan korumak için ciddî çalışılma
lar yapıyoruz ve Avrupa'da radyo neşriyatın
dan faydalanarak bazı saatler sağladık. Ayrıca, 
bunu artırmaya çalışıyoruz. Öğretmenler, din 
adamları gönderilmiştir ve yeni bir gazete çı-
kanmıak suretiyle işçilerimize bu hususta yar
dımda bulunmak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, sayın parti sözcüleri 
üniversite konusunda da durdular. Yıkıcı ve 
bölücü faaliyetim, komünizmin militanı haline 
gelmiş ve Anayasamızın yasakladığı ideolojile
rin propogandacılığmı yapmayı kendisine görev 
•edinmiş öğretim üyelerinin çocuklarımızı zehir-
leımreye devam etmelerinde Türlkiye'de hiç bir 
Hükümet, hiç bir Meclis müsaade edemez ve 
bunları müsaımaha ile karşılayamaz. Hüküme
timizin bu husustaki görüşleri bellidir. Bu gö
rüşleri bumdan evvelki sıkıyönetim uzatması ve
silesiyle yaptığım konuşmada da en açık şekil
de burada ifade ettimı ve bir çok tarizlere de 
maruz kaldığımı bu vesileyle gördünüz. O gün
den bu yana o cenahtan veya destekçilerinden 
bana yöneltilen hücumlar da artmıştır. Görü
şümde ve görüşümüzde, Hükii'mıetin, her hangi 
bir sarsılma veya gerileme veya değişimle oljma-
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•mıştır, olamaz da. Bazı üniversitelerde bu konu- J 
da almalı tedbirler mevcuttur; ezcümle Orta -
Doğu'da, Hacettepe'de. Uyanık idareciler bu gi
bileri zararsız hale getirecek tertiplere giriş-
Imişlerdir. Ancalk, bunun bütün üniversitelerde 
yürütülmesi için Anayasada veya en az Üniver
site Kanununda gerekli değişikliklere ihtiyaç 
vardır ve üniversite senatoları bu hususta yetki I 
ile teçhiz edilımielidir. Bunu geçen defa da arz I 

-ettim. Bu hususta üniversitelerimizin yetkili or- I 
gamlarına gerekli yetki verilmeli; bu, Anayasa I 
değişikliği ile de olabilir ve daha iyi olur müm
kün ise, partiler bu hususta anlaşabilirlerse, I 
bu olmadığı takdirde Üniversiteler Kamunu ha- I 

-len Meclisinizde komisyonda müzakere edilmek- I 
tedir ve buraya gereken hükümler ilâve edil-
ımiek suretiyle ilgili organlar bu yet'kiyle teçhiz I 
»edilebilir. Bu yetkiyle teçhiz edilebildikten son
radır ki ancak, Büyük Meclisin istediği şekil
de bir tatbikat yapmak imkânı olabilecektir. I 

Muhterem arkadaşlar, bir iki arkadaşımız 
benim seçim ve rejim hakkmdaiki görüşlerime 
işaret ederek bazı tarizlerde bulundular. Be
nim seçimler ve de/m/okratik rejim hakkındaki I 

. görüşlerim bellidir. Bunlarda herhangi bir de
ğişiklik ve sarsılma olmamıştır. Ben şahsen de- I 
mokrasiye inanmış bir insanım, son 20 yılda dc-
ımiokratik rejim için mücadele edenler arasııı-
dayım. 12 Marttan sonra da, Millî Savuranla Ba
kanlığından başlayarak, demokratik rejiminizi 
normal düzene getirmek hususundaki gaiyretle-
rimii ıbazı arkadaşlar yakındam bilirler. 

Bu rejiım ille, bu Meclis ile reform olmaz di
yenlere evvelâ ben karşı çıkmıştım. Aynı görü
şü savunan olursa karşılarında yine bugün be
ni bulacaklardır. 

Rejim ve seçim konusunda Hükümet Prog
ramında ortaya atılan görüşlerde de herhangi 
bir değişiklik olmamıştır ve olmayacaktır. Bu
nu, hükümetin göreve devam edeceğine dair 
olan kararımızı ilân ederken bir defa daha tek
rar ettik ve teyidettik. 

Geçen bayram günü yaptığımı basın toplan
tısının bir bölümünde aynen şunları söylemiş
tim : 

«Hükümet Programı hiç bir partinin progra
mımın kopyası değildir. Bu programda demok
ratik rejimi güçlendirip, memleketi norımal bir j 
seçim ortamına götürecek tedbirlere öncelik | 
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J verilmiştir. Bunun için anarşiyi önleyici tedbir
lerin alınması, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerle ımlü-
cadalenin tesirli hale geti dinmesi, demokratik 
huknlk devletinin kendi kendini koruyabilir hale 

I gctirilıiTiiesi, bu arada bazı kanunlarda, Anaya
sada gerekli değişiklikler yapılması, iktisadî ve 
sosyal gelişmetmizi -sağlayacak âcil mahiyetteki 

I noformlann gerçekleştirilmesi, seçim kanunla-
I undaki aksaklıkların düzeltiknıesi ve nihayet, 
I normal zamanında seçimlerin yapılması...» Hü-
I 'küımıet programında da bunlar vardır, son batsın 

toplantısında da bunları beyan ettim/. 
I ı«Bu esasların gerçekleştirilmesi, 12 Martın 
I hedefine ulaşması balkımandan da gerekli oldu-
I ğu için, Hüküımiet programımızda özellikle bu 

esaslarda herhangi bir değişiklik düşünülıme-
I mckfcdir...»1 Beyanatımda var. «Göreve devam 
I ettiğimiz takdirde bunları gerçekleştirmeye de 
I kararlı olacağız.» 
I Beniim bayram günü Türk Milletine ilân et-
j tiğim görüş budur. 

Aynı basın toplantısında bana bir soru sorul
muştu. Soru aynen şöyle idi : «Liderlerle yap-

I tığınız teınnaslarm sonucundan herhangi bir en
dişeniz var imlidir?» 

I Şu cevabı verdim; kelime kelime tekrar edi-
I yorum : 

«Hayır, yoktur. Sadece kendilerinden, sürat-
I le karar verilmesini rica ediyorum). Zira, askıda 

bir hülküımıet ne reform yapabilir, ne de bütçe 
yapabilir. Bu durum, zamanında seçim yapılma
sını engelleyebilir.» 

I Bununla, seçimin zaımlanmda yapılmayacağı 
yolunda, hiç şüphesiz, bir imada bulunmadım. 
Çünkü, bundan evvelki sözleri söyleyen insan, 

I hemen arkasından bu türlü tezata düşeımez. 
Sadece, iş yapamaz duruma gelımiş olan bir hü
kümetin durumunun yaratacağı sakıncalara işa
ret 'etmiştim. İşte uzun boylu sağa sola çekişti
rilen beyanım budur. 

