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Birinci Oturum 
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rildi, 

Mi nci Oturum 
Cumihıırlbaşjkanı seçilen Fahri Korutürk and 

içlti ve İstiklâl Marşının çalınmasından sonra 
'Türkiye Büyük Millet Meclisine teşekkür etlti. 

Birleşime saat 18,07'de son 

Sabit 
Balkan 
Osman Avcı 

Kâtip 
Amasya 

Vehbi Meşhur 

verildi. 

Kâtip 
Manisa 

Orhan Daut 

BİRİNDİ OTURUM 

Açıüftua oa-aTi : 15,00 

BAŞKAN : >Baı«fkanvıeMli Fiikrelt Turiıaıı^iıî 

KÂTİPLER : Euiver A t a r a (Süjvaıs), Vıeh^iMeşlııur,(Amasya) 

BAŞİK3AN — Tünkiye Büyük Millet MecM-
nin 17 nci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

II. (BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. •— İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Siirt 
illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyöne

timin iki tay •.süre ile uzatılmasına dair Başba
kanlık tezkeresi. (3/119) 
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BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi vardır, 
okntmytonım, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 . 3 . 1973 tarihli ve 2 - 6/2787 sa

yılı yazımız. 
Memleketimizde uzun süreden beri gözlem

lemen çııkarcı çevrelerin tutumu ile anarşiik ni
telikteki eylem ve davranışların sadece kamu 
düzeni ve güvenliğini bozucu amaçlara yönelmiş 
olmayıp, aslında ideolojik maksatlarla Devle
tin temel nizamına, yurt bütünlüğüne, vatan ve 
lâilk Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir 
kalkışma mahiyeti aldığını gösterir kesin be-
liıtilerin meydana çıkması nedeniyle, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 124 ncü maddesi ge
reğinde, onlbir ilimizde 26 . 4 . 1971 tarihinden 
itibaren bir ay süre ile ilân edilen ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 28 . 4 . 1971 tarihli ve 
250 sayılı Kararı ile onanmış bulunan ve 251, 
254, 2,55, 258, 266, 270, 275, 280, 281, 282 sayılı 
'kararları ile aynı illerde 2'şer ay süre ile uza
tılmış olup, 291 sayılı Kararı ile 26 . 1 . 1973 
tarihimden itibaren 9 ilimizde ve 292 sayılı Ka
rarı ile de 26 . 3 . 1973 tarihinden itibaren 7 
ilimizde 2'şer ay süre ile uzatılmış bulunan Sı
kıyönetimin 26 . 5 . 1973 tarihinden itibaren 
Adana, Hatay ve Kocaeli illeri hariç İstanbul, 
Ankara, Diyarbakır ve Siirt illeri olmak üzere 
4 ilimizde 2 ay süre ile yeniden uzatılmasının 
'Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 22.5.1973 
tarihimde Balkanlar Kurulunca uygun görül
müştür. 

Gereğinin yapılmasını s ay gıy le arz ederim. 
Naiim Talû 

Başbakan 
BAŞKAN — Hüikümet adına Sayın İçişleri 

Bakanı Mulkaidde,r ÖzteSkin, buyurunuz efen
dim. 

İÇİŞLEKİ BAKANI MUKADDER ÖZTE-
KÜN ('C. Senatosu Adana Üyesi) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; 

'Hepinizce bilinten sebeplerle ve T. C. Anaya
sasının 124 ncü maddesi gereğince 26 . 4 . 1971 
tarihinde 11 ilimizde ilân edilip Yüksek Heye
tinizce onaylanan ve halen 7 ilimizde devam 
eden Sıkıyönetimin 4 ilde 2 ay daha uzatılma
sını Hükümetimiz şimdilik zorunlu görmektedir. 

Bu zorunluluğun gerekçesini arz etmek üze
re huzurunuzda bulunuyorum. 

Ook muhterem üyeler; 
Devletin varlığının en önemli nedeni, Dev

leti ayakta tutan temel nizamı, yurt bütünlüğü
nü ve demokratik lâik Cumhuriyeti korumak 
ve bunun gerektirdiği her türlü tedbirleri al
maktır. Anayasamız, gerektiğinde, Sıkıyönetim 
giilbi olağanüstü bir yönetime başvurma imkâ
nını vererek, Devletin kendisine yönelen tehli
keleri bertaraf edebilmesinin şartlarını hazırla
mış bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi, bunun tat
bikatı da halen yurdumuzda devam etmekte
dir. 

İki yılı aşan Sıkıyönetim tatbikatının ışığın
da olayların nedenini ve gelişmesini şöylece 
özetlemek mümkündür: 

Yurdumuz Sıkıyönetim öncesinde, anarşiik 
nitelikteki eylem ve davranışların sonucu ola
rak, tam. bir huzursuzluğa sürüklenmiş, kamu 
'düzeni ve güvenliği önemli ölçüde sarsılmıştır. 

Anarşik nitelikteki bu eylem ve davranışlaı-
rı yürütenler, ideolojik amaçlarla yarattıklan 
ıbu huzursuzluktan yararlanarak, Devletin te
mel nizamına, yurt bütünlüğüne, vatan ve lâik 
Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kal
kınmaya girişmıişlerdir. 

Bu kalkışmanın anahedefi, yurdumuzu Mark
sist ve Leninist bir dilkta rejimine sürüklemeık-
tir. 

Sıtkı yönetim öncesinde ve Sıkıyönetimin ilk 
devreleri içinde yaratılan anarşik olaylar, yıl
larca süren ba'linıçli, sinsi ve gizli çalışmaların 
bir ürünü olmuş, bu çalışmaların sonucu ola
rak, ana hedefi gerçekleştirmek üzere yeraltı 
örgütleri kurulmuştur. 

Enternasyonal komünizm paralelinde oluştu
rulan bu çabalar, dış kaynakların maddî ve ma
nevî desteğiyle beslenmiştir. 

Olayların nedenleri ve gelişme safhalariyle 
igligi bu tespit ve teşhisin doğruluğunu ispat et
mek üzere, delilleri sıralamak gibi bir yola gi
decek, değerli zamanınızı boş yere alacak deği
lim. Sıkıyönetimin, Yüksek Heyetinizin tasvip-
leriyle 12 defa uzatılması vesilesiyle yüksek hu
zurunuzda yapılan tartışmalar, konunun her 
yönünü açıklığa kavuşturmuş ve yukarıda be
lirttiğim teşhisi kesinleştirmiş bulunmaktadır. 

Yakalanan anariştlerin ifadeleri, ele geçen 
belgeler, tespit edilen yaygın örgütleşme du
rumları, bu örgütlerin beynelmilel kuruluşlarla 
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ilişkileri ve yaratılan anarşik olaylar, yukarı-
da belirtilen teşhisin doğruluğunu ve yurdumu
zun hangi yollarla nasıl bir dikta rejimine doğru 
itilmek istendiğini açıkça göstermiştir. 

1968 yılı Haziranında 12 Mart 1971'e ka
dar hızını gittikçe artıran, 12 Marttan bu yana 
da bir süre aynı hızla devam ettikten sonra 
gittikçe gerileyen ve yeraltına kayan olaylar 
zinciri bir bütün olarak tetkik edildiğinde açık
ça görülmektedir ki, 1969 Anayasasının sağla
dığı özgürlük ortamını istismar eden Marksist-
Loninistler daha o yıllardan itibaren, hayalle
rindeki hedefin gerçekleştirilmesi için yeni bir 
fırsat çıktğma kani olarak, bilinçli bir teşkilât
lanma ve çalışma içine girmişler, bunu gizli ve 
örgütlü yollarla sürdürmüşlerdir. 

Bugün dahi, iki yıllık gerçekten çok başa
rılı bir sıkıyönetim uygulanmasına rağmen, hâ
lâ anarşik olayların vukua gelmesi ve olay çı
karılması, kendine has usullerle mütemadiyen 
yeni şekillere bürünmesini bilen seyyal ve yay
gın bir yeraltı örgütünün kurulduğunu göster
mektedir. 

Bu Marksist - Leninist örgüt mensupları 
amaçlarını gerçekleştirehilmek için bütün pro
paganda usullerini kullanmış, özellikle milleti-
ımizin değer verdiği, itibar gösterdiği inandığı 
fikirleri, kişileri ve müesseseleri halkın gözün
den düşürecek şekilde kötülemiş, bunları yıka
rak milleti inançsız, Devleti temelsiz bırakmak 
istemiş, en basit tedhiş olaylarından, memleke
tin en değerli evlâtlarını öldürmeye ve en de
ğerli servet kaynaklarını söndürmeye kadar, 
halkı huzursuz kılacak, korku ve çaresizlik içi
ne itecek her türlü eylem ve davranışlarda bu
lunmuşlardır. 

Güvenlik kuvvetlerimizin ve Ordumuzun 
vatanseverliği ve buna dayanan teyakkuzu ve 
fedakârlığı sayesinde bugün olay yaratacak 
fesat yuvaları, anarşik ve bozguncu eylemlere 
fırsat bulamadan önemli ölçüde söndürülmüş 
ise de, Devletimizi yıkmak için Marksist - Leni-
nist ihtilâl hazırlıklarını plânlayan, sürdüren 
veya eyleme geçmek için fırsat arayan militan
ların sık sık, çoğu kere silâhlı çatışma sonucu 
yakalanmaları ve elde edilen malzemelerin ve 
belgelerin niteliği, bunların yeni isimler altında 
/ye yeni örgütler halimde hâlâ varlıklarını devamı 

i ettirme çabası içinde bulunduklarını göstermek
tedir. 

Son iki aylık olaylardan operasyonu hâlâ 
devam etmeyenler hakkında şimdi vereceğim 
özet bilgi, bu çabaların niteliğini ve istikametini 
gösterecektir. Son iki aylık olayların tahlilin
den çıkan sonuçlar şunlardır : 

• Marksist - Leninist propaganda... 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul 
Milletvekili) — Sayın Bakan, Maoistleri istis
na ediyorsunuz; onları da dahil edin. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız efen
dim. 

Devam buyurun sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTE-

KİN (Devamla) — Marksist - Leninist propa
ganda, afiş dağıtmak, bildiri yayınlamak, çe
şitli yerlere malûm sloganları itiva eden kâğıt
ları yapıştırmak şeklinde hâlâ devam ettirilmek
tedir. 

Zaman zaman yapılan operasyonlarla önde 
gelen militanları tutuklanan Marksist - Leni
nist örgütler devamlı olarak toparlanma çaba
ları göstermekte, aralarında fikir ihtilâfı bulu
nan anarşistlerin bile geniş cephe yaparak bir
leşme çalışmalarını sürdürdükleri ele geçen bel
gelerden ve yakalanan anarşistlerin ifadelerin-
'den anlaşılmaktadır. 

Nitekim Nisan ve Mayıs aylarında yurdu
muzun çeşitli bölgelerinde yapılan operasyon
larda yeni örgütler tespit edilmiş, anarşik ey
lemlere tevessül eden bu örgütlere mensup 189 
kişi yakalanmıştır. 

Bu operasyonlarda ele geçen; bir bankanın 
soygun plânı, iki vapurumuzun plânı, askerî ki
tap ve haritalar, gerilla usûllerine ve eğitimi
ne ait kitap ve malzemeler bunların nasıl bir 
hazırlık içinde olduklarını göstermektedir. 

Anarşistleri yakalamak üzere yapılan bas
kınların hemen hepsinde istisnasız silâhlı çatış
ma zorunluğu doğmuş, bu arada yaralanan iki 
bekçimizden biri de maalesef ölmüştür. Bir di
ğer olayda da Güney hudutlarımızdan yurdu
muza girmek isteyen üç, kişi ile. yapılan müsa
demede kaçaklardan birisi öldürülmüş, diğer 
ikisi huduttan geri kaçtığı için yakalanamamış
tır. öldürülen şahsın, daha evvel eylemlere ka
rışan ve aranan anarşistlerden biri olduğu tes-

I pit edilmiştir. 
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Yakalanan militanların hemen hepsinin si
lâhlı olduğu görülmekte, yapılan operasyonlar
da önemli miktarda silâh, cephane ve teçhizat 
ele geçirilmektedir. Anarşistlerin üzerlerinde 
ve barındıkları yerlerde bol miktarda yabancı 
menşeli silâh ve mühimmatın ele geçirilmesi, si
lâh kaçakçılığı üzerinde dikkatle durulmasını 
gerektirmiş ve son iki ay içinde ayrı ayrı yer
lerde yapılan G operasyon sonunda muhterem 
üyelerin dikkatini çekmek isterim. Toplam ola
rak, ateş üstünlükleri olan, 3201 adet otomatik 
ve yarı otomatik çeşitli tabanca ve 1 milyona 
yakın çeşitli mermi ele geçirilmiştir. Bu verdi
ğim rakamlar iki aylık aramanın sonucudur. 
Bunların yanında çeşitli tipten otomatik tüfek
ler, mermiler, elbombaları, saatli bombalar, di
namit lokumları ye çeşitli askerî teçhizat ele 
geçen malzeme arasında bulunmaktadır. 

Anarşistlerin yurt dışı örgütlerle, özeillAkle 
gerilla örgütleriyle ilişkileri devam etmektedir. 
Bu ilişkilerin, silâh ve para yardımı ve eğitim 
şeklinde yürütüldüğü anlaşılmaktadır. 

Türk Halk Kurtuluş Ordusu, Türk Halk 
Kurtuluş Partisi, Türkiye İşçi ve Köylü Partisi 
gibi çeşitli Marksist - Leninist örgütlerin halen 
yakalanamayan elemanlarının geniş cephe ha
linde birleşerek «Silâh Temini Hücresi» aclı al
tında bir alt örgüt kurdukları ve bu örgüt va
sıtasıyla Filistin'den silâh, cephane, mühimmat 
ve para yardımları sağladıkları ve bâzı eleman
ları Filistin'e göndererek gerilla kamplarında 
eğittikleri tespit edilmiştir. 

Diğer yandan yurdumuzu teokratik esasla
ra göre yönetme çabaları da sürdürülmektedir. 
Yurdumuzda giriştiği hareketler dolayısıyie za
man zaman ve bâzı elemanları Filistin'e gönde
rerek gerilla kamplarında eğittikleri tespit edil
miştir. 

Diğer yandan yurdumuzu teokratik esaslara 
göre yönetme çabaları da sürdürülmektedir. 

Yurdumuzda giriştiği hareketler dolayısıyie 
zaman zaman geniş çaplı operasyonlara konu 
olan «Hizb'üt - Tahrir» adlı illegal örgütün, 
son aylarda üniversite çevrelerinde faaliyetini 
yaygınlaştırdığı tespit edilmiş ve üniversitesi 
bulunan üç ilimizde birden yapılan bir operas
yon sonucunda bu örgütün Türkiye'deki lider 
ve mensupları yakalanmıştır. 

Çeşitli eğitim kurumlarında öğrenciler ara
sındaki sağ - sol çatışmaları maalesef devam et
mektedir. Bir okulumuzun kapatılmasına sebep 
olacak derecede önem arz eden bu çeşit olaylar 
dikkatle takip edilmekte, bunları önleyecek her 
türlü tedbir, Devlet otoritesinin gerektirdiği 
ciddiyetle alınmaktadır. 

Nihayet, sıkıyönetimin ilânına ve bugüne 
kadar devamına sebep olan olaylarla ilgili ad
lî çalışmalar da, Yüksek Heyetinizin bildiği gi
bi, çok büyük bir kısmı duruşma safhasında 
olmak üzere, halen devam etmektedir. Halen 
sıkıyönetim mahkemelerinde 258, Yargıtayda 
149 dosya duruşma safhasındadır. Hazırlık so
ruşturması devam eden dosya adedi de 196'dır. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değerli üyeleri; Devletin bekasını sağ
lamak, emniyet ve asayişini korumak,, vatan
daşlarımızın huzur ve sükûn içinde yaşayabile
ceği bir özgürlük ortamını tesis etmekle görev
li ve yükümlü olan Hükümetimiz, Anayasada 
belirtildiği gibi, olağanüstü bir yönetim biçimi 
olan sıkıyönetimi, olağanüstü şartları normale 
döndürerek tamamen kaldırmanın arzusu ve 
gayreti içindedir. Ancak, bugün için, yukarıda 
özetlenen gerçekleri gözönünde tutan Hüküme
timiz, halen 7 ilde devam eden sıkıyönetimin 
Kocaeli, Adana ve Hatay illeri dışındaki 4 ili
mizde, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Siirt'te 
iki ay daha uzatılmasını zorunlu görmektedir. 

Hükümetimizin, huzur ve güvenliği sağla
mak ve korumak görevinin tabiî bir icabı say
dığı bu kararını yüksek takdir ve tasviplerini
ze sunar, hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. 
ve C. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sıkıyönetimin dört ilimizde 
iki ay daha uzatılmasına mütedair Hükümet 
tezkeresi ve sunuşu üzerinde grupları ve şahıs
ları adına söz almış bulunan sayın milletvekili 
ve senatörleri arz ediyorum : 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına 
Sayın Mustafa Kaftan, Demokratik Parti Gru
bu adına Sayın Basım Cinisli. 

Şahısları adma Sayın Orhan T3irgit, Sayın 
Ahmet Buldanlı, Sayın Tayfur Sökmen söz al
mış bulunmaktadırlar. 

FETHİ TEVETOĞLU (C. Senatosu Samsun 
Üyesi) — Sayın Başkan, Adalet Partisi Grubu 
adına söz istiyorum. 
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HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — 
Cumhuriyet Halk Partisi Cfrubu adına söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Fethi Tevetoğlu ve Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına da Sayın Hüdai Oral söz al
mış bulunmaktadırlar. 

İlk söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grubu adına Sayın Mustafa Kaftan'dadır. 

Buyurunuz Sayın Kaftan. 
C. G. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KAF

TAN (Malatya Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyele
r i ; 

Sıkıyönetimin dört ilde iki ay daha uzatıl-
masıyle ilgili tezkere üzerine Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek 
için huzurunuzdayım. Bu vesile ile Büyük Mec
lisin Sayın Başkan ve üyelerini saygı ile selâm
larım. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime başlama
dan evvel açıkça ifade edeyim ki, Anayasamı
zın olağanüstü yönetim usulleri arasında tanım
ladığı' sıkıyönetim, demokratik kuralların işle
diği bir ülkede hiçbir partinin özlemini duydu
ğu veya devamını özlediği bir yönetim biçimi 
değildir. Hele yarım yüzyıla yakın bir geçmişi 
içerisinde Anayasal hak ve özgürlüklerin bilin
cine ermiş Türkiye gibi demokratik bir ülkenin 
Yüce Meclislerinde sıkıyönetim yanlısı olmak 
hiç mümkün değildir. 

Ne var ki değerli arkadaşlarım, adedi git
tikçe azalmasına rağmen 11 ilimizde sıkıyöne
tim iki yıla yakın bir süreden beri devam et
mektedir. Sıkıyönetimi gerektiren nedenler ta
mamen ortadan kalkmadığı gibi, Anayasanın 
124 ncü maddesinde belirtilen, vatan ve Cum
huriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkış
manın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini 
içten ve dıştan tehlikeye düşüren şiddet hare
ketlerinin kökünün kazındığını da iddia etme
ye imkân yoktur. 

Hepimizin bildiği gibi enternasyonal ko
münizmin, dünyadaki son Türk Devletini or
tadan kaldırmaya yönelik usta stratejisini sah
neye koymasından sonra yaşadığımız 12 Mart 
olaylarının hemen ardından, 26 . 4 . 1971 ta
rihinde 11 ilimizde sıkıyönetim ilân edilmişti. 
Yüce Meclislerin onayı ile iki kez sıkıyönetim 

iki ilde kaldırılarak dolkuza indirilmiş, bilâha-
ra iki ilimiz daha sılkıyönetim dışı tutularak 
yledi ile hasredilmiştir. 

Son Hükümet tezkeresinde ise Adana, Hatay 
ve Kocaeli illerimizde de sıkıyönetimim kaldırıl
ması öngörülmekte ve sadece Ankara, İstanbul, 
Diyarbakır ve Siirt illerinde devaımı teklif edil
mektedir. Bu azalış, rejimin geleceği ve özlenen 
sosyal ve siyasal ortama tez elden kavuşaca
ğımız hakkındaki ümitlerimizi kuvvetlendir
mektedir. 

Her milletin tarihinde mahiyeti çok sonra 
anlaşılan sayısız siyasî olaylar vardır. Türlk 
Milletinin tarihinde de hir 12 Mart olayı ve 
onu zorunlu kılan siyasal, ekonomik ve sosyal 
nedenler; üzerinde durmadan, ilk anda anlaşıl
ması güç olan veya amacı geç anlaşılan bir hâ
dise olarak tarihimizdeki yerini alacaktır. 

Devletin varlığına ve ülkenin bütünlüğüne 
karşı girişilen bildiğimiz ve yaşadığımız hâdi
selerden sonra malhiyetini daha iyi kavradığımız 
anarşik davranışların üstesinden elbette ola
ğan yönetim biçimi .ile gelinemezdi. Türkiye'de 
başlatılan anarşik hareketler geniş bir plân 
düzeyinde ustaca saihneye konuyordu. Bunların 
yetiştirilmiş liderleri, marifetli tezgâhtarları, 
gözü dönmüş eylemcileri vardı. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat Milletvekili) — 
Bravo! 

MUSTAFA KAFTAN (Devamla) — Bili
nenleri vardı, bilinmeyenleri vardı. Kapıyı kıra
rak içeri girmek isteyenler vardı; kapıyı zor
lamadan, kilidi kırmadan içeri girmek isteyen
ler vardı. 

Gerçek şu idi ki, 1961 Anayasasının getirdi
ği geniş özgürlük rüzgârının araladığı kapıyı 
zorlamadan içeri girmek isteyenlerle kapıyı per
vazı ile birlikte bir anda sökerek içeri girmek 
isteyenler, yöntemde olmasa bile, amaçta bir-
leşiyorlardı. Kilidi onarmak, kapıyı kaparken 
olağanın dışında tedbirler almak gerekiyordu. 

İşte değerli arkadaşlarım, Hükümet olağa
nüstü olayları olağanüstü tedbirlerle karşılamak 
durumunda kalınca ilk iş olara'k 11 ilde sıkıyö
netim uygulamasını zorunlu görmüş ve Yüce 
Meclislerinizce de bu teklifleri olumlu karşı
lanmıştı. 

Biraz evvel işaret ettiğimiz gibi, gene bir 
Anayasa gereği sayılmasına rağmen hür demok-
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ratik rejimin uygulandığı Türkiye gibi bir mem
lekette bir tek ilimizde dahi sıkıyönetimin uy
gulanması özlemir bir şey değildir. Ne var ki, 
sıkıyönetimi zorunlu kılan şartlar tamamen 
ortadan kalkmadan, anarşinin 'kökü kuruma
dan sıkıyönetimi kaldırmak da rejimin kendi
si için sağlılklı bir davranış sayılamaz. 

Anarşi, politik anlamda hepimizin bildiği 
gibi mevcut 'bir siyasî düzeni, sonucu kestirile
meyen örtülü bir amaç uğruna alaboradır. Ül
kemiz hâlâ sürüklenmiş olduğu anarşiden kur
tulmuş değildir. Hâlâ Güney hudutlarımızdan 
donatılmış anarşistler sokulup adam öldürmek
te, banka soymakta, hâlâ yer altından bir iç sa
vaş için yetecek araç ve gereç depoları çıkarıl
maktadır. 

Bütün temennimiz odur ki; Türkiye'de baş
latılan anarşik eylemlerin kölkü kazınsın, en 
küçük ilimizde dahi sıkıyönetimi zorunlu kılan 
koşullar söz konusu olmasın, sıkıyönetimsiz de 
huzurun sağlanabileceği normal şartlara dönül
müş olsun. 

Biz, Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak en 
kısa zamanda normal şartlara dönülebileceği, 
sıkıyönetimin lüzum ve zaruretinin kalmayacağı 
hususunda iyi duygularla doluyuz. Demokrasi 
bize göre ahlâk, fazilet ve dürlüstlük rejimidir. 
Ferdin hürriyetini temel unsur kalbul ederek 
asgarî ölçüde ahlâklı olmak, erdemli olmak ve 
dürüst olmak gereğine inanırız. Bu moral de
ğer yargılarımdan biri veya bir kaçı çöker Veya 
oöktürülürSe demokrasinin yerini clemoıgojiye 
bırakacağını biliriz. Demoıgojinin ise, anarşizm
le arasındaki mesafe çok yakındır. Biz, daima 
Türkiye'nin içinde bulunduğu anarşik ortam
dan yararlanmak isteyenlerin karşısında olmu
şuzdur. Memleket şartları açik olmayı ve açık 
konuşmayı gerekli kılmaktadır. 

Sıkıyönetimin Türkiye'nin bütün illerinden 
tamamen kaldırılması şartlarından biri, belki 
ile en önemlisi seçim hesapları yanarak bâzı çev
relerin oylarını toplayaibilmek gayretiyle giri
şilen kışkırtma politikasından vazgeçilmesine 
'bağlıdır. 

Genel seçimlerin yapılmasına bir kaç ay ka
la, 12 Mart şartlarının yarattığı olayları bir par
tinin lehine, diğerinin aleythine istismar etmek
te hiçjbir memleket yararı görmüyoruz. Yaşa
dığımız olaylar ülkenin Ve rejimin kaderi ile 
iligili olarak küçümsenecelk olaylar değildir. 

Değerli arkadaşlarım, geçen hafta hemen bü
tün gazetelerde Cumhuriyet Halk Partisi Sayın 
Geniel Başkanının sonradan tekzdlbetmediği bir 
konuşması yayımlandı. 

Eğer, bir basın hatası değilse, Sayın Ecevit 
orada Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven 
Partisinin idam sehpasına gönderdikleri genç
lerden açıkça özür dilemelerini istiyordu. 

Bu sözlerin Sayın Ecevit tarafından söylen
memiş sözler olduğuna kendimi inandırmak is
tiyorum. Herkes biliyor 'ki; bu gençleri idam 
sehpasına gönderenler A. P. ve C. G. P.'liler de
ğildir. Konuşmamın başında da ifade etmeye 
çalıştığım gibi, kilidi kırmadan açık kapı aralı
ğından içeri girmek isteyenlerin bu alandaki 
sorumluluğunu tarih takdir edecektir. 

Ama biz, Cumhuriyetçi Güven Partililer ola
rak, Sayın Ecevit böyle istiyor diye adam ka
çıranlardan, adam öldürenlerden, banka soyan
lardan özür dilemeyeceğiz. Türk Devletini yık
mak isteyenlerden özür dilemeyeceğiz. 

Nüfus tezkeresini inkâr eden, mahkemelerde 
Marksist - Leminist - Maoist olduğunu açıkça 
söyleyerek Devletin temel nizamına, yurt bütün
lüğüne, vatan ve Cumhuriyetin temeline dina
mit koyanlardan özür dilemeyeceğiz. 

Türk gençliği, başımızın tacıdır. Türk genç
liği milliyetçidir, Atatürkçüdür. Markscı - Le-
nincileri ve onlarla işbirliği yapanları biz Türk 
gençliğinden ayrı tutuyoruz. 

Bir fıkra yazarının bir kaç gün evvel oku
duğum fıkrasında ifade edildiği üzere, Sayın 
Ecevit, idam sehpasına giden gençlerden mille
tin özür dilemesini salık: vereceği yerde, biz 
de kendisine o gençlerin ana ve babalarından 
özür dilemelerini tavsiye ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu yaraları işlete işle-
te, kanata kanata Türkiye'de anarşizmin kö
kü kazınamaz. Eğer demokratik parlamenter 
rejimin, Cumhuriyetin ve Türk Devletinin be
kâsını ve devamlılığını yürekten istiyorsak de
mokrasi kurallarına öncelikle saygılı olmalı
yız. 

Türkiye'de sıkıyönetimin kalkmasının ön 
şartlarından birisi sorumluluk taşıyan kişilerin 
evvelemirde bu duygularla dolu olması demok
rasinin ahlâk, fazilet ve dürüstlük rejimi ol
duğuna inanmış olmasına bağlıdır. 
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Sıkıyönetimin tamamen kaldırılması, sıkıyö
netimsiz de ülkede huzurun sağlanabileceği nor
mal şartlara dönülebilmesi gereklerinden biri 
de Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmuş 
olmasıdır. 

Hür ve demokratik Cumhuriyeti zorla yıka
rak yerine Marksist bir düzen getirmek iste
yenlerden geride kalanların yüzde hesabını 
yaparak onları küçümsemek gerçeği uygun düş
mez. Bunların bir kısmı bugün için yurt içinde 
duyuramadığı sesini, beslendiği dış kaynaklar
dan yararlanarak, Avrupa'da çeşitli kuruluş
larda, dernekler ve sendikalarda duyurabilmek
te, Avrupa Konseyini bile gayeleri uğrunda bir 
araç olarak kullanmaya çalışmaktadırlar. 

Anayasada açık olarak Devletimizin ülkesi 
ve milliyetiyle bölünmez bir bütün olduğu be
lirtilmiş olmasına rağmen, Marksist, bir azın
lık, ülkenin bütünlüğünü sinsi bir gayretin so
nucu olarak tehlikeye sokmaktadır. Doğu mi-
tingleriyle başlayan olaylar kapatılan İşçi Par
tisinin tezgahladığı korkunç bir oyundu. Ana
yasa Mahkemesi kararma rağmen komünizm ve 
bölücülükten hüküm giyen TÎP'lileri ve TlP'i 
savunanları, bağırlarına basanları milletimiz bi
liyor ve görüyor. Vatanın bir ucundan öteki 
ucuna, bu millet onlardan nefret ediyor. 

Konunun ciddiyeti üzerinde durulmasını bu 
vesileyle belirtmek isteriz. Bu nedenle Devlet 
güvenliğine doğrudan doğruya yönelik tehli
kelere karşı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
kurulup faliyete geçmesinin zorunluğuna ke
sinlikle inanıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri, sıkıyönetimin tamamen kalkması hususun
da önemli bir nokta da, çeşitli siyasî partilere 
mensup arkadaşlarımızın her vesileyle söyledik
leri gibi, güvenlik kuvvetlerimizin ciddî olarak 
takviye edilip donatılmasıdır. Sıkıyönetimsiz 
vatandaşların huzurunu sağlayabilmek görevini 
yüklenen güvenlik kuvvetlerimizin başarısı her 
şeyden evvel kendi maddî ve moral güvenliğinin 
temin edilmesine bağlıdır. Polis ve Jandarma
larımız modern ve teknik cihazlanma olanağına 
kavuşturulmadıkça kendisinden gücünün üstün
de hizmet beklemeye hakkımız olmasa gerektir. 

Özellikle polis teşkilâtında görev alan me
murlarımızın, milliyetçi, Atatürkçü bir Türki
ye'nin bu gönüllü erlerinin eğitilmeleri, üzerin

de başlı basma durulması gereken bir konu ol
maktadır. 

Seçim ortamıma yaklaştığımız bu dönemde 
sadece 4 ilimizde sıkıyönetimin sürdürülmesi, 
biraz evvel dinlediğimiz Sayın İçişleri Baka
nımızın izahatı ile de zarurî hale gelmektedir. 

Esasen sıkıyönetimin bidayetten beni (kar
şısında bulunan bir kısım parti sözcülerinin 
bu kere, seçim bahanesiyle sıkıyönetimin kar
şısında yer abnalarındaki gerekçede samimi
yet bulamayacağız. 

Türkiye'de seçim, seçmen sayım ve dökü
münden itibaren tam anlamıyle teminat altın
dadır. Seçim kurulları bağımsız yargıçların 
adlî denetiminde görev yapmaktadır. Seçim 
sistemimiz en demokratik ülkelerin erişeme
diği ölçülere varan teminat müesseselerine bağ
lıdır. 

Sıkıyönetimin seçim sırasında tamamıyle 
kalkması şüphesiz dileğimizdir. Ama herkes 
bilmelidir ki, millet menfa ati zarurî kı larda, 
birkaç ilde sıkıyönetim devam ederse, bu yüz
den seçim ertelenemez. 

Seçimler mutlaka hür ve dürüst olacak
tır. Hâkim teminatı altında yapılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri, konuşmamın başında belirttiğim gibi, 
sıkıyönetim hiçbir ülkede, hiçbir vatandaşın 
özlemini duyduğu veya devamını özlediği bir 
yönetim biçimi değildir. Hükümetleri böyle 
sıkıyönetim kararları almaya mecbur eden, 
Yüce meclisleri bu kararları onaylamak du
rumunda bırakan nedenlerin ortadan kalkma
sını dilemekteyiz. Bu dönemde 11 ilde uygulan
masına başlayan sıkıyönetimin 4 ile indirilme
sini memnuniyet verici buluyoruz. 

Ne varki, Türkiye'nin halen karşı karşıya 
bulunduğu sorun, sıkıyönetimin kısmen veya 
tamamen kalkması sorunundan öteye, demok
ratik rejimin güven verici 'bir şekilde işleye
bilmesi, ülkemizin içinde bulunduğu ekono
mik, sosyal meselelere sağlıklı çözüm yolla
rı bulunması sorunudur. 

Devlet ve toplum nizamına karşı girişilen 
•sistemli ve yıkıcı hareketler önlenmedikçe, 
memleket huzura kavuşmadıkça, elbette çö
züm yolları -bekleyen meselelerimizde bâzı güç
lüklerle karşılaşılacaktır. Son aylarda bu ko
nuda alman mesafe vatandaşlarımız için ve 
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memleketimizin, geleceği için sevindirici ve 
ümit verici olmuştur. Hükümetin 4 ilimizde 

* iki ay süre ile sıkıyönetimin devamını iste
yen teklifini Cumhuriyetçi Güven Paırtisi ola
rak bu duygularla olumlu karşılamaktayız. Tek
lifte beyaz oy vereceğimizi açıklarken şah
sım ve grubum adına Yüce Meclisi saygıyle 
selâmlarım. (A. P. ve C. G. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Iiasim Oinisli, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA RASİM GİNİİSLİ 
(Erzurum. Milletvekili) — Sayın Başkan, sayım 
milletvekilleri;: 

2 yıl 2 ay önce meclislerimizin ka ran ile 
başlattığımız sıkıyönetim rejimini 2 ay daha 
uzatmak isteyen Hükümet tezkeresi Yüce 
Heyetinize sunuldu. Bu konuda Demokratik 
Partinin görüşlerini arz edeceğim. 

Demokrasi sivil iktidarların rejimidir. 12 
Mart öncesindeki sivil iktidarın güçsüzlüğü 
Cumhuriyetimizin 50 nci yılında sıkıyöneti
mi gerektirmiştir. Sivil iktidarın, temin ede
mediği devlet güvenliğini ve vatandaş hu
zurunu ordu eliyle sağlamak zotamda kalın
mıştır. 

26 . 4 . 1971 günü 11 ilimizde yürürlüğe gi
ren sıkıyönetimin üzerinden 26 ay geçti. 26 ay
dan beri devam eden sıkıyönetimin daha ne 
kadar devam edeceği belli değildir. 5 ay son
ra Cumhuriyetimiz yarım asırlık ömrünü ta
mamlayacaktır. Şimdiden büyük bir heyecanla 
beklediğimiz 50 nci yıl dönümünü 'belki örfî 
idare altında kntluyacağız. 

ıHükümet' tezkeresinin gerekçesini açıkla
yan Sayın Bakanın beyanları olsun, örfî idare 
komutanlarının zaman zaman basın ve TRT 
aracılığı ile yaptığı açıklamalardan olsun du
lumun bu olduğu gözükmektedir. Paıriâman-
ter demokratik rejimin gereği olan alıklık 
içinde 1969 genci seçimleri ile m illet emane
tini almış, şimdi emaneti sahibine götürme 
günü gelmiş ve Yüce Heyetinizin huzurunda 
bu konuları) yeniden ele alma zamanının da 
geldiği inancındayız. 

Üçüncü dönemin son toplantı yılında gö
revinin son günlerini yaşayan milletvekilleri
nin huzurunda hizmet gördükleri dönemin 
yarısından çok bir zaman parçasına cari olan 

Devletimizin güvenliği ve huzuru ile ilgili en 
önemli konuyu görüşüyoruz. Meclisimiz tati
le girmeden önce son feda sıkıyönetimi gö
rüşmektedir. Millet M'eclisi 4 yıllık hizmet sü
resini bitirmek üzeredir, son 4 yıl millet ve 
devlet hayatımız için önemli olayları içinde 
taşımaktadır. Bu 4 yıl içinde, Devlet Reisi se
çilmiş, 4 yılda 6 hükümet gelmiş geçmiştir. 
Her hükümet iyilik, ferahlık, asayiş getirmek 
için gelmiş; ne yazık ki, giderken getirdiğin
den dalha çok götürmüştür. 

>12 Mart Milât kabul edilirse bu 4 yılın 
takvimini 12 Mart öncesi ve 12 Mart sonrası 
diye ikiye ayırmak lâzımdır. 1969 seçimlerin
de milletin iktidar verdiği Adalet Partisi 
Demirel Hükümetini iş başına getirdi. Seçim
lerden henüz çıkılmasına rağmen Demirel Hü
kümeti, seçim beyannamesinde millete vaadet-
tiği taahhütlerinin aksine sola kaymış bir 
bütçe getirmesi yüzünden düşmüştür. Parti 
içi diktatörlüğünü Mecliste göstermek iste
yen Sayın Demirel; «Najörite parti biziz, mec
lislerde 214 üyemiz var, en kalabalık parti bi
ziz» diyerek yeniden Hükümet kurmak üzere 
devrin Devlet Başkanının atamasıyle Başba
kan (Olmuştur. 

Sayın Demirel, düşen ekibi ile birlikte ye
niden Hükümet kurmuştur. 3 ncü dönemde 
kumlan ikinci Demirel Hükümeti Finansman 
Kanununu, Personel Kanununu, Türk parası
nın % 66 nispetinde devalüe edilmesi kara
rını ve 12 Mart öncesi anarşik olayları ya
digâr bırakıp 4 İmzalı kuman danlan* muhtıra-
siyle gitti. 

Gelişi ile gidişi arasında 1 yıl geçti. Bu 1 
yıl içinde hatırlanmaya değer şeyler de söy
ledi. 4 imzalı muhtıra ile gitmeden önce; «Ben 
muhtıralarla iş görmem, bulun 226'yi beni dü-
şürün» demişti. Geçenlerde örfî idare hâki
mine anarşistler; «12 Mart'tan önce DemirePi 
kaçıracaktık, hazırlıklarımız (tamamdı» dedi
ler. İşte kaçırılacak Başvekil, kaçırılması için 
plân ve hazırlıkların tamamlandığı günde: «Av
rupa gençliği eğleniyor, varsın bizimkiler de 
eğlensin. Yollar yürümekle aşınmaz» diyor
du. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
«Eşkıyanın ne yapacağı belli olmaz» da den
mişti. ; 
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NEGATİ ÇAKIROĞLU (Trabzon Milletve
kili) — Sana söylemiyorlar Oinisli, Demirel'e 
söylüylorlar. 

RAiSÖM ÖİNİSEİ (Devamla) «Demokrasiler
de biraz .da anarşi vardır» diye kafasına gö
re bir demokrasi tarifi yapıyordu. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
Ne alâkası var bunların? Sadede gel1, sade
de. 

RAStM ÖİNıİSLİ (Devamla) — Ben vesika
ları konuşturuyorum, kendimden ilâve etti
ğim bir şey yok, kupürler de burada. 

Ta/rüh, veriyorum; 6 Ocak 1971 tarihli Tür
kiye'nin en yüksek tirajlı gazetesi; «Devlet 
Baışkanı muhalefet ve ordu, memleket huzur
suz derken, Başvekil Demire! işi ciddiye al
mayıp ölenler 36 milyonda 15 - 16 kişi» diyor 
diye manşet çekmişti. 

Tarih 21 Ocak 1971 Milliyet- Gazetesi; «De-
mirel 1971 başında durumu nasıl görüyor:» 
«Başlığı altında Sayın Demirel'in şu vecizesi
ni veriyordu;» «Parmağımız açıyor diye ba
şımızı mı keseceğiz?» 

işte komünist anarşistlerin; «Gözünüzün 
bebeği gibi saklayın» dedikleri Sayın Demirel 
12 Mart'tan 1,5 ay önce bunlara söylüyordu. 
Bu sözler şimdi bile insana p arım ak ısırtır. 
Kaldı ki, o günlerde bu sözler yeni yeni hâ
diselerin teşvikçisi oluyordu. Bu olaylardan 
üç beş misal vererek hafızalarınızı yenile
mek isterim. 

FUAT AZiMlOĞLU (Kütahya Milletvekilli) 
— Siz nerede idiniz o zaman? 

NECATİ ÇAKTROĞLU ('Trabzon Milletve
kili)—• Kıonuş Cinisli, konuş; onlar Demirel'e 
söylemediklerini sana söylüyorlar. 

FUAT AZMlOĞLU (Kütahya MllletvekiX) 
— Allah nelânı versin senin. 

BASİM CÎNÎBLt (Devamla) — Sayın Baş
kan, müdahale edecek misiniz..? 

İBAŞKAN — Devam 'buyurunuz efendim. 
BAlSİM OİNİJSLİ (Devamla) — Bunları kim 

söylüyorsa onunkini versin. 
BAŞKAN — Müdahale etmemenizi rica 

edeceğim efendim. 
BASİM GİNlSLİ (Devamla) — 22 Mayıs 

1970te Ankara'da Mustafa Kuseyri öldürül
dü. 8 Haziran, Edebiyat Fakültesi öğrencisi Yu
suf İmamoğlu öldürüldü. 
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8 Haziran 1970 tarihli gazeteler: «Memur
lar Ankara'da yürüyüş ve miting yapacaklar» 
diye haber veriyor. 

Bir hafta sonra, 15 Haziran .1970 tarihli ga
zeteler: «Memurlar miting ve yürüyüş yap
tı» diyor ve iri puntolarla: «PERİSEN Hükü
metin istifasını istedi» diye devam ediyor. 

Hükümet bir hafta içinde memur 'mitingi
ne mâni olamamıiştır. Miting yapılmıştır, suç 
işlenmiştir, hem de bağlı oldukları icranın ba
şını da istifaya çağırmışlardır. Böylece hu
kuk devleti sözü askıya alınmıştır. 

Hatırlanacağı üzere, yine 15 - 16 Haziran 
1970 tarihinde İstanbul ve Kocaeli'nde TİP'in 
tahrikleriyle proleter ihtilâli teşebbüsü an
cak sıkıyönetim ilân edilerek bastırılmıştır. 
İstanbul ve Kocaeli'nde işçi hareketi adı altın
da girişilen kızıl provalar yapılırken, devrin 
Başbakanı: «Parmağımız acıyor diye başımı
zı mı keseceğiz» diye biliyordu. 

Hâdiseler hergün huzmı artırıyor, rengini 
ortaya koyuyordu. Bu minval üzere tevali edip 
gidiyordu. Meselâ, 8 Aralık 1970,te Ankara' 
da beş yabancı işyeri tahribe dildi, faillerin hep
si kaçtı. Aynı gün İstanbul'da Yüsek Öğret
men Okulu işgal edildi. Hüseyin Arsenta.ş adın
daki öğrencinin beyni tamamen parçalandı. 

Bu tarihlerde Sayın Demirel basına intikal 
eden Adalet Partisi Grubundaki 'konuşmasın
da : «Devlete inanınız, Devlete güveniniz» de
mişti. Bir hafta sonra Ankara Kızılayında 
gündüz gözüyle silâhlı 4 anarşistin belediye oto-
bütlerini Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinin 
önüne topladığında, bu sefer Sayın Demirel: 
«Vatandaş vazifesini yapmıyor» demişti, va
tandaştan şikâyet etmişti, vatandaşı ihkakı 
hakka davet etmişti. (A. P. sıralarından «Örfî 
idare istemiyor mu» sesleri) 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyiniz efendim. 
BASİM OİNİSLİ (Devamla) — Örfî idare

yi gerektiren hâdiseleri anlatıyorum. Bunlar
dan ders alınması lüzumuna inanıyorum da, 
onun için anlatıyorum. 

28 Aralık 19'70'tc, Ankara'da polis nokta
sı kurşunlandı, 4 polisten biri ağır şekilde ya
ralanmış tur. 

Bundan sonra adam kaçırma, banka soy
ma ve silâh zioruyle para . alma olayları başla
mıştır. Artık vatandaş Devletin gücünden 
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şüpheye düştüğü için karşısında parlayan oyun
cak tabancanın bile bacını vermek zorunda 
kalmıştı. 

KASIM ÖNADIM (Bursa Milletvekili) — 
Biz neye dinliyoruz bunları? 

RASİM Cİ^İSLİ (Devamla) — Tetkik eder
siniz, sizlere vesikalarını veririm öğrenirsiniz. 
Yeter ki, öğrenme arzusu olsun. Öğrenme ar
zusu olsun, çok şeyi halletmek imkânı var
dır. Gözü kapalı gitmek bir fayda ifade etmi
yor. 

Iİ97İ1 Ocak ayı içinde, İstanbul'da Phılps 
Şirketinden Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu 
tedhişçileri 10 000 T.L. almışlar; 11 Ocak 1971 
tarihinde, Ankara'da banka soyarak 120- 000 
lirayı götürmüşlerdi. ; 

12 Marta iki ay kala, valiler de direnişe 
geçıti. 

M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri Milletvekili) 
— Örfî idare de halktan yardım istiyor. 

RASİM CIİNİSLİ (Devamla) — Onu da 
tenkit edeceğiz, sabrediniz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, müdaha
le etmeyiniz. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya Milletvekili) — 
Sayın Başkan, müdahale etmeleri usulü var 
mı? 
' İRASİM CİNİSLİ (Devamla.) — Sayın Baş
kan, bu müsamahanıza ben de nail olayım. 

BAŞKAN — 1970'ten başladmiiz da o se
bepten oluyor efendim. 

MUSTAFA A. VEDAT ÖNSAL (iSa'karya 
Milletvekili) - Örfî idareye nasıl gelindi? 

RASİM OİNİSLİ (Devamla) — Müsamaha
nıza ben de nail olayım. 

BAŞKAN — 1973'teyiz, 
/MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya Mil

letvekili) — 12 Marta nasıl gelindi? (A. P. ve 
D. P. sıralarıı arasında anlaşılmayan karşılıklı 
müdahaleler) 

B;AŞK)AN — Devam buyurun, devam bu
yurun efendim. 

RASİM CÎNİSSLÎ (Devamla) — Sayın üye
ler, 12. Marta iki ay kala valiler de direnişe 
geçti. Gazeteler: «Valiler direniş kervanına 
katıldı» diye haber verdi. Bu arada, polisler 
de toplantı yaptı, istedikleri hakkı nümayiş 
yaparak Hükümetinden almaya kalktı. 

24 . 5 . 1973 0 : 1 

Bundan sonra komünistler - bir dönüm nok
tası olarak işaretlemek istiyorum, dönüm nok
tası - Devletle alay etmeye başladılar. Nitekim, 
16 Ocak 1971 tarihinde gazeteler: «Deniz Gez
miş ve Yusuf Aslan biri polis 4 kişiyi bağla
yıp kaçtı» diye manşet çektiler. 

210 Ocak 1971... 
/MEHMET KAZOVA (Tokat Milletvekili) 

— Bunları bilmeyen kimse var mı?? 

BAŞKAJN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
çok rica ederim müdahale etmeyiniz efendim. 

RASİM OİNİSLİ (Devamla) — Bilseydiniz 
orada olmazdınız, bunları bilseydiniz orada ol
mazdınız. 

'BAŞKAN — Dinleme sabrı gösteriniz. 
RASİM CİNİİSLİ (Devamla) — 20 Ocak 

1.971, İrfan Uçar jandarmaların elinden kaç
tı. 

22 Ocak 1971, polisin bulamadığı sanık ga
zetecilerle görüştü. Hattâ hatırlayacaksınız, 
aranan sanıklardan birisi ile TRT mulhaibirleri 
röportaj yaptılar. Durum bu kadar vahimdi 
ve bu vahim noktaya gelişte Hükümetin de 
yardıran oluyordu. 

Devrin İçişleri Bakanı Bütçe Plân Komis
yonunda Mehmet Gece adındaki bir gencin 
olaylar sırasında öldüğünü açıklamışitı. 23 
Ocaık tarihli gazetelrde ise, şu haber vardı: 
«Bakanın öldü dediği genç yaşıyor» diye Hü-
ikümetin halipür melalini ortaya koyuyor
du. 

12 Mart öncesinde iktidar partisinin Hü
kümeti bu haldeydi. Yurdumuzda cereyan 
eden olaylar da bir o kadar ağırdı. 

ıBütün bu olaylar sürüp giderken, kızıl 
teröristler sokakları kana belerken, 24 Ocak 
1971 ıtarihinid'e anamühalefet partisinin o za
manki lideri Sayım İnönü son derece entere
san bir beyanda bulunmuştu. Sayın İnönü di
yordu ki: «Tam irtica devri yaşıyoruz.» İşte 
bu beyanla muhalefet partisi memleketin dar 
gününde kendi değerini ve yerini tayin etmiş 
oldu. 

Bu beyandan bir gün sonra, yani 2ı5 Ocak 
1971'de son yılların en büyük polis - öğrenci 
çatışması Siyasal Bilgiler Yurdunda meyda
na geldi. Bilanço: 24 ağır yaralı, 340 öğren
ci nezarette. 
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Her geçen gün yangın daha da artıyor, sol 
yumruklar sadist bir zevkle kan akıtarak ha
vaya kalkıyordu. Bu devrede ölen öğrenci 
sayısı 23'tür. Sokaklarda patlayan bombalar 
'okula giden yavruların kolunu bacağımı ko
parıyor, fabrikalar kundaklanıyor, fidye alı
nıyor, yeni yeni bankalar soyuluyordu. 

iSayın üyeler, 12 Mart öncesi Hükümetin ta
rih sırasına göre defterine bunlar kayıt düşü
rülmüştür. Türkiye'nin 12 Mart öncesindeki du
rumu bu idi. 

Türk yurdunu içten ve dıştan korumak ve 
kollamakla görevli, şerefli Ordumuz, 12 Mart 
1972 tarihinde kurban bayramı münasebetiyle 
Genelkurmay Başkanının mesajı ile: «Silâhlı 
Kuvvetlerin, satulmıı şiarın tecavüzüne daha ne 
kadar sabır göstereceğini kestirmek mümkün 
değildir» diye sesini yükselttiğini görüyoruz. 

Aynı gün kurban bayramı münasebetiyle 
Devletin başı Beisicumhurumuz şöyle diyor
du: «Uzunca bir zamandan beri başigösteren 
türlü olaylar milletimizin umumî hayatımı et
kileyen huzursuz bir durum yaratmış, Devle
timizi siyasî, iktisadî, sosyal ve kültürel varlı
ğımızı tehdit eden yıkncı bir mahiyet iktisa-
b et mistir.» 

Aynı gazetenin bu haberi yazan satırları
nın altında devrin Başbakanımın bayram me
sajı var; onda da şunlar yazılı: 

«Yakın gelecekte siyasî, iktisadî ve sosyal 
bakımdan bugünün modern Türkiye Cumhuri
yeti olarak medenî insanlık âlemimin gücüne 
ve değerine güvenilir, itibarlı bir üyesi haline 
gelmiş olmamızı düşünmek hepimize yarınla
ra ümitle bakmanın haklı sevinç ve gururunu 
vermelidir.» diyebilmiştir. Bu sözler dündür, 
bugün de bugündür diye söylenmedi. Aynıı gün
de söylendi. Devletin başı Genelkurmay Baş-
kaniyle birlikte tehlike var dedi. Hükümetin 
başı vatandaşlara pembe rüya giörmeyi üğüt-
lüyordu. 

Bayram mesaj ındaki ordumuzun ikazına 
rağmen icranın perişanlığını bilen koımünist-
ler 15 Şubatt 1971 günü Türkiye'de görevli bir 
Amerikan erini kaçırdılar ve bir gün sonra ser
best bıraktılar. 

24 Şubat 1971'de iktidar partisinin gençlik 
kolları genel merkezime dinamit attılar. Ken-
partisinin gençlik kollarımın beyninde patla

yan dinamit bile Sayın Demirel'i pembe rüya
sından uyandramadı. 

Yine o tarihlerde Türk köylüsünün yaı-dı-
miyle yakalanan Deniz Gezmiş'in, İçişleri Ba
kanının odasında, günün İçişleri Bakanının yü
züne karşı küstahça yaptığı hakaret, bütün 
bir milleti ve bekçisinden Jandarma Genel Ko
mutanıma kadar tüm güvenlik kuvvetlerini üz
müştür. 

.•Sanıyorum ki, bir komünist anarşisti ba-
kanluk makamına alan bakanın hatasının utan
cını, en fazla onu canları pahasına yakalayan 
polisler çektiler. Demir el Hükümetinim İçişle
ri Bakanı Deniz Gezmiş'i muhatap almıştır. Bu, 
Devlet hayatımızda ibret levhası 'olarak kala
caktır. 

Mart ayımın ilk haftasında, 4 Mart 1971 
günü komünisıtler 4 Amerikalı askeri kaçırdı
lar ve serbest bırakmak için 400 000 lira fidye 
istediler. 

5 Martta, O.D.T. Üniversitesindeki arama 
sırasında, öğrenciler jandarma ile çatıştılar. 

'6 Mart 1971 günü, O. D. T. Üniversitesi 
önünde Ankara - İzmir yolu trafiğe kapatıldı. 

Bir gün sonra D. P. Genel Başkanı Adana' 
da kendisini karşılayan vatandaşlara hita
ben yaptığı konuşmada; «Hükümet için vakit 
ikindidir. Bu Hükümet gidecektir. Muhakkak 
gidecektir. Ancak, göçerken etrafına zarar 
vermesin diye isikeleye almak lâzımdır.:» de
mişti. Araya giren zaman, bu sözlerin değeri
ni biraz daiha artırmıştır. 

İşte 12 Mart muhtırası bu icraya karşı ve
rildi. 12 Mart muhtırası, «Hükümet süregelen 
görüş' ve ieraatiyle yurdumuzu anarşi, kardeş 
kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar 
•içine sokmuştur.» diyordu. 

ıSilâhlı Kuvvetlerin, bu vahim ortam hak
kında duyduğu üzüntü ve ümitsizliği gidere
cek çarelerin alınması için kuvvetli ve inaıı-
dıırıcı bir Hükümetin demokratik kurallar için
de teşkilini öngörüyordu. 

12 Mart muhtırası Örfî idare ile ortaya çı
karılan hâdiseler ışığında iyice aydınlığa çık
mıştır. içinde bulunduğumuz 1973 yılınım Ocak 
ayının ikisinde, gazeteler; «'Sıkıyönetim sü
resince bir tümeni donatacak silâh ele geçti; 
220 kişi aranıyor; 893 kişi mahkûm oldu» diye 
yazıyor ve ilâve ediyorlardı; «Bir yılda 290 ko-
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münisıt faaliyeti tespit edildi.;» Bu tespit beş 
ay öncesine aittir. Sanıyorum ki, şimdi, 1 OOO'in 
üstünde mahkûm edilmiş olan var ve bir o ka
dar da, diğer hususlarda, suçlu aranmaktadıır. 

Sayın milletvekilleri, 1923 - 1952 yılları ara
sında, yani 29 yılda ortaya çıkarılan komünist 
örgütünün sayısı 24'tür. Halbuki, 1972 yılında 
ortaya çıkan komünist faaliyetinin sayısı ise 
290'dır. 29 yılda 24 teşebbüs; 1 yılda 290 te
şebbüs... Bu mukayeseyi gözünüze aldığımızda, 
yurdumuzun nasıl bir uçurumun eşiğine geldi
ğini idrak etmemek imkânsızdır. İşte biz bu 
noktada 12 Martın değerini buluyoruz. 

12 Marttan sonra Başvekil olmuş Sayın 
Erim, «12 Mart gecikseydi, bir sabah uyandı
ğımızda kızıl bayrağı karşımızda bulabilirdik.» 
demişti. Sayın Melen'de, «12 Mart gecikseydi 
bizi Sibirya'ya süreceklerdi.» diye Başvekil ola
rak resmî beyanda bulunmuşlardı. Sayın De-
mirel'de 12 Marttan sonra, «12 Marta gelişte 
tek sorumlu biz değiliz.» diyerek sorumluluğuna 
ortak aramıştı. O zaman sorumluluğu kabul 
eden, ama yanma ortak arayan Demirel, şimdi 
12 Martın da sorumluluğunu kabul etmemekte
dir. 

Yağmurlar yağdı ayıplar kapandı mı zanne
diliyor "? 

Konuşmamın başından beri saydığım, tarih 
vererek okuduğum belgeler kaybedilebilir mi? 

12 Martı, Devleti kızıl uçurumun eşiğinde 
tuttuğu için değerli buluyoruz. Her vatansever 
insanın bu ölçüde Türk Silâhlı Kuvvetlerine ve 
onun çok değerli mensupları olan Örfî İdare hâ
kimlerine, savcılarına ve görevlilerine minnet 
borcu vardır. 

Örfî İdare hâkimlerinin kararları ve savcıla
rının iddianemeleri, vatanperver yüreklerin iş
lediği tarihî belgeler olarak her zaman takdirle 
anılacaktır. 

Bu noktada 12 Mart gayesine varmıştır. 
12 Mart hukuk gözüyle Anayasa dışı bir 

davranışla Anayasa içinde çözüm istemektedir 
ve kuvvetli, inandırıcı icra istemiştir. İstemiş
tir, ama bu istekler ne yazık ki yerine geleme
miştir. Bu yüzdendir ki, 12 Martın üzerine siyasî 
hesaplar için gölge düşürülmek istenmektedir. 

8,5 aya yakın bir süre iş başında kalan Sa
yın Birinci Erim Hükümeti, 12 Mart Muhtırası
nın istediği kuvvetli ve inandırıcı Hükümet hü

viyetini kazanamamıştır. 
Her şeyden önce Sayın Erim inandırıcı ola

mamıştır. Çünkü, 40 yıllık Halk Partili Erim, 
partisinden istifa ettirilmiş, bu suretle taraf
sızlaştırılmıştır. Gerçekte Erim partisiz olmuş
tur ; ama tarafsız olamamıştır. Saniyen, «Parti-
lerüstü anlayışa sahip Hükümet» isteğini, 
Anayasada yeri 'olmayıp partilerüstü Hükümet 
şekline sokmuştur. Oysa, 12 Martın istediği 
partizan olmayan bir anlayıştı. Salisen, Sayın 
Erim meselâ; 30 Mayıs 1971 de «durum iki ay
da normale dönecektir» demişti. 1 Tem
muz 1971 de, «Endişem büyüktür, 12 Mart geri 
gelebilir» diye birinci beyanının tam tersi bir 
beyanda bulunmuştu. 1 ayda, 12 Mart tekrar 
geri gelebilir noktasına varmıştı. 

Yine Sayın Erim, «bana bir defa gelsinler 
ben onlara 20 defa giderim» d«miş, sonra da 
kalkmış yirmi defa gideceği adamı «Devlet ka
sasına el uzatan kimse» diye bu Meclis kürsü
sünden vatandaşlara ve yurt dışına ilân etmiş
tir. 

Sayın Erim, Cumhuriyet tarihinde eşi emsa
li az olan bir hırçınlıkla kendinden önceki Baş
vekili, «Kardeşleri için Devlet imkânlarını kul
landığı saibiıt olan bir kimse, dünyanın neresin
de siyasetin ön safında bulunmuştur» diye it
ham etmiştir. 

Erim'e güvenıoryu veren çoğunluk reylerinin 
başkanı da Eriım'den, «Gönlünde demokratik 
ruh taşımayan, demokrasiden nasibi olmayan 
adam» diye bahsetmişti. Bu karşılıklı dülıeşnre-
lere rağmen Erim, siyasettin ön safında bulun-
ımasını kınadığı zatı Reisicumhur Köşkünde ku
cakladı. Diğeri de, Türkiye tâıe demokrasi yaşa
sın diye» gönlünde demokratik ruh olmayan 
başvekile güvenoyu vierdi. Böylece şahsî keyif
ler için icadedilen 5 Temmuz buhranı faturası
nı millete ödeterek sona erdi. 

(Birinci Erim Hükümetimin Başbakan yar
dımcılarından biri, 2 359 yıllık bir hesapla Av
rupa ülkelerinden geri olduğumuzu açıkladı. 
Bu küsuratlı hesap, Erim Hükümetinin inandı
rıcı olabilmesine fayda değil zarar getirdi. 

Diğer Başvekil yardımcısı da Sivas'ta yaptı
ğı bir konuşmayla dilkikatleıi üzerine topladı ve 
millet bu Hükümetin hüviyetini tanımakta ge
cikmedi. Bu yüzden de inandırıcı olma imkânı
nı tezden yitirdi. Zaman zaman büyük komu-
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tanlara dayalı politika yapma hevesine kapı
lan Erim Hükümeti hem olağanüstü şartların 
Hükümeti unvanını aldı, hem, de reform Hükü
meti iddiasıyle yola çıktı. Olağanüstü şartlar 
kısa zamanda giderilecekti. Reformlar ise za
man işitiyordu. Zaman ve nitelik balkımından 
da kendine bir ölçü tutamayan Erim Hükümeti 
elbette inandırıcı olamazdı. 

İ l l e r har'dketi ile Birinci Erim Hükümeti, 
'kendi kendisini bile inandıramadığını ifşa 
ederek, son buldu. Son buldu, ama bu denge
sizlik yüzünden sosyal ve eıkoınomik sıkıntılar 
da had safhaya geldi. Memlekette ağır buhran
lar başlaidı. Yatırımlar durmuş, özel teşebbüs 
'küstürülmüş, özel kaynak ve sermaye ürkütül
müş, gizil ve açıık işsizlik daha da artmıştır. Fi
yatlar büyük bir süratle yükselmiş, hayat pa
halılığı, geçim silkintisi artmıştır. Hayat paha
lılığı, Personel Kanununun getirdiğini fazla-
sryle alıp götürmüştür. Suiistimaller, müessir 
ve açılk bir sekilide taSkibedileımeimiştir. 

.Birinc'i Erim 'Hükümetinden sonra Ürgüplü 
Hükümeti denemesi, Çankaya Köşkünden eşi 
emsali olmayan bir t arada geri çevrilmiştir. 
Çankaya'nın isteklerine uygun •kurulan Melen 
Hükümeti de 12 Mart öncesi ve 12 Mart son
rası buhranlara çözüm getiremedi. O da, kendin
den öncöki örneklere yeni bir sayfa daha ilâve 
etti. Bu devrede birlik ve beraberliği, Devlet 
güvenliğini ve vatandaş huzurunu sağlamak 
k in teşebbüslere girişildii. Liderler Florya köş
künde toplandı. Anayasa değişilkHkleri için pa
ketler yaptı. Yapılan anlaşma, dört partinin 
teşlkil ettiği, partilerarası komisyonda ittifakla 
kalbul edildi.. Fakat neden sonra «olağan dışı 
şartlar» ve «carî durum» bahaneleriyle paket 
bozuldu, anlaşma suya düştü. Paketten çıkarı
lan ve anlaşmanın gerçekleşmesine engel görü
len «Siyasî Haklar Konusu» boşluğa bırakıldı. 
!Siyasî haıkların iadesi ile ilgili ilki tane Ana
yasa teklifi vardır. Bu konu simidi Meclis gün
deminde kaderine terk edilmiştir. Adalet Par
tisi bu konuyu halledeceğini millete söylemişti. 
Ancak bu konudaki vaadini yerine getireme
miştir. «Bunlar, normal demokratik usullere 
dönüşü engelleyen, demokrasimizin tekerine ço
mak sokan hadiselerdir. Bunlar bütün açıklığı 
ile ortaya konmalı, herkes bildiğini söylemeli
dir. «(Milletin sözü değil, benim sözüm .geçer» 
diyenler varsa bunları tanımalıyız. 
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Komünist eylemciler silâhlı te.th.is hareket
leriyle Devlet güvenliğini ve millet huzurunu 
bozmuşlardır. Onları derdest eden örfî idare 
tedbirleri başarı ile uygulandığı halde, siyasî 
buhranların devamına siebebolanlar kümleridir? 
Anayasa dışı usullerle kurulan hükümetlere gü
venoyu vererek, sonradan, güvenoyu verdiği 
hükümetlerle çekişip buhranlar yaratanları mil
let tanımalıdır. Demokratik usullere dönüşü en
gelleyen komünist anarşistler midir, yoksa key
fince buhranlar yaratma ustalığını beceren ve 
bumdan fayda uman siyasî hevesler midir'? Bu 
noktanın açığa çıkması lâzımdır. (Geçirdiğimiz 
dört yıl içinde komünist eylemcilerle, siyasî ey-
leımjcileri birbirinden ayırıp, ayrı ayrı hesaba 
çekmeliyiz. 

Sayın üyeler', «iSayın Melen Hükümeti iste
nilen huzura yardımcı olamadı» derken, bir iki 
misali de ortaya koymak •isterim. 4 Haıziran 
1972 tarihli Hürriyet Gazetesine verdiği de
meçte Sayın Melen, «Üniversite anarşiden tıe-
ımiz'leneeeik» demişti. Yine Sayın Melen, bir baş
ka tarihte, üniversitelerde «Kuluçka Makinesi 
gibi komünist yetiştiren hocalar vardır.» diye 
beyanda bulunmuştur. 