Ben bütün beyanlarımda aynı şeyi ifade 'edi
yorum. Bunu, Mecliste yaptığım konuşmalarda 
da gördüğünüz gibi tekrar ediyorum. Yalnız, 
zaman zaman yorumlar değişiyor. Değişen ben 
değilim, anlaşılan yorumculardır. Yorumcular, 
bazen bir başka türlü yorumlamakta fayda bu
luyorlar anlaşılan. Böyle oluyor. Nitekim İzmir' 

j de çıkan bir derginin mümessili ile yaptığımı 
I bir konuşmada benim ağzımdan çıkmamış olan 
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bir cümle dergi tarafından başlık yapılmış ve 
bir ajans da bunu aynen a Diniş. Bu, ondan son
ra bütün gazetelerde bana atfedilen bir cümle 
haline geldi ve uzun boylu yoruınnlara «ebebol-
du. 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuzda tekrar 
ediyorum : Benim ve Hüküımıetin bu husustaki, 
yani rejim ve seçimler hususundaki görüşümüz
de herhangi bir değişiklik yoktur ve cilcnayaeak-
tır. Parti genci başkanlarıyle yaptığım konuş-

' mada da kendilerine arz ettim : Bize ve ailele
rimize şeref verecek olay, rejimi zamanında 

-nonmial düzenine oturtmaktan ibarettir. Bunu 
yapabilirsek bizim için bu şeref, ömrümüz bo
yunca yetişen bir şeref olur. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet için de ar
kadaşlarımız bazı işaretlerde bulundular. Tek
rar edeyim! : Programımızda işaret ettiğimiz 

" gibi, hükümetin tek güç kaynağı Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir; bu anda dahi Millet 

' Meclisinden aldığı güveme dayanarak iş yap
maktadır. içinde bulunduğumuz şartlarda bazı 
sebeplerle alınganlık yapıp, zararlı olacağı mu
hakkak olan bir buhran yaratmak istemedik. 
Meclis, güvenini geri alıncaya kadar göreve de
vam ıcdeceğiz. Büyük Meclis bu Hükümetin de
vamını uygun bulamazsa, bunu Anayasanın gös
terdiği usul ile izhar buyurur; o vaikit hiç bir 

' mesele kallmıaz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi izin verirseniz 
arkadaşların konuşımialarında, umumî izahatım
da temas etmediğim hususlara bir kaç kelime ile 
cevap arz edeyim. 

ıSaym Demokratik Parti sözcüsü : «Melen 
Hükümeti hiç bir zaman 12 Mart muhtırasının 
öngördüğü vasıfta bir hükümet değildir. Parti-
lerüstü hükümetim Anayasada yeri yoktur,» tar
zında konuştular. Bu çok akademik bir ımüna-
Ikaşadır; bu husustaki fikrimi daha evvel söy
lemiştim. Burada tekrar etmeye lüzum görmü
yorum-. Bunu ilim adamları isterlerse Münakaşa 
ederler. 

Demokratik Parti sözcüsü : «Seçim; mevzuatı 
ne olacaktır?»' dediler. 

Muhterem arkadaşlar, biz bir Seçim kanunu 
tasarısı getirmeyi tercih etmedik. Çünkü, Seçimi 
Kanunu üzerinde, seçim kanunlarındaki siste
mimizde, hatta kanunlarımızdaki, mevzuattaki 

aksaklıkları bütün partiler bilmektedirler ve 
12 Marttan evvel teşekkül etmiş olan partile-
rarası bir koımdısyonda bunlar uzun boylu tet
kik ve tespit edilmişti. Bu sebeple biz, bunların 
partilerarası bir komisyonda yeniden tetkik ve 
tespit edilmesini usul olarak tercih ettik ve bu
nu parti genel başkanlarından rica ettik. SSanı-
yoın n ki, bu ricamız kabul edilerek bir kc/mils-
yon kurulmuştur veya kurulmak üzeredir. Bu 
komisyonun vaıımış olduğu, varacağı ıııetıicale-
re göre seçim mevzuatıımiizda gereken değişik
likler yapılır. Hükümet ve ilgili bakanlıklar 
keımıisyonıın emrinde olacaktır, her hususta bu 
komisyona yardam ledeceklerdir. 

Arkadaşlarımız senmıaye piyasasından bah
settiler. Seıımiayî piyasası kanunu tasarısı Mec
liste bulunmaktadır. Biran evvel çıkarılması 
hususunda arkada şlarıımız da yardım ederlerse 
ımemnun oluruz. 

Cumhuriyetçi Parti ısözcüsiii arkadaşıanız Sa
yın Oıkutıt, 1481 sayılı Kamunun, asayişe mües
sir fiillerin önlenilmesi hususundaki Kanunun 
ölü. bir halde doğduğuna işaret ettiler. Bunun 
üzerinde Adalet Bakanlığımız çalışmaktadır. 
Bize intikal etmiş bir konudur; şikâyetler, sı
kıyönetim tarafından. 

Ayrıca Uyuşmıazlik Mahkemesi üzerinde 
durdular. Bu konu da Adalet Ba/kanlığınm sü
ratle halletmeye çalıştığı ımüıstacel bir konu ha
line gelmiştir; arkadaşıimaz meşgul olmakta
dır. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşı-
ırnnz; hiç olmazsa sıkıyönetim, kapsaımandaki il
lerden önemli olımayan bir iki ilde sıkıyönetimin 
kaldırılması gereğine işaret ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, hem Millî Güvenlik 
Kurulu, hem Hükümet bu konuyu uzun boy
lu tetkik etti. İmkân görmüş olsaydı derhal 
bu defa teklif edecekti!. Bir defa, davalar bit
memiştir. Hangi ilde kaldırırsanız, o ille il
gili davalar bitmemiş olduğu içim, Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararı karşısında, bu da
valar ne olacaktır? Davalar bölünecektir. 
Çünkü suçlulardan bir kısmı b'ir ildendir, di
ğeri öteki ildendir; binisine taallûk eden dava 
adlî mahkemeye gidecek, ötekisine taallûk 
eden dava Sıkıyönetim Mahkemesinde kala
cak... Böyle bir durum doğabilir. 
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İkincisi : Arz ettim; maalesef yeraltı faa- I 
liyeti devam etmektedir. Büyük merkezler
den sıkıyönetimi kaldırdığınız takdirde, sıkı
yönetim olmayan yere kaymalar ollacaktır. Bu 

. defa bir ay sonra tekrar koymaya mecbur ola
caksınız. Böyle bir durum vardır. Bu sebep
le, işlin sonunun alınmasını tercih ettik. Ay
rıca, münferiden bir ildi ilde sıkıyönetimin 
kaldırılmasında fayda mülâhaza etmedik; hat
ta zarar mülâhaza ettik. 

Yine arkadaşımız; «İç güvenliği sağlamakla 
görevli kuvvet ve kurullarda ihmal görülme
ye başlamıştır; sıkıyönetim vazifeyi alınca öte
kiler kendilerini boşlukta hissetmişlerdir...» 
tarzında konuştular. Aslında böyle olsaydı, 
doğrudur; ama bildiğiniz gibi bütün zabıta kuv
vetleri, sıkıyönetim olan yerlerde, Sıkıyöne-. 
tim Kumandanlıklarının emrindedir. 'Sıkıyöne
tim Komutanlıklarının emrinde eskfiisiine naza
ran daha faal olarak çalışmaktadırlar. Bu se
beple, bir gevşeme ve aksama ihtimali yoktur 
sanıyoruz. 