Anayasanın 120 nci maddesinin verdiği im
kânlara rağmen, Sayın Melen üniversitedeki, 
bahsettiği, temizliği yap'amamış, kuluçka maki
nelerinin çalışmalarına mâni olamamıştır. Bu
gün bâlâ komünist eylemlere adı karışan öğre
tim üyeleri görevlerine devam etmektedir. O 
kadar ki, üniversitenin yetkili kurullarında Be
yazıt Kulesine çekilen orak çekiçli kızı] bay
rak için, «Bu bayrak: ayyıldızı olmayan Türk 
Bayrağıdır» diye konuşan kimse, bugün İstan
bul Üniversitesinde öğretim üyeliği görevine 
devam etmektedir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir Millet
vekili) — Kimdir onlar1? İsimlerini söyleyin. 

RASÎM CİNİSLİ (Devamla) — Meclis kür
süsünden söylemeye hacet yok. İstiyorsanız si
ze özel olarak verebilirim. 

Hattâ, Hükümetin çıkarmış olduğu, Başba
kanlığın emriyle bakanliklararası bir kurul ta
rafından hazırlanmış olan «Türkiye Gerçekleri 
ve Terörizmi» adı verilen «Beyaz Kitap» da bu 
öğretim üyelerinin isimleri de açık seçik var
dır. Bu öğretim üyeleri, bugün bile kürsülerinin 
başında kulukça malkinalarmı çalıştırmakla meş
guldürler. 
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Sayın Melen, komünizmle mücadele için bir 
Devlet Bakanını görevlendireceğini, «Komü
nizmle mücadelenin sadece ceza kanunları ile 
yapılamayacağını, davanın gönüllerde ve kafa
larda kazanılması gerektiğini» açıklamıştır. O 
günden bugüne, fikir plânında gönüllerde ve 
kafalarda kazanılan ne vardır?. Bütün bu gü
zel niyetler, doğru iddialar, günlük siyasî çe
kişmelerin ucuz pahasına ihmal edilmiştir. Bu 
dört yılın sonunda Demokratik Parti olarak bu 
gerçeğin davacısıyız. Milletin birlik ve beraber
liği uğrunda, geleceğe ait umutları uğrunda, 
sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler uğrun
da açılan geniş krediyi ziyan edenleri millet 
önünde hesaba çekeceğiz. 

Her işin başında siyasî istikrarın ilk şart 
olduğunu iddia edip savunanlar, yukarıda arz 
ettiğim örneklerle siyasî istikrarı bozmak için 
âıderta yarışa geçmişlerdir. Örfî idarenin bu ka
dar uzamasının başlıca sorumlusu bunlardır. 

Sayın Melen Hükümetinin son günlerinde ya
pılan Reisicumhur seçimi üzerinde bir iki cüm
le ile durmak isterim. 

Devlet Reisini seçmekle görevli Parlâmento, 
ıbu müınasobetle birtakım spetkülâsyonların 
içine girmiştir. Siyasî hesaplar bu konuda da 
önplânda tutulmuş, Türk demokrasisi yurt için
de ve yurt dışında ağır bir buhran geçiriyor 
hüviyetinde gösterilmiştir. 

El altından ordu baskısı var diye orduyu va
tandaşa şikâyet edenler, «aday gösterme mües
sesesi yoktur. Devletin başına cülusla gelin
mez.» diyerek işi dalgalanmaya bıraktılar. Gü
nünden evvel görevini yapmayanlar adayını tes
pit edip, milletin huzuruna çıkmayanlar, mille
tin ibretle seyrettiği ivicaclı yollarda yürümeği 
tercih ettiler. Bu ivicaclı yollarda kâh Meclis 
aritmetiğinden bahsettiler, kâh eski Reisicum
huru seçimsiz Devletin başında tutabilmek için 
Anayasayı zorladılar. Uzunca bir müddet de 
Meclise boykot ettiler. Şimdi Meclise devam 
etmenin milletvekilliği görevinden olduğunu 
söyleyenler, Erim Hükümetlerinin getirmiş ol
duğu reform tasarılarını teminatı altına alıp, 
sol kokan reformları yapmak için bugüne ka
dar göstermedikleri gayreti gösterenler, Reisi
cumhur seçimlerinde boykotçuluğu Meclisin 
içine sokmuşlardır. Bugünkü Meclise devam 
hizmettir de, Reisicumhur seçmek için Meclise 
devam etmek hizmet değil miydi? 

Özellikle Reisicumhur seçimlerinde ortaya 
atılan speküslâsyonlar yurt içinde ve yurt dı
şında milletlerarası teşkilâtlarda Türk demok
rasisi üzerine düşürülmek istenen şüpheyi bü
yütmüştür. Bugün Avrupa Konseyinde girişi
len haksız teşebbüslerin bu kaynaklardan bes
lenmediğini iddia etmek kolay değildir. Gerçek 
bu görünüşün aksine, Türk Parlâmentosunun 
hür iradesiyle alınmış Devletin başına seçilen 
muhterem zat söz konusu edilen baskılardan 
uzak, Parlâmentonun gerçek iradesiyle görevine 
başlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Talû Hükümeti 
iş başındadır. Sıkıyönetimin dört ilimizde iki 
ay daha uzatılması için teklifte bulunmaktadır-
Biz Demokratik Parti olarak bugüne kadar ol
duğu gibi, Devletimizin güvenliğini ve milleti
mizin huzurunu düşünerek bu teklife «evet» di
yeceğiz. Dileğimiz bu açılan geniş kredinin 
bundan öncekiler gibi, hedefinden saptırılarak 
yürütülmemesidir. Siyasî otorite ve Hükümetin 
sıkıyönetime engel teşkil etmeden yardımcı ol
masıdır. Yukarıda söylediğimiz gibi hükümet
ler, örfî idareye yardımcı olamamışlardır. Talû 
Hükümetinin bu konuda başarılı olmasını dile-* 
mekteyiz. Bu dileğimizin yanı sıra, Başbakan 
Yardımcısı Sayın Kemal Satır'm seçim bölgesin
de yapmış olduğu bir konuşmanın üzerinde dur
mak istiyorum. 

10 Mayıs 1973 Perşembe günü Türkiye rad
yolarının 19 haber bülteninde Sayın Satır şöy
le diyordu: «Sıkıyönetimsiz bir seçim istiyoruz. 
Biz A. P. ve C. G. P. olarak seçimlerden endişe
miz yok. Ama endişesi olan partiler seçimin 
sıhhatine gölge düşürücü beyanlarda bulunurlar 
korkusuyle seçimlerden önce sıkıyönetimi kaldı
racağız.» Sıkıyönetim bu gerekçe ile kalkacak 
ve bu iple bağlı duracak. 

Sayın Satır böyle dedi. Şimdi Sayın Satır'a 
sormak lâzımdır; Devletin güvenliğini ve mil
letin huzurunu temin etmek için konulan sıkıyö-
tim, ne zamandan beri siyasî hesaplarımıza konu 
olmuştur. Seçim devreleri, dikkatlerin seçim 
sandığına çevrildiği telâşlı devrelerdir. Bu telâşe 
içinde Devlet güvenliğini sağlayıcı tedbirlerimiz 
var mıdır? 

Demokratik Parti olarak biz de örfî idarenin 
biran önce sona erdirilmesini istemekteyiz. Kah
raman Türk Ordusu görevinin başına yıpranma-
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dan dönmelidir. Sorumsuz siyasî beyanlar Or
dumuzu rencide etmektedir. Yurt güvenliğini 
sağlayacak ve geleceğimizi teminat altında tu
tacak en büyük güven kaynağımız Ordumuzdur. 
Adana'da seçim bölgesinde seçim heyecanı ile 
yapılan konuşmanın sıkıyönetimi ilzam etmeye
ceği muhakkaktır. Ama, bu beyanın sorumlu
luğunu Hükümet üzerine almıştır. Seçimlerden 
önce sıkıyönetimin kaldırılmasını isteyenler, 
sıkıyönetim kalktıktan sonra Devletin güvenli
ğini sağlayacak güvenlik tedbirlerini almak zo
rundadır. Bilhassa polis teşkilâtımızı bugünün 
şart ve ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemek 
ve takviye etmek gerektir. İyi yetişmiş, eğitil
miş ve modern teknik cihaz ve vasıtaları ile do
natılmış polis teşkilâtına ihtiyacımız vardır. 
Bugün mevcut 32 000 polis sayısını bir misli faz-
lasıyle; yani 60 000 civarına çıkarmak âcil bir 
ihtiyaçtır. Kolluk kuvvetlerini ve toplum zabı
tasını güçlendirme bu Hükümetin derhal ele al
ması lâzımgelen işlerdendir. 

Üniversitelerde, işyerlerinde ve sokakta hu
zur ve asayişin sağlanması için yeterli ve gerek
li tedbirler alındıktan sonra, sıkıyönetimin se
çimlerden önce kaldırılmasını Demokratik Parti 
olarak biz de teklif etmekteyiz. 

ülükümet üyeleri seçim böl geleninde, seçim 
yatırımı yapacaklarına, bu görevi yerine getir
seler daha itibarlı olacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın sonunda 
Avrupa Konseyinde girişilen Türkiye ile ilgili 
çalışmalar üzerindeki partimizin görüşünü ifade 
edeceğim. 

Anayasada yapılan değişikliklerin Avrupa 
İnisan Halkları Sözleşmesüne uymadığı yorumda
ki iddialar, hukukî mesnetten tamamen yok
sundur. Zira yapılmış olan bu değişiklikler 
Parlâmentoda bütün siyasî partilerin ittifafcıy-
le çıkarıldığı gibi, Batı ülkeleri anayasaların
da öngörülen insan hak ve hürriyetleri ile ilgi
li hükümlerfden daha ileri esaslar getirmiştir. 

Avruıpa Konseyinde mohtelif ülkelere1 mıen-
ısup 1'9 parlâmienıterin «Türkiye'de sıkıyönetim 
ve siyasî davalarla ilgili tekliflini» tetkik etım/ek 
üzere bir komisyon kurulması teklifine Demok
ratik Parti olarak kesimlikle karşıyız. 

Bu tutumun, DevletimMm hükümranlık hak
larına ve içişlerine müdalhale olarak kaıbul edi
leceğine ve millî guranıimju'zu rencide edeceğine 
inanıyoruz. 

Şu noktayı gururla ve kesinlikle işaret et
mek istiyorum; demokrasi Türkiye'de milleti
mizin inancına mail olmuştur. Milletimiz şimdi
ye kadar olduğu gibi, bumdan böyle de mesele
lerini kendisi çözecektir. 

İşkence şikâyetleri Türkiye'deki, komünist 
kaynaklardan yurt dışına jurnal edilmiştir. 
Devleti yıkmak isteyenler için, Devletin aldığı 
tedbir işkence diye gösterilemez,. Avrupa Kon
seyinde cereyan eden hava, 1968\Jen beri Tür
kiye'de gelişen olayların gerçek yönü ile dün
ya efkârına aulatılamadığmı ifade etmektedir. 
Bu konuda Hariciyemiz başarısızıdır. Diploma
simiz zayıf kalmıştır. 

Sayın üyeler, seçim ortamına girmek üzere
yiz. Seçim çalışmaları başlayacak. Bu konuda 
sıkıyönetimin tarafsız olacağı inancını taşımak
tayız. Ancak, bu çalışmalara engel koyucu ted
birler getirmemesi dileği ile bu çalışmaların 
rahat yapılması zeminini hazırlaması arzusuy-
le, Sıkıyönetim çalışmalarını takdirle sözlerimi 
bitiriyor, Yüce Heyetinize Demokratik Parti 
Grubu adına saygıla.rmıu sunuyorum. (D. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Tevetoğlu, buyurunuz efendim. 

(A. P. li üyelerin alkışları arasında kürsü
ye geldi) 

A. P. GRUBU ADINA FETHİ TEVETOĞ
LU (O. Senatosu Samsun Üyesi) — Muhterem 
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinim 'muhte
remi üyeleri! 12 Mıart öncesi ve sonrasında Türki
ye'de demokratik mizamı yıkmak ve yerine Marks' 
cı, Demim'ei ve Mao'cu bir dikta rejimi getir
mek hainane hülyasıyle tertiplenen suikast üze
rine, 26 Nisan 1972'de 11 ilde 1 ay süre ile ilân 
'edilen, daha sonra 2'şer aylılk sürelerle bugüne 
kadar uzatılan ve 25 aydan beri devam etmek
te alam Sıkıyönetimin, başlangıçtaki 11 ildem an
cak 4'ünde 2 ay daiha uzatılmasını isteyen Hü
kümet teklifi hakkımda Adalet Partisi Grubu
mun. görüşlerim arz etmeik üzere Yüksek huzu
runuzdayım. Bu vesile ile Yüce Meclisin Sayın 
rBaşkan ve üyelerini Adalet Partisi Grubu adı
na saygı ile selâmlıyorum. 

Muhterem: senatörler, muhterem milletvekil
leri! Sözlerime başlamadan benden önce konu
şan, Sayın Demokratik Parti sözcüsümün bâzı 
sözlerine kısaca dokunmak istiyorum. 
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Belirli kaynaklar ve kimselerce defakrea 
tekrarlanmış ve eevaibmı katiyetle almış, Sayın 
Genel Başkanımızın şahsını hedef tutmakla fay
da umulan asılsız birtakım isııaıt ve tefsirleri, 
'bir marazî alışkanlıkla tdkrarlayan Sıayın De-
nıpkraftik Parti sözcüsünün, partilerinin kuru
luş gerekçe ve felsefesi mahiyetim dek i çürük 
iddialarını, Hükümetin Sıkıyönetimle ilgili tek
lifi üzerindeki görüşlerimize hasrettiğimiz ko
nuşmamızda cevaplandırmayı yersiz, zamansız 
ve lüzumsuz saymaktayız. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türk politika tarihindeki günahlarının hesa
bını büyük millet huzurunda verecekleri günün 
zamanı yaklaştığı için, ben Sayın. Demokratik 
Parti sözcüsüne sabırlı olmalarını tavsiye et
mekle ve Türkiye'deki kızıl faaliyetlerin veba
lini Demirel'e yüklemek boş çaibasıyle kimilere 
hizmet edeceklerini hatırlatmakla yetıineeeğlm. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışla]-) 

Muhterem senatörler, muhterem milletve
killeri; 

1946'dan bu yana çok paritili bir hayata ve 
1950'dcn beri az gelişmişlik çemıberini kısa za
manda kırarak gelişmiş hür ve müreffeh bir ül
ke olma hamleleri içimde kalkınma yoluna gir
miş azıiz vat anımız Türküye, Ata emaneti Tür
kiye Cumıhuriye'ti, yıllardır dışarıda ve içeride 
yetiştirilen Marks'çı, Lenin'ci, Mao'eıı kızıllar 
tarafından yok edilmek tehlikesiyle karşılaş
mıştır. 

Yer yüzündeki T ü ilklerin tok ümit Kal'ası 
olan hür ve müstakil Türkiye Cumhuriyetinin, 
yerli ve yabancı kızılların yıkıp çökertmek is
teyişleri; «Bağımsızlık», «Sömürgecilikten kur
tarma» yaygaraları ile bir kızıl peyk haline sok
mak plânlan yeni değildir. 

Bir yıllık, 5 - 10 yıllık gizli ve açık yıkıcı 
faaliyetlerin sonucu da değildir. Türkiye'de 
yıki/cı kızıl faaliyetler tam. 53 yıllık bir bulaşık 
meseledir. Atatürk devrinde hiçbir imkân ve 
fırsat bulamadan yek olmuş, daha sonraki yıl
larda gafletlerden, himaye ve ihanetlerden ya
rarlanarak yeniden carilamnaya başlamış; 1961 
Anayasasının aralıklarımdan yararlanarak sos
yal Devlet anlayışım, arzuladıkları proleter 
diktatörlük, koniıünigt parti diktasına bağlı bir 
Devlet haline siokmak şeklinde tef.ir ve tatbi
ke yeltenen komünistler; bu hedefe ulaşmak 

{ için de kızıl cephanelik haline getirdikleri üni-
versiteleı-imizden ve irfan yuvalarımızdan haş
lamak suretiyle yurt sathında silâhlı terör hare
ketlerine girişmıişlerdir. 

TBMM.'nin muhterem üyeleri; 
Bugünkü yeni Türkiye, Birinci Dünya Sa

vası sonunda verilmiş Türk İstiklâl Harbinden 
sonra kurulmuştur. Kurucusu, Türk Millî Mü
cadelesinin Başbuğu Mustafa Keımal Paşadır. 

Türk Milleti ve Başbuğu, İstiklâl ve hürri
yeti için Avrupa emperyalistlerine karşı millî 
ıbir mücadele verdiği; önce Çanakkale ve sonra 
Dunılupmar Destanlarını yarattığı sıralarda 
Rusya'da, Avrupa müdahalesinden masum bir 
kızıl ihtilâl patlayıp tamamlanmak imkân ve 
fırsatını bulmuştur. Bunun sorumlusu, suçlusu 
Türk yurdunu ve milletini yok etmek için, yur
dumuza saldırmış bulunan Avrupa emperyalist
leridir. 

Bu müşterek düşmanı bertaraf etmekte Bol
şeviklerin yardım ve müzaharetinden faydalan
masını ustaca bilmiş ve başarmış Büyük Ata
türk, Türkiye üzerinde hain gizli emel ve ümit
ler taşıyan kızıl liderlere tarihte en ibret alı
nacak dersler vererek, komünist rejime zerre
ce iltifat etmemiş; bugün de hepimize örnek tu
tum ve mücadelesiyle millet ve memleketini bu 
kızıl vebadan korumasını başarmıştır. 

Daha ilk yıllarda, 1920 Temmuz'ımda ko
münizmin, Bolşevik ihtilâlin yerinde incelenip 
gerçek yönüyle kendisine aksettirilmişi ve bil
dirilmesi isteğiyle yolladığı vazifelilerden biri
nin raporunda aynen şu satırlar yazılıdır : 

«Salâhiyetim, mesleğim hattâ yaşım müsait 
olsa, sade yurdum için değil, bütün dünya için 
beşeriyete şöyle seslenirdim : 

Komünizm, siyasî ve içtimaî bir nizam de
ğildir. İnsanlığı boşlukta bırakmayı yaşama 
şartı yapan imha tarikatıdır. İnsanı alıp eşya 
parçası haline sokan sistemdir.» 

İşte bu bilgi ve kanaatlere sahip Büyük 
Atatürk, iyi komşuluk münasebetlerini ustalık
la sürdürdüğü komşularının gizli emel, haince 
arzu ve kızıl plânlarının, kurtardığı aziz Türk 
vatanı üzerinde gerçekleşmesine asla fırsat ver
memiş; komşusunun rejimine, işçilerine .karış
madığı gibi kendi iç meselelerine ve hele ger
çek millî hâkimiyet prensibine dayanarak kur
duğu Cumhuriyet rejimine de hiçbir tesir ve taz-

I yik kabul etmemiştir. 
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Komünizmi Türk âleminin en büyük düş
manı ilân ve her göründüğü yerde ezilmesini em
reden Büyük Atatürk; Garp Cep esi Komut anı 
Ali Fuat Ceıbesoy'un 14 Eylül 1920 günlü bir 
sorusuna verdiği karşılıkta; «İzahatımdan anla
şılmıştır ki, Rus tâbiiyeti demek olan dahildeki 
komünizm teşkilâtı, gaye itibariyle tamamen 
bizim aleyhimizdedir..» ve 27 Ekim 1922'de de; 
«Bütün Cihan biran tereddüdetmesin ki, Tür
lüye Devletinin yegâne ve hakikî mümessili yal 
nızve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisidir.» 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) diye
rek gösterdiği modern hedefler, verdiği örnekler 
ve vazettiği sağlam prensiplerle Türk Milletinin 
ve Türk gençliğinin yoluna ışık tutmuştur. Bu 
yolda yürüyenler Atatürk'çüdür. Bu yoldan sa
panlar, bu yoldan sapanları yetiştirenler ve 
koruyanlar Atatürkçülükten bahsedemezler. 
(A. P. sıralarından «Brova» sesleri). 

Kahraman Türk Ordusu, şanlı tarihi boyun
ca Türk istiklâl ve hürriyetini tehdit eden hor 
türlü iç ve dış tehlike ve düşmanları yok ede
rek yurdunu ve milletimin haklarını koruması
nı bilmiş ve başarmıştır. 

Bugün de Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin kendilerini Atatürk ökelerine adamış ide
alist .mensupları, Türkiye'de Anayasa ile mües
ses demokratik düzeni silâhla tedhiş ve terörle 
yıkıp değiştirmek isteyen devrimci, kızıl devir
medi ihetbahtlaıla, teşvikçi ve destekçilerini te
hirsiz hale getirmekte, Türk hâkiminin huzuru
na çıkarıp adalete tesirlimi etmekte, büyük millî 
vazifeler görmüşılerdir ve görmektedirler. 

Muhterem senatör ve milletvekilleri; 
Adalet Partisi olarak, vatan sathında ve 

Yüce Parlâmentoda vazife gördüğümüz ilk gün
den beıi, daima Vatan ve Milletimize zararlı 
yıkıcı faaliyetlere karşı .ilgililerin, soru mil ula
rın ve vazifelilerin uyarılmasında, dikkatlerini 
çekmekte samimî büyük çabalar harcamışız 
dır. Mili et imi: zi, demokrasimizi, topyekûn hepi
mizi tehdit eden bu kökü dışarıda kızıl tehlike
nin, (müşterek düşmanın tanınması ve yok edİr-
melsi, bertaraf olunması hususunda yararlı ve 
yardımcı olmak üzere resmî Devlet arşivlerin
den araştırıp bulduğumuz gerçek belge ve bil
gileri bütün vatanseverlere, sayın parlamenter
lere yıllarca önce sunm.uşuzdur. 

Böylece gerçekleri Büyük Türk Mıiv'letinc 
ve onun muhterem temsilcilerine vesikalarla 

açıkladığımız için ilgililerin taikdir ve teşekkür
leri yerine, bu yüce kürsüden savurmaya yel
tendikleri çirkin iftiralarına ve Mc Carthy'cil/ik 
ithamlarına .mâruz kalışımız, Senato ve Mecliste 
aldıkları cevaplarla birlikte, o günlerin tuta
naklarındaki ibret sayfalarında kayıtlıdır. 

Bugün sıkıyönetimin uzatılması hakkındaki 
hükümet teklifi görüşülürken bu noktaya bil
hassa değinmekle şunu söylemek ve belıirljmek 
istiyoruz : 

Geride bıraktığımız 25 ay içinde bilhassa 
Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup 
sıkıyönetim vazifeliderince göıülen âdil ve ob
jektif araştırana ve Soruşturmalar, bu' aziz va
tanın, bu asil milletin ve 50 yaşma ulaşan Ata 
emaneti Türkiye Cumhuri ye tinin sapık ve ger
çek iç ve dış dıişmanlarıyle bunları yetiştirip 
idare edenleri, bunları yalnız üniversite kürsü
lerimden değil, Devlet Radyo ve TePevizyonla-
rı/ridan ve nihayet bu Yüce Meclis kürsülerinden 
de savunanları, bunlara arka çıkanları, bunlar
la iş ve cer>he birliği yapanları bütün çıplaklığı 
ile ortaya çıkarmıştır. (A. P. sıralarından bravo 
sesüer'i) 

Gerçekleri biz Adalet Partisi Grubu men-
, supları meydana çıkardığımız, belirttiğimiz, işa-

1 ret ettiğimiz zaman gocunanlarm haksız itham, 
çirkm iftira ve âdi yaygaraları ortalığı doldur
muş; gaflet içinde olan bâzı kimseleri şaşırt
mış hattâ yalanlara inanır hale getirmiştir. 

Lâkin son 25 ay içinde tarafsız sıkıyönetim 
mahkemelerinin ortaya koydukları gerçekler, 
12 Mart 1971 öncesi ve sonrasını bâzı kasıtlıla
rın iddia ve isnatlarına aykırı olarak öyle gün 
ışığına çıkarmış ve o kadar aydınlığa kavuştur
muştur ki, artık kaba gürültücülerin ağız aça
cak, gık diyecek halleri kalmamıştır. Artık 
gafiller ayılmışlar, duymayanlar duymuşlar, 
görmeyenler görmüş, anlamayanlar anlamış ve 
gerçekleri kabule mecbur olmuşlardır. 

Bu vesileyle şu hususu ifade ve tescil etmek 
isteriz: Gecen 25 ay içinde genç, dinamik, ce
sur ve vatansever Türk askerî hâkimleri kızıl 
tehlikeyi derinliğine inceleyip teşhis ve tedavi 
etmekte büyük bir liyakat, üstün bir başarı gös
termişlerdir. Şanlı Türk Tarihi geçen iki yıl 
içindeki Örfi İdare süresince çetin; fakat başa
rılı vazifeler gören kahraman komutanların], 
Türk adaletinin bilgili ve cesur mümessili Türk 
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askerî hâkimlerini, bütünüyle Yüce Türk Mille
tinin derin minnet ve şükranlarını kazanmış 
Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerini daima 
olduğu gibi, bu defa da altın harflerle yazacak, 
şan ve şerefle anacaktır. 

Sayın senatör ve milletvekilleri; 
Bugüne kadar yapılan sıkıyönetim uzatıl

masıyla ilgili bütün müzakerelerin tutanakları 
okunduğu takdirde grupları ve şahısları adına 
konuşmuş sayın hatiplerin ifadelerinden de bir 
çok gerçeklere erişmek, isabetli teşhislere var
mak mümkündür ve ibret vericidir. 

A. P. Grubu, Türk Vatanını ve milletini 
mâl ve can kaybına sokan, Türk demokrasi re
jimini tehlikeye sürükleyen kanlı anarşi hare
ketlerinin biran önce, kökten son bulmasına; 
huzur, sükûn, istikrar ve güvene kavuşulmasına 
samimî olarak gönülden taraftar bulunduğu 
için, sıkıyönetimin, olağan devrenin dönmesini 
sağlayıncaya kadar gerekli illerde devamına 
daima taraftar çıkmıştır. 

Yoksa, ne sıkıyönetimi sürdürmek istemiş 
gelip geçen hükümetler ne bugünkü Sayın 
Talû Hükümeti, ne Adalet Partisi veya bugü
ne kadar müspet oy kullanmış diğer grup veya 
parlamenterler, ne de bizzat sıkıyönetim vazife
lileri bu ağır ve çetin görevin ilânihaye deva
mına taraftarıdırlar. Hiç şüphe yok ki, Parlâ
mentoya dayalı bugünkü normal Hükümetin 
kurulalbilmesi vasatının sağlanmasında, iki yıl 
önce 11 ilde sıkıyönetimin ilânını zarurî kılan 
sebeplerin bugün İstaübul, Ankara, Diyarbakır 
ve Siirt gibi 4 ilde ilânına inhisar etmesinde, 
sıkıyönetimin bugüne kadar ki, tatbikatımda git
tikçe artan bir başarının sağlanmış bulunması 

' mühim bir rol oynamıştır. 

Kusa bir gelecekte bu 4 ilin daha ikisinde 
veya tamamında da sıkıyönetimin büsbütün 
ikalkması, hepimizin samimiyetle özlediğimiz bir 
durumdur. 

Ancak bu sonucun ve garantinin sağlanması 
bu vasatın güvenle teessüsü, gerekli tedbirlerin 
müşterek olarak alınmasına, vatansever bir so
rumluluk duygusu ile herkesin kendi payına 
düşen vazifeyi yerine getirmesine bağlıdır. 

A. P. Grufbu olarak bizim de büyük çoğun
lukla ortak bulunduğumuz Talû Hükümeti, 
Güvenlik Kurulunun tavsiyesi uyarınca 4 ildeki 
uzatma teklifini yaparken Sayın İçişleri Ba

kanı gerekçe olarak kızıl tehlikenin devanı eden 
yönlerini anlatarak, banka soygunu olaylarının 
dahi hâlâ tekrarlandığını, anarşinin kökünün 
tamamen kazmamadığını, yer altına çekilmiş 
görünen kızıl ahtapotun faaliyetlerine el'an de
vam ettiğini ileri sürmüşler ve yeni örnekler 
açıklamışlardır. Şüphesiz bu durumlar kızıl 
faaliyetlerin tezgâhlandığı bölgelerde teklifte 
(belirtilen 4 ilde sıkıyönetimin bir müddet daha 
devam etmesini gerektirmektedir. 

Fakat bu vazifenin sadece sıkıyönetim ko-
mutanlıklarınca değil, ancak gittikçe kuvvet
lendirilmiş sivil güvenlik kuvvetleriyle ortak
laşa bir çalışma sonucu muvakkat olarak yer 
altına girmiş görünen kızıl kuruluşların gün 
ışığına çıkarılıp, adalete teslim edilmeleri su
retiyle görülmesi lâzımdır. 

Şu hususu bir kere daha tekrarlayalım ki; 
sıkıyönetimin tamamen kalkması için gerekli 
tedbirlerin alınmasına samimiyetle 'lüzum ve za
ruret gören partilerin bu vasatı müşterek ola
rak hazırlamakta, paylarına düşen vazifeleri 
yerlerine getirmeleri ilk şarttır. 

Gerekli tedbirler alınmadan ve tamamlan
madan sıkıyönetimin her tarafta tamamen kalk
masını istemek ise, ancak yıkıcı anarşi hareket
lerinin tekrarına hasret çökmenin bir itirafı 
olur. Sıkıyönetimin son 4 ilde de kalkması, önce 
•gizli kuruluşların tamamen .meydana çıkarılma
sına ve faaliyetlerinin kati olarak son bulma
sına bağlıdır. Bunu da, sıkıyönetim ve güven
lik kuvvetlerinin müşterek çalışmaları ve tam 
ıbaşarıları sağlar dedik. Sonra da, sıkıyönetim 
sonrasının tedbirlerini düşünmek ve almak ge
rekir ki, bu da Hükümetle Parlâmentonun or
tak ve normal mesaisi ile mümkündür. 

Büyük milletimizi ve aziz yuudumuzu önü
müzdeki Ekimde her türlü baskı, kuşku ve gü-
vensizlifcten uzak 'bir seçime götürecek, millî ira
denin bütün gerekleriyle tecellisini sağlayacak 
ve Cumhuriyetimizi 50 nci yılma ulaştıracak 
güvenli yol aydınlanmıştır. Yurdumuz ve mille
timiz üzerindeki her türlü kızıl ve kara bulut
ların yo'k edilmesiyle, en kısa zamanda tam ve 
noksansız olağan idareye kavuşulması istek 
ve ümitlerimizle, hakkında görüşlerimizi kısa
ca belirttiğimiz Hükümet teklifine yine müs
pet oy kullanacağımızı arz eder, Adalet Partisi 
grupları adına Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
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Yüce Başkan ve üyelerine saygılar sunarım. 
(A. P. ve C. G. P. sıralarından şiddetli alkış
lar) . 

•BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
ıl)U adına Sayın Hüdai Oral, buyurunuz efen
dim. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Denizli Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına sıkıyönetimin uzatılmasıyle ilgili Hükümet 
talebi üzerinde görüşlerimizi kısaca arz etmeye 
çalışacağım. 

Bilindiği gibi Bakanlar Kurulu 26 . 4 . 1971 
tarihinde uzun süreden beri gözlemlenen çıkarcı 
çevrelerin tutumu ile anarşik nitelikteki eylem 
ve davranışların sadece kamu düzeni ve güven
liğini bozucu amaçlara yönelmiş olmayıp, as
lında ideolojik maksatlarla Devletin temel niza
mını, yurt bütünlüğünü, vatan ve lâik Cumhu
riyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma 
mahiyetini aldığını gösterir kesin belirtilerin 
çıkması gerekçesi ile Anayasanın 124 ncü mad
desine dayanarak; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, 
Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, 
Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerinde 26 . 4 . 1971 
günü saat 24,00'den itibaren bir ay süre ile sıkı
yönetimin alânmı kararlaştırmıştı. Bu karar 
28 . 4 . 1971 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisince onanmıştı. 

Sıkıyönetim hükümetlerin önerisiyle iki yılı 
aşkın bir süreden beri devam etmektedir. 

Hükümet bugünde aynı gerekçe ile dört il
de sıkıyönetimin uzatılması önerisiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gelmiş bulunmaktadır. 

Hükümetin bu önerisi ile ilgili olarak Cumhu
riyet Halk Partisinin görüşlerini şimdi sunmaya 
çalışacağım. 

ünce ifade edelim ki, dünyanın hiçbir yerin
de sıkıyönetimin bu kadar uzun süre devam et
tiği görülmemiştir. Sıkıyönetimi normal rejim 
haline getirmek istidadı totoliter devlet rejim
lerinde vardır. 

Halktan yetki almamış, yada halktan aldığı 
yetkiyi halk için kullanamamış güçsüz iktidar 
ve hükümetler kendilerini sorumluluktan kurta
rabilmek için kurtuluşu sıkıyönetim ilânında ve 
sıkıyönetimin uzatılmasında aramışlardır. Son
rada Parlâmento huzuruna çıkıp sıkıyönetim
den... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletve
kili) — Parlâmentoyu inkâr ediyorlar. 

BAŞKAN — Müdahale etmemenizi istirham 
ediyorum. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sorumlu ol
madıklarını, Parlâmentonun bu konuda muha
tabının Hükümet olmayıp, sıkıyönetim makam
ları, yani Ordu olduğunu rahatlıkla ve sorum
suzca iddia edebilmişlerdir. 

İLHAMI SANCAR (İstanbul Milletvekili) — 
Yok böyle bir şey. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın San-
car, «Bugün böyle bir şey yok» diyor. Dün Mec
lis tutanakları bunu tevsik etmiştir. 

İLHAMI SANCAR (İstanbul Milletvekili) — 
Bugünü görüşüyoruz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Sancar, 
biz de, dünkü ile ilgili bugünkü Hükümetin ic
raatından bahsediyoruz. 

Lütfen dileyiniz. 
BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız efen

dim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletve

kili) — Uzatma kararını Parlâmento veriyor. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, sıkıyönetim, Devlet hayatında önemli 
değişiklikler meydana getiren olağanüstü, bir 
rejimdir. Özgürlükleri kısıtlayıcı, sınırlayıcı, 
durdurucu, kamu ve kişi hak ve özgürlükleri 
üzerinde ağır kayıtlamalar getirici sıkı bir sis
temdir. 

•AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) 
— Ama, kanunî bir rejim, Anayasada yeri var. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. Görüşler, 
fikirler zabıtlara geçiyor efendim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Ama hak ve 
özgürlükleri geçici bir süre için kısıtlayan, er
teleyen, mülkî yönetim ve güvenlik kuvvetleri 
yerine askerî bir yönetim getiren ve bâzı suçla
rın yargılamalarını askerî mahkemelere bırakan 
çok ender ve çok kısa süreler için uygulanan 
olağanüstü bir rejimdir. 

Sıkıyönetim böyledir, Anayasamızda da böy
ledir, bunun aksini iddia eden varsa, çıkar, bi
limsel açıdan bunun aksini iddia eder, sıkıyöne
timin 5 sene daha uzatılmasını ister, o ayrı me
sele. 

Oysaki, iki yılı ağan bir süreden beri hükü
metler sıkıyönetimi dünyanın hiçbir, yerinde 
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görülmemiş biçimde uygulayarak olağan bir 
rejim haline getirmek hevesine kapılmışlar
dır. 

Batı ülkelerinin, Türkiye'de uygulanan re
jimin demokratik kurallara uygunluğunu tartı
şır duruma gelmelerinin tüm nedenini sadece 
aşırı uçların tahriklerinde arayanlar, yetkisiz 
iktidar ve Hükümet olma hevesi içinde kendi 
partilerinin siyasî çıkarları için izledikleri kü
çük hesaplara dayanan politik oyunlarında ara
malıdırlar. 

Türk Milletinin yarıya yakın - Cumhuriyet 
Halk Partisinin seçmenlerin % 40'ımn oyunu 
aldığı zamanlar hatırlanırsa - oyunu almak su
retiyle Par'lâımıentoda Demokrat Partiden sonra, 
Adalet Partisinden sonra, Parlâmentoda demok
ratik hukuk devleti kurallarını - oy aldığı için -
Anayasanın öngördüğü «sasılar içinde savunan 
ve Türk halkının çıkarları için uğraşı veren 
Cumhuriyet Halk Partisine, insan hak ve öz
gürlükleriyle bağdaşmayan, en ağır ve haksız 
itham ve isnatları kendi siyasal. çıkarları için 
yöneltmekten çekinmeyenler bugün sıkıyöne
tim altında genel seçimlerin yapılmasından me
det, yani yardım ummaktadırlar. 

Türk Milletinim huzurunu bozanlar yalnız 
anarşik nitelikte tedhiş eylemlerinin failleri de
ğildir. Milyonlarca Türk vatandaşının güven
cesini kazanmış, bir partiye haksız, çirkin ve 
ağır itham ve isnatlarda bulunmak suretiyle 
iftira edenler de Türk Milletinin huzurunu boz-
nıiakta olduklarını bilmelidirler. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetimim 1961 
Anayasasının demokratik, sosyal hukuk devle
ti kuralları içinde hukukî ve kanunî bir rejim 
niteliğini koruyabilmesi için Anayasanın 124 
ncü. maddesinde öngörülen gerçek nedenlere 
dayanması gerekir. Gerçek nedenlere dayanma
ması, yada bu nedenlerin ortadan kalkması 
halinde hükümetler ve Parlâmentonun sıkıyö
netimi uzatma kararları Anayasa Mahkemesinin 
'denetimine tabidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktayı bir kez 
daha açmak isterim). Hükümetler sıkıyönetim 
ilân ederler. Parlâmentonun onamasından son
ra bu sıkıyönetim uygulamaya devam eder. 
Bütün bu tasarruflar yargı denetimine tabidir. 
Burada verilen sıkıyönetimin devamı kararı 
eğer gerçek nedenlere dayanmıyorsa, eğer o ne-

24 . 5 . 1973 0 : 1 

denler kalkmış ise ve bu tasarruf politik sebep
lere müstenit ise Parlâmentonun, grupları bu
lunanların Anayasa Mahkemesinin Kuruluş Ka
nunu hükümleri gereğince Anayasa Mahkeme
sinde bu kararı iptal ettirmeye yetkileri vardır. 
Evvelâ hukuk devletinin gereğinin bu olduğu
nu bir kez daha hatırlatmak isterimi Yoksa, 
yargı denetimi dışında her sıkıyönetimi ilân ka
rarının muteber olacağı yönünde hukuk dışı bir 
görüşe sahiboilmak mümkün değildir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir Millet
vekili) — Olmaz, olmaz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletve
kili) — Öyle ise niye duruyorsunuz 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sıkıyönet: ;min 
dört ilde devam etmesi ile ilgili önerinin ge
rekçesi ortadan kalkmıştır. Hükümetin yaptığı 
açıklama inandırıcı oHmıaktan uzaktır. Hükü
met, tek taraflı uygulanacak bir sıkıyönetim ile 
ganel seçimlere .gitmeyi düşünmektedir. Demok
ratik özgürlüklerin tam işlemediği bir ortamda, 
millî iradenin tam anlamı ile tecelli edeceği id
dia edilemez. Hükümet ye onun iktidar ortak
ları iseçimilere gölge düşürmek istemiyorlarsa 
sıkıyönetimısiz seçimi bugünden tezi yok ilân 
etmiolidirler. Bu hükümet, genel seçimlerde va
tandaşlarımızın tamı bir özgürlük içinde ülke 
sorunlarını tartışabildikleri demokrasi ortamı
nı, huzur ortamını yaratmak zorundadırlar. 
Aksi halde ağır siyasî ve hukukî sorumluluk
tan kendisini kurtaramayacaktır. Her normal 
hükümetin yürürlükteki yasaların verdiği gö
rev ve yetki olanakları ile ve müeyyideleri ile 
karşılayabilmesi mümkün olayları sıkıyönetim 
naj.'mdnıin devamı için sebep olarak gösterilimle -
ye başlanır, yada ortadan kalkmış nedenlerin 
varlığından söz edilmekte direnilirse uzatma 
talebinin hukukiliği kabul edilemez. Hükümet 
varsa, o hükümet güçlü ise, o hükümet halkın
dan güç alıyorsa tedhiş eylemlerini, anarşist ey
lemleri ydk edebilecek ve onların karşısına çı
karak demokratik hukuk devletinin bütün-un
suru ile işlemesini imkân dahiline sokabilecek 
her türlü çalışmayı yapabilir. Güçsüz hükümet
ler devamlı sıkıyönetimin ilânı sureti ile ordu 
ile halkı karşı karşıya bırakmıaik ve kendi so
rumluluklarını ordunun üzerine yüklenmek için 
devamlı surette sıkıyöııotim ilân ederler. Güçlü 
hükümetler ise, sıkıyönetimi kaldırırlar ve mera-
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İç ketin ve milletin huzurunu ,sağlamaya çaüışır-
lar. Bunu yapmadıkları .müddetçe, sıkıyöneti
mim ilânı konusunda ısrar lettikleri müddetçe 
hükümetler güçlü olduklarını iddia edemezler. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Anarşistleri halktan saymıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı müdahale etme
yiniz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Her normal 
hükümetin... 

• HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Biz halkın karşısına bütün kuvvetimizle 
çıkacağız; anarşistlerin, komünistlerin karşısına 
milletçe çıkacağız. 

I-IÜDAÎ ORAL (Devamla) — Sıkıyönetim 
kalkan illerde ve özellikle İzmir ilinde bugüne 
değin sıkıyönetim gerekçesinde gösterilen neden
lere uygun yeni olayların meydana gelmemesi, 
diğer illerde de sıkıyönetimin devamı için bir se
bep kalmadığını gösterdiği gibi, hükümetin mey
dana gelebilecek olayları kendi gücü ile karşıla
yabilecek duruma gelebileceğini de göstermekte
dir. 

Anayasamız sıkıyönetimin ilânının hukukî 
sebeplere dayanmasını şart koşmuştur. Sıkıyö
netim ilânını sadece siyasî sebeplerin varlığına 
bırakmamıştır. Bunun nedeni, bu yetkinin kul
lanılmasında keyfiliği önlemek, siyasal çıkar 
düşüncelerinin yürütme ve yasama kararlarına 
etkili olmasına mâni olmaktır. Anayasamız, sı
kıyönetim karar ve uygulamalarında yerilen ek 
yetki ve takdir haklarını kullananların totali
ter devlet anlayışı uygulaması içinde bulunma
malarını kesin olarak önlemiştir. Hükümetin sı
kıyönetim ile ilgili her kararı, tasarrufu yargı 
denetimine tabidir. Sıkıyönetim her türlü hak ve 
özgürlükleri temelinden tahrip eden bir rejim 
değildir. Böyle bir uygulama sıkıyönetimin hu
kukilik niteliğini ortadan kaldırır, totaliter dev
let uygulamasına yol açar. 

Üzülerek ifade etmek isteriz ki, Türkiye'de 
sıkıyönetim uygulamaları partilerüstü hükümet
ler anlayışı içinde Anayasanın öngördüğü hu
kukilik niteliğini yitirme istidadı içine girmiş
tir. Bunun sorumlusu hükümetlerdir. Bu hükü
metler, sıkıyönetim uygulamasından dolayı ken
dilerini sorumlu ve muhatap addetmeyecek ka
dar sıkıyönetimin tasarruflarından kendilerini 
uzak tutmak suretiyle Anayasamızın öngördü-

j ğü bu kurala aykırı hareket etmişlerdir. Par
lâmento sıkıyönetim uygulamalarından sorumlu 
ve muhatap bir hükümet bulamazsa bunun adı
na demokrasi denemez; bunun adına totaliter 
rejim uygulaması denir. Eski Başbakanın Mec
lis tutanaklarına geçen sözleri bunun en acı ör
neğidir. 

Şu hususu derhal belirtelim ki, Türk Dev
letini çağdaş demokratik hukuk devleti anlayışı 
içinde ileri yönetim kurallarına sahip batılı dev
letler topluluğundan ayrı olarak düşünmek ola
nağı yoktur. Sıkıyönetim rejimi, sorumluluğu
nu bilmeyen hükümetlerin elinde temel hak ve 
özgürlüklerin özünü tahrip eden bir uygulama 
halini almıştır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Komünistleri tahrip eden... 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sıkıyönetim, 
komünist ve anarşistlerin milletin huzurunu bo
zan eylemlerine karşı bir tedbir olarak ilân edil
mişken, bugün topyekûn toplum hayatımızın her 
alanına işçisinden, çiftçisinden, bakkalının gün
lük ekonomik ve sosyal yaşantılarına kadar va
ran bir müdahale mahiyetini almıştır. Bunun 
sorumlusu kendi gücünü ve yetkisini kullanama
yan hükümettir. Anarşist eylemler, güçsüz hükü
metlerin ve iktidarların gölgesinde yeşerirler. Si
yasal çıkarları peşinde toplum sorunlarına eğil
meyen iktidarlar, aşırı uçların hareketlerini, bun
lar dünyada olağan şeylerdir diyen iktidar baş
ları sonunda sıkıyönetim ile Ordu'yu göreve ça
ğırarak sorumluluktan kurtulacaklarını sanırlar. 
Sıkıyönetim makamlarına Meclislerden Anayasa
ya aykırı kanunları çıkararak uygulamalarını is
teyen AP ve CGP bu uygulamalardan sorumlu
dur. 

İki yılı aşan sıkıyönetim uygulamasında te
mel hak ve özgürlükler hukuki sebebe dayanma
yan gerekçelerle hod be hod zedelenebilmiştir. 
Dernek çalışmaları, siyasî partilerin toplantıla
rı yer yer kanun dışı müdahalelere mâruz kal
mış, mektup, telgraf vesair mersuleler aranmış
tır. TRT yayınları dahil, telefon, telsiz, radyo, te
levizyon gibi her çeşit araçlarla yapılan yayın ve 
haberlere kayıtlamalar ve fiilî sansür konmuştur. 
Söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan hertürlü 
yayın ve haberleşme, mektup ve telgraflar kon-

I trol edilmiştir. 

248 • — 



T. B. M. M. B : 17 24 . 5 . 1973 O : 1 

Sıkıyönetim ilânı nedenleriyle ilgili olmadığı 
halde ilgiliymiş gibi gösterilerek keyfî kitap top
lama, gazete ve dergi kapatma gibi tasarruflar 
yapılmıştır. Aşırı sağ eğilimli kişi ve kuruluşla
rın gerçek dışı ihbarları derhal ele alınarak, ba
zen ihbarda bulunmaları tahrik edilerek nice ma
sum kişiler cezaevlerinde gözetim altına alınmış 
ve sonra aslı çıkmayınca serbest bırakılmışsa da 
ihbar edenler hakkında hiç bir takibat yapılma
mıştır. Bugüne kadar aslı çıkmayan ihbarı ya
pan kaç muhbir ve' iftira eden hakkında soruş
turma açıldığını Hükümet açıklamalıdır. Hükü
met, bu tutumu ile ihbarı teşvik etmekte ve bu 
toplumun huzurunun bozulmasında etken olmak
tadır. Yüzlerce kişi haksız ihbarla aylarca ce
zaevinde kaldıktan sonra salıverilmişlerdir. Bun
ların, ihbarcılarının cezaevine girmeleri gerekir
ken, bunlar hakkında soruşturma dahi yapılma
maktadır. 

Hukuk devletinin temelini kişinin hukuku 
teşkil eder. Cezaevlerini, haksız ihbarlara uğra
mış kişilerle doldurmak marifet değildir; asıl 
suçluları bulup bunları cezalandırmak hünerdir. 
İşkence yapıldığı iddiası yaygın haldedir. Baş
bakan, kendisine kadar varan işkence iddiaları
nın aslının bulunup bulunmadığını bu kürsüden 
açıklamalıdır. Dünya kamuoyunun ne diyeceğin
den önce, biz Türk demokrasisini yaşatmak için 
kendi yaralarımızı kendi millî bünyemiz içinde 
sarmanın yollarını aramalıyız. 

Değerli arkadaşlarım; 

Avrupa Konseyi'nde Türkiye için yapılan 
tartışmaların teferruatına girmeyeceğim. Ancak; 
hemen belirtelim ki, Konseye katılan ülkeler, 
doğu blokuna dahil komünist ya da batıda faşist 
ülkeler değillerdir. Delegesi olarak bulunduğu
muz Avrupa Konseyi, demokratik rejimi esas it
tihaz etmiş, özgürlükçü demokrasinin beşiği olan, 
anavatanı olan ülkelerdir. Onun için buradan 
yaptığımız konuşmaları çok dikkatli yapmamız ve 
bu konuşmalarda Avrupa Konseyine üye bir dev
let olduğumuz bilincini hiç bir zaman aklımız
dan çıkarmamamız gerekir. Doğu blokuna men
sup olan bir ülke değiliz biz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Onlara izin verenleri de biliyoruz, Dankcr-
ti de biliyoruz. 

(AP sıralarından gürültüler, anlaşılamayan 
müdahaleler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Yunanistan 

Konseyden çıkarılmıştır. Konseyde, bu ülkele
rin temsilcilerinin bir kısmını Türkiye ile ilgili 
önerge verdi diye komünistlikle itham etmek yer
sizdir. Söylenen söz şudur : Konseyde komünist
ler varmış, komünist 'delegeler, oraya giden bâzı 
Cumhuriyet Halk Partili veya başka delegeler o 
sosyalist ve komünist delegelerin paralelinde ve
ya onlara haklılık veren konuşma yapmışlar. Ya
lan. (AP ve CGP sıralarından «Doğru, doğru» 
sesleri.) Yalan. (AP ve CGP sıralarından «Doğ
ru, doğru» sesleri.) Bu memlekette gerçek... 

BAŞKAN — Çok rica ederim sayın hatip, 
«doğru» ve «yalan» kelimesiyle Meclisi tüm ko
ro haline sevketmemenizi istirham edeceğim. 
«Yok», «Doğru», «Yalan»; bu şekilde değil. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
ben bu şekilde itham edenlere «yalan» olduğunu 
söyledim. Yoksa, Parlâmentomda görevli olan de
ğerli arkadaşlarımla bunun ilgisi yok. Bunu kim 
söylemişse üzerine alınır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devam buyurun. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Konseyde bu 
ülkelerin temsilcilerinin bir kısmını Türkiye ile 
ilgili önerge verdi diye komünistlikle itham et
mek yersizdir. Kaldı ki, bu delegeler arasında Hı
ristiyan Demokrat üyeler de vardır, diğer parti
lere mensup üyeler de vardır. Konsey statüsün
de açıkça belirtildiği gibi demokratik idare şart
larına uyan Avrupa devletleri kabul edilmekte
dir. Bu kez Konsey toplantılarında konuşan 
Türk Delegelerinin, Türkiye'deki demokratik re
jimin tüm koşullarıyle işlemesi için yapılan ça
lışmalar hakkında bilgi verdikleri ifade edilmiş
tir. Bu arada bir siyasî parti Başkanının Cumhu
riyet Halk Partili bir arkadaşımız hakkındaki 
sözlerine kısaca değinmek isteriz. Tekrar edelim : 

Türkiye'de yalnız mücrimler, âdi suçlular de
ğil, aynı zamanda siyasî mahpuslar, siyasî suç
lular da vardır. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 
Üye) — Hangi maddeye göre? 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız Sayın 
Bakan. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletveki
li) — Bravo Çelikbaş. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız efen 
dini. 
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HÜDAl ORAL (Devamla) — Bu memleke
tin Bakanı yerinde duramazsa, tahammül ede-
ımezse, ıbu ımciiiTİefcetin Bakanı müdahale ederse, 
bu memleketin Bakanı kürsü haysiyetine saygı 
duymazsa, bunun sonucu olmaz ki. Evvelâ de
mokratik rejime onların uyması gerekir. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Bir partinin sözcüsünün uyması lâzım ön
ce.. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı. 

HÜDAl ORAL (Devamla) — Bizim karşı
mızda Hükümet vardır, biz de muhalefet parti
siyiz bizi dinleyeceksiniz. Halktan oy aldığınız, 
yetki aldığınız ölçüde gelir burada-iktidarınızı 
sürdürürsünüz. Hele başka türlü bir yetki alıp 
da iktidar alma heveslerinde bulunanların bu 
müdahaleyi yapmasına da hiç aklımız ermez. 

ORHAN OKAY (Konya Milletvekili Bakan
lığa nereden gelmiş? 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu 
Milletvekili) — İstanbul piyasasından. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — «.Siyasî suç
lu», «iSiyasî mahpus» deyiminin neyi ifade etti
ğini bildikleri halele, bunu iç politikada siyasî 
çıkar aracı haline' getirmek için istismar et
mek isteyenler gereken cevabı alacaklardır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) —• Kedi ciğere pis der. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisi... Sayın Hasan Tosyalı, Kastamo
nu'dan bahsetmiyoruz, lütfen dinleyiniz. (C.II.P. 
sıralarından gülüşmeler) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Benim sözlerim hedefini bulur kendiliğin
den. 

BAŞKAN — Mühadale etmeyiniz, çok rica 
ederim efendim, çok rica ederim, müdahale et
im eviniz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisi, hiçbir zaman aşırı uçlara hoş gö
rünmek için görüşlerinde taviz veren bir parti 
değildir. (C. II. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri.) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Talibolmuştu. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Faşist tema
yülleri ile dikta heveslerini açığa vurmuş olan
lar, belirli egemen çevrelerin hoşuna gitmek 
için demokrasiye olan inancını her hareketiyle 
ispat etmiş, tarihî ve köklü bir partiye dil uza
tarak güç kazanacaklarını sanıyorlarsa aldanı
yorlar. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solunda 
bir partidir. (A. P. ve C. G. P. sıralarından an
laşılamayan müdahaleler) sayın ortaklarınızın 
ortanın solu hakkındaki fikirleri burada ya
nımda, eğer onları okursam o zaman zanne
diyorum ki... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
müdahale etmeyiniz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisi ortanın solunda bir partidir. Par
tiler yelpazesinde nerede oldulkları bilinmeyen
lerin solun her türlüsünü umacı gibi göstermek 
girişimleri cevabını seçimlerde Türk halkından 
alacaktır. 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul Mil
letvekili) — Tabiî, tabiî... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — İnşallah, Allah o günleri gösterecek. 

HÜDAl ORAL (Devamla) — Biz, ortanın 
solunu halka anlata anlata 4,5 milyon seçmenin 
oyunu alarak buraya geldik, 4,5 kişi ile buraya 
gelmedik biz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
'sesleri.) Onun için lütfen, millî iradeye saygılı 
olan Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerinin 
büyük bir halk kitlesine dayandığını kabul bu
yurunuz. 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul Mil
letvekili) — İki seçimin toplamı o. 

(A. P. ve C. G. P. sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Yargıtay Ce

za Genel Kurulu, «Siyasî suçlu» ve «Siyasî mah
pus» deyimini bir kararında açıklamıştır. Buna 
göre siyasî bir gaye maksat altında işlenen fiil
ler siyasî telâkki edilmiş ve bunların cezaî so
rumluluğu gerekip gerekmediği konusunda ob
jektif hukuk kurallarının Anayasaya ve insan hak 
ve özgürlüklerine aykırı olmaması hususu ise 
dünya ve Batı demokrasilerinin kabul ettiği 
esaslardandır. 

Değerli arkadaşlarım; sıkıyönetim tartışma
ları bizi siyasî suç ve eylemlerinin mahiyetinin 
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tartışılmasına kadar götürmektedir. Bu tar
tışmayı açanlar, seçimlerin yaklaştığı 'bu
günlerde kendilerine malzeme arayanlardır. 
Bir kez daha ifade edelim ki, komünizmi önle
yebilmenin, hele demokratik rejim içinde önle
yebilmenin en etkin çaresinin de demokratik 
solu güçlendirmek olduğu artık bütün dünyada 
bilinen bir gerçektir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Sizden gayrisi anlamadı onu. 

ÖMER UCUZ AL (C. Senatosu Eskişehir 
Üyesi) — Teselli. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Ortanın so
lunda açtığı kapıdan komünistlerin geçtiği iddia
sı bir safsatadan ibarettir. Bir ülkede demokra
tik sol ne kadar güçlü ise komünizm o kadar 
güçsüzdür. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) —.örfî İdarenin sebebi?.. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Dünya bunun 
örnekleriyle doludur. 

Komünizm, hiçbir zaman demokratik rejim 
içinde iktidara gelmez. Demokrasinin kapısını 
(kapatmak, dikta rejimi kurmak isteyenler, ko
münizme kapı açtıklarını bilmelidirler. Cum
huriyet Halk Partisi, tedhişçilik fiilleri ile anar
şist suçların ve bunların faillerinin karşısında-
dır. 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu Milletvekili) 
•— Onun için mi affını istiyorsunuz?. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Bravo. 

HÜDAt ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; «Bunun için mi affını istiyorsunuz?» 
deyince, buna cevap vermek gibi bir duruma 
giriyorum. 1960 yılında komünistlerin affına 
2566 sayılı Kanunla çıkaran Demokrat Parti 
idi. Ve bundan evvel de... (A. P. sırala
rından «Ne alâkası var» sesleri.) Şimdi burada 
metni var, yanımda, Bundan evvel de yine bu
rada imzalarını okuyacağım, şimdi Hükümette 
görev alan üyelerin imzasını taşıyan 141, 142 ve 
146'nm ve 163 ncü maddeden hükümlü olanla
rın af fiyle ilgili teklif komisyonlarda duruyor. 
Beni, böyle kalkıp da «Komünistleri niye af
fettiniz» şeklinde bir sual sorup, affın şümulü
nün tartışmasına sokmayınız. Demokrat Parti
liler affın, genel affın mahiyetini çok daha iyi1 

bilen, bilinçli insanlardı. Onları • (burada işhadet-
mek isterim. Bunu mu söylüyorsunuz? (A. P. 

sıralarından anlaşılamayan müdahaleler ) 
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 

Astınız değil .mi onları, astınız. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Şimdi ses yok 

tabiî. Demokrat Partinin mirasına konmak is
teyenlere hitabediyorum, neredesiniz, neredesi
niz?.. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
Buradayız, burada... 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Demokrat 
Partinin seçmenine konmak isteyenler, şimdi 
Af Kanununu okuyacağım Demokrat Partinin, 
neredesiniz?.. Ağzınızı bıçak açmıyor şimdi. 

GÜNGÖR HUN ('Sakarya Milletvekili) — 
Sahtekâr herif, ayıp be, Demokrat Parti ile ne 
alâkası var. (A. P. sıralarından gürültüler, an
laşılamayan müdahaleler.) 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Yaa, öyle yağ

ma yok. (A. P. sıralarından gürültüler.) 
İHSAN ATAÖV (Antalya- Milletvekili) — 

Eğer, 1950'ye gidersen, 46'nın rey hırsızlıkları
nın hesabını verirsin. 

BAŞKAN — Mesele bitmiştir efendim. Kar
şılıklı .meseleler yeteri kadar söylendi. Devam 
buyurun sayın hatip. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
her arkadaşım eğer müdahalede bulnursa ceva
bim alacaktır. Bundan kurtuluşları mümkün 
değildir. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — 
Ne cevabı vereceksin? 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — 12 Mart'tau 
evvelki anarşik eylemlerin sorumlularını bura
da teşhir edeceğiz. (A. P. sıralarından gürültü
ler.) Eğer cesaretiniz varsa, cesaretiniz varsa bu 
memleketi 12 Mart ortamına getirenler burada 
teşhir olunacaklardır. (A. P. sıralarından «Onun 
sorumlusu Halk Partisidir.» sesi) onun sorum
lusu Halk Partisi değildir. Onun sorumlusu, o 
zaman iktidarı elinde tutan ve sosyo - ekonomik 
sorunlara eğilmeyenler, belirli egemen çevrele
rin etkisi altında haliktan kopanlardır. (C. H. P. 
sıralarından «Brova» sesleri.) 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
— Elinize 'i)ir ayna alın,, kendinizi görürsü
nüz. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka

daşlarım ; (A. P. sıralarından gürültüler, anla
şılmayan müdahaleler.) 

BAŞKAN _ Devam buyurun Sayın Oral. 

— 251 — 
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HÜDAİ ORAL (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisinin, komünizmin, anarşik eylemle
rin ve tedhiş hareketlerinin karşısında olduğu
nu açıklıkla ifade ettim. Cumhuriyet Halk Par
tisi, halk iradesine saygılı ve halka saygılı ol
duğunu da Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizzat 
gösteren ve halkını seven bir teşekkül olduğu
nu, halkına bir kez daha ispat eden tarihî bir 
partidir. Siz onu, o günkü ortamda kimlerin 
dikta rejimine hevesli olduğunu çok iyi bilen 
yöneticilerinizden öğrenirsiniz. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu Milletvekili) — 
Onu İsmet Paşa'dan öğrendik. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi sıkıyöneti
min dört ilde devam etmesiyle ilgili Hükümet 
önerisinin karşısındadır. Bilinen, sıkıyönetimin 
bir ile uygulanmasıyle tüm illerde uygulanma
sı arasında artık fark. kalmamış olmasıdır. İr
tibat olduğu iddıiasıyle sıkıyönetim uygulaması 
tüm Türkiye'yi sarmıştır. Bu hava İçinde, özgür
lük içinde seçimler yapılamayacağı gibi seçim so
nuçlarının meşruiyeti kabul edilemez. (A. P. ve 
C. G. P. sıralarından gürültüler.) 

Sıkıyönetim Kanununun 13 ncü maddesi Ana-
yasaj^a aykırı olarak yeniden tedvin edilmiştir. 
Buna göre sıkıyönetimden önce işlenmiş.. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) Sayın Sezgin 14 Ekim 
iden sonra bu Parlâmentoda yine partiler bir 
araya gelecekler; lütfediniz de ımillî iradeye 
saygılı olan bir siyasî teşekkülün sözcüsü ola
rak buraya o zaman geldiğimiz zaman tekrar 
sizinle görüşelim, lütfen müdahale etmeyiniz. 

Sıkıyönetim Kanunun 13 ncü maddesi Ana
yasaya aykırı olarak yeniden tedvin edilmiştir. 
Buna göre sıkıyönetimden önce işlenmiş ve sı
kıyönetim bölgesi dışında işlenmiş suçlarda, 
öyle bir kanun çıkarıldı ki, buradan, sıkıyöne
timden evvel işlenmiş... Sıkıyönetim.. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — 
Çıkmış o çıkmış. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Kanun çıkmış
sa tabu değil ya canım, Allah Allah... Yani, 
bizim şu Parlâmentoda biraz iptidaî bir hukuk 
bilgimiz var, onu da kaybettirmeyin lütfen 
müdahalenizle. (A. P. sıralarından gürültüler, 
ani aşılmayan müdahaleler.) 

SAMİ KUMBASAR (Rize Milletvekili) — 
Sayın Başkan, sıkıyönetim görüşülürken çok 

gevşek bir tutum içinde bulunuyorsunuz. Bu 
şekilde yönetim olur mu ? 

BAŞKAN — Rahat olunuz efendim, rahat 
olunuz, devam ediyor efendim devam ediyor. 
Devam ediniz efendim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Baş
kanın toleransı ile, Sayın Başkanın değerli... -
BAŞKAN — Karşılıklı tolerans tabiî. Siz de 

söylüyorsunuz, oradan da oluyor. Devam bu
yurun, tek taraflı değil yani.. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLÜ (Kastamonu Mil

letvekili) — Başkanlığınızı gösterin, dirayeti
nizi gösterin. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, size ait değil 
o, gerektiği zaman yaparız onu. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sıkıyönetim 
Kanununun 13 ncü maddesi Anayasaya aykırı 
olarak yeniden tedvin edilmiştir. Buna göre 
sıkıyönetimden (ince işlenmiş ve sıkıyönetim 
bölgesi dışında işlenmiş suçlara, Sıkıyönetim 
Askerî mahkemelerinde bakılacaktır. Sıkıyöne-
netim dört ile indirilmesi sözde kalmaktadır. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşu 
da Türkiye'de demokratik rejimin tüm kuralla-
rıyle işlediği iddialarını zayıflatacak mahiyet
tedir. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Demirel bu ko« 
nuşmam dolayısıyle tebessüm buyurdular. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul Mil
letvekili) — Ba.şka şeye gülüyorlar, başka şeye. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Peki. Ben 
kendisinden isterim tekzibi, sizden değil. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — 
Ağlanacak halinize gülüyoruz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Evet. Türkiye 
Barolar Birliği, Türk hukukçularının bir ara
ya geldiği, avukatların bir araya geldiği Baro
lar Birliğinin tebliğin okurken sizler gülüyor
sunuz. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — 
Barolar Birliği ne yapacak! 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Ne yapacak 
değil mi.. Öyle ya, hep bu zaten ne yapacak 
dediniz bu hale düştünüz. 

BAŞKAN — Sayın Hım, Sayın Hun müda
hale etmeyiniz, çok rica edeceğim, fazla oluyor, 
müdahale etmeyiniz. (Gürültüler.) 
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HÜDAİ ORAL (Devamla) — Türkiye'de 
demokratik rejimin tüm kurallarıyle islediği id
dialarını zayıflatacak mahiyettedir. 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu Milletvekili) — 
Karolar Birliği Meclisin üstünde mi? 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Kuruluşu, hâ
kimlerinim tâyin biçimliyle, demokratik hukuk 
devleti anlayışıyla bağdaştırılabilmesi mümkün 
olmayan bu olağanüstü mahkemeler yanında, 
geçici 21 nci madde gereğince Sıkıyönetimin 
kaldırıldığı tarihte, sıkıyönetim nıahkemele-
ttiinde görülmekte bulunan dâvalar sonuçlan
dırılıncaya kadar bu mahkemelerin görev ve 
yetkilerinin devam edeceğinin hüküm altına 
alıması hukuk devleti niteliğimizi büsbütün 
zaafa uğratmaktadır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Çok isabetli olmuş. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — «Hiç kimse 
tabiî hâkiminden başka hır /mercii önüne çıka
rılamaz.» 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul Mil
letvekili) — «Kanunî mahkeme» tabiri kullanı
yoruz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bu hüküm, 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve 
devletlerce imzalanmış protokollerde yer alan, 
en önemli kuraldır. 