«Sıkıyönetim Kanununun Anayasa Mahke
mesince iptal edilen hükümlleri hakkında ne 
çözüm getirilecektir?..» denildi. Bunu Sayın 
Adalet Partisi sözcüsü de ifade ettiler, bir baş
ka partinin sözcüsü de aynı konuya temas etti. 

Muhterem arkadaşlar, Sıkıyönetim Kanu
nunda iki hükmü iptali etmiştir Anayasa Mah
kemesi: Birisi, gözaltına alma süresi; ikincisi 
de, sıkıyönetimin kaldırıldığı yerlerde, eldeki 
bitmemiş davaların, mevcut hükümde Sıkıyö
netim mahkemelerince yürütülmesine devam 
edilmesi yolundaydı, bu hükmü kaldırmıştır. 
Binaenaleyh, şimdi Sıkıyönetim kaldırıldığı 
takdirde, bu davalar adlî mhakemelere intikâl 
edecektir. Biz, bu davaların adlî mahkeme
lere intikâli halinde neticeye vardırılmasmda . 
büyük sakıncalar oDduğu kanaatindeyiz. O se
beple, yine Sıkıyönetim Kanunundaki hükmü 
devam ettirmek için tedbir düşünüyoruz. Onun 
için aklımıza gelen ilik şey; Anayasa tadilinde 
Anayasamıza eklenecek geçici bir hüküm ile 
yine bu defaya mahsus ollmaik üzere (çünkü 
her defasında bu kadar, 20, 30, 50 gibi büyük 
dava olmayabilir ve bundan sonra da Güvenlik 
Mahkemesi kurulacaktır) bu davaların Sıkıyö
netim mahkemelerince iintacedillmesini sağlaya
cak geçici bir madde teklifini düşünüyoruz ve I 
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bunu Partilerarası Komisyona teklif edeceğiz. 
Bu husustaki düşüncemiz budur. 

Öteki konuda henüz kararlı değiliz. 7 gün 
yeter mi yetmez mi, bunun üzerinde tetkikler 
yapılmaktadır. İddiaya göre 7 gün yetmeye
cektir. Çünkü böyle toplu suçlarda, 100 kişi
nin, 200 kişinin bazan 400 kişinin bir arada iş
lediği suçlarda 7 gün içerisinde bunları tespit 
etmek, yakalamak, ifadelilerini almak müm
kün değildir. Bu sebeple böyle hallere mahsus 
olmak üzere bunun 15 güme, 20 güne çıkarılma
sı, için bir teklif getirmeyi düşünüyoruz. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsü: «Sıkıyöneti
min kapattığı kuruluşlardan, sadece ismi de
ğiştirilerek aynı maksada uygun ve aynı dav
ranışları bünyesinde bulunduran kuruluşlar 
teşekkül etmiştir.» buyurdular. Sanıyorum ki, 
örnek olarak (söylemediler ama) TÖS yerine 
kurulen TÖF'ü vereceklerdir. Maalesef öyle
dir. TÖS Sıkıyönetimce kapanır kapanmaz ba
zı yenlerde, bazı öğretmenler TÖF'ü kurmuş
lardır. Evvelâ federasyon halinde kurmuşlar
dır. Kanuna uymadığı için İçişleri Bakanlığı 
buna mani olmuştur. Sonra dernek halinde 
kurmuşlardır, bunu da Adalet Bakanlığımız 
bir dava tahrik etmiştir, kapatılması için 
5 . 5 . 1972 gününde mahkemeye vermiştir, 
Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinde btir dâ-
va açılmıştır, bu dava henüz neticelenmemiş
tir. Yani, Hükümet meşguldür, meşgul ol
muştur ama, mahkemeden henüz karar alama
mış bulunuyoruz. 

Yine, muhterem arkadaşlar davaların erken 
neticelenmesini arzu ettiler. Biraz evvel işaret 
ettim, bizim de arzumuz ama, davaların ma
hiyeti ve sanıklarının adedinin fazla olması, 
hatta bir kısmının firarda olması bunları bir 
miktar geciktiriyor. 

«Devletin bünyesine sızmış alan rejim aleyh
tarı kimselerin bir kısmı henüz işbaşındadır.» 
dendi. Bunların sayıları, temin edebilirim, 
azalmıştır. Bunları da yakında halledeceğiz. 
Yalnız, üniversiteler hususunda biraz evvel 
izahat arz ettim, üniversiteler için tedbir al
mak bizim yetkimiz dışındadır. Kendi organ
ları kısmen tedbir alfmıştır; aıma tam olarak da 
aldıklarını iddia edemem. Bunun için Anaya
sada veyahut Üniversiteler Kanununda bir de
ğişiklik yapmaya ihtiyaç mevcuttur. 
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Muhterem arkadaşlar, bu suretle arkadaş
larımızın üzerinde durduğu noktalara da cevap 
arz etmiş oluyorum. Tekrar arz edeyim; Hü
kümet Sıkıyönetimin, arz ettiğimiz sebeplerle 
iki ay daha uzatılmasının lüzumlu, gerekli ol
duğu kanaatindedir. 

Yüksek Meclisin takdirlerine arz ederiz, 
saygılar sunarım. (A. P., M. G. P., C. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tayfur Sökmen, buyu
run. 

TAYFUR SÖKMEN (C. Senatosu Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın par
lamenter arkadaşlarım; 

Sıkıyönetim hakkındaki maruzatıma başlar
ken bir noktanın belirtilmesini lüzumlu gör
mekteyim; arkadaşlarım, burası mallumuâli-
nizdir ki, millî iradenin teceügâhı olduğu için 
(milletin mümessilleri olan parlamenterler, mil
letin ve memleketin menfaat ve mukadderatı
na taallûk eden meseleler üzerinde fikirlerini 
söyler ve noktaî nazarlarını belirtirler. Belir
tilen noktaî nazar veya söylenen söze muarız 
olan veya beğenmeyenler, itirazlarını veya be
ğenmedikler!! ciheti belirtirken şahsiyata dök
meden ve yakışıksız şekilde değil, bu kubbei 
zerrinin mahabet ve ulviyetine, aynı zamanda 
omuzlarında taşıdıkları unvan ve vazifenin 
kutsiyeti ile mütenasip tarzda davranmalarını 
rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, senelerdir mem
leketimizin varlığını tehlikeye sokan elim hadi
selere ilâveten 21 Ekim 1972 de, satılmış 4 hai
nin kaçırdığı Trııva uçağı hakkında Hükümet 
mümessilimin verdiği malûmat Sıkıyönetimin 
iiki ay daha uzatılmasını zarurî kılmaktadır. 
Kaçırılan Truva uçağının bir facia ile sonuçlan
madan kurtarılması hususunda Hükümetimizin 
gösterdiği basiret ve sarfettiği mesai takdire 
şayan olup, kendilerine teşekkür ederim. 

Uçağın kaçırılmasından bir gün sonra mu
teber bir gazetenin başyazısında, uçak kaçır
mayı kendi üslubu ile kınarken; «eylem kötü 
ama fikir mukaddestir» deniyor. Takdir bu
yurursunuz ki, iyi veya kötü bütün eylemler 
ve hareketler fikirlerden doğar. Fikirsiz eylem 
olur mu? Bir eylem kötü ise, eylemi doğu
ran fikir de kötü demektir. O halde, «fildir 
suç sayılmaz» iddiası tamamen boş ve mugalâ
tadır. 

Arkadaşlar, eyleme geçen veya uçak kaçı
ranlar yaptıkları hıyanetle iktifa etmiyorlar ve 
etmemekteler. Nitekim, Asya'yı Avrupa'ya 
bağlayan Boğaz köprüsünü de berhava etmek 
için biır kısım hainler teşebbüse geçmek üzere 
iken yakayı ele vermişlerdir. Tabiî lâyık ol
dukları cezayı görecekler. Bu cinayet ve ha
baseti önlemede gerek Sıkıyönetim Kumandan
lığı Teşkilâtının, gerek solcu ve sosyalistler'.: t 
her vesile ile kötülemeye çalıştıkları fedakâr 
zabıta amir ve memurlarıyla MİT mensupları
nın mesai ve basanları takdire lâyıktır. Sa
tılmış hainlerin yapacakları hıyanetleri önle
mek, mesul zevatın vazifesi olduğu kadar, hor 
vatandaşın da vazifesidir. 

Arkadaşlarım, hainane hadiseleri, yapan 
ve yaratanlar lâyık oldukları cezayı görürken,. 
sinsi davranış ve kışkırtıcı yazı ve beyanlarıy
la masum Türk çocuklarını ifsadederek, anar
şist yapan profesör, doçent ve asistanlarh des
tekçileri, ne hazindir ki bu hususta mesul ze
vatın yaptıkları resmî ve hususî beyanlara rağ
men, hâlâ yerlerinde durmakta, dolaylı yol
lardan fesat ve melanetlerine devam etmekte
ler. 

Muhterem arkadaşlarım, aynı ideolojiyi 
benimsemiş olan bir kısım insanların da Dev
let idarelerinin muhtelif kademelerinde yer al
dıklarını, fırsat buldular mı da habasetlerini 
yürütmekte olduklarını, solcu olmayan gaze
telerde derin bir teessürle okuyoruz ve okuyor
sunuz. 

Bunların paralelinde bir de ilerici, güya 
«Atatürkçüyüz» diye caka satan yazar ve dü
şünür zümre vardır. Bütün bunlar 12 Mart 
Muhtırasından evvelki halin başlamasını, deği
şik bir üslupla isteyen anarşik yollun yolcula
rıdırlar. Hal ve vaziyeit böyle olduğuna göre 
bunların mefsedet ve 'melanetlerine neden ve 
ne için son vermiyoruz ve önlemıiyoruz? Kim
den ve neden korkuyoruz ve çekiniyoruz? 

Arkadaşlarım, bu hainler, özledikleri ko
münizmin öncülüğünü yapan sosyalist idareyi 
(Allah göstermesin) bulsalar, solcu ve sosyalist 
olmayanlara hakkı hayat tanırlar mı? Tanı
madıklarının en açık delili, 12 Mart Muhtıra
sından evvel solcu ve sosyalistlerin anarso)y£ na
sıl hazırladıklarını, daha neler yapmak istedik-
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lenfti, 17 Temmuz 1972 günü sayın Başbakan 
Helen'in Bolu'da cihana ilân etmiş olmasıdır. 

Arkadaşlarım, Büyük Türk Milletinin son 
barınağı bu güzel yurdun tekrar öyle kötü du
ruma düşmemesi içlin her türlü fedakârlığı ih
tiyar etmek, kudsî bir vatan vazifesidir. 
Memleketimizde huzurun bozuilup anarşinin 
doğup yayılmasının sebepleri arasında veya 
başlıcasi; 27 Mayıs İhtilâlinin heyecan ve 
hayı huyu içinde >elçabukluğu file, hatta bir 
kısım maddelerinin, hatta anahatlarının Mü
şerref Hakimoğlu'nun evinde hazııftanan 1961 
Anayasasının bir kısım maddelerinim kötü ki
şilerin istekleri şeklinde tefsirine müsafit oluşu 
idi. Nitekim, kötüye de kullandılar. Bundan 
ötürü idi ki, 1961 Anayasası birkaç defa tâ
dil edilmiş, yeniden tadil 'edilmesini isteyenle
ri, 21 Ekim 1972 Pazar günü uçak kaçıran dört 
satılmış kimsenin Hükümetimizden istedikleri 
arasında, 1961 Anayasasının eski halle getiril
mesini şart koşmaları ne 'kadar haklı çıkarmış
tır. 

Arkadaşlarım, 1961 Anayasasının tadile 
muhtaç o'lduğunun Mır belgesi de, Anayasa ha
zırlanırken Kurucu Meclils azası olan 'merhum 
Şefik İnan'm, Kurucu Meclis zabıtlarındaki 
«Bu Anayasa, art düşüncelilerin korkak bir 
ifadesidir.» şeklindeki deyimidir. Merhum ba
şını kaldırıp bir baksa, ne kadar haklı oüiduğu-
hu görecekti. 

O halde, Anayasanın solcu ve sosyalistlere 
.göz açtırmayacak şekle sokulması lâzımdır. 

Arkadaşlarım, Anayasanın tadilinden evvel 
düşünce, fildir ve kalem özgürlüğü, üniver
site özerkliği yaygarasıyla bazı sdlcu ve sosya
list yazarların 12 Mart Muhtırasından evvel 
yazdıkları yazılar arasında Meclislere, Dev
let idaresine, Güvenlik Kuruluna, hatta Muh
terem Eeisicumhura dil uzatıp, kötüleyici ya
zılar da vardı. Bu arada, köylü nasıl isyan 
ettirilir, diye de fıkralar yazılmış, karikatür
ler yapılmıştı. Gazete koleksiyonları tetkik edi
lince görülecektir. Hatta bu cümleden olarak, 
•eskiye ne hacet, bir tanesi 2 Eylül 1972 Cu
martesi günlü, muteber bir gazetenin İkinci 
sayfasında «Üçbin köylünün ürünü toprakta 
•çürüyor, köylü ektiği toprağa giremiyor.» baş-
•lıklı ve karikatürü! yazıdır. 