Türkiye Barolar Birliğinim yayınladığı... 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — 

Devlet davası başka, müvekkil davası başka. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Türkiye Baro
lar Birliğinin yayınladığı 24 - 25 Nisan 1971 
tarihli bildiride, bu Barolar Birliğine dahil 
olan, Yönetim Kuruluna dahil olan arkadaş
larımız, M bu birlik içinde hem Adalet Partili, 
hem Halk Partili üyeler vardır, lütfen dinler-
ımisini'z? (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Bu mahkemelerin kurulması ile birlikte de
mokrasiyi yitirmeme çabalarının sona ereceğini, 
rejimi, demokrasi deyimi ile isimlendirmenin 
mümkün olamıyacağını sanıyoruz. 

Anayasamız, olağanüstü mahkeme kurmak 
yasağını kesinlikle açıklamıştır. 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul Mil
letvekili) — «Kanunî mahkeme kurma» tabiri 
olacak, eski metni söylüyorsunuz. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — «Tabiî hâkim 
kuralını ihlâl etmeyen, olağanüstü mahkeme, 

mantıkî olarak kabul edilemez. Olağanüstü yar
gı mercii demokratik düzen içinde düşünüle
mez. Olağanüstü mahkemelerin kurulmasıyla 
birlikte artık bir dönem kapanmış olacaktır;» 
denilmek suretiyle Türk demokrasisinin içinde 
bulunduğu tehlike tüm açıklığıyla dile getiril
miştir. 

Parlâmentomuzun hızla normal rejime ge
çip, olağanüstü durumun getirdiği demokratik 
rejimle bağdaşması mümkün olmayan bu giri
şimlere son vermesi gerekir. Bunun ilk yolu 
sıkıyönetimi kaldırmaktır. 

Değerli arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk 
Partisi, kurulan son Hükümetin de demokratik 
rejimi tüm kurallarıyla işletebilecek anlayış ve; 
güce sahip olduğu kanısında değildir. Bu 'Hü
kümet, Parlâmentoda sayıya dayanan bir Hü
kümet olarak partiler üstü Hükümet biçimin
den uzak niteliği ile bir ölçüde demokratik ku
rallara uygun olarak kurulan bir Hükümet gö
rünümündedir. Ancak, Türk halkından yetki 
almış, sosyal güçlere dayanan gerçek demok
rasinin gereği bir Hükümet olduğu da iddia 
ledilemez. 

Programı ile Anayasanın öngördüğü siya
sal akımların ve sosyal güçlerin eşit medenî uğ
raşılarına olanak tanıyan Batılı anlamda liberal 
demokrasi, özgürlükçü demokrasi anlayışından 
uzak, özgürlükleri kısıtlayıcı, yok edici, sos
yal kurumları kötürüm edici kanım tedbir ve 
/müeyyideleri getirmeyi öngören bu Hükümetin 
iSosyal huzursuzluğun büsbütün âmili olma ni
teliği içinde sıkıyönetim sorununa bir çözüm 
bulabileceği kanısında olmadığımız için uzatma 
talebine olumlu oy vermeyeceğiz. 

Hükümet Anayasanın sosyal adalet, sosyal 
devlet ilkesini tüm kuralları ile uygulama isti
dadı içinde görünmüyor. Halk oyları ile öz
gür seçimlerle, Anayasadaki bireysel ve top
lumsal özgürlüklerle baskısız, bağsız halk yö
netimimin işlemesini sağlayacak bir toplum dü
zeni anlayışının karşısında tutucu güçlerin bir 
karışımı halini alan bu Hükümet uygulamasın
dan; topluma yararlı ve olumlu sonuçlar bekle-
nemiyeceği için sıkıyönetimim uzatılması talebi
ne karşı C. H. P. kırmızı oy verecektir. 

Bu Hükümet, Türkiye'nin içimde bulun
duğu bunalımdan çıkabilmesi için gerekli okn 
Anayasanın öngördüğü reformları yapma ve 
gerçekleştirme gücüne de sahip değildir. 
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Çıkardığınız Madencilik Reformu Kanunu 
iSaym Cumhurbaşkanı tarafından, yabancı ser
maye ve yabancı şirketlere doğal kaynaklarda 
verdiğimiz olanaklar nedeniyle birinci gerekçe 
olarak ve Senatoda görüşülmediği, için de ikin
ci gerekçe olarak geriye çevrilmiş bulunuyor. 

İşte reformist anlayışınız budur... (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu Milletvekili) 
•— Cumhurbaşkanının hakkıdır. İstismar ede-
(îueasIiTİz. Saygılı olun. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Halk yararı
na devrimler ya da reformlar yapılabilmesi öz
günlük ve demokrasinin tam işlemesine bağlı
dır. Halkın sesi yükselmedikçe, halkın Devlet 
yönetiminde ağırlığı duyulmadıkça, tutucuların 
sesi ve ağırlığı Hükümete etkili oldukça böyle 
bir ortamda reformlardan söz etmek ve halkın 
yoksulluktan kurtulmasını sağlayacak sosyo -
ekonomik tedbirlerin alınmasını böyle bir Hü
kümetten beklemek ne kadar boşsa, böyle bir 
Hükümetten Türk demo'knasüslnâi tüm kuralla
rı ile işler hale getirici girişimleri beklemek 
olanaksızdır. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
•— Halklar, malklar diye kulağıma bir şeyler 
geliyor. Ne demek işitiyorsan söyle de anlaya
lım. 

BAŞKAN — Sayın Azıüioğlu, bu tartış
maları ileriye bırakalım efendim. Sıkıyöneti
mi konuşuyoruz. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
•— Biz de halkı temsil ediyoruz. Halktan helâl 
oy alarak geldik. 

Ağzından halklar, malklar diye-bir şeyler 
çıkıyor.. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Fikrini söylüyorlar efendim. 
Buyurun Sayın Oral. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Siz helâl oy
larla buradasınız da, biz haram oylarla mı bu
radayız ? 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
*•— Öyleyse saygılı olun halkın oyuna. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Onu 14 Ekim
deki seçimler gösterecek. Türk 'halkını düşü
nenlerle, belirli egemen çevreleri düşünenlere 
halk 14 Ekimde gereken cevabı verecek. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul Mil
letvekili) — Hüdai Bey, hepsini söyleyin, bel
ki bir daha gelemezsiniz.. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Hele halk, «or
tanın solu herkes için refah yoludur»; deyip de, 
ortanın solunu bugün ağzına almayanların da 
cevabını verecek. 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul Mil-
letvokili) — Hüdai Bey, hepsini söyleyin, belki 
bir daha gelemezsiniz... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
Saym hatipten de istirham edebilir miyiz 

acaba, karşılıklı koııuşmasak. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Komünizme, 

faşizme dur diyenlerin partisinin C. H. P. oldu
ğunu söyleyip de, bugün ortanın solunu ağzına 
almayanların, iktidar ortağı olduktan sonraki 
'girişimleriniin gerçek mahiyetini bilen halk 
gereken cevabı verecek. 

Ben size halktan oy almayarak buraya gel-
ıdhıilz iddiası içinde değilim. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

Partilerüstü Hükümet kurulduğu günden 
beri demokratik hukuk devleti kurallarının ge
reği olarak halk iradesine saygı duyan insan
larız biz ve onun gereğini yerine getirdik. (A. 
P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Müzakereyi sakin bir satha çevirelim. Sayın 
hatip ve Genel Kuruldan rica ediyorum. 

Sayın Oral, hep bir tarafa bakıyorsunuz 
efendim. Biraz başka tarafa da bakın. (Gülüş
meler) 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
şimdiye k,'adar yapmış olduğum konuşmada ar
kadaşlarımın müdahalesini mümkün olduğu ka
dar cevaplandırmamaya çalıştım. Sözcüler 
C. H. P.'ye a ğ ı r b l r 'biçimde sataştılar ve ken« 
dilerinin islimlerinden de bahsememek suretiy
le de bu konuşmaları cevaplandırmadım, genel 
hatlarıyla kaldım. Zatıâlinizden bekledim ki, 
yapılan müdahalelere siz Başkanlık Divanı ola
rak cevap verelül esimiz. Yeremediniz, beni 
arkadaşlarıma cevap vermek durumuna soktu
nuz. Lütfediniz de, Parlâmentonun bu görüş
melerinde bu safhaya gelişindeki sorumluluğu
nuzu kabul buyurunuz. Süz mütemadiyen bana 
«o tarafa bakmayınız» diyorsunuz.. 

BAŞKAN — «Mütemadiyen» demedim. 
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HÜDAİ ORAL (Devamla) — Ben o tara
fa bakmıyorum, ama siziaı nereye baktığınızı 
çok iyi bildiğim için konuşmama devam ediyo
rum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, devam buyurun 
efendim. (Gülüşmeler) 

Müsaade buyurun, sorumluluğumuz müş
terek olsun. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Hükümet bir Beyaz Kitap çıkarmış. 
Bu Beyaz Kitapta aynen şunlar söyleniyor: 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
lli) _— Biz (kızıl, kırmızı) çıkarmayız, (beyaz) 
çıkarırız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — «Aslında bü

yük çoğunluğunun vatanseverliğinden şüphe 
odiilmesi caiz olmayan...» 

Sayın Başkan, kızıl, kırmızıdan bahsediyor. 
Şimdi iddia edeyim mi, ki... 

BAŞKAN — Efendim, ben ne bileyim hit
anda ne söyleyeceğini; müdalıale ediyorum, 
sonra sorumlusunuz diyorsunuz bana. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bu adamın ye
şil bayrak taşıdığım, ümmete] olduğunu mu 
söyleyeyim? Tutucu, gerici olduğunu mu 
iddia edeyim? Lütfen söyleyiniz de beni tah
rik etmesin. 

BAŞKAN — Beni aranıza koymayınız'efen
dim. Benim görevim «müdahale etmeyiniz» 
demektir. Ben «müdıaıhale etmeyiniz» diyorum. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — «Aslında bü
yük çoğunluğunun vatanseveri/iğinden şüphe 
edilmesi caiz olmayan bu gençler belirli bir 
fiydin grup tarafından tahrik edilmiştir. Bü
yük çoğunluğu gerçek Atatürkçü olan bu genç
ler kitle hareketleri sırasında karışan hakiki 
Marksist, Leninist ihtilâlci militanlar ille bilme
yerek kaynaşmış ve farkında olmadan kader 
birliğine girmişlerdir.» 

Doğru mu? İşte cezaevlerinde.. 
REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 

Hükmü siz verin. 
BAŞKAN — Sayın Oral, Genel Kuruldan 

soru sormayınız, cevap da vermesinler. Gün
kü, sonra ben kuşu ulu oluyorum. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Devam edi
yor: «...Bundan sonra üniversite hareketleri 
masum öğrenci isteklerinden çıkarılarak bozul-: 
bir düzenin -değişti!ilmesi sloganlarıylc...» 
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Düzenin bozuk olduğunu iddia eden siyasî 
parti biziz. Bunu Marksist ve Leminist bir slo
gan olarak itham ederek, bir Hükümet Türk' 
kamuoyunda C. H. P.'yi de itham altında tuta
maz ve böyle bir Hükümetin tarafsız olduğu, 
Türkiye Cumhuriyetini, Türk Milletini temsil 
ettiği hiçbir zaman kabuıl edilemez. Evvelâ bu
nu bilmek gerekir. Kaldı ki, Hükümet taraf
sız değildir. 

«... Ancak 12 Mart 1971 'den sonra aşırı sa
ğın kanun dışı eylemlerine rastlanmadığı hal
de, aşırı solun daha hızlı bir silâhlanması ve 
saldırıya geçmesi meşru savunma iddiasında 
samimiyetsizliğini meydana koymuştur...» 

Muhterem arkadaşlarım, «aşırı sağın kanun 
dışı eylemlerine rastlanmadı» demek suretiyle 
Hükümet kime taviz veriyor 

Aşırı sağın içinde Atatürk düşmanları var, 
ama ortanın solunda Atatürk düşmanları yok, 
Atatürk prensiplerini benimseyenler var. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar, A. B. sıralarından gü
rültüler.) 

Çıkardığı beyaz kitapta bozuk toplum dü
zeninin değiştirilmesi sloganını aşırı solun bir 
sloganı gibi gösteren ve 12 Mart 1971'den son
ra aşırı sağın kanun dışı eylemlerine rastlan
madığı iddiası ile taraf tutan ve aşırı sağdaki 
Atatürk düşmanlarını âdeta mazur göstermeye 
çalışan bu Hükümetin icraatında tarafsız ola
mayacağı kanısını da taşıdığımız için sıkıyöne
timin iki ay daha uzatılması önerisine Cumhu
riyet Halk Partisinin kırmızı oy vereceğini say
gı ile Yüce Heyete arz ederim. (C. II. P. sırala
rından, «Alkışlar») 

.BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grubu adına Sayın Salih Yıldız mı, yoksa Sa
yın Turhan Feyzioğlu mu söz alacak efendim, 
anlayamadım?.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim, Sayın Turhan 
Feyzioğlu, buyurunuz. (Cumhuriyetçi Güven 
Partisi sıralarından alkışlar.) 

C. G. P. GRUBU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarını; 

Sayın C. II. P. Grup sözcüsünün konuşma
sını yukarıda, bir yandan çalışırken, bir yan
dan dinleme aletinden takip etmeye gayret et-
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tim. Ve derhal bâzı vesikalar alarak huzuru
nuza gelmek zorunluğunu duydum. Çünkü Av
rupa konseyi ile ilgili olarak, günlerden beri 
belli bir çevre tarafından yayılmakta olan ve 
hakikatle hiç alâkası bulunmayan birtakım hu
susları sayın sözcü tekrar ettiler. 

Arkadaşlar, Avrupa konseyinde konuşulan 
her şey, günü gününe zapta bağlanır. Steno ile 
zabıt tutulur, banda alınır ve 24 saat geçmeden 
hangi dilde konuşmuşsanız, o dilde kelime ke
lime zabıt, başka dillerde de özet bir zabıt ya
yınlanır. Yanımda, Dankert adlı sosyalist IIo-
landa'lı milletvekilinin ve Aasen isimli Norveç
li sosyalist milletvekilinin konuşmalarını taki
ben yaptığımız konuşmaların muhtelif dillerde 
tam metinleri var. Ayrıca; Dışişleri Bakanlığı
mızın yetkili servisleri, Strasbourg'daki Büyük
elçiliğimiz tarafından hemen aynı gün yapıl
mış Türkçe tercümeleri var. 

Bu belgele? kolaylıkla bir siyasî partinin 
sözcüsü tarafından da sağlanabilirdi. Belki de 
ellerindedir. Belki incelemek fırsatını da bul
muşlardır... 

İncelemeden konuşmuşlarsa bir türlü kusur, 
inceledikleri ve gerçeği bildikleri halde bura
da gerçek dışı iddialarda bulunuyorlarsa, daha 
da vahim bir kusur. 

Dankert, konuşma yapmış ve güya masum 
şeyler söylemiş. «Türkiye'de sıkıyönetim var» 
demiş, «olmaz» demiş. «Türkiye'de siyasî mah
puslar var» demiş. Biz de çıkmışız, sen bunları 
söylüyorsun, «Türkiye'de siyasî mahpuslar var» 
diyorsun, «Seni gidi komünist» demişiz. Dan-
kert 'i komünistlikle suçlamışız. Oysa; - işte bir
takım gazetelerde de okuyorum - birçokları 
Cumhuriyet Halk Partili olan, bir kısmı TİP'li 
olan, bir kısmı TİP'in de solunda olan bâzı ka
lemler bir haftadan beri hemen her gün bunu 
tekrar ediyorlar. 

«Efendim, adam sosyalistmiş, hattâ Kolan
da Kraliyet Güvenlik Konseyi üyesi» imiş. Biz 
de kalkmışız Sayın AP'li Kıratlıoğlu ve CGP'li 
Turhan Feyzioğlu, Holanda Kraliyet Güvenlik 
üyesi olan çok muhterem bir zata «komünist» 
demişiz, İşin içyüzü ne? Biz, Holandalı Dan
kert'e veya sosyalist Sayın Aasen'e, sen komü
nistsin falan demedik. Zabıt burada, kelime ke
lime. Komünist olmadığım biliyoruz, kendisi ile 
saatlerce resmî toplantılarda karşılıklı konuş-
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malarımızın dışında konuşmalarımız olmuştur; 
partisinin ne olduğunu biliyorum, Dankert'in o 
parti içindeki yerini biliyorum, hangi kanatta 
olduğunu biliyorum. Bilcümle sosyalist parti
ler gibi kanatlı partidir bu partiler. Sol kana
dı vardır, daha sol kanadı vardır. Dankert, as
lında Holanda Sosyalist Partisinin en sol kana
dında olan bir üye de değildir. Türkiye'ye tev
cih ettiği tenkidlerinde şiddeti, aslında çok da
ha sola kaymış olan, Holanda sosyalist partisi 
içinde daralmış olan yerini, Türkiye'ye hücum 
ederek ve daha solda görünerek ve partinin 
daha uçdaki genç elemanlarına şirin görünerek 
kaybetmekte olduğu yerini kazanmak hedefine 
matuf olduğunu bizzat Holandalı meslektaşla
rı söylemişlerdir. 

Dankert'lc ilgili bu sözler yalnız sohbetler
de söylenmemiştir, resmî toplantıda başta bir 
Holandalı milletvekili olmak üzere, siyasî ko
misyonda birçok milletvekilleri, «Şahsî endişe
lerle, seçim endişesiyle bir dost memlekete bu 
derecede haksızlık yapılamaz. Bu toplantıların 
ve Avrupa konseyinin bâzı usulleri vardır, bu 
usuller çiğnenemez» denmiştir. Ve bâzı dele
geler Genel Kurulda, basma açık, zaptı tutul
muş, bütün üye milletlerin temsilcilerinin hu
zurunda yapılan Danışma Meclisi toplantısın
da; şahsî birtakım seçim hcsaplarıylc ve Ho
landa iç politikasına dönük hesaplarla, Türki
ye gibi demokratik müesseselerin ayakta oldu
ğu bir ülkeyi, demokrasinin tamamen ortadan 
kalktığı Yunanistan'a benzetmiş olmakla; bun
dan evvelki toplantılarda suçlamışlardır. Bel
çikalı Leelergue'm konuşmasını arkadaşlarıma 
salık veririm, konuşmasını ve daha benzerleri
ni zabıtlarda bulabilirler. 

Şimdi; bu zat Türkiye ile ilgili saldırılarına 
ne zaman oaşladı ve nasıl başladı, elimizdeki 
belgelerle, dağıttığı belgelerle - şimdiye kadar 
yüzlerce sayfayı bulan dokümanların hepsi ya
nımda - fakat sizi pek fazla yormadan ana hat
ları ile arz edeyim. 

Bay Dankert evvela; İsrail Konsolosunu ka
çırmış, daha sonra hapisten firar ederek, «Si
bel Erkan olayı» nı yaratmış 14 yaşında bir kız 
çocuğumuzu rehin almış, Türk Silâhlı Kuvvet
leriyle silâhlı müsademeye girmiş, «Halk Kur
tuluş Ordusu, Halk Kurtuluş Partisi» gibi bir
takım ihtilâlci aşırı sol örgütlerin kurucusu, li-
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deri, vesaire gibi durumlarda bulunduğu her
kesçe bilinen, daha sonra «Ünye olayları» nı 
yaratmış, 3 NATO teknisyenini kaçırmış, kat
letmiş olan bir çetenin mensupları ile ilgili ola
rak Türkiye aleyhinde saldırıya geçmiştir. 

Konsey üyelerine dağıttığı ve Konseyde dile 
getirdiği ilk belgeler; Mahir Cayan ve çetesinin 
avukatlığını yapan, hüviyeti belli, fikirleri bel
li bir zatın, «Mahir Cayan Dosyası» adlı kita
bının tercümesi idi. Bunu dağıttı. Bu kitabın 
önsözünde. «Türkiye'nin, Türk gençliğinin, 
Türk entelektüellerinin en ileri kesimi, en kıy
metli kesimi Türkiye'de doğranıyor. Bunlara 
zulüm yapılıyor» diye cümlelerle başlıyordu bu 
kitap. Mahir Cayan ve emsali kişiler Türk genç
liğinin en ileri entellektüel kesimi olarak va
sıflandırılıyordu, Cayan ve arkadaşlarına iş
kence yapıldığı, meselâ; bu çete üyelerinden 
Necmi Demir'in ayak parmaklarının kesildiği 
iddia ediliyordu. 

Bu memlekette orgeneral rütbesine kadar 
yükselmiş, Sıkıyönetim Komutanlığı, Ordu Ko
mutanlığı rütbesine kadar gelmiş olan şerefli 
Türk askerlerine ismen saldırılıyor ve akla sığ
mayacak aşağılık derecede iftiralarla Türk Si
lâhlı Kuvvetleri, Türk Parlâmentosu, Türk mil
leti tahkir ediliyordu. Biz bu Dankert'e ilk ce
vaplarımızı bu sebeple, vermek zorunda kaldık. 
Kendisine evvelâ, «Mahir Cayan kimdir, bili
yor musun?» diye sorduk. Savunduğun insan 
kimdir? Bir taraftan bu konseyde, bu komis
yonda, bu (îe-nel Kurulda şu günlerde tedhiş
çilik olaylarını takbih etmek için müzakereler 
yapıyoruz, karar suretleri hazırlıyoruz, ki en 
son toplantıda sanırım İm bir yıldan beri üze
rinde çalışılan karar oybirliği ile kabul edildi. 
İşte bu tedhişçilik olaylarının başlarından biri 
bu... Münih'te Lord Havaalanında yapılanları 
sen bizzat konuşarak takbih ediyorsun; fakat 
aynı tedhişçilik olayları, hattâ, aynı milletler
arası örgütlere bağlı olarak ve aynı usullerle, 
aynı kaynaktan gelen silâh ve paralarla bu 
tedhişçilik olayları Münih'de yapılırsa takbih 
edilecek olaydır, İsrail'de yapılırsa takbih edi
lecek olaydır da, benim vatanımda yapıldığı za
man, bunlar nasıl Türkiye'nin en ileri entellek
tüel gençleri oluyormuş, nasıl bunlara işkence 
yapıldığı iddiasıyle ortaya çıkıyorsun?... 

İlk ricat : «Efendini, bunları takdir etmek
ten uzağım; fakat, işkence yapılıyor. Parmak 
kesilmiş» vesaire. 

Resmini çektirmişizdir. Resmen resmî ma
kamlardan talep ettik, Avrupa Konseyine gidi
yoruz elimizde bulunsun dedik. Öyle iddialar 
var ki, havada. Söylüyor adanı... İftiranın ak
sini isbat etmeniz her zaman mümkün değildir 
ki... Kendisine bir toplantıda şunu sordum : Ho-
landa'da Türk işçilere karşı yapılan birtakım 
taşkınlıklar oldu, çok ağır muameleler oklu. Bu 
taşkınlıkları yapan insanın meselâ siz olduğu
nuzu - aklımdan geçiniliyorum, tabiî bunu yap
mazsınız - iddia etsem, bana hemen şurada, bu 
celsede bunun aksini isbat edecek birtakım ve
sikalar getirebilir misiniz? Ben bunu yapamam, 
çünkü böyle bir iddiayı ileri sürecek hiçbir de
lil yok elimde, ama siz de, ben bir iddia ileri 
sürdüğüm vakit bunun aksini ispat etmek im
kânına sahip değilsiniz; fakat ispat külfeti si
zin değildir, benim böyle bir iddia ortaya at
maya ha*kkım yoktur. Siz ise birtakım iddialar 
ileri sürüyorsunuz, bunların aksini Türk resmî 
makamları söylüyor. Türk resmî makamlarının, 
Türk savcılarının, Türk mahkemelerinin, Türk 
tıp makamlarının ortaya koydukları iddiaların 
hiçbirine inanmak istemiyorsunuz; fakat adam 
öldürdükleri sabit, adam kaçırdıkları .sabit, 
banka soydukları sabit, inandıkları bir ters da
va uğruna her türlü cinayeti işlemeye gönülle
rinin yatabildiği sabit insanların hiç-yalan söy
lemeyeceğini farzediyorsunuz. 

Adam öldüren yalan söylemez mi, dava 
uzatmak için yalan söylemez mi, kendisini ya
kalamış ve mahkûm etmiş olan insanlara ça
mur atmak için yalan söylemez mi, bu ihtimali 
neden bir an için aklınıza getirmiyorsunuz?... 
İddialarınız içinde bir tanesi var ki tahkik ede
ceğim bunu dedim. Çünkü, bir insanın ayak par
makları kesilirse yerine ayak parmağı takılmış 
olmaz; takılsa da her halde belli olur ve bunu 
fotoğrafıyle, bizzat parmakları kesildiği iddia 
edilen ilgilinin imzasını taşıyan bir resmî tuta
nakla tevsik ettim ve ertesi toplantıda karşısı
na fotoğrafıyle, tutanağıyle çıktık; yanlış ol
duğu anlaşıldı ve bu iddiadan vazgeçildi. 

Sonra bir Bay Hıınter çıktı ortaya. Bu Bay 
Hunter'in raporu dağıtıldı; falan şahsa işkence 
yapılmış. Şahitler: Aynı yohm yolcusu 17 kişi. 
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Tahkik ettik; resmen ortaya çıktı ki, bu 17 kişi 
ile o zat, hiçbir gün aynı semtte, aynı binada, 
aynı tutuklu evinde, aynı emniyet müdürlüğün
de bulunmamışlar; tamamiyle ayrı davalardan 
samlk, birisi bir generalin evine bomba koy-
ım akıt an sanık kimse, asker olduğu hakle, Silâhlı 
Kuvvetler mensubu olduğu halde, siyasî beyan
name dağıttığı iein Silâhlı Kuvvetlerden çıka
rılmış, siyasî faaliyetlere girişmiş, daha sonra 
tedhişçilik faaliyetlerine katıldığı ortaya çık
mış ve tevkif edilmiş talihsiz bir genç. Ölbür 
tarafta bir başka talihsiz grup, ama başka suç 
işlemişler; onlar bunun şahidi olmuş. Dedik ki, 
bunlar bir anada bulunnıaünışlar, bu iddia da sabit 
değil; fakat siz, fikir suçlarıyle meşgulüz diyen 
siz, nasıl oluyor da tehdişçilik faliyetleriyle 
meşigul oldukları ve bir demokratik rejimi de
virip, seçilmiş bir parlâmentoyu yıkıp yerine bir 
politibüro kurmak isteyen, bir Cumhuriyeti yı
kıp, yerine adı Cumhuriyet olan bir dikta ida
resi kurmak isteyen insanları neden savunma
ya teşebbüs ediyorsunuz, neden bunlara arka 
çıkıyorsunuz, neden bunların iftiralarını ger
çekmiş gibi getiriyorsunuz. 

Arkadaşlar, Avrupa Konseyinde komünist 
mebus yoktur. Komünist partisi olan İtalya'nın, 
Komünist partisi olan Fransa'nın komünist par
tileri Avrupa Konseyine üye göndermezler ve 
Avrupa Konseyine bunlar alınmazlar; şimdi tar
tışılıyor, gelsin mi gelmesin mi diye, fakat bu
güne kadar, 1948 yılından bu yana Avrupa 
Konseyinde, büyük komünist partilerine sa-
hi'bolan memleketlerin dahi komünist partisi 
etiketi taşıyan mebusları gelmemiştir. Bir ta
rafta bu Konseyin çatısı altına, komünist partisi 
olan ülkelerde dahi nispî temsil vardır, onlar 
da gelsin iki - üç kişi diye düşünmüyorsunuz 
getirmiyorsunuz, bir yandan Türkiye'de bir ko
münist dikta idaresi kurmak isteyenlerin iftira
larını, tahkike lüzum görmeden - getirip bura
da dağıtıyorsunuz. 

ıSize, Bay Hunter'in ikinci bir macerası oldu, 
arz edeyim de teşhisinizi koyunuz: Türkiye'ye 
'gelmeye kalktı. «Türkiye açık memleket» dedi 
Hariciye Vekilimiz; orada da anlattı; bizim giz
leyeceğimiz bir şey ydk dostlardan, Türkiye'de 
demokrasinin yaşamasını isteyenlerden gizleye
ceğimiz bir şey yok dendi; fakat tedhişçilerle 
•uğraşmayınız dendi. Oeldi arkadaşlar; görüş

mek istediği kimseler yine, en az yarısı - lis
tesini gördüm - elini kana bulamış, adanı öl
dürmüş, masum kanma elini bulamış insanlardı. 
Daha vahimi ve daha ilginci, Türk resmî makam
larına başvuruyor, diyor ki; «Hapishanelerinizi 
gezeceğim, tahkikat yapacağını.» Hakkı yok 
ya!. Bir şey saklamayacağımız için, gelsin, gör
sün denmiş. Ne söylüyor biliyor musunuz; 
«Hapishaneleri gezeceğim, sanıklarla konuşur
ken veya mahkûmlarla konuşurken, kapatılmış 
TİP'in eski Genel Başkanı Madam Behice Bo-
ran'ı bana tercüman olarak vermenizi'talebedi-
yorum» Adam bu. (A. P. ve C. G. P. sıraların
dan gülüşmeler). Tercüman olarak istediği kişi 
Behice Boran. Yok mu Hariciye Vekâletinin 
tercümanı; yok mu Dışişleri Bakanlığından ve
rilebilecek bir kimse! Arkadaşlar, niyet belli; 
daha gelirken tercüman olarak Behice Boran' 
dan başkasını istemiyor. 

Aradan zaman geçti, bir gün bir İngiliz mu
hafazakâr milletvekili bana dedi ki; «Siz bu 
Hunter'in ne olduğunu neden araştırmıyorsu
nuz? Sizin büyükelçiliğiniz yok mu; sizin İn
giltere'de servisleriniz yok mıı! Biraz araştır
manıza.» Araştırmaya vakit kalmadı, İngiltere'
nin ünlü ve çok ciddî Times Gazetesinde, - çok 
az resim basar - bir gün birinci sayfada bir 
resim; altına bir baktım, «Mister Hunter..» 
Birinci sayfada Hunter'in resmi ve isini; oku
dum dikkatle. Bir iflâs davasına bakıyor; iflâs 
avukatrymış meğer, iflâs davaları uzmanıymış. 
Bu dava vesilesiyle, bir avukatın bir dava gö-
nülnıeifîi sırasında olduğu imkânları ve imtiyaz
ları suiliutimal ederek, İngiltere'nin iki devlet 
adaimına, bir hayli hizmet vermiş iki devlet ada
mına öylesine ağır şeklide çanıur sıçratıyor ki, 
İngiltere'de bu işlerle meşgul, avukatların hay
siyetli davranışını kontriol etmekle meşgul olan 
mdkanı, Mister Hunter hakkında bu davranışın
dan dolayı bir inceleme yapmak zonmluğunu 
du.yu.yoi'. Times'in aynı sayısında, - iç. sayfa
larında başyazılar çıkar - «Üçüncü şahısların 
şöhrete» başhklı bir yazı ve ilk cümlesi «:N'e yap
mak istiyor bu Miat er Hunter!» diyor. Binisi, 
İşçi Paitişinin, Sosyalist Paı-tinin eski Başba
kan yaıdiimcılarından, şimdi Lordlar Kamara
sında bulunan Loıd (loorge Brown; bir haşılca -
sı. Muhafazakâr Partinin bir tarihte en güçlü 
en üuii'tli göıünen simalarından biriydi. Bu ha-
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(liseler yüzünden siyasî kariyeri bir hayli ka
randı; İngiltere'nin eski Dahiliye ve Maliye 
Balkanı MaudMnig. Bu iki zata çamur atmış ve 
İngiltere'de harekete geçildi; «Bu ne biçim avu
katlıktır, bu ne biçim çamur atma usulüdür, 
üçüncü şahısların, kendisini savunma durumun
da olmayan, orada bulunmayan üçüncü şahısla
rın şeref ve haysiyetli naslı çiğnenir?» diye. 
Kendi memleketinin Devlet adamlarına; hem 
sosyalistime, hem muhafazakârına çamur attığı 
için, hakkımda İngiltere'de tahkikat açılan bir 
zat gelecek, Türkiye'de Behiee Boran'ı tercü
man diye alacak da objektif tahkikat yapacak!.. 
Gelmeden evvel zaten, «Türkiye'de haklar çiğ
nendi, işkence yapılıyor» diye ilân etmiş; da
vul - zurna çalmış, beyanat vermiş, demeçler 
vermiş, fikrini söylemiş. 

Vıe Miste r Dankert... Kendisine çek söyle
dik; «'Birtakım aşırı sol çevrelerin ve temasta 
olduğunuzu bildiğimiz, temasta olduğunuzu 
zaten gizlemediğimiz, yurt dışına kaçmış birta
kım kanun kaçaklarının verdikleri propaganda 
malzemesini taşımayınız, Avrupa Konseyinin 
çatısı altında bunların hoparlörlüğünü yapma
yınız; çünkü bu, sizin de görüşlerimize aykırı
dır.» dedik; söylediğimiz bu. Avrupa Konse
yini belli çevrelerin hoparlörü haline getirmek, 
iyi niyetle de olsa, safiyetle de olsa yaptığımız 
şey doğru değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Dankert tarafından 
«Huhter raporu» dağıtıldı. Onun bütün suçla
maları Ilolanida Parlâmentosu kâğıtlarına, Kon
sey kâğıtlarına teksir edildi ve fotokopileri çe
kildi, dağıtıldı; sistemli bir şekilde. Vaktiyle 
Holamdalı sosyalist arkadaşı, Yunanistan dava
sını ele almış, büyük şöhret sağlamış; kendisi 
de - birkaç, gün önce yaptığı basın toplantısın
da Esat Kıratlıoğlu arkadaşım pek güzel belirt
ti - işte o Yunanistan'ı halletti, ben de Türki
ye'yi halleder Konseyden çıkarabil irsem, bir 
Devlet Konsey üyeliğinden ihracettirmiş mebus 
olmak şöhretine ereceğim diye heyecanlandı; 
fakat yanlış kapı çaldı. Çünkü, Türkiye Yuna
nistan değil; Türk ordusu Yunan ordusu değil; 
Türk Parlâmentosu Yunan Parlâmentosu gibi 
kapatılmış değil. Türkiye'de bağımsız mahke
meler var; Türkiye'de demokrasiye âşık bir 
millet var; Türkiye'de demokratik rejim yaşa
sın diye çırpınan siyasî partiler var; orada de-

I ımokrasiyi ortadan kaldırmak için bir darbe ya
pılmış, burada demokrasiyi daha kurtaralım, 
daha güçlendirelim diye Anayasa değişiklikleri 
yapılmış. Anayasa değişiklikleri deyince, biraz 
devam edeyim Dankert tefrikasına. 

Hazret, bu defa da bizim Anayasa değişik
liklerini ele aldı. Hukuk bilmez, Türkçe bilmez; 
hukukçu değil, hukuk bilmez; Türkçe bilmez, 
/mevzuatımızı bilmez, eskisini bilmez, yenisini 
bilmez. Birtakım kimseler kendisine birtakım 
malzeme veriyorlar; onları da biliyoruz, De
mokratik Mukavemet Teşkilâtı diye kurulmuş 
bir şey var, ki, son toplantıda Strasbourg'da 
Pazartesi günü konuşmalar oldu, Salı sabahı 
Straısbourg istasyon postanesinden bu örgüt,, 
Türkiye'den firar etmiş, kimler olduğu resmî 
makamlarımızca belli olan aşırı solcu, TlP'i 
mutedil bulacak derecede solda bir örgütün 
mensupları. İsimlerini şu anda söylemeyi sakın
calı buluyorum. 

İBu insanların neşrettikleri bir kitaptan bah
settim, daha evvel bu kürsüden. Atatürk'e ça
tan, Mustafa Suphi ve 14 arkadaşını Kemalist
ler katletti diye söven, İstiklâl mücadelesini de 
bizim Halk Kurtuluş çetelerimiz kazanmıştı; 
ama Osmanlı paşaları Mustafa Kemal, İsmet 
Paşa, Karabekir Paşa, Refet Paşa ve diğerleri 
ki, bunlar gelip Halk Kurtuluş çetelerinin yap
tığı, kazandığı zafere sahip çıktılar diyerek, 
bütün bir Cumhuriyet devrine ve hattâ daha 
gerisine, bütün tarihimize söven, baştan sona 
söven tam bir komünist propagandası kitabı idi. 

Aynı örgüt, aynı imza ile, son toplantımız
da Pazartesi günü konuşuldu, Salı günü Dan
kert'i destekleyen bizlere çatan ve Türkiye 
•için tahkikat açın, Türkiye'de siyasî mahpus
lar vardır, Türkiye'de şu vardır, kovun Tür
kiye'yi diyen bildirisi bütün konsey üyelerine 
dağıttı; biz dahil; yanımda, o toplantıya katı
lan arkadaşların elinde var, derhal dağıtıldı. 
Bir teşkilât var dışarıda çalışan ve bu teşkilât 
Dankert'le beraber, işbirliği yapıyor. D arken t, 
bu teşkilâtın üyesi değil; Dankert komünisttir, 
demedim hiçbir zaman, orada da söylemedim; 
ama bunların .malzemesini kullanıyor adam. Ho
pa id önlüğünü yapıyor; hoparlörlüğünü yaptı
ğını •söyledim. 

Hani, bir hastalığa yakalananlar vardır; ti-
folular vardır, bir de portörler vardır. Portöre 
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tifolu demezsiniz; ama, portör tehlikesizdir de 
ddyemlezsiniz. Kioleraya yakalanan vardır, bir 
de kolera portörleri vardır. Adam portör, nak
lediyor. 

Anayasa değişikliği hakkında neler söyle
medi... Otuz sayfalık kâğıtlar dağıtıyor. Efen
dim, 11 nci •maddeyi kabul etmişiz; Türkiye'de 
bundan böyle sınıf sözünü söyleyen hapsıedile-
oekmiş... 

Nereden çıkardın bunu? Efendim, böyle iş
te. Almış bir yanlış tercüme, kendine göne bir 
mâna çıkarmaş. Daha ileri gitmiş, Sayın Ece-
vit'i tenzih ederim; amıa dağıttığı resmî belge 
böyle; Türkiye'de çıkan İngilizce bir doküman 
gazetesi, Autlook diye, çok değerli bir ar'kada-
şımızıtn yayımladığı; Saym Eoevit'in bambaşka 
bir vesileyle yayımladığı bir demeci, 11 nci 
madde ile hiçbir güna alâkası olmayan, onunla 
ilgili olarak söylenmıe'miş bir demeci almış onun 
arkasıma monte etmiş, foitamioıritaj yolu ile; işte, 
diyor, 11 nci madde kabul edildikten sonra 
Türkiye bu hale geldi; Türkiye'de artık, sol 
demek, suç, sınıftan bahsetmek suç, falan diye 
yorumlar yapıyor kendine göre. Halbuki, ora
da bahsedilen, Sayın Ecevit'in, hepinizin bildi
ğiniz bâzı mıeselelerle, söylediği; Türkiye'de 12 
Marttan sonra halk kuvvetleri ezildi, sol kuv
vetler ezildi, egemen çevreler hâkim oldu ve sa
ire yollu beyanlarının tekrarı. 

Fakat, 11 nci madde ile ilgili olarak Sayın 
Ecevit'in bu son formüle - ilk formüle değil 
ama - mutabık olduğunu kendisine anlattığı
mız zaman, «nasıl olur» dedi, «bana başka bilgi 
verdi, buradaki, Avrupa'daki arkadaşlarınız» 
dedi, Avrupa'daki zevatla temas etme diyoruz 
sana dedim. 11 nci madde dahil, 30 küsur mad
desi değişti bu Anayasanın; biz dört parti çe
kiştik, uğraştık, değişik görüşlerde olduk, nor
maldir bu; ama ittifak sağladık ve 11 nci mad
denin son şekli üzerinde Cumhuriyet Halk Par
tisinin de teklif sahibi olarak ilmızası ve Meclis
te grup olarak reyi vardır. 

Geçiyor 29 ncu maddeye; o, daha da şık. 
Dernek kurma hürriyeti, daha geçiyor, toplan
tı hürriyeti; geçiyor,, üniversite; geçiyor, ba
sın. Bunların hepsini beraber kabul ettik bu 
Parlâmentoda, bu son şeklini. Almış bunları. 

Bir tanesi şu; «önceden izin almaksızın der
nek kurma serbesttir.» 1961 Anayasası bu. 1971 

tadilinden sonra da cümle aynen bu; değiştir
memişiz. Altında, başka, değişen cümle var; 
ama adam hukukçu değil işte; Türlkçe bilmi
yor, bir şey bilmiyor; bizim mevzuatımızla il
gili değil. Efendim, iki tercüme geçmiş eline; 
1961'i tercüme eden zat, kim tercüme etmişse, 
izin karşılığı olarak Permission demiş, 1971'de-
ki metni tercüme eden ki, aynı metin, aynı cüm
le, harfine dokunmamışız, o cümle aynen du
ruyor; autoritation diye tercüme etmiş; bir 
sayfa yazı, Avrupa Konseyine şikâyet. Efendim, 
permission varken, autoritation diyorsunuz, bu 
çok daha serttir; dernek kurma hürriyeti kalktı. 
Dedim ki, orada, Fransızlar var, hukukçular 
var; içinizde bu iki kelimenin hukuk bakımın
dan farkını söyleyecek tek kişi var mı? Ya be
yanname usulü vardır, beyanname verirsiniz 
toplantı yaparsınız, beyanname verirsiniz der
nek kurarsınız, ya da izin usulü vardır, izin usu
lü hürriyetlere aykırıdır; doğru. Ama, izin usu
lü yoktur demişiz. İzin usulü yoktur cümlesi
nin harfine dokunmamışız, bir tercüme farkı ki, 
ikisi de izin kelimesinin tercümesidir, hukukta 
bir farkı yoktur; bu tercüme farkından netice 
çıkararak Türkiye'de hürriyetler bitti.. Bir de
fa ne karışırsın Türkiye Parlâmentosunda dört 
siyasî partinin 450 kişilik bir Meclisin 440'mm 
uygundur diyerek, millî menfaatlere uygundur 
diyerek oy verdiği; A. P.'nin, C. H. P.'nin, 
C. G. P.'nin, Demokratik Partinin rey verdiği 
bir maddeyi tenkid hakkını nereden buluyorsun? 
Ha, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı 
ise.. Onu nereden inceledin1? 

Son toplantıya Profesör Hirsch'in bir konfe
ranstaki konuşmasına götürdüm, Profesör Hir-
sch, yirmi sene Türkiye'de kaldı. Nazi zulmün
den kaçtı, Türkiye'de nefes alabildi. Türkçeyi, 
hukuk dilini hiç değilse Türkler kadar bilir; 
Türk hukukunu mükemmel bilir, en güzel eser
leri vermiştir. Berlin Üniversitesinin rektörlü
ğüne getirildi Türkiye'den gittikten sonra. 

Bu sıfatlarıyle, ilim adamı sıfatıyle Alman
ya'da bir konferans veriyor ve diyor ki ; 

. «Eski 11 nci madde kanaatimce hatalıydı, 
yeni 11 nci madde güzeldir.» Maddeleri bir bir 
alıyor ve «1960 öncesinin bâzı tecrübeleri do-
layısıyle, Anayasayı idealizmle yaptılar, Türk
ler» diyor. «Fakat, birtakım fanatiklerin, bir-
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takım extremistlerin, aşırıların bu hürriyetleri 
tahrip edebilecekleri ihtimaline, hürriyetlerden 
yararlanıp Cumhuriyeti yıkabilecekleri, ülkenin 
ve devletin bütünlüğünü yok edebilecekleri ihti
maline yeteri kadar önem vermediler; sosyolojik 
bâzı gerçekleri ihmâl ettiler: bunun içindir ki, 
ölçü taştı; şimdi bu değişikliklerle bu ölçü düze
liyor.» diyor. Düzelmiştir diyor ve ilâve ediyor; 
11 nci maddenin yeni şekli ve ondan sonra yapı
lan otuz küsur maddenin her biri, en dar mâna
da, - kullandığı tâbir striçtement - en dar tah
lille, pertavsızla arasanız dahi, hiçbir noktasın
da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı 
değildir; esasen böyle bir aykırılık bulunması
na' ihtimal de verilemez. Çünkü o zaman Baş
bakan olan zat, Hukuk Profesörüydü.» diye de 
ilâve etmiş; böyle bir cemile cümlesi ve bir 
şey daha ilâve etmiş; «Alman televizyonunda, 
basınında, radyosunda Türkiyeı'de yapılan Ana
yasa değişiklikleriyle ilgili olan yorumları, Tür
kiye'de demokrasiyi yıkıcılara karşı, demokrasi 
düşmanlarına karşı sarf edilen gayretleri nasıl 
yanlış değerlendirdiklerini gördüğüm zaman 
hayret ediyorum; bu yanlış haberlerden ve bu 
yanlış yorumlardan daha akılsızca ve daha çok, 
Türkiye'yi yaralayabilecek hiçbir haksızlık ta
savvur edilemez.» 

İşte bir ilim adamının sözleri. Almış, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesini; madde sekiz, mad
de dokuz, madde on, madde onbir, madde onüç.. 
Bizim yeni Anayasamızla mukayesesini yapmış, 
tamamiyle uygundur diyor; uygun. Bunlara bir 
bir bakıldı Partilerarası Komisyonda; tasarısı 
hazırlanırken elbette- bakıldı. 

Değerli arkadaşlarım; ama Dankert'e so
rarsanız, Basın - Yayın belki tercüme etmiş 
veya birisi, bir defa permission, bir defa auto-
ritation dediniz mi izin kelimesine, Avrupa 
Konseyinden çıkacaksınız!. Adam, bu. 

Bunun cevabını vermeyelim mi arkadaşlar? 
Yani, Türk Anayasa değişikliğini savunmaya
lım mı? Bunu söylediğimiz zaman, «efendim, 
(ben bir şey söylemiyorum; benim itirazım son 
yaptığınız değişikliklere..» Bir daha Türkiye'ye 
geldi gitti ya, şimdi biraz tenevvür etmiş. Özel 
konuşmamızda itiraf da etti; «'Saçmalamışım» 
dedi, «Bundan evvelki Anayasa ile ilgili söyle
diklerimde, yanlış söylemişim; ama kabahat 
bende değil, Basın - Yayınınızın yaptığı tercü
me yanlış» dedi. 
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Tercüme yanlış değil, yanlış anlamış. Ter
cüme çıok güzel değil belki; ama yanlış değil. 

Şimdi son defa neye itiraz ediyormuş ? «Dev
let Güvenliği Mahkemesi niye kuruyorsunuz?» 
diyor bu defa da. Şimdi bu noktada, Türki
ye'de, ancak üzerinde üç siyasî parti ittifak et
tiği için, hâkim tayini konusunda hiç değilse 
mutabık olmadığımız için, hâkimlerin tayin usu
lünde, bu defa da bunu diline dolamaya kal
kıştı ve sıkıyönetimi.. 

Değerli arkadaşlarım, sordum kendisine ko
nuşma fırsatı bulduğumuzda, «Holanda'da hâ
kimleri kim tayin eder?» Durakladı. Fazla ince
lememiş. Bunu bilen bir Holandalı hukukçuya 
sordum; «Bizde icra, Kraliçe tâyin eder» dedi. 
Dedim ki, ne yapmamızı istiyorsun? Bizde, 
yalnız Güvenlik Mahkemesi hâkimleri bakımın
dan aday gösterme hususunda bir özel prose
dür getirilmiştir, ama bütün hâkimleri tâyin 
eden, Meclis de değildir, yasama siyasî kuvve
ti de değildir, yürütme siyasî kuvveti de değil
dir ; bağımsız bir organdır; Yüksek Hâkimler 
Kurulu. Onyedi ülke var, üye olan; kaç ülkede 
böyle bağımsız Yüksek Hâkimler Kurulu var? 
İtalya'da da, Fransa'da da var. Fransa bunu iş
letemedi arkadaşlar. Fransa biziım uyguladığı
mız sistemi, bunca yıllık demokrasisiyle işlete
medi, değiştirdi; «Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyelerinin 9'unu Devlet Reisi tayin eder.» dedi. 
Seçimle gelen Yüksek Hâkimler Kurulu üye
leriyle Fransız Adliyesini tutamadılar, De Gaulle, 
gelir gelmez, bunu «tayin» şeklinde değiştirdi. 

Şimdi, biz sadece bunun başına «Riyaset et
mek yetkisiyle Adalet Bakanı oturabilir» de
mişiz; ama Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin 
hepsi de seçimle gelen Yargıtay üyeleridir. Bu
nu beğenmiyor. Meselâ İsviçre'de, Parlâmento 
seçer diyor. Yani Türkiye'de şimdi «Parlâmento 
seçer» diye yapsaydık, bütün Yargıtay üyeleri
nin ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin Dev
let Güvenlik Mahkemesi üyelerinin seçimini, 
meselâ İsviçre'deki gibi yapsaydık ki, «İsviçre 
demokrasi değildir» diyen yok; Dankert'de de
miyor, kimsıe de demiyor, - hâkimleri İsviçre'
deki gibi seçseydik, sizi temin ederim, bu Bay 
Dankert, bu Bayan Aasen çıkacaklar ve diye
cektiler ki; «Efendim, Adalet Partisi çoğunluk
ta, tutucu hâkimler seçiyorsunuz. Sol partilere 
de kontenjan verin. Ne karışırsın? İsviçre usu-
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lünü akan olmuyor, Fransa usulünü alsan olmu
yor. tllâ beylerin işine nasıl gelirse onu yapa
caksın. Yani kendilerine belli kimseler ne söy
lerlerse, sanki onların sözcüsü gibi bunu savu
nacak. Bu kadar benim içişlerime karışmak 
ıhakkını, Avrupa Konseyi statüsü hiç kimseye 
vermez. Avrupa Konseyi statüsü ile yüklendi
ğim vecibeler vardır. Bu vecibelere uyduğum 
müddetçe, Devletini nasıl idare edeceğini Par
lâmento olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisin
den başka kim tayin eddbilir, arkadaşlar? Var 
mı böyle bir şey? (A. P. ve C. G. P. sıraların
dan «Bravo» sıesleri, alkışlar). Holanda mebusu 
ne karışır? Benim burada mebus olarak, devam 
eden davalar hakkında çı'kıp, söz söyleme hak
kına sahibolmadığımı bilerek, bir Türk millet
vekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde ko
nuşamayacağı birtakım konuları, davalar de
vam ederken, Avrupa Meclisinde bir yabancı 
milletvekilinin konuşma haki nereden geliyor? 
Sıkıyönetim hâkimlerinin kararları, daha dava
lar devam ederken resmî bir kurulda nasıl ten-
kidediliyor? Bu ha'kkı nasıl tanırım? (A. P. ve 
•C G. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

FUAT AZMÎOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
— Buradan şikâyet ediyorlar, ortakları var bu
rada. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sev
gili arkdaşlarım, son konuş'masında gösterdiği 
cüret şudur: «Türkiye gide gide Yunanistan 
oluyor.» Yunanistan'daki giibi totaliter bir ida
reye biz gitmişiz. Bunu en son olarak söylü
yor. Hükümet kuruluşu bu hali almış. Seçim 
tarihi belli olmuş. Bu kadar safhalardan geç
mişiz. Aklı başındaki büyük bir çoğunluk «Tür
kiye tâe işler normale girdi. Türkiye, demokra
si yolunda büyük aşamalardan geçti. Türk Par
lâmentosu, memlekette büyük teşriî güç, oldu
ğunu, millet iradesini temsil eden güç olduğu
nu ispat etti» diye konuşulduğu, yazıldığı bir 
devirde, seçim tarihinin ilânının ferahlık yarat
tığı bir devirde, çıkıyor «Yunanistan'a benzi
yorsunuz» diye daha 13 Mayıs günü bunu söy
lüyor ve ilâve ediyor; «141 nci madde»... Şim
di meselenin nereye geldiği anlaşılıyor. 

«141, 142 ve 146 ncı maddelere göre mahkû
miyet kararları verdiğiniz müddetçe biz size de
mokrasi saymayız.» Dillerinin altında yatan 
budur. 

Şimdi bu beyler böyle istiyor diye; ben Tür
kiye'de hürriyetleri yok edecek bir. komünist 
partisinin serbestçe örgütlenmesine izin verecek 
şekilde kanun değişikliği yapmaya mecbur mu
yum? Türkiye Cumhuriyeti komünist darbesiy
le yıkılırsa, onu Dankert gelip kurtarmayacak!.. 
Bu Devletin sahibi olan bir Meclis var, Türki
ye'nin özellikleri var. Ama hiçbiri, bu solcula
rın, çıkıp da, «Bir de Millî Nizam Partisi ka
pandı, falan» diye sormuyorlar. Çünkü, o mev
zuda kendilerine şikâyet uzatan yok. (A. P. ve 
C. G. P. sıralarından gülüşmeler, «İşlerine gel
miyor» sesleri) T. I. P. kapatılmış. Soruyor: 
«Seçim yapılacak, ama bütün partiler seçime gi
recek mi?» Tabiî girecek. «Ya örfî idare yasak 
ederse?» Canım, örfî idare Türkiye'de hangi par
tinin seçime gireceğini tayin etmez; bir şey bil
miyorsunuz. Hangi partilerin seçime gireceğini 
Yüksek Seçim Kurulu çoktan ilân etti. Bunlar 
belli; bütün kanunî partiler girer. Ama, Ana
yasa Mahkememizin oybirliği ile kapattığı parti 
var, o giremez. Onu soruyorsanız; o giremez. 
Çünkü, artık o parti yok. Tıpkı Alman Anaya
sa Mahkemesinin, benzeri bir Anayasa maddesi
ne, bizdekinin eşi olan bir Anayasa maddesine 
dayanarak, vaktiyle kapattığı Alman Komünist 
Partisi gibi. «Ama, orada yenisi kuruldu» di
yor. Başka bir programla kurulmuş; «Ben de
mokratik rejim içinde çalışacağım, seçimle gele
ceğim, falan» demiş. Yani maske takmış, mas
kesi düşünceye kadar devam edecek. Onu, mas
kesi düşünce, belki Alman Anayasa Mahkemesi 
bir daha kapatacak. Bizim T. 1. P. de epey za
man maske taşıdı; hani ilk günde kapanmadı. 
Senelerce «Demokratik sol» diyerek dolaştı, 
kendini maskeledi; fakat sonradan meydana çık
tı ki, Türk vatanının bütünlüğünü ortadan kal
dırmak tertipleri içindedir ve bu yüzden kapa
tıldı ; kapatma kararının gerekçesi budur. 

Diğerli arkadaşlarım, «Türkiye'de siyasî 
partiler hürriyeti yok» diyor. Bu önergeye na
sıl karşı çıkmayalım? «Türkiye'de demok
ratik müesseseler işlemiyor, diyor. İşlemiyor mu? 
«Türkiye'de parti ve sendika hürriyeti kalma
mış.» diyor. Görenler Allah için söylesin... 
Disk bile açık. Türk - İş Atatürkçü bü
yük bir kuruluştur ve bugüne kadar de
mokratik rejim savunuculuğu yapmış, güçlü 
bir kuruluş olarak ayaktadır; büyük kongresine 
hazırlanıyor. Hani, «Türkiye'de sendikalar 
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yok olmuş» havası içinde suçlamalar yapılıyor. 
Bunlar, tamamen belli birtakım çevrelerin yay
dığı tezvirlerin dolaştırılmasından ibarettir. 

Konuşmamızda, - tekrar edeyim ki - Dan-
kert'in ne idüğünü, ne olmadığını bildiğimiz için, 
«Sen komünistsin» falan demedik. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir Millet
vekili) — Desen ne lâzımgelir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Me
tin buradadır; Fransızca tam metni ve Türkçe 
tercümesi de buradadır. 

Yalnız, Dankert'in Türkiye'ye çok büyük 
haksızlıklar yaptığını ve komünist çevrelerin 
yaydıkları birtakım iftiraları, bir yıldan beri 
mütemadiyen Konsey içine getirmeye çalıştığını 
söyledik ve bu gerçektir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir Millet
vekili) — O adam Rusların hesabına çalışıyor. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar, bir şey daha söyleyeyim; ben bu hü
cumlara hiç şaşmıyorum. Buraya gelmeden de 
biliyordum. Geldiğim vakit gazete kupürlerimi 
arkadaşlar biriktirmiş olacak diye biliyordum. 
Konseyde Prof. Reverdin Türkiye'yi savundu. 
Ayni hatiplere, cevaben, «Ne kadar,hafifliktir 
sizin yaptığınız.» diye hitabetti, zabıtlarda var. 
«Türkiye'yi bilmezsiniz, şartlarını bilmezsiniz. 
Demokrasilerin yaşı ve şartları ayrıdır. Türkiye; 
bir kanun memleketidir.» dedi ve «kanun» keli
mesini Türkçe söyledi. «Ben 20 defa Türkiye'ye 
gitmiş bir ilim adamıyım ve bir gazeteciyim. 
Türk milletinin demokrasiye bağlılığını, hele ka
nuna saygısını, hattâ aşırı derecede kanunların 
şekline, şekilperest denecek derecede bağlılığını 
ben bilirim» diyerek, Türkiye'yi savundu. Bir 
düğmeye basılmış gibi, ertesi gün, Avrupa'daki 
belli aşırı sol basın, Prof. Reverdin'e manşetlerle 
saldırdı. 

Leynen, büyük bir grubun, yalnız Belçika de
legasyonunun değil, Avrupa'nın 10 küsur ülke
sinden gelmiş Hıristiyan Demokrat Grubun Baş
kanı, Belçikalı milletvekili, çıktı savundu. Erte
si gün, Belçika'nın bütün aşırı sol basını saldır
dı. Hattâ sosyalist Czernetz, 12 Mart'tan sonra 
Türkiye'ye ilk gelen ve Türkiye'nin az çok le
hinde bir rapor yazan insan, ifade etmiştir ki; 
kendi memleketindeki daha soldaki çevreler, 
hattâ bâzı sosyalist meslekdaşlari «Sen nasıl Tür
kiye'yi savunursun?» diyerek, kendisine hücum 

etmişlerdir ve bu hücumlar bir yıldırma gayre
tine dayanır ve birtakım insanları da yıkmış
lardır. Türkiye konusunda konuştuğu anda, «Fa
şizmi savunuyorsun» demişlerdir. Değıkmez ki... 
Gerçek demokrasi savunucularına, komünizme 
çatan herkese, dünyanın her yerinde aşırı sol 
«Faşist» derler; aşırı solun oyuncakları her yer
de bu dili kullanırlar. Onun için, bu saldırılar bu 
adamların hepsine yapıldı. Hepsi de bizim kadar 
yürekle, bizim kadar Türk milletinin menfaati
ni savunmak için fedakârlık yapmaya hazır ola
rak, bu mücadeleyi yürütebilir mi? 

Buna rağmen, şuna inanınız ki, Avrupa Kon
seyinde çok büyük çoğunluk Türkiye'yi Yunan
istan'a benzetme gayretlerini tebessümle, nefret
le karşılıyor. Türkiye'yi Konseyden uzaklaştır
mak falan gibi hayaller peşinde koşanlar muvaf
fak olamayacaklardır, hüsrana uğrayacaklardır. 
Yeter ki, biz demokrasimizi burada yaşatalım; 
yeter ki, biz burada demokrasiye sahip çıka
lım; seçimi dürüst ve hür şekilde yapalım; millî 
irade memlekette hâkim olsun. Hiç kimsenin ya
pabileceği bir şey yoktur. Bu iftiraların hepsi
nin hakkından bugüne kadar geldik, bundan son
ra da geliriz; fakat nasıl uydurularak, nasıl tah
rif edilerek, söylenmemiş sözlerin, evvelâ söylen
miş gibi yapılıp, bunun üzerine makaleler döşen
mek suretiyle haftalardır tezvirin devam ettiği
ne bakıyorum da; şu kendilerine sosyalist diyen
ler, şu aşırı sol sahiden bir bakımdan değil, her 
bakımdan rezil. (CGP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) Baştan sona kadar yalancı, baştan 
sona kadar yalancı. (CGP sıralarından alkışlar, 
«Bravo» sesleri.) 

Kelimesi... 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul Milletve
kili) — Sayın Başkan, nasıl söyletiyorsun bu 
adamı?.. (AP ve CGP sıralarından ayağa kalk
malar, gürültüler, «Otur yerine komünist» ses
leri.) Ben sosyalistim, bu Mecliste tek sosyalist 
milletvekiliyim. 

Rezil sensin, rezil sensin, otur rezil herif, sus. 
(Şiddetli gürültüler.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Otur, 
otur yerine. (Şiddetli gürültüler.) 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul Milletve
kili) — Çok konuşma, rezil herif sus. (Şiddetli 
gürültüler.) 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Otur 
yerine, otur yerine... (Gürültüler.) Bugün, bu
gün yine yazmış Mehmet Ali Aybar... (Şiddetli 
gürültüler.) Bugün yazmış, bugün; «Dankert'e 
komünist» dedi diyor; Dankert'e söylediğim bu
rada. Zaptı gördün müi . Hayır. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul Milletve
kili) — öyle bir şey yazmadım, yalan söylüyor
sun, hadi. (AP sıralarından «Sosyalist yalan söy
lemez.» sesleri, gülüşmeler.) 

İSMET KAPISIZ (Yozgat Milletvekili) — 
Sus alçak komünist sus. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ne 
yapmışız? (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Ay
bar. Sayın Feyzioğlu buyurun, devam ediniz 
efendim. (Gürültüler.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ay-
barlar, kendilerine sosyalist diyen aşırı solcular, 
kendilerine sosyalist diyerek komünist oldukla
rını gizlemeye çalışanlar, daima, Cumhuriyetçi 
Güven Partiyinin, halkiilkî renlkderiini ortayla Iköyan 
mücadelesi ile karşılaşacaklardır. En çetin gün
lerde 200 silâhşörünüzle yolumu kesmeye çalıştı
ğınız zaman söyledim ben bunları. Bugün mü yı-
lacağım?.. (CGP sıralarından «Bravo» sesleri.) 
Televizyon kapılarında silâhşörlerinizle bekledi
ğiniz zaman bunları böyle yaptık. Yapamazsınız 
bunu. 

Değerli arkadaşlarım, devamlı olarak... 
FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 

— Bizde varız, biz de. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — El
bet siz de yapacaksınız, yaptınız demiyorum. Ada
let Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi şu 
anda müşterek saldırıya hedeftir. (CGP sırala
rından «Bravo» sesleri.) Müşterek saldırıya he
deftir. Kıratlıoğlu ve Feyzioğlu adını beraber 
söyleyerek küfrettiler. Aynı yalanı söyleyerek... 
Ona da söylemediği sözü söyletip saldırdılar, ba
na da söylemediğim sözü söyletip saldırdılar. 

Konuşmam buradadır. Tam metnini bütün 
milletvekili arkadaşlara dağıtmak imkânına sa
hibim. Hangi cümlesine itirazları varsa bileyim. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel konuşan 
CHP Grubu sözcüsü siyasî mahpus sözüne de
ğindi. Siyasî mahpus sözü nedir? Political pri-
soner. Mücrimler değil, yalnız mücrimler değil, 
siyasî mahpuslar sözü. Mücrim demek cürüm iş

lemiş adam demektir. Cürüm, şimdi buna «suç» 
diyoruz, kabahat nevinden olmayan suçlar; cü
rüm. Cürüm işlemiş olanlar dışında, siyasî mah
puslar vardır dediğiniz zaman bir memlekette, o 
memleketin kanunlarına göre cürüm teşkil eden 
bir fiil işlemediği halde sadece iktidarın siyasî 
inançlarına karşı olduğu için, sadece muhalif ol
duğu için alınıp hapsedilen siyasî muarız diye 
yorumlanır. Böyle anlar bunu Avrupalı. Tâbir 
yanlış kullanılmıştır. Maksadı aşan bir şekilde 
kullanıldığına inanıyorum. Arkadaşlar bu değil
dir siyasî,, mahpus. Siyasî saikle işlenen suç di
yor arkadaşım. Ona bakarsanız, ben siyasî saik
le öldürdüm konsolosu diyor. Ben siyasî saikle 
banka soyuyorum, diyor. Bunu şu dava için kul
lanacağım, diyor. Sadece benim saikim siyasî
dir, ben Türkiye'de Marksist, Leninist bir düzen 
kurmak istiyorum, siyasî saikle hareket ediyo
rum dediği için bir insan siyasî mahpus olmaz ve 
siyasî mahpus var diye Türkiye'de, o memleket 
tenkit edilmez. Çünkü, dünyanın her yerinde si
yasî saik sözü ile bir insan beraet etseydi, bu
nun sonu gelmezdi. Uçak kaçırma da siyasî saik 
olurdu, banka soymak da. Bu yanlıştır. 