Daha evvelleri yazılan bu gibi tahıikkâr ya
kılarla «Tanla işleyenin, su kullananın» propa-
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gandasmdah cesaret almış olan Kayabaşı kö
yünden bir kısım cüretkârlar, o köyde arazi
si oilan Resneli Niyazi adındaki şahsın batapu 
mutasarrıfı olduğu tarlasına yaptıkları tecavüz 
karşısında, nıuzdar kalan Resneli, mahkeme
ye müracaat ederek hakkının korunmasını is
temesi üzerine, mahkemenin verdiği meni mü
dahale kararı, idare makamları tarafından 
tatbik edilince, düzen değişikliği heves&i ya
zarlar, «Köylü köye giremiyor, mahsul mah
voluyor» feryadını basıp tahrike yelteniyor-
lardı. 

Muhterem arkadaşlarım, solcu ve sosyalist 
yazarlar, günün birinde solcu ve sosyalist ta
nınan bir adamın lehine mahkememin verdiği 
karar hakkında Ikazara itirazda bulunuldu mu, 
«Mahkeme kararı karşısında söz söylenmez ve 
itirazda bulunulmaz» diye feryadı basarlar. 
Ama, kendileri aleyhinde verilen kararı elle
rinin tersiyle itip, «Köylü mahvoluyor» yay
garasıyla kulakları çın - çın çınlatırlar. İşte bu 
gibi hallerin yapılmaması için sıkıyönetimin 
uzatılması lâzımdır. 

Solcu ve sosyalistlerin fikirlerine muarızsa-
nız hemen bir kulp bulup size taarruza geçer
ler. 

Aynı gazetenin 21 Ağustos 1972 tarihli nüs
hasının ikinci sayfasındaki, «Küskünler» baş
lıklı yazının bir yerinde «Güven Partisi de ne is
ter, halkla ilişiği nedir, hangi yenli• değerleri 
temsil eder? Part i Genel Başkanı olan esıki bir 
Forumcunun bugün artık ucuzlayan feryadını 
kendine bırakıyoruz.» şeklindeki cümlelerle 
öfkesini yenemeyen yazarlar, 16 Ekim tarihli 
bir yazıda da Genel Başkana, camie arsa ver
miş, diye kızıyor. O yazardan sormak lâzım: 
Arsayı milyonlarca insanın mavenî haz duydu
ğu ilâhî varlığın tecelligâhı olan mabede ver
meyip de memleketi yıkmak için yarışa giren 
solcu ve sosyalistlere barınak yapmak için mi 
vermeli ? 

Muhterem arkadaşlarım, aynı muteber ga
zetenin 19 Eylül taıihli nüshasında «Sorun ki
min» başlıklı yazısında da, Devlet Bakanı ve 
Hükümet Sözcüsü Sayın Arar'm bir konuşması
na değinerek sonunda, bir yazarın yazdığı ya
zıdan ötürü hapsedilmesi veya mahkûm edil
mesi, demokrasi ile idare edilen yeıllerde müm
kün müdür ? Diyor. 
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Peki, yazara yine soralım: Bir yazar mem
leketi birbirine düşürücü, kardeş kavgası ya
ratıcı yazılar yazarsa, mahkûm etmeyip de, 
«Bravo, iyi yaptınız» mı demek lâzım? 

Diğer bir yazıda da Muhterem Cumhurbaş
kanımıza hakaret eder mahiyette yazı yazdığı 
için, Mı* yazarın bir sene hapsedilmesini, «in
san hakları çiğneniyor» diye yaygara yapmış
tır. Bu yazar ve çizerler tahkik etsinler, de
mokrasinin babası sayılan İngiltere'de, Krali
çeye hakaretamiz yazı yazmak değil, izin al
madan Kırailiçenin resmini çekmek, gazeteye 
basmak bile suç sayılırken, bir İngiliz yazarı 
da «Demokrasi çiğneniyor» diye yaygara yap
mamıştır. İşte bu haler için sıkıyönetimin uza
tılması 'lâzımdır. 

Arkadaşlarım, yine 31 Temmuz 1972 ta
rihli, muteber bir gazetenin ikindi sayfasında, 
«10 yıl sonrasını görmek» başlıklı yazının muh
tevası, yazarla hemfikir olan'lann haricinde 
her Türk vatandaşını derinden yaraladığı ka
naatindeyim. Zira yazar; «14 ve 15 asır içeri
sinde Devlet kuran Türklerin, 10 yıl ilerisini 
görebilen Devlet adamları vermemesi veya ye
tiştirmemesi cidden düşündürücüdür.» diyor. 

Arkadaşlarım, bu nasıl yanlış ve sakat 
görüş? 15 asır içerisinde büyük devletler kur
muş olan asil ve kahraman Türk Milleti1 10 se
ne değil, 100 sene ilerisini gören insanlar yc-
tirtinmemiş olsa idi. 15 asır ayakta durabilir 
miydi ? 

Yazar bu beyanda ve iddiası ile kalmadı; 
bugün iş başında olan Hükümetin Başkanına 
tarizde bulunmaktan da kendini alamamıştı. 
Yazar, Sayın Başvekil Melen'in, vesaike daya
nan, 17 Temmuz 1972 günü, BaTu Belediye
sinde yaptığı konuşmasını ele alarak, «Bu na
sıl şeydir? 12 Marttan evvel ordularımızı, ko
lordularımızı, tümenlerimizi, jandarma or
dumuzu ve bütün güvenlik kuvvetlerini devi
rip, ülkeyi başka ellere tesCiimı edecek kadar 
anarşistlerin Türkiye'de mevcut teşkilâtları mı 
olması lâzımdır?» demek suretiyle yazar, Sa
yın Başvekilin 12 Marttan evvel ülkemizin bü
yük tehlike atlattığı hakkında yaptığı beyanla
rını yalanlamaya çalışarak bugün Türkiye'de 
yeraltında ve yerüstünde faaliyette bulunan 
komünizm teşkilâtının mevcut olmadığına her
kesi inandırmaya yelteniyor. 

Arkadaşlarım, 15 asırlık Türk Milletinin 
10 sene ilerisini gören Devlet adamı yetiştirmei-
diğini keşfeden dahi! yazarın, Türkiye'de ko
münist teşkilâtının ve tahrikçilerinin varlığın
dan nasıl olur da haberdar olamaz ve olamıyor? 
Buna 'imkân var mı? İmkân olmadığına gö
re, kendi gibi düşünenlerden başkasını inan
dıramaz. 

Muhterem arkadaşlarım, SSılkıyönetim İda
resinde dahi, yukarda belirttiğim tarzda yazı
lar yazılırken; solcu yazar ve düşünür ve toy 
politikacılar hakikî aydınların ve ilerici güçle
rin seslerinin kısıldığını vicdanları sızlamadan 
yazıyor ve söylüyorlar. 

Bunun bir diğer numunesi de, yukarda arz 
ettiğim Kayabaşı köyünden bir kısım aldatıl
mış kimselerin mahkeme kararını dinlemeyip, 
tecavüze kalktıkları gazete sütunlarını doldu
rurken, halkın ağırlığını duyuramadığı da ya
zılıyor ve söyleniyor. Halk ne yapmalı? 1970 
Haziranında olduğu gibi yürüyüş yapıp, güven
lik kuvvetlerine 'karşı gelmeli, Kadıköy Hü
kümet Konağını yakıp, ağırlığını mı hissettir
meli? 

Muhterem arkadaşlarım, bu solcu ve sos
yalist yazar ve düşünürlerin ve bir ikisini politi
kacıların ısrarla üzerinde durdukları bir husus 
da, müesses düzenin değiştirilmesini istemeleri 
keyfiyetidir. Halbuki, değiştirilmesini iste
dikleri düzen, eşsiz Atatürk'ün sağa, solla ve 
sosyalistliğe kapattığı düzendir. Eğer bu dü
zenin zaman ile bozulmuş veya tatbikatında ih-
maiLe uğramış bir tarafı var idiyse, elbirliği 
ile düzeltilmesine çalışalım. Yoksa, yıkmaya 
değlii. Mevcut düzen yıkılırsa, yerine mutla
ka Lenıin'in düzeni gelir. O da Türkiye içim 
felâket olur. Arkadaşlarım, Lenin nizamının 
Türkiye'yi yıkacağını görmesidir ki, Aziz Ata
türk 1924'te Ruslarla zahirî dostluğu bozma
makla beraber, yavaş yavaş Batı ve Amerika 
ile dostluk kurup, ittifak akdetme yolunu ara
mış ve bulmuştu. 

Aziz arkadaşlarım, Atatürk sağcılığın hu-
rafatçılığa, solculuğun ve soyalistliğin de ko
münistliğe gideceğini bildikleri için; sağcılık
tan nefret ettiği kadar, solculuktan ve sosya-
lıi'stil'ikten de o derece nefret ettiğini yaşayan
lar daha iyi bilirler. Bu inançla ildi İd, Ata
türk; 1927'de Fransa'da toplanan beynelmilel 
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sosyalist kongresine Türkiye'dem de adam is
temişlerdi, «Biz solcu ve sosyalist değiliz.» di
ye kimseyi göndermemişlerdir. O halde, Heye
ti Celilenizin yülksek anlayışına sesleniyorum; 
bu hakikat karşısında, samlilmî ve halkikî Ata
türkçü olanlar, solcu ve sosyalist olabilir ler mi?" 
Aynı zamanda Atatürk düzeninin değıiştirüdme-
sini ister mi? «Ben Atatürkçüyüm ama, sosya
listim.» diyenler, gayrı samimî kimselerdir. 

Aziz arkadaşlarım, bu belirttiğim hususları 
kitapta okuyup, başkasından duymuş alarak 
değil; elli senelik bir devrenin acı ve tatlı hâ
tıraları içerisinde alâ-kadr-il4mkân muhtelif 
hizımet gören bir insan olaralk arz .ediyorum. 
Bundan ötürüdür kii, ağır şartlar altında, Ata
türk tarafından kurtarılan memleketi yıkmak 
isteyenlerle ne pahasına oilursa olsun mücadele 
etmek vatan, vicdan, namus ve ahlâk borcu
dur. Allah göstermesin, memleket bir felâ
kete uğrarsa, kolay kolay bir Atatürk bula
mayız. Memleketimizin en büyülk talihsizliği 
ise, o eşsiz insanın vaktinden evvel aramızdan 
ebediyete intikal etmiş olmasıdır. 

Hüflâsa; yalan ve tahrife imalâtçısı sol bası
nın ve sosyalist politikacıların, bozulmuş düş
man ümitsizliği içinde Donkişotvarî saldırı ve 
yaygaralarından tedirgin olan ve huzur bekle
yen vatandaşlar Meclislerden ve Hükümetimiz
den, bir an evvel harekete geçip, bunlara lâ
yık oldukları cezayı vermelerini sabırsızlıkla 
bekliyor. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri 
gelmiştir, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Sıkıyönetim ile ilgili müzakere (kâfi derece

de anlaşılmıştır. Kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
(Sakarya Milletvekili 

Güngör Hun 

Sayın Başkanlığa 
Sıkıyönetimin iki ay süre dıIıe uzatılması 

hakkındaki Hükümet teklifi üzerinde yeterince 
görüşme yapılarak, konu aydınlanmıştır. Mü
zakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir Milletvekili 

Hüsamettin Başer 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık tezkeresi Yüksek Genci Kuru
la arz edilmiş bulanmaktadır. Müzakeresi! ya
pılan yazı ile 26 . 11 . 1972 tarihinden itibaren 
iki ay süre ile Sıkıyönetimin uzatılması teklif 
edilmiş ve müzakeresi bitmiş bulunmaktadır. 
Tezkerede yazılı ilki ay uzatılması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler... (Sağ arka sıralardan 
«ret» sesleri, soldan gürültüler) 

Sayın Aybar, Sayın Kargılı ve Sayın İsmen 
kabul etmemişlerdir. 

Bu şekliyle üç muhalif oya karşı Genel Ku
rulun tüm oyları ile kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekili ve sayın senatörlerim yer
lerinden ayrılmamalarını rica edeceğim. Bazı 
kararlar istihsal etmemiz gerekmektedir. Ha
zırlık Soruşturma Komisyonunun kurulması, 
adedi hakkında karar alınacaktır. Sayın üye
lerin lütfen yerlerine oturmalarını rica edece
ğim. 

2. — Mmıisa Milletvekili Yeli Bakırlı'nın, 
siyasî emniyet bakımından ağır bir suçla mu
hakeme edilen kişilerin yurt dışına çıkmaların
da görevini ihmal ve kötüye kullandığı iddia-
sıyle Anayasanın 90 ncı, T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarın
ca İçişleri Bakanı Ferit Kubat hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi, 
(9/24) 

BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komis
yonu kurulması ile iiılgiri önergeyi okutuyorum. 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Yurdumuzda anarşik eylemlerin önlenmesi 

için 28 . 4 . 1971 tarihinde Sıkıyönetim ilân 
edilmiş ve Yüce Meclisin onayından geçmiştir. 
Bu tarihten bugüne kadar yurt'ta anarşik eylem
lerin önemli ölçüde önüne geçildiği görülmekte
dir. Ancak, olağanüstü hallerde Anayasal bir 
yönetim tarzı olan sıkıyönetimin ilânı, Devletin 
diğer güvenlik kuvvetlerinin görevlerini sıkıyö
netim nedeniyle yerine getirmemeleri sonucunu 
çıkaramaz. Üstelik olağanüstü durum içinde her 
zamankinden daha uyanık, titiz ve hattâ sıkıyö
netime yardımcı olması güvenliğin sağlanmasın
da kendilerine düşen görevi eksiksiz yapmalarını 
gerektirir. 
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Arz ettiğim türde, organize edilmiş güvenlik 
kuvvetlerinin aynı hedefe yönelmesi sayesinde 
anarşik eylemler önlenebilir. Ve anarşistler yeni 
olaylar çıkarmaya girişemezler. Hiç şüphesiz is
tenilen olumlu sonuca varmakta İçişleri Baka
nının başında bulunduğu Bakanlığın rolü son 
derece önemlidir. 