Siyasî mahpus sözü totaliter ülkeler, faşist ül
keler için rahatlıkla kullanılabilir. Geceyarısı 
KGB'nin gidip, gıizli polisin gidip kapısını yum-
ruklayıp, bir insanı duruşmasız hapsettiği, mu
haliftir diye hapsetti, siyasî muarızdır diye hap
settiği memlekette siyasî mahpus vardır. Türkiye' 
de bir insanın hapsedilmesi, Anayasanın tanıdı
ğı, göz altına alma süresi, tutuklama süresi, sor
guya çekme süresi dışında, bir insanın tutuklu 
olarak ceza evinde olması veya mahkûm olarak 
ceza evinde olması ancak bir hâkim kararıyle, 
bağımsız hâkim kararıyle olur. Hâkim teminatı 
bakımından Türkiye teminatlı bir ülkedir. Çok 
ileri kademelere gelmiş bir ülkedir. Türkiye'nin 
mevzuatında, Batı mevzuatına uymayan hüküm
ler vardır diyorsanız, Fransa'nmkinde de var, 
İngiltere'ninkinde de var. Buna, çıkıp, «Geçmişe 
şâmil kanun uyguluyorsunuz» diyor. Daha ge
çenlerde 40 sene geriye işleyen kanun çıkardı 
Avam Kamarası, Kuzey İrlanda için; 40 sene ve 
1 gecede Avam Kamarası, Lordlar Kamarası ace
le toplandı; bir mahkeme bir kanunun uygulana
mayacağına karar vermiş, derhal boşluğu doldur
mak için toplandılar ve bununla ilgili kanunun, 
ilk uygulanmaya başladığı yıldan itibaren yürür-
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lükte olması için kanun çıkardılar; özel Yetkiler 
Kanunu. İrlanda için, bununla ilgili bir hüküm 
çıkardılar. 

Arkadaşlar, her memleketin karşılaştığı ağır 
durumlarda, alabileceği birtakım savunma ted
birleri vardır. Demokrasiyi Öldürmek için mi 
yapılıyor, demokrasiyi kurtarmak için mi yapı
lıyor? Devlet Güvenliği Mahkemesi Türkiye'de 
sıkıyönetimsiz de huzuru ve güveni sağlamak için 
yapılıyor. Ben bu inançla rey verdim. Ikidebir 
sıkıyönetime muhtaç olmadan, bir mahkeme önü
ne, yıkıcı faaliyet erbabını çıkaralım diye verdim. 

Hülâsa değerli arkadaşlarım, komünistlerin 
içteki faaliyetlerine paralel, dışta da bir faaliyet 
sürüp gitmektedir. Bunların oltasına kapılan bir
takım hevesliler, birtakım gafiller, birtakım özel 
niyetliler, art niyetliler bulunabilir. Komünist 
olmadıkları halde, bir oltaya kapılmış pekçok in
san yeryüzünde vardır. Dankert için bana atfen 
söylenen söz doğru değildir, söylediklerim aynen 
buradadır; ama Dankert ile ilgili olarak şimdi 
söylediklerim, bu zatın Türkiye'ye çok büyük 
haksızlık yaptığı ve cevabını alması gerektiğini 
anlatmaya kâfidir. 

Mahir Çayan'dan başlayarak en son konuş
masında «Türkiye Yunanistan gibidir.» diyecek 
kadar gaflet gösteren ve «Kaldırın 141'i, kaldırın 
142'yi» diyen adama, «146'ya göre adam mah
kûm edemezsiniz.» diyen kimseye cevap vermek 
zorunluğu var idi ve bu cevap verilmiştir. Bu
nunla iftihar ederim, bundan dolayı birtakım 
aşırı solcular bana saldırırlarsa, bu saldırıya ben 
zaten hazırım. Onlar bize saldırdıkları nispette 
bizim şerefimiz yükselir, onlar bize saldırdıkları 
nispette doğru yolda olduğumuzu biliriz. Vaktiy
le Rus sefiri şöyle söyleyince doğru yolda oldu
ğunu anlayan Osmanlı sefiri gibi. Komünistler 
saldırdığı zaman, «yine memleketimize bir hizmet 
yaptık» diye düşünürüz. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (C. G. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Başbakan Sayın Naim Talû, 
buyurunuz efendim. (A. P. ve C. G. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞBAKAN NAİM TALÛ (C. Senatosu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin muhterem üyeleri; 

Muhtelif parti sözcülerinin bâzı mütalâaları
na kısaca cevap arz etmek için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Muhterem üyeler, bilindiği üzere sıkıyönetim 
olağanüstü şartların getirdiği idare rejimidir. 
Aslolan, blir ülfcede bu rejime ihtiyaç duyul-
maksızm sulh ve sükûn içinde yaşamaktır. Bu
nunla beraber, memleketin, demokratik düzenin, 
Cumhuriyetin bekası tehlikelerle karşılaştığı za
man, sıkıyönetime başvurmanın zorunlu olduğu
nu da kabul etmek lâzımdır. 

İmzalamış olduğumuz protokolde, «Koalisyon 
Hükümeti Türkiye'nin sıkıyönetimsiz de huzur, 
güven içinde yaşayabilmesi için gerekli idarî ted
birleri bir an önce tamamlamaya gayret edecek
tir.» denmiştir. Bu suretle amacın, Türkiye'yi 
sıkıyönetimsiz idare edebilmenin şartlarını ya
ratmaya çalışmak olduğu açıkça belirtilmiştir. 
Nitekim Hükümet programımızda da, anarşik ve 
yıkıcı faaliyetlerle mücadelenin ortaya koyduğu 
gerçeklerin ışığı altında, devletin bekası, huzu
run, asayişin sağlanması için güçlü ve etkili bir 
idarenin mevcudiyetini zorunlu saymaktayız. 
Böylece, «memleketimizin sıkıyönetim kaldırıl
dıktan sonra da huzur ve sükûn içinde yaşama
sının sağlanacağı inancındayız» demekle, bu ama
ca, yani sıkıyönetimsiz idarenin şartlarını ger
çekleştirmeye yöneldiğimiz ayrıca dile getirilmişe 
tir. 

Bütün bunlara zamimeten, Hükümet Prog
ramının Yüce meclislerde müzakeresi sırasın
da ; şahsen, sıkıyönetimin biran önce kalkma
sını arzuladığımı, ancak bunun her karar anın
daki şartlara bağlı olduğunu ifade etmiş, bu
nunla beraber, bu şartlar hakkında önceden 
teminat vermek mümkün olimaduğı için, prog
ramımızda sadece arzumuzu ifade ettiğimizi, 
fakat kesin tarih veremediğimizi belirtmiş-
tim. 

.Muhterem üyeler, sıkıyönetimin devam ve
ya kaldırılmasının ne şekilde kararlaştırıldığı. 
hepinizin malûmudur. Her iki aylık sıkıyöne
tim süresinin sonuna gelindikte, güvenlik ma
kamlarımız, memleketimizin içinde bulundu
ğu ariz aniik bir değerlendirmesini yaparlar. 
Bu değerlendirme, Millî Güvenlik Kurulunda 
etraflı bir tetkike ta'bi tutulur; varılan so
nuç, 'bir tavsiye kararı halinde Bakanlar Ku
ruluna gelir. Nihaî değerlendirmeyi yapan 
Bakanlar Kurulu da, yeniden uzatma gereki
yorsa, konuyu tasvip için Yüce meiclislere ge
tirir; karar, Yüce meclislerindir. 
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Binaenaleyh, uzatma zamanı gelmeden, sı
kıyönetimin uzatılacağı veya kaldırılacağa hu
susunda bir vaatte bulunmak zannımca müm
kün değildir. Hükümetçe ve bütün idare ci-
hazımızca, kaldırma şartlarını gerçekleştirmek 
için gayret sarfedilmektedir. Nitekim, bu şe
kildeki gayretler neticesinde 11 ilde ilân edil
miş olan sıkıyönetim iki kademede 7 ile indi
rilmiştir ve bu kere önünüze getirdiğimiz Hü
kümet kararı tasvip görürse 4'e inecektir. 

iSaym üyeler, bu münasebetle bir defa da
ha belirtmek isterim ki, sııkıyönetim bir Ana
yasa müessesesidir ve Anayasanın teminatı al
tında, kanunlarına göre işler. Bir Anayasa mü
essesesi olan sıkıyönetim konusunda mübalâ
ğalı iddialarda bulunmak kimsenin yararı
na değildir. Bir kanun müessesesi olan sıkı
yönetim, vatandaşların kanunlar çerçevesin
de cereyan eden fa aliye tilerini gölgelemez. Her 
insaf sahibi 67 vilâyetten müteşekkil Türki
ye'mizde, sıkıyönetimin son defa indirilmesi 
tasarlanan il sayısı toplamının takriben 1/16'ya 
düştüğünü görecek ve bu vakıayı g-ereği gibi 
değerlendirecektir kanaatindeyiz. 

'Sıkıyönetimin ilânı esnasında karşılaştığı
mız tehlike malûmdur. Bu tehlikeyi bertaraf 
etmek için sarfedilen bütün gayretlere rağ-
nen, paıiâmanter demokratik rejıime mütevec
cih faaliyetlerin sonu tam olarak alınamamış
tır. Dileğimiz, bu amaca biran evvel ulaşmak-
tıır. 

Bir partimizin sayın sözcüsü, Avrupa Kon
seyine temas etmek suretiyle Dışişleri Bakan
lığımız hakkında bâzı mütalâalar serdetmiş-
lerdir. 

Muhterem üyelerin bildiği üzere, Avrupa 
Konseyi başlıca iki organdan müteşekkildir. 
Bunlardan biri, Bakanlar Komitesi, diğeri ise 
Danışma Meclisidir. Avrupa Konseyi statüsü
ne göre, bu iki organın ayrı ayrı ve 'bâzı hal
lerde müşterek yetkileri vardır. 17 devletin 
temsil edildiği Bakanlar Komitesinde, son top
lantı) da dâhil, dolaylı veya dolaysız Türkiye 
hakkında hiçıbir tenkit vukübulmamıştır. Ke
za, 17 Avrupa devleti hükümetlerinden hiçbiri 
tarafından herhangi bir eleştiri yapılmamış
tır. Hattâ Avam Kamarasında bir işçi millet
vekili tarafından yapılan eleştirilere ingiliz 
Hükümeti Devlet Bakanı Anthony Royle tara

fından verilen cevaptan, memleketimizdeki 
durumun dost hükümetlerce gereği gibi de
ğerlendirildiği ve bizi, demokrasimizi koru
mak hususundaki gayretlerimizde, destekledik
leri açıkça görülmektedir. 

Danışma Meclisine gelince; muhafazakâr, 
işçi, sosyalist, liberal, hıırıstiyan demokrat, 
ilâhiri.. Çeşitli partilerin mensuplarından te-
ışekikül eden ve 140 küsur üyesi 'bulunan bu 
meclisin son toplantısında sadece iki üye Tür
kiye'yi eleştirmiştir. Bunlara da, aynı meclis
te üye bulunan parlâmanterlerimizce gerekli 
cevaplar verilmiş ve açıklamalar yapılmıştır. 

Devletimizin, bir millet hayatının iktisat
tan teknolojiye, siyasetten kültüre kadar ya
yılan 'bütün dış ilişkilerini ve menfaatlerini 
her alanda koruyan, değerlendiren ve ancak 
500 kişilik bir diplomat kadrosu ile bütün bun
ları ifa eden hariciyemiz, hatibin 'bahsettikle
ri konuda da, özellikle, konsey üyesi 16 mem
lekette ve genellikle bütün dünya ülkelerinde 
Hükümet üyeleriyle, meclis üyeleriyle, basın 
ve yayını mensuplarıyle devamlı temas sağ
layarak, gerekli izahları, ikazları ve teşeb
büsleri yaparak memleketimizin hukukunu, 
menfaatini ve tanıtılmasını cansiperane dene
cek bir gayretle yerine getirmektedir. 

Sayın sözcü şundan emin olsunlar ki, ımem-
leketimizin içişlerine müdahale anlamına ge
lebilecek her türlü teşebbüs tarafımızdan der
hal ve kesinlikle reddedilecektir. («Bravo:» ses
leri) 

Millî hukukumuzda ve millî haysiyetimizde 
en büyük titizlik şiarımızdır; hoşgörü katiyen 
söz konusu olamaz. 

Takdir Yüce Mecîıisihizindir. 

Bu münasebetle hepinizi saygı ile selâm-
lariim. (A. P. ve C. G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına.. 
AHMET DUİRAKOĞLU (Sivas Milletvekili) 

— Vazgeçtik 
BAŞKAN — Peki efendim. 
C. G. P. Grubu adına Sayın Yıldız. 

•M. SALİH YILDIZ (Van Milletvekili) — 
A. P. konuşacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın -Seyfi Öztürk, A. P. Gru
bu adına, buyurunuz efendim. 

(A. P. sıralarından alkışlar) 



T. B. M. M. B : 17 24 . 5 . 1973 O : 1 

A. P. GRUBU ADINA SEYFİ ÖZTÜEK 
(Eskişehir Milletvekil'i) — Sayın Başkan, 'muh
terem arkadaşlarım; 

Müzakerelerin son safhasına geldiğimiz şu 
anda, A. P. grubu adıma, bâzı hususları cevap
landırmak, bâzı gerçekleri tarihin zabtına tes
cil ettirmek maksadıyle kısa bir konuşma yap
mak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, C. H. P. adına ko
nuşan Sayın Sözcü, tartışılan konuyu mecra
sından çıkardı. Sıikıyönetim konusunu tar
tışıyoruz, müzakere ediyoruz; uzatalım mı uzat
mayalım mı?.. Fikirler muhterem; ama bu ko
nu görüşülürken, Cumhurbaşkanı! seçiminden 
Maden Kanununa, Maden Kanunundan yaban
cı sermayeye kadar meseleler yayıldı ve 'bir 
çok haksız, mesnetsiz, gerçek dışı iddialar da 
ortaya kondu. 

Şüphesiz, bunların yeri geldikçe cevapla
rını vermeye devam edeceğiz. Ama bâzı hu
suslar var ki, bunlar A. P.'nin meselesi olmak
tan öteye, millî birlik ve beraberlik bakımın
dan, Yüce Meclisin millî hüviyeti bakımından 
topyekûn Meclisi ve milleti ilgilendiren bir 
meseledir. Ben buradan başlayacağım işe. 

C. H. P. sayın sözcüsü sıkıyönetimden şi
kâyet etti; susundan şikâyet etti, busundan şi
kâyet etti. Bunları dinledim; ama insaf etsin
ler, bu konuşmaları içerisinde sıkıyönetimin 
ilânına sebobolan 'olayların hiç binişimden şikâ
yetçi olmadılar. Olur mu "böyle şey?.. Neden 
banlka soygunlarından bahsetmezsiniz? Adam 
öldürmelerden, adam kaçırmalardan, uçak 
kaçırmalardan, sabotajlardan, memleketin sar
sılan huzurundan, milletin ıstırabından, yok
sulluğa garkolmasmdan, işsizliğinden, hayat 
pahalılığından, fukaralığından; bütün bunla
rın sebebi olarak memleketin iktisadî istik
rarının bozulmasından ve bunun altında da 
anarşi tahrikçiliğinin mevcudolduğundan ne
den bahsetmezsiniz? Bu millî mesele arka
daşlar: Bu meselede vuzuha varmamız lâzım. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Şimdi anarşinin neresindeyiz? 

Değerli arkadaşlarım, anarşinin kim nere
sinde olduğunu, burada haliyle, etvarıyle gös
teriyor. Burada Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Genel Başkanı konuştu, arkadan bir feryat 
duydunuz. (C. H. P. sıralarından bir üyenin 

anlaşılamayan müdahalesi.) Dokunursunuz, 
ses geliyor; cevabını alıyor. Dankert bir ta
rafta, başka sesler burada. (A. P. şuraların
dan «Bravo:» sesleri) Olmaz böyle şey. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Efendim, 12 Mart öncesi Hükümet... İnsaf 
ediniz arkadaşlar... Temiz yürekli, vatanse
ver her vatandaş cereyan eden olaylara doğ
ru teşhis koymuştur. Bundan sonraki yanlış, 
teşhisler, hususi kasta dayanır. Hususi kast, 
sahibine aittir; yarar getirmez, zarar getirir. 
Millet teşhisini koymuşıtur. 12 Mart öncesi hü
kümetler şöyle oldu, böyle oldu... Geçti bu hi
kâyeler, geçti bu şikâyetler. Bugün 12 Mart 
sonrası neler olduğu da görüldü. Bugün yine 
banka soyuldu arkadaşlar, bugün yine ban
ka soyuldu. 

Muharikleri belli oldu, müşevvikleri belli 
oldu, suçlular çıktı, manevî suçlular meyda
na çıktı. Şimdi bu suçluları kurtarmak için 
çaba var yurdun içinde ve dışında. Efendim, 
fikir suçluları imiş, siyasî suçlularmıi}. 

Değerli arkadaşlarım, Jandarma Genel 
Komutanına silâh tevcih eden elin arkasın
daki f ail-î hakiki «Bu düzen değişmelidir» di
yendir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
«Bu düzen yıkılmalıdır» diyendir. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) Doğa 
Kanunu» diyendir. (A. P. sıralarımdan «Bravo» 
sesleri ve alkışlar.) Türk gençliğini bölerek 
anarşiye itendir. Marks'çı, Lenin'ei birtakım 
ideolojik eylemleri bu kürsülerde müdafaa 
edenlerdir. Başka suçlu ne arıyoruz? (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

Gerekçe aranıyor. Neye gerekçe arıyoruz 
arkadaşlar? Er Mevlüt'ü şehit eden katile ge
rekçe arıyoruz, ecnebiyi öldürene gerekçe arı
yoruz, bankayı soyana gerekçe arıyorlar. Ar
kadaşlar, ihanete gerekçe olmaz; ihanet, iha
nettir, Memlekete ihanet edene gerekçe ara
mayın. Efendim, sosyo - ekonomik mesele hal-
loktıamış da, düzen bozukmuş da ondan oluyor
muş bunlar. Bunlar safsata. Bunları, cezala
rını tahfif ettirmek için maznunlar mahkeme
de söylüyorlar. Bırakın vatan hainlerinin mü
dafaasını, mâkul bir fikirmiş yibi buraya ka-
cter getirtmeyiniz. Bunlar millî meselemiz, A. 
P.'nin meselesi değil; Meclisin meselesi. Ve mil
let bunu bütünü ile görecektir arkadaşlar. 
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Efendim, bir de Büyük Atatürk'ün inkârı 
ve istismarı meselesi: Biz Atatürklüyüz, siz 
susunuz. «Biz ilericiyiz, siz tutucusunuz...» 

İMuhterem arkadaşlarım, G. H. P. reddi mi
rasta bulundu; «Tarihî parti diyor. Tarihle 
alâkanızı kesitiniz bir defa; reddi miras. Ben 
söylemiyorum, o partiyi karan eski Genel Baş
kanınızın, iSaym inönü'nün, tarihî sözü. C. H. 
P. yönünü, yörüngesini değiştirmiştir. Yeni 
taJbana gideceksiniz, yeni tabanınız var mıdır, 
yok mudur; ne derece kaygandır, sağlamdır, 
bilmem; ama Türkiye işçi Partisine .doğru kay
dığınız vakıadır. (A. P. sıralarından «Bravo;» 
sesleri ve alkışlar) 

.Efendim, Genel Başkanları ifade ettiler, 
Sayın Eeevit; «Atatürk, halka inemedi. Alt
yapı devrimlerini tamamlayamadı. Altyapı dev
rimlerini yapacak biziz.,» diyor. E., sayın söz
cü ile Sayın Genel Başkan çelişiyor. 

HÜDAİ OBıAL (Denizli Milletvekili) — O 
senin hüsnü kuruntun, 

.SEYFt ÖZTÜRK (Devamla) — Bu parti 
nasıl Atatürk'çü olur? 

Miulhterem arkadaşlar, artık, oyunun ör-
ıfcüsü kalktı. Oyun açık oynanıyor. TRT Ka
nunu buraya gelir, karşısına çıkılır. Niçin? 
TRT'de çöreklenmiş bir avuç anarşisti hima
ye etmek için. Dernekler Kanunu 'gelir, kar
şısına çıkılır. Niçin? Dernekler, siyasî mak
sada âlet edilmeli, eyleme itilmeli, birtakım 
yan kuruluşlarla belli (hedefe yönelme imkân
ları açık kalmalıdır. 

HÜDAÎ ORİAL (Denizli Milletvekili) — Nu
rettin Ok'un odasında söylediklerinizi hatır
larsınız herhalde. 

,SEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gelir, karşı çı
kılır. Aıikadaşlar, bunlar hürriyetlerin kısıt
lanması ile ilgili kanunlar değil; bunlar, hür
riyetleri suiistimal1' etmek isteyeni, kasıtlı ha
reket etmek isteyen, rejimi yıkmak isteyen
lerin suiniyetli davranışlarını önleyen huku
kî tedbirler manzumesi. Sıkıyönetim Kanun
larının hepsine karşı çıkılır. Devlet Güvenlik 
mahkemesinin kuruluş kanununa karşı çıkı
lır. Anayasanın bütün değişikliklerine evet, 
denir, meydanlarda karışı imiş gibi gösteril
meye çalışılır. 

Soruyorum arkadaşlar, Devletin güçlenme
sinden yana mısınız, yoksa Devletin güçsüz ha-

de kalmasını, ideolojik bâzı düşüncelerin Dev
lete (Maazallah) hâkim olmasını isteyen ta
raftan yana mısınız? Onu bilelim. 

Şimdi, sayın arkadaşlarım; Cumhurbaşkanı!, 
Maden Kanununu veto etmiş. Bunun üzerinde 
de mütalâa yürüttü söz'cü ve C. H. P. sanki 
haklı çıkmış gibi bir Anayasa müessesesi ha
line gelmiş bir hak. Sayın Cumhurbaşkanı bu 
hakkını kullanmış. Meclise gelir, Mecliste tar
tışılır, müzakere edilir, hakkını kullanır. Her 
hak, hürmet ve itibar görür. Bunu C. H. P.'nin 
bir zaferi imiş gibi takdim etmeye lüzum yok. 

Bir defa, yabancı sermaye meselesi üzerin
de hiçbir sağlam görüşünüz olmamıştır, ikti
darınız zamanında başka türlüdür, muhale
fetiniz zamanında başka türlüdür; anarşinin 
sokakta gezdiği zaman yabancı sermaye gö
rüşünüz başkadır. Istanibul Köprüsüne kadar, 
bir «Köprüye hayır» kamyanyasıına gelindi, 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Yabancı 
sermaye geliyor diye o köprüyü yıktırmaya 
kalkmıştır bâzı zevat. Yabancı sermayeye düş
mandırlar; ama yabancı ideolojiye düşman de
ğildirler. (A. P. sıralarından «Bravo:» sesleri ve 
alkışlar) 

Şimdi vesikayı açıklayacağım: 1966 sene
sinde C. H. P. Genel Başkanı bir kanun tekliff 
etti. Evvelâ mevzuu açıklayayım: Hü
kümetler, yabancı neşriyatın; kitap, mecmua, 
broşürün ülkeye girmesi anında bir yetkiye 
sahipler. Eğer, Bakanlar Kurulu o kitapların 
ülkeye _ girmesini yasaklarsa, giremez. Girmiş
se, Basın Kanununun 31 nci maddesine göre 
toplatır. Hükümetin bu hakkını elinden al
dırmak ve serbestçe yabancı kitapların ülke
ye girmesini it emin etmek için C. II. P. Genel 
Başkanı teklifte bulundu, reddettirmek için 
ben gayret ettim, karşısına çıktım Hükümet 
adına, 

Demek ki yabancı sermayeye karşısınız; 
ama yabancı kitapların, yabancı ideolojileri 
o yoldan Türkiye'ye sokmasına da karşı değil
siniz. Bunu da tespit etmemiz lâzım. 

Senatoda, Kanun müzakere edilmemiş.. 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— Ettirmediniz. 

,SEYFl ÖZTÜRK (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu da Anayasanın emri. Anaya
saya göre, Senatoda muayyen sürede kanun-
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lar müzakere edilmez ise, Meclisten çıktığı şek
li ile kanunlaşır. Bu, yalnız Türkiye'ye has bir 
Anayasa hükmü değil. Fransız Anayasasında 
bunun daha açığı var; hükümetler tarafından 
kararname ile Meclise sunulmuş olan kanun 
tasarıları 60 gün zarfında müzakere edilme
diği takdirde, kanun hükmünde olur. Bunun 
Batıda örnekleri var. Bu bir yeni mesele 
değil. Bunların hepsi Anayasamın içindeki 
meseleler. Yalnız, kaideleri unutuyoruz, kai
deleri bir tarafa itiyoruz, ondan sonra da çı
kıyoruz millet iradesinden ba/hsediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, «Millet iradesini 
kabul ediyorum» demek kâfi gelmez. Millet 
iradesini kabul ettiğinizi ispatlamak lâzım. 
İşte millet iradesinin tecelli ettiği Meclis; bu 
Mecllis kanun yapacak, /bu kanunları hürmet
le karşılayacaksınız. Bu kanunların yapılma
sında gelip, muhalefet görüşünüzü koyacak
sınız, kırmızı oyunuzu vereceksiniz ve kanun
ların millet hayrına çalışmasını, Hükümet ta
rafından tatbik edilmesini de murakabe ede
ceksiniz: «Millet iradesine saygılıyız, Mecli
se gelmeyiz. Millet iradesine saygılıyız, Mec
listen kanunların çııkmasına müsaade etmeyiz. 
Eğer çıkarsa, bu kanunlar yozlaştı diye Mec
lise ve kanuna hakaret ederiz.:» Olmaz böyle 
şey, olmaz böyle şey:. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas Milletvekili) 
— Siz neye gelmiyorsunuz1? 

HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — Ek
seriyetiniz neden gelmiyor, sizi biz mi getire
ceğiz ? 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım.. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas Milletvekili) 
— Sizin devamsızlığınız kanunî mi, Anayasa
ya uyuyor mu? O hakkı Anayasadan mı alıyor
sunuz? 

HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — Si
zin kanunları biz mi çıkaracağız? Meclise (biz 
geleceğiz, siz gelmeyeceksiniz. 

ıSEYFl ÖZTÜRK (Devamla) — Nispî tem
silin özelliğinde şu vardır; nispî temsil; parti
ler düzeninde iktidar ve muhalefetlere haklar 
ve görevler, sorumluluklar yüklemiştir. Aksi 
halde, majöriter sisteme gideriz, ekseriyet sis
temine. Madem ki, muhalefet olacak burada, bu
rada iktidar , da olacak, muhalefet vazifesini 
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yapacaJk, iktidar vazifesini yapacak. Meclise 
.gelmemek vazife yapmak değildir, millet hakla
rını ters yüz çevirmektir, ödeneğinizi almaya 
hakkiniz yoktur, helâl değildir; yolluğunuzu 
almaya hakkınız yoktur, helâl değildir. Helâl 
ve haramı birbirine karıştırmayın. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

Kendileri ilerici, (ıçok affedersiniz) kendi
leri ilerici; Adalet Partisi tutucu ve gerici. 
Kim Adalet Partisi? Değerli arkadaşlarım, 
Adalet Partisi kim? 

Adalet Partisi, Türk Milletinin büyük ekse
riyetini temsil eden bir parti. Bu partiye «tu
tucu» dediniz mi, seçmene «tutucu» demiş olur
sunuz; millete tutucu demiş olursunuz. E, tutu
cu milletten, tutucu seçmenden hangi yüzle rey 
alıp buraya geleceksiniz ? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) Anlıyorum ki, Cumhuriyet 
Halk Partisi 1973'te seçilmesi için iflâs beyan
namesini manifesto haline getirmiştir. 

iSaygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar ve «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergeleri 
gelmiştir. Zatı hakkında taarruz vâki olan ve
yahut ileriye sürdüğü mütalâa hilâfında kendi
sine bir fikir isnat .olunan mebus, bu hususta 
her zaman söz istemek hakkını haizdir. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletve
kili) — Sayın Başkan, Grubumuzu. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâliniz konuşma
dığınıza göre aykırı bir fikriniz bahis 'konusu 
değil. (C. H. P. sıralarından «Olur mu» sesleri.) 
Bir dakika efendim, bir dakika; konuşulan söz
lerde de bir sataşma değil.. (C. H. P. sıraların
dan «Aaa..» sesleri.) 

Bir dakika efendim, rica ederim efendim, 
şimdiki konuşmayı Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi hatibinin, tutuculuk ve birçok şekli ile 
Adalet Partisini izah şekline verilmiş olan ce
vaplar hududu içinde mütalâa etmek gerekir. 
Başkanlık da böyle mütalâa ediyor. Bir sataş
ma yok. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) 
— İzin verir misiniz, yerimden gerekçesini arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, yerinizden. Yalnız, 
bu şekildeki bir teamülü Meclisimizde kurma
mız lâzımgeliyor inancındayım. Bir siyasî par
tinin sözcüsü bir -siyasî partiye «tutucu» deyi-
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mini kullanırsa; öbürünün de, «ilerici, düzen 
ıdeğiştiriei demesini gayet normal karşılamak 
ve bunu bir siyasî parti sözcüsünün diğer bir 
siyasî parti sözcüsüne sataşması olarak mütalâa 
etmemek lâzımgelir kanısındayım. 

Buyurun. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) 

— Efenim, müsaade ederseniz, Sayın Adalet 
Partisi sözcüsü yalnız, bugün konuşan grup 
ısözcümüzün sözlerindeki bâzı fikirleri tahrif 
ederek cevap vermiş değildir; aynı zamanda 
Cumhuriyet Halk Partisinin tutumunu, ilkele
rini ve bâzı sözlerini tahrif etmiştir, bunlara 
değişik anlamlar vermiştir. Ben münhasıran 
Ibunları cevaplandırmak üzere İçtüzüğün tanı
dığı hakka göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, İçtüzüğümüzün 
95 nci maddesine göre söz isteyebilmek için, me
selenin bu Birleşimde söylenmiş olan sözlerden 
mütevellit ileriye sürülmesi lâzımıgelir. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) 
— Efendim, bu Birleşimde. 

BAŞKAN — Bendeniz, zatıâliniz konuşma
dığınıza göre, sözlerinizin yanlış izah edildiği 
inancı içinde değilim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) 
— Sayın Başkan, bir kaç defa.. 

BAŞKAN — Sözcünüze ve Partinize de bir 
sataşma vâki olduğuna inanmıyorum. Direni-
yorsanız, oylayayım efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) 
«Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı.» di
yerek hitapta bulundular. Bunlar tutanaklarda 
vardır. 

BAŞKAN — «'Genel Başkanı» tâbiri kullan
mak ı efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) 
— Kullandılar efendim, lütfen tutanakları ge
tirtiniz. 

BAŞKAN — Çok dikkat ettim, zatıâlinizden 
acaJba bahsedecek mi diye; ama bu anlamda de-
ğü. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) 
— Efendim, bir kaç defa «Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı dediki» diye ifadede bu
lundular. 

BAŞKAN — Pek tabiî, Adalet Partisi Ge
nel Başkanı da dendi efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) 
— Sayın eski Jandarma Genel Kumandanına 
ateş edenlerin ardındaki elin bile; «düzen de
ğişmelidir» diyenler olduğunu söylediler. Bütün 
ibunlar, maksatlar açıktır. Lütfen, İçtüzükte ba
na tanınan hakkı veriniz. 

BAŞKAN — Ben sataşma kabul etmiyo
rum efendim. Direndiğiniz takdirde oya arz ede
ceğim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) 
— Israr ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit kendisine ve 
grubuna sataşılmış olduğunu iddia etmektedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Sataş
mayı kabul edenler... Etmeyenler... KaJbul edil
memiştir. (O. H. P. sıralarından «Bravo, teb
rik ederiz» sesleri, alkışlar.) 

MıBHlMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu 
Milletvekili) — Millî iradeniz bu. 

BAŞKAN •— Kifayeti müzakere önergele
rini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu üzerindeki müzakereler ile Heyeti 

Umumiye tenevvür etmiştir. Kifayeti müzakere
nin oylanmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Orhan Cemal Fersoy 

TURGUT TOPALO&LU (Adana Milletve
kili) — Aleyhinde. 

BAŞKAN —• Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grubu adına Sayın Turgut Tıopaloğlu, buyurun. 

C. G. P. GRUBU ADINA TURGUT TOPAL-
OĞLU (Adana Milletvekili) — Değerli millet
vekilleri, çok önemli bir konuyu görüşmekte
yiz. Sıkıyönetimin uzatılması aleyhinde bulu
nanlar vardır. Sıkıyönetimin uzatılmasını ge
rektiren nedenler vardır. 

Bu meselelerin daha açık ve seçik vuzuha 
kavuşması ve sıkıyönetimin uzatılması aleyhin
de bulunanların alacakları bâzı cevaplar için 
yeterlik önergesinin aleyhinde oy kullanmanızı 
ısaygıyle arz ederim. 

BAŞKAN — Müzakereler bitmiş bulunmak
tadır. 