Oysa, bir süreden beri İçişleri Bakanlığı yur
dumuzda olup Ibitenlerin dikkatli 'bir seyircisi 
dahi olmaktan uzaktır. 

Türkiye'mizin içinde bulunduğu koşulların 
olağanüstü kelimesi ile ifade edilmesinin dahi 
yeterli olmayacağı yolundaki her türlü beyanla
rı sıralayan İçişleri Bakanının açıkladığı şartla
ra uygun bir icraat içinde olmadığını üzülerek 
söylemek mecburiyetindeyiz. 

Bugün sınırlarımız dışına çıkmak veya sınır
larımız içine girmek, gelişigüzel, kendiliğinden 
yürüyen sistemsiz uygulama nedeniyle tesadüf
lere bağlı kalmıştır. 

1. Hakkında hiç bir merci tarafından ko
vuşturma ve soruşturma bulunmayan kişilere 
yurt dışına çıkma izni verilmemektedir. 5682 sa
yılı Pasaport Kanunu hükümlerine aykırı bu uy
gulama kejrfî bir şekilde yürütülmektedir. Buna 
ait örnekler gün geçtikçe çoğalmaktadır. 

2. Üstelik adı geçen kanuna istinaden pasa
port verilen kişiler pasaportları hava alanında 
iptal edildiği bildirilerek geri çevrilmektedirler. 
Keyfî tatbikatın ne derece ileri bir aşama geçir
diği 'bu örnekten daha iyi anlaşılmaktadır. Zira, 
pasaport verilmesi gerekmiyorsa niçin verilmek
tedir, verilmiş ise, niçin iptal edilmektedir. Bu 
konuda adı geçen Bakanlığın «İstim arkadan 
gelsin» usulüne uygun bir uygulama içinde ol
duğu gerçeği keyfiliği ve ihmali daha açık ola
rak gösterilmiştir. 

3. Yukarıda arz ettiğim gibi sınırlarımız
dan içeni girmek de, sayın İçişleri Bakanımın 
uygulamada ortaya koyduğu görev disiplini ile 
bağdaşmayan tutumu sebebiyle kolaylaşmıştır. 

12 Mart'm hemen akabinde Türkiye radyoların
dan yayınlanan sıkıyönetim bildirilerinde sık sık 
ismi geçen, hemen her anarşik olayda ve ideolo
jik eyleınılerde bulunduğu tespit ve iddia olunan 
ve bu nedenle de hakkında tutuklama kararı 
verilen ve bir süreden beri yurt dışına kaçtığı 
iddia edilen ve aranan kişiler listesinde adı 
ilân edilmeyen Mihıi Belli'nin, sınırlarımızı 

aşarak yurdumuza girdiği söylentileri gün geç
tikçe kuvvet kazanmaktadır. Hattâ gayri res
mî olarak bu haber doğrulanmaktadır. Adı ge
çen kişinin, rahatça sınırlarımızdan çıkıp gir
mesi olayı ibret ve hüzün vericidir. Bu olay İç
işleri Bakanının bugüne kadar Bakanlığa ait 
her görevi sıkıyönetimden bekleyen bir atalet 
içine girişinim fırsatçı anarşistler tarafından na
sıl istifade edildiğinin belirgin bir örneğidir. 

4. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının tamamını veya bir kısmını tağyir, 
tedbil veya ilgaya ve bu kanunla kurulmuş 
T. B. M. Meclisini ıskata teşebbüs suçundan sa
nık olarak idam talebiyle sıkıyönetimi mahke
melerinde yargılanan Millî Güven Partisi Ge-
uel Yönetim Kurulunun Gençlik ve Kadın Kol
larına bakmakla görevli eski Üyesi İrfan ISol-
mazer hakkındaki karar kesini eşmeden pasa
port verilerek yurt dışına çıkmasının resmî el
lerle sağlanması olayı ise, hiç bir tevile mey
dan vermeyen ancak İçişleri Bakanının görev 
anlayışı içinde ortaya çıkabilecek (mahiyettedir. 

5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nei mad
desine göre sayın Bakanı işlem yapması için 
kendisine, 'Sıkıyönetim mahkemesince tahdit fi
şinin gelmesi gerekeceğini çekinmeden Millet 
Meclisinin 20 . 11 . 1972 günkü Birleşiminde 
itiraf 'etmiştir. Halbuki aynı madde İçişleri 
Bakanına siyasî emniyet bakımından memleket
ten ayrılmalarında mahzur olan kişilerin Ba
kanlığınca tespit edimesinj görev olarak ver
ilmiştir. Sayın Bakan, yurdumuz için son derece 
ağır sonuçlar doğuracak suçtan yargılanan ki
şi için bile siyasî emniyet bakımından biir mah
zur görmemekte, öte yandan hakkında hiç bir 
mierci tarafından kovuşturma açılmamış kişile
rin yurt dışına çıkmasında ımahzur görmekte
dir. 

Sayın Bakan 20 . 11 . 1972 gününde Millet 
Meclisinde yaptığı konuşmada adı geçen şahsın 
«1971 yılma kadar İçişleri Bakanlığı dosyala
rında, memleket aleyhine faaliyette bulunduğu
na dairbir bilgi intikal etmemiştir.» demek su
retiyle bu tarihten sonra kayıt ve bilginin dos
yalarında bulunduğunu da itiraf etmektedir. 

Zaten Solmazer, yine sayın Bakanın bu ko
nuşmasında ifade 'ettiğine göre 19 Haziran 1972 
tarihinde pasaport almış ve 4 gün sonra da 
yurt'tan ayrılmıştır. 
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Ydne sayın Bakan adı geçen konuşmasında 
aynen «Bakanlığıma bu arkadaşımız]n (yani 
İrfan ıSolmazer'in) yurt dışına çıkmasının ya
saklanması hususunda bir karar veya bilgi in
tikal etmemiştir;» demek suretiyle Bakanlığın 
resen yapması gereken işlemleri gizlemekte ve 
yapmadığı veya yapamadığını açıkça göylemek-
tedir. Esasen İrfan'Solmazer liçin «arkadaşımız» 
tâbirini kullanmak suretiyle yapılan işleımin 
kanunî olmayıp bir arkadaş olein yapılabilecek 
kayırma mahiyetinde olduğunu da açıklamak
tadır. 

Yukarıda saydığım sebeplerle görevin ye
rine getirilmesi için gerekli incelenle ve araştır
ma yapmadan, ilgili dairelere, içinde bulundu
ğumuz siyasî koşulları dikkate alarak gerekli 

emirleri vermeden ve bu suretle siyasî emniyet bakı
mından son derece ağıribir suçla muhakeme edilen 
kişilerin yurt dışına çıkmasına senebiyet veren, 
bir yandan da sınırlarımızın açık kapı haline 
gelmesini intaceden sorumsuzluk içinde, takibi 
ile görevli bulunduğu kimselere fırsat hazırla
mak suretiyle görevini ihmal ve suiistimal eden 
İçişleri Bakanı iSayın Ferit Kubat hakkında 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddele
rine giren suçları işlenmekten dolayı Anayasa
nın 90 ve T. B. M. Meclisi! Birleşik İçtüzüğünün 
12 nci maddesi uyarınca «Meclis (Soruşturması» 
açılmasını saygıyle dilenim. 

22 . 11 . 1972 
Manisa Milletvekili 

Veli Bakirli 
BAŞKAN — Sayın Manisa Milletvekili Veli 

Bakirli tarafından verilen önerge aile 'Sayın İç
işleri Bakam Ferit Kubat hakkında siyasî em
niyet bakımından ağır bir suçla muhakeme edi
len kişiilerin yurt dışına çıkmalarında görevindi 
ihmal ve kötüye kullandığı iddiası vaki olmuş 
ve talep Anayasanın 90 ncı maddesine göre 
Meclis Başkanlığına verilmiş bulunmaktadır ve 
süresi içinde de Genel Kurulunuza arz edilmiş
tir. 

Birleşik İçtüzük hükümleri gereğince Soruş
turma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden ku
rulması gerekmektedir. Bu hususu, komisyonun 
çalışma süresinin, komisyon seçimlinin ikmâlin
den sonra başlaması hususunu ve İSayın İçişlerdi 
Bakanı Ferit Kubat'm komisyon seçimi yapıl

dıktan sonra 15 gün içinde yazılı cevap verme
si hususunu oylarınıza arz ediyorum:... Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,. 
İçişleri eski Bakam Faruk Sükan hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılması
na dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/10, 
3/117) 

BAŞKAN — 9/10 numaralı (Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu Sayın Başkanı Lâtif Ak-
üzüm tarafından verilmiş süre uzatılması ile ül-
gili bir önerge vardır, okutuyorum. 

TBMM. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
İstanbul Millet vekili Reşit Ülker'in eski İç

işleri Bakanı Faruk »Sükan hakkında bir Meclis 
Soruşturması açılmasına dair önergesini incele
mek üzere kurulan 9/10 No. lu Soruşturma Ha
zırlık Komisyonumuz, Yüce Meclisin yaz tati
line girmesinden dolayı tetkik ve müzakerelerdr-
ni tamamlayamamıştır. 

Komisyonumuzun 19 . 9 . 1972 tarihinde 
sona ermiş olan müddetinin yeniden karar ta
rihinden itibaren 30 gün daha uzatılması hu
susunun Genel Kurula arzına emirlerinizi say
gıyle arz- ederim.. 

TBMM. 9/10 No.lu 
Soruşturma Hazırlık 
Koımiisyonui Başkanı 

Lâtif Aküzüm 
(Kars Milletvekili) 

BAŞKAN — 9/10 numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu Başkanının müzekkeresi Ge
nel Kurulun bilgilerine arz edilmiştir. Soruş
mayı ikmal edemediklerimi beyan dile karar ta
rihinden muteber olmak üzere 1 ay daha mehil 
istenmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul eddl^ 
mistir. 

Gündemimizde, bazı kurulmuş komisyonlar
la ilgili seçimler vardır. Ancak, son oranların 
değişikliği muvacehesinde gruplar adaylarım 
Başkanlığımıza tevdi etmedikleri cihetle seçim
lerin yapılmasına bu sebeple imkân görülme
mektedir. 

Gündemimizde görüşecek başka biir husus. 
yoktur. Birleşik Toplantıyı kapatıyorum. 

(Kapanma ıSâati : 18,25) 

1 ^ I I 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
1 NCI BİRLEŞİM 

24 . 11 . 1972 Cuma 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zongul
dak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, 
Diyarbakır ve Siirt illerinde 'evvelce ilân edil
miş bulunan Sıkıyönetimin iki ay süne ile uza
tılmasına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/116) 

2. — Manisa Milletvekili Voli Bakirli'ıım, 
siyasî emniyet bakımından ağır bir suç]a mu
hakeme edilen kişilerin yurt dışına çıkmaların
da görevini ihmal ve kötüye kullandığı iddia
sıyle Anayasanın 90 ncı, T. ıB. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarın
ca İçişleri Bakanı Ferit Kubaıt hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi. 
(9/24) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. _ SEÇİMLER 

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

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

3. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, gö
revini kötüye kullanmak iddiasıyle Çanakkale 
Milletvekili Refet iSezgin hakkındaki Başba
kanlık tezkeresini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/21) 

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

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNETİLEN 

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

TEKLİFLERİ 
G. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

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

1. — Aydın eski Milletvekili Reşat Özarda' 
nın, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu 
hizmetlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Ka
nununun, 146 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, 
eski Başbakan Süleyman Dcirairel 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) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının petrol sanayii bölümünü değişti
rerek tatbik 'etmesiyle, 77 sayılı Kanunun 4 ncü 



maddesine aykırı hareket ettiği ve bu fiilin 
Anayasanın 129 ncu maddesine aykırı olduğu 
iddiasıyle, eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Befet Sezgin hakkında Anayasanın 90 ncı 
ve T. ıB. M. M.. İçtüzüğünün 12 nci maddesi uya
rınca bir Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 14 numaralı Soruşturma Hazırlık 
dCoimisyonu raporu (9/14) (S. Sayısı : 82) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 11 . 1971) 

4. — Adana eski 'Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ceyhan Ticaret Borsası İdare 
Heyeti ve İdare Meclisinin feshi ımünasebeıtiyle 
verilen Danıştay kararlarını infaz etmeyerek, 
T, C. K. nun 240 ncı maddesini ihlâl ettikleri 
iddiasıyle, Ticaret eslki Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ticaret eslki Bakanı Ahmet Tür-
kel haklarında Anayasanın 88 ve 90 ncı madde
leri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesi ve 9 numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonu raporu (9/9) .(İS. Sayısı : 83) 
(iDağıtma tarihi : 29 . 2 . 1972) 

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

I 6. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 'eski Bakanı 
Kefet Sezgin'in, Ereğli Kömür İşletmesi Mües
sesesi için yapılan ihale hakkındaki tutum ve 

I fullerinin T. C. K. nun 240 ncı maddesine te
mas ettiği iddisıyle hakkında Anayasanın 90 
ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesi ve 3 nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu rapo
ru (9/3) i(S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 

I 29 . 2 . 1972) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, İkin
ci Beş Yıllık Plan döneminde kalkınma fonu 
adı altında harcanması lâzımgelon meblağın 
sarfedilmjesinde büyük yolsuzluk' olduğu ve 
bu fiilin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 ncı maddesi 
uyarınca Başbakan hakkında bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesi ve 15 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
(9/15) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 

1 2 . 3 . 1972) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen ve 4 arkadaşının, Gülnar Belediyesinde 
yolsuzluk ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı 
iddiasıyle eski İmar ve İskân Bakanı Haldun 

I Menteşeoğlu hakkında, Anayasanın 90 ncı Türk 
Ceza Kanununun 240 ve T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 23 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/23) (S. Sayısı : 87) (Da
ğıtıma tarihi : 27 . 6 . 1972) 