26 . 5 . 1973 tarihinden itibaren.. 
AHMET DURAKOĞLU (ıSivas Milletvekili) 

— Yeterlik önergesini oylamadınız. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesini 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler... KaJbul edilmiştir. 
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Adana, Hatay ve Kocaeli illeri hariç; İstan
bul, Ankara, Diyarbakır ve Siirt illerinde 
26 . 5 . 1973 tarihinden itibaren iki ay süre 
ile sıkıyönetimin uzatılması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Soruşturma talepleri vardır, okutuyorum. 

2. — Konya Milletvekili Sadi Koça§'m, adı
nın afyon kaçakçılğına karıştığına dair haber
lerin ve iddianın aydınlığa kavuşturulması ba
kımından Ana/yasanın 90 ve T. B. M. M. Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci "maddesi uya
rınca eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı olan kendisi hakkında bir Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesi. (9/25) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın Sadi 
Koç aş tarafından verilmiş olan önergeyi okutu
yorum. 

7 . 12 . 1972 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
5 ve 6 Aralık 1972 günü «Yeni İstanbul» 

Gazeteleri, bir Alman Gazetesine atfen, afyon 
kaçakçılığına bâzı Türk Parlâmento üyelerinin 
ve bir Başbakan Yardımcısının adı karıştığını 
yayınladı. 

Gazeteciler aynı gün konuyu benden sordu
lar. Haberin gayricicldîliği karşısında ilgilen
mek gereğini dahi duymamıştım. 

Bugün adı geçen Alman Gazetesinin ismen 
benden bahsettiğini Bayın ıSenatör Mehmet 
Ünal'dı'dan öğrendim. 

Parlâmento üyeleri hakkında bu konuda za
man zaman dedikodu niteliğinde yayılan halber 
ve isnatlar basma kadar intikal ediyordu. An
cak bu defa, konu, yabancı bir gazetede ve Baş
bakan Yardımcısı olarak adım verilerek yazıl
mıştır. 

Parlâmento üyelerini de zan altında bırakan 
bu iddia, sabit olduğu takdirde, adından bah
sedilen Başbakan Yardımcısı hakkında T. C. K. 
240 ncı maddesinin tatbiki gerekir. 

Bizim Devlet ve haysiyet anlayışımız, gerçek
le ilgisi olmasa, ciddî olmasa dahi, öyle ibir is
tinat karşısında susmaya müsait değildir. 

Bu durum karşısında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Soruşturması 

açılması ve iddianın aydınlığa kavuşturulma
sını arz ve teklif ederim. 

iSadi Koçaş 
Konya Milletvekili 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylamaya 
arz etmeden evvel Genel Kuruldan bir karar al
mak mecburiyeti var. 

Hazırlık soruşturma önergeleri gündemimiz
de uzun aylardan beri yer almaktadır. Birle
şik toplantımızın, münhasıran bu hazırlık so
ruşturma önergelerinin okunup karara bağla-
nıncaya kadar devamı hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ıSaym Sadi Koçaş tarafından verilmiş Mec
lis soruşturması açılması önergesi okunmuş bu
lunmaktadır. 

Bakanlığı zamanında afyon kaçakçılığına 
isminin karıştığına dair halber ve iddiaların 
aydınlığa kavuşturulması için eski Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş hak
kında Anayasanın 90 ncı maddesi gereğince 
Meclis soruşturması açılmasının gerekli olup ol
madığını incelemekle görevli T. B. M. M. soruş
turma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurul
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İlgili Bakanın, üye seçimi tarihinden itiba
ren 15 gün içinde yazılı görüşünü Komisyona 
bildirmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Adana Milletvekili Ali Rıza Crüllüoğ-
lu'nun, üreticinin ürünlerinin ve tarımla uğra
şanların emeğini değerlendirmek için gereken 
tedbirleri almamak suretiyle Anayasanın 52 nci 
maddesini ihlal ettiği iddiasıyle Ticaret eski Ba
kanı Naim Talû hakkında Anayasanın 90 ncı ve 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 nci maddesi uyarınca bir'Meclis soruşturma
sı açılmasına dair önergesi. (9/26) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Ali 
Rıza Güllüoğlu tarafından verilmiş bir hazır
lık soruşturma önergesi vardır, okutuyorum. 
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T. B; M. M. Birleşik Toplantı Başkanlığına 
T. C. Ziraat Bankasından ve Tarım Kredi 

Kooperatiflerinden hakkı olan krediyi alama
yan, ürününü idrak edebilmek için bankalar va-
sıtasıyle fırsatçılara soydurulan ve her türlü üre
tim girdilerini pahalıya satmalan pamuk üreti
cileri ürünlerini önceki senelere kıyasla daha pa
halıya maletmişlerdir. Bu sene üretici az bir 
kâr sağlayabilecek fiyata ürününü satamadığı 
gibi maliyetine ve hattâ maliyet fiyatının da al
tında ürününü satmak mecburiyetinde kalmış
tır. 

Eğer Ticaret Bakanlığı pamuğu idrak mevsi
minden önce alıcı dış pazarlar ile teknik ve ti
carî konularda sürekli temasta bulunulmasını 
temin ve denetlemiş olsa idi, pamuk ürünü lihra-
caatmda ilerleme sağlanabilir ve üreticinin ürü
nü değer pahasına bir fiyatla satılabilirdi. Nite
kim, üretici ürününü pamuk idrak mevsiminin 
sonu olan 15 Kasıma kadar kilosu 250 kuruştan 
350 kuruşa kadar değişen fiyatla sattıktan he
men sonra yani üreticinin elinden ürünü çıktık
tan sonra pamuk fiyatı 400 - 420 kuruşa yüksel
miştir. 

Ticaret Bakanlığı üretici kârı ile ihracatçı ve 
sanayici kârı arasındaki nispetsizliğe seyirci kal
mıştır. 

Üretici ürününü maliyet fiyatına ve hattâ 
zararına satarken ihracatçı ve sanayici fahiş kâr 
sağlamaktadır. Hal böyle olduğu halde pamu
ğa değer pahasına yakın bir taban fiyatı tespit 
etmeyen Ticaret Bakanlığı ihracatçıya prim ver
mek gibi aldatıcı üreticiye hiçbir şey kazandır
mayan yine ihracatçıya üretici sırtından hak et
mediği ve Anayasamıza açıktan açığa ters düşen 
sosyal adalet ilkeleriyle bağdaşmayan açıktan 
bağışta bulunulmaktadır. Sosyal adalet ve hu
kuk düzenini getiren Anayasamıza göre prim 
aracıya değil, ürünü alın teri dökerek üretene 
verilir. 

Pamuğun maliyeti her geçen sene anormal 
bir şekilde artmaktadır. Sunî gübre, araç ve 
gereçlerin fiyatları geçen seneye nispetle % 50 -
80 artmıştır. Her gün artan hayat pahalılığı 
karşısından geçinemez durumda bulunan tarım 
işçilerinin de üretleri artmıştır ve bu artış nor
maldir. Bütün bu girdilerdeki fiyat artışlarının 
yükünü ve ıstırabını ise, yine üretici çekmekte
dir. Pamuk taban fiyatının yükseltilmemesi 
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için ısrar eden Sayın Ticaret^Bakam üreticinin 
girdi fiyatlarındaki artışta aynı hassasiyeti gös
termemiştir. Tarım girdilerini imâl eden sana
yici ve ithalâtçıların fahiş kâr sağlamalarına bi
gâne kalındığı müddetçe üretici elbetteki paha
lıya idrak ettiği ürününden zarar etmemek için 
değer taban fiyatı isteyecektir. Bugünkü rayiç 
fiyatlara göre bir kere daha iyice anlaşılmıştır 
ki, pamuğun değer taban fiyatının Ticaret Ba
kanlığının tespit ettiği gibi 350 kuruş olmayıp 
asgari 380 - 390 kuruş olması gerekirdi. 

Reform Hükümeti iddiasında olan Melen Hü
kümetinin Sayın Ticaret Bakanı eğer samimî 
olarak konunun üzerine eğilmiş olsa idi. Üreti
ciyi ezen ve yoksullaştırmaya mahkûm eden ve 
diğer taraftan ihracatçıya ve sanayiciye fahiş 
kâr sağlayan pamuk taban fiyatını mâkul bir 
seviyeye çıkartabilirdi. Bugüne kadar Meclis 
kürsülerinden bu konuda yapılan uyarmalara yi
ne Yüce Milletin temsilcileri tarafından basma 
verilen demeçler ve heyetler halinde yapılan 
müracaatlar ve görüşmeler hiçbir müspet netice 
vermemiştir. 

Bütün bu arz ettiğimiz nedenlerle ve Anaya
samızın âmir hükmü olan 52 nci maddesine göre 
üreticinin ürünlerini ve tarımla uğraşanların 
emeğini değerlendirmek için gerekli tedbirlerin 
alınması iktiza ettiği halde Anayasanın bu âmir 
hükmünü açıktan ihlâl ile pamuk taban fiyatı
nın artırılmasında ısrar ederek; 

a) Pamuk üreticisinin, özellikle küçük ve 
orta sınıf üreticinin yoksullaşmasına, 

b) Toplam ihracatımızın 1/3'ni ve Ortak 
Pazar içinde rekabete dayanıklı tekstil sanayii-
imizin hammaddesini teşkil eden pamuk üre
timinin gelecek senelerde düşmesine, 

c) Pamuk üretimi sahasındaki büyük iş gü
cü istihdamının azalmasına, 

d) Ve tüm yurt ekonomisinin sarsılmasına 
sebebolacak Sayın Ticaret Bakanı Naim Talû 
hakkında T. Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine istinaden Anayasanın 90 ncı ve 
T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi gereğince Meclis soruşturması 
açılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Adana Milletvekili 
Ali Rıza Güllüoğlu 
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BAŞKAN — Sayın Güllüoğlu'nun Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu kurulmasına mütedair 

olan önergesi Genel Kurula arz edilmiştir. Üç 
husus hakkında karar alacağız. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üye
den kurulması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon çalışma süresinin üye seçim tari
hinden başlaması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İlgili bakanın üye seçim tarihinden itibaren 
15 gün içinde yazılı görüşünü Komisyona bil
dirmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Bolu Milletvekili Halil İbr'ahim Cop'un, 
Parlamenterin Anayasa teminatı altındaki hak
kının kullanılmasına müdahalede bulunan me
murlarını cezalandırmamak suretiyle eylemi
nin T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı maddeleri
ne uyduğu iddiasıyle Orman eski Bakanı Selâ-
hattin İnal hakkında Anayasanın 90 ve T.B.M.M. 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına da
ir önergesi. (9/27) 

BAŞKAN — Bolu Milletvekili Sayın Halil 
İbrahim Cop tarafından verilmiş Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu kurulmasına mütedair bir 
önergesi vardır, okutuyorum. 

10 . 4 . 1973 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 

Bilindiği üzere; Anayamızm 5 nci maddesi, 
yasama yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne vermiştir. Bu yetki Yüce Meclislerimiz üye
lerinin Parlâmento içi görev ve faaliyetlerkıde 
ifadesini bulmaktadır. Parlamenterlerin Meclis 
içiin faaliyetlerinin her türlü düşünce, tes'ir ve 
baslkıdan masun oilmam gereğiyle de, Anayasa
mızın 79 ncu maddesi Parlamenterlerin Meclis 
çalışmalarındaki düşüncelerinden sorumlu tu
tulamayacaklarını hüküm altına almıştır. 

Bilinen bu gerçek muvacehesinde Parlamen
terin Meclis içi çalışmalarındaki sorumsuz
luğu konusunda, Hükümet üyelerinin de anla
yışlı, titiz ve hassas bir düşünce ve tatbikat için
de olması lâzım ve zarurî iken : 

Millet Meclisimizin 11 . 12 . 1972 &ûmı ya
pılan 17 nci Birleşiminde, gündem dışı yaptı

ğım konuşima mevzuu, hükümetçe ve hususiyle 
Orman Bakanı Sayın Selahattin înal tarafın
dan hadisenin önemi nispetinde ele alınmadığı-
gibi, vazife suiistimalinde bullunullmnışıtur. 

ŞöyLekii : 11 . 12 . 1972 günü Millet Mecli
si oturumunda yaptığım konuşmada, aşağıdaki 
hususlar saralhatle ifade olunmuş ve işlenmiştir. 
(Ek : 1) Millet M.eclisi Tutanak Dergisi Cilt : 
30, Birleşim : 17) 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde-
leriınin değiştirilmesine dair tasarı, Millet Mec
lisinde 29 . 11 . 1972 günü müzakere olunur
ken, imzam bulunan bir önerge sırası gelip 
okunmadan gündem' icabı başka konulara ge-
çilmişitir. Yani önerge Meclis Umulma Heyetinin 
bilgisine sunulmamış Ve radyo tarafından da 
Meclis saati bülteninde uımuımî efkâra duyurul-
mamıştır. Hal böyle iken, bu önergeye imza 
koymam sebebiyle bir kaç gün içinde Türkiye' 
nin en uzak yerleri dahil her ıtarafından Ovman 
teşkilâtında meımur olan vazifelilerden adıima, 
hakanetamliz, tezyif edici, suç teşkil eden pek 
çok ısayıda telgraf çekilimişltîr. Bunlardan altı 
adedinin fotokopisi ilişikte takdim kılınmıştır. 
•(Ek : 2) 

Bu telgrafların ecjkiliş tarzı ve zaman imkâ
nı itibariyle bir tertip eseri olduğu hususunda 
çok ciddî olarak durulması yanında, suç teşkil 
öden telgrafların sahibi memaır'lar hakkında 
idarî tahkikat yapılması isteği ile gündem, dışı 
konuşmamı yaptığım giün 34 adet telgraf foto
kopisi Sayuı Başbakan ve Orman Bakanına bi
rer dosya halinde tarafımdan tevdi •edüıllmiişti. 

Gerçekte bir tertip eseri olmıasa bile Parla
menteri tahkir ve tezyif eden bu telgraflar mu
vacehesinde sahibi olan meraınırlar hakkında 
Parlamenterin Anayasa ile mahfuz haklarının 
korunıması yönünden ilgili bakanın ciddî ve ha
disenin önemi ile 'mütenasip bir tahkikat ve ta
kibata tevessül etımesi yerine iSaym Bakanın 
sureti ekli (Ek : 3) 27 . 12 . 1972 gün 559 sa
yılı cevabî yazısının tetkikinden anlaşılacağı 
üzere, bu işin âdeta tasvipçisi bir tutum içinde 
bulunduğu üzüntüsüyle görülmektedir. Ezcüm
le Sayın Orman Bakanı bu yazısında, evve
lâ telgraf sahiplerinin bu işi meslekî hassasi
yetle yapmış olduklarını ifade etmekle suç iş
lediklerini kaİDül etmemekte ve Parlamenterle
rin haysiyet ve şerefini bizzat kendisi de ren
cide eden bir düşünce içinde bulunmaktadır. 
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Keza, sayın bakan, yazısında, telgraf sahibi 
ımsemurlar haklkıında suçun vazife esnasında ve 
memuriyet vazifesiyle ilgili olmadığı gerekçe
siyle Memurin Kanununa göre takibat yaptırıl
masının da mümkün olmadığını beyan etmekle 
memurları Parlâimıento ve Parlamenter aleyhine 
suç işleten bir zihniyetin müdafii durumunda 
bulunmaktadır. Halbuki çekilmiş bahis konusu 
telgrafların, telgraf sahibi mamurların vazi
feleri ile ilgisi vardır. Zira bahis konusu öner
ge, memurların vazifeleri esnasında tatbikle 
mükellef oldukları Orman Kanununda' değişik
lik yapılması ile ilgili olup, bu değişikliği iste
memek, tamamen vazife şümulü içindedir. 

Diğer taraftan Sayın Orfmıan Bakanı Selâ-
halttin inal, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun hadise ile ilgili hükümlerini tatbik etme
mekle de vazife suiistimalinde bulunmuştur. 
Omrısan Bakanı, Bakanlar Kurulunun bir üyesi 
olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
tatbikle mükelleftir. Bu kanunun 7 nei maddesi 
(Memurların siyasî pa.rtiue.re üye olamayacakla
rını, herhangi bir siyasî parti veya kişinin yara
rını veya zararını hedef tutan bir davranışta 
huluna.nıayacakiarını) hüküm altına almıştır. 

Keza aynı kanunun 124 ncü maddesi, ka
nunların yasakladığı işleri yapanlara bu kanun
la tespit edilmiş olan disiplin cezalarının veril
in esini emretmektedir. Diyelim ki bakan hadi
sede Memuriin Kanununu tatbik edemiyor, fa
kat acaba kendisini 657 saydı Kanunu tatbik 
etmekten alıkoyan sebebi anlamak ımümkün bu
lunmam aktadır. işte bu noktada da, hadisede 
bakanın samimî olmadığını, hadisenin teşvikçisi 
ve tasvipçisi olduğunun ciddî bir delilidir. 

Sonuç olarak : Kanunlar ve özelliMe Dev-
lıot Memurları Kanunu, memurların yapabile
cekleri ve yapamayacakları hususları kayıt al
tına almış ve bu maksatla da disiplin cezaları 
koymuştur. Hadisede telgraf sahibi memurlar 
Ceza Kanunumuza göre suç işledikten başka, 
657 sayılı Kanunun 7 nci maddesini de ihlâl et
mişlerdir. 

Orman Bakanı Sayın Selâhattin İnal, Parlâ-
mıenterin Anayasa ile teminat altındaki -hakla
rının kullanılmasında, müdahalede bulunan, 
Parlamenteri tezyif ve tahkir eden memurlarını 
cezalandırmıamıştır. Diğer bir ifade ile cezalan
dırmak istememiştir. Böylece Anayasaya, ka

nunlara ve özellikle Memurin Muhaıkeımat ve 
657 sayılı Kanunu tatbikten kaçınmak suretiy
le vazife suiistimalinde bulunmuştur. T. C. Ka
nununun 230 ve 240 ncı maddelerini ihlâl et
miştir. 

Gerekçesini arz ve izaha çalıştığım bu sebep
limle O.rman Bakanı Sayın Selâhattin inal hak
kında Anayasamızın 90 ncı maddesine istinaden 
Meclis Soruşturması aç ılımasını dilerim. 

Saygılarımla, 
Bolu Milletvekili 

Halil ibrahim Oop 

10690 
GS. 34 - Giresun 183 71 3/12 23/10 
ELT. Halil ibrahim Cop Bolu Milletvekili 

Ankara 

Şahsî menfaatiniz uğruna Devlet ormanlarını 
peşkeş çekerek Orman Kanununun 1 nci madde
sini değiştirmek çabasında oluşunuzu meslek ca
miasının harbi bir ferdi olarak teessürle duymuş 
bulunmaktayız. Siyasî olanaklarını kaybetmiş ki
şilerin yüce Meclislere çeşitli hilelerle girmeleri
ni namuslu, vefakâr ve vatanperver Türk mille
tinin asla kabul etmeyeceğini bildirir, şerefli mes
leğimiz üzerine oynamaya kalktığınız âdi kumar 
oynamaktan vazgeçmenizi dilerim. Saygılarımla. 

Sabri Karaor Yük. Müh. Orman Başmüdür
lüğü Giresun. 

10693 
GS. 41 - Giresun 176 39 3/12 23/5 

ELT. Halil ibrahim Cop Bolu Milletvekili 
Ankara 

Orman Kanununun muvakkat birinci madde
sini değiştirmek sureti ile yurt ormanlarını peş
keş çekmek istediğinizi üzülerek öğrenmiş bulu
nuyoruz. Bu menfur teşebbüsünüzden derhal vaz
geçtiğinizi öğrenmek bizleri mutlu kılacaktır. 

Saygılarımla.. Sacit özerk Aksu Orman Böl
ge Şefi. 

09763 
GS. 22 - Giresun 159 42 3/12 23 

ELT. Sayın Halil İbrahim Cop Bolu Millet
vekili Ankara. 

Orman Kanununun 1 nci maddesini değiştir
mek suretiyle tetkiklerin meslekdışı bilirkişiler
le yaptıırtıllmasana uğraştığınız! büyük üzüntüyle 
duydum. Meslektaşlarınızın hürmetle itibarını 
bekliyorsanız milyonlarca hektar ormanı peşkeşi 
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mânasını tazammun eden bu iğrenç iddialardan 
vazgeçiniz saygılarımla. Karaosmanoğlu Giresun 

. Başmüdürü. 
10703 

GS. 49 - Giresun 168 35 3/12 23 
ELT. Halil İbrahim Cop Bolu Milletvekili 

Ankara 
Orman Kanununun murak birinci maddesini 

değiştirmek suretiyle yurt ormanlarını peşkeş 
çekmek istediğinizi esefle öğrenmiş bulunuyorum. 
Bu menfur düşüncenizden vazgeçtiğinizi görmek 
bizleri mutlu kılacaktır. Saygılarımla. Seyfettin 
Patan Hesap Kontrolörü. 

10691 
GS. 37 - Giresun 180 34 3/12 23/5 
ELT. Halil İbrahim Cop. Bolu Milletvekili 

Ankara 
Tekrar seçilebilme gayreti içinde ormanları

mızın peşkeş çekilmesi pahasına Orman Kanunu
nun birinci maddesinin değiştirilmesine dair çir-
kliln "bir-teklifte builuaumıattiıızı ©söfle kaırişıüıiyoniız. 

Saygılaıramia. Eyüp -Kuınuca Gkıeson Yol Plân
lama Mühendisi. 

10690 
GS. 38 - Giresun 179 43 3/12 23/5 
ELT. Sayın Halil ibrahim Cop Bolu Milllet-

vekili Ankara 
Mesleğimizi baltalayıcı kararlar alma gayreti 

içinde bulunduğunuzu ve Orman Kanununun bi
rimci maddecimi değiştinmıe ilslteğiınıiz sliizflierli biiır 
idialha Büyüfe Meclise 'şakacığımızı zaınjnıediiıyonsıafni'Z 
yanıldığınızı elbette göreceksiniz. Bu bilinçsiz 
hareketinizden dolayı teessürlerimi sunarım. Say
gılarımla. Aziz Yücel Personel Şef Giresun. 

T. C. 
Orman Bakanlığı 
Teftiş Kurulu 

Başkanlığı 
H. No: 559 27 . 12 . 1972 

Sayın Halil İbrahim Cop 
Bolu Milletvekili 

TBMM Ankara 
Başbakanlığa ve Devlet Bakanlığına gönderi

len ve Devlet Bakanlığınca Bakanlığıma tevdi 
olunan 11.12 .1972 tarihli dilekçeniz ve ekleri, 
Bakanlığım Müfettişi Mustafa Gökgöz'e, tetkik 
ettirilmiş ve neticede; 

1. — İnceleme ve alman ifadeler sonucu el
de leldlitan dıeîMller/e igöre, Balkanılığıım vıe Ganjei Mü

dürlük yetkilileri tarafından taşra" teşkilâtına, 
telsiz, telgraf ve telefonla yazılı veya şifahî ola
rak 6831 sayılı Kanunun muvakkat bir nokta 
maddesi ile ilgili önerge metninin bildirilmediği 
ve tepki gösterilmesi için talimat verilmediği, 

2. — Şahsınıza çekilen telgraflarda, Memu
rin Muhakematı Kanununun 2 nci maddesinde 
zikredilen suç unsurlarının bulunmadığı, gerçek
ten telgraf muhtevalarında şahsınıza yapılmış bir 
hakaret kanısı varsa bu hususun ceza hukukunun 
şahsî dava bölümü ile ilgili bulunduğu, kanaat 
ve neticesine varıldığı belirtilmiştir. 

Memurin Muhakematı Kanununun maddesi
ne göre herhangi bir memur hakkında, ancak me
muriyet vazifesinden dolayı veya vazife sırasın
da sözü edilen telgrafı çekerek suç işlediğinin sa
bit olması şartıyle tahkikat yaptırılabilmesi müm
kündür. Buna ait hiç bir delilin mevcut olmama
sı, meslekî hassasiyet, şahsî düşünce sebebiyle 
telgrafın şahsını ilgilendirir şeklinde çekilmiş ol
duğu ve telgrafta memuriyet unvanını açıklama
nın kendini tanıtmadan ibaret olabileceği kana-
atma varılmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. Selâhattin İnal 

Orman Bakanı 
BAŞKAN — Üç hususta Genel Kuruldan ka

rar istihsal edeceğim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince, Soruştur

ma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurul
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyonun çalışma süreisinin üye seçim ta
rihinden itibaren başlaması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili Bakanın üye seçim tarihinden itibaren 
15 gün içinde yazılı görüşünü komisyona bil
dirmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum, ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker'in, kanunsuz tasarruflarda bulunduğu ve bu 
tasarruflarının T. C. Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kay
naklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu hakkında 
Anayasanın 90 ve TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına dair önergesi. (9/28) 
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BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker tarafın
dan verilmiş Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergeyi okutuyorum. 

Okunan önergelerin çokluğu ve uzunluğu ha
sebiyle Divan Üyesi arkadaşımızın oturarak tak
rirleri okuması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum.. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
• Başkanlığına 

Aşağıda mâruz sebepler dolayısıyle Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı bulunduğu dönem 
zarfında vazifesini kötüye kullanan eski Bakan 
İhsan Topaloğlu hakkında T.B.M.M. Birleşik top
lantısı İçtüzüğünün 12 ve 14 ncü maddeleri uya
rınca Meclis soruşturması açılması gerekmekte
dir, Şöyleki : 

1. — Petrol Ofis Genel Müdürlüğünün 
5 . 6 . 1971 gün ve 379/11 sayılı genel müdür
lük kararında: Genel Müdür Ayhan Açıkalm 
ile Genel Müdür muavini Sabri Kökenlin Bos
for Turizm Ltd. Şirketi yebkilileriyle yaptıkları 
görüşme konusunda verdikleri izahatın dinlendi
ği ve bu izahatın ışığı altında adı geçen şirket 
yetkileriyle Petrol Ofisi Genel Müdürü Ayhan 
Açıkalm'm tek başına yaptığı 2 . 6 . 1971 günlü 
önanlaşmanm tasdikine, ofisle adı geçen şirket 
arasındaki ortaklığın ayrılmasına, ofis alacakla
rının geri alınması hususunda gerekli işlemleri 
yapmağa Genel Müdür Ayhan Açıkalm'm yalnız 
başına yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 

Genel Müdürlük kararı ile tasdik olunan ve 
Genel Müdürün tek başına imzasını taşıyan 20 
maddelik 2 . 6 . 1971 tarihli Anlaşma metninde 
veya ekinde hiçbir ekspertiz raporu mevcut olma
dığı gibi böyle bir rapordan da bahis açılmamış
tır. Bu anlaşma'da dikkati çeken ve dolayısıyle 
büyük ölçüde bir suistimali ortaya koyan iki hu
sus mevcuttur. 

Bunlar : 
a) Düzce Kaynaşlı arsası ve inşa halinde

ki tesisler 
b) Kumburgaz istasyonu ve arsasıdır. 

a) Düzce Kaynaşlı arsası üzerine akarya
kıt tesisleri ve Turistik tesisler inşa edilmek üze
re Petrol Ofis Genel Müdürlüğünce 400 Bin TL.' 
sı bedelle satın alınmış ve aynı değer üzerinden 
ve satış bedeli de tahsis olunmadan Bosfor şir
keti ile mevcut ortaklığa devrolunmustur. Bos

for şirketi ile Petrol ofis arasında eskiden beri 
yürürlükte olan işbirliği ve ortaklık protokolü 
gereğince de ofisçe 400 bin liraya satın alınıp 
bir dekontla Bosfor Şirketine devrolunan arsa 
üzerine gerekli akaryakıt ve turistik tesislerin 
inşası için Bosfor Şirketine 1 milyon 200 bin li
ra kredi verilmiştir. Bu şekilde ofis parasıyle 
yaptırılmakta olan akaryakıt tesisleri henüz bit
meden Genel Müdür Ayhan Açıkalm tarafından 
re'sen imzalanan fesih protokoluna göre adı ge
çen arsa ve üzerindeki •natamam inşaat ofise 
iade olunmuştur. Normal şartlarda bu iadenin 
ofis tarafından ödenen 400 bin lira arsa bedeli 
ve açılan 1 milyon ikiyüz bin liralık kredinin 
baliği olan yaklaşık olarak 1 milyon altıyüz bin 
lira üzerinden yapılması gerekirken ortaklığın 
fesih talebi Bosfor Şirketinden geldiği ve bu ta-
labin kabulü için hiçbir hukukî müdbir sebep 
bulunmadığı, arsanın ofis parası ile alınıp, üze
rine yine ofis parası ile yaptırılmakta olan tesis
lerin ofise iadesi için geçen takriben birbuçuk 
yıllık süre zarfında Bosfor Şirketi tarafından 
adı geçen arasada değer artışı ile ilgili hiçbir 
külfete girilmemiş olduğu halde arsa ve inşa 
halindeki tesislere hiçbir ekspertiz raporuna da 
dayanılmaksızm 2 milyon 960 bin lira bedel tak
dir olunarak ofise bu bedel üzerinden iadesi sağ-
lanmıştır. Böylece tesisler için verilmiş ve Pet
rol Ofisin muhasebe kayıtlarına intikal etmiş 
1 milyon ikiyüz bin lira bu yekûndan tenzil edil
diğinde Petrol Ofis parası ile 400 bin liraya sa-
tmalman arsanın birbuçuk yıl sonra 1 milyon 
760 bin lira gibi fahiş bir fiyatla ofise gerive-
rildiği ve bu suretle de Bosfor Şirketine açıktan 
1 milyon 300 bin liralık bir menfaat sağlandığı 
gayet vazıh bir şekilde ortada bulunmaktadır. 

b) Kumburgaz İstasyon ve arsası yine bah
si geçen fesih protokolünün 2 nei maddesine gö
re : Bosfor Şirketinin Kumburgaz mevkiinde sa
hibi ve işleticisi bulunduğu akaryakıt satış ve 
servis istasyonunun Petrol Ofise hiçbir eksertiz 
raporuna dayanmadan 1 milyon 750 bin liraya 
devredildiği ve aşağıda izah edeceğim sebepler 
dolayısıyle Bosfor Şirketine haksız menfaat ve 
kazanç temin edildiği ortaya çıkmaktadır. 

2 Haziran 1971 tarihli fesih anlaşmasının yapıl
dığı günlerde bahse konu istasyon evsafında ve 
bu istasyona takriben 500 metre mesafede ve 
aynı güzergâh üzerinde bulunan bir yabancı 
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şirket istasyomımın: 35Û bin liraya satılmış olma
sına;. rağmen Petrol Ofisin hiçtbir mükellefiyet ve 
mecburiyeti olmadığı halde bu istasyonu bu ka
dar fahiş bir fiyatla satınalınması ofisi asgarî 1 
milyon ikiyüz bin lira zarara sokmuş başka bir ifa
de ile Devlet kesesinden Bosfor Şirketine açık
tan ve gayrimeşru bir şekilde 1 milyon ikiyüz bin 
lira menfaat sağlanmış, haraç verilmiştir. 

2. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 28.5.1971 
gün ve 967/23640 sayılı yazısıyle Sovyet Rus
ya'dan 20 bin ton 6 No. lu Fuel - Oil mubayaa 
etmek üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına müracaatla gerekli iznin verilmesi tale
binde bulunmuştur. Bu talep Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının 13-88.A/9O8/30794 sa
yılı ve 5 Haziran tarihli mektubuyle aynen 
«Memleketimiz rafinerilerinde üretilen Fuel - Oil 
miktarı ihtiyaçlarımızı tamamen karşılayacak bir 
seviyede bulunduğundan, mezkûr maddenin it
hali uygun görülmemektedir. Bilginizi rica ede
rim.» şeklinde ki, bir ifade ile reddedilmiştir. O 
tarihteki Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sa
yın İhsan Topaloğlu'nun müdahalesi üzerine o 
zamanki müsteşarın imzasını taşıyan bu yazının 
yazıldığı tarih olan 5 Haziran'dan 4 gün sonra 
yani 9 Haziran 1971 günü Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı kanaat ve kararını değiştirmiş 
ve 4 gün önce ithalini uygun görmediği 20 bin 
ton 6 numara Fuel-Oil ' in ithaline izin vermiş
tir. Bu talimat üzerine Petrol Ofis Sovyet Rus
ya'dan 20 bin ton 6 No. lu Fuel - OiPin beher 
tonu CİF 23,80 dolar bedelle ithal etmiş ve 
mal yurda sokulmuştur. Ancak bu ithalâtın ger
çekleştirildiği tarihte Akdeniz'deki serbest dö
viz sahası memleketlerde aynı evsaftaki Fuel -
Oil'in tonunun FOB 17 ilâ 17,50 dolar olduğu 
Enerji Bakanlığının 2.7.1971 gün ve 180-88 
a/1104 sayılı yazısı ile Petrol Ofisine tebliğ edil
mişti. Ayrıca aynı yıl içinde HASA ismindeki 
başka bir yabancı firmanın CİF 13,45 dolar 
üzerinden 6 No. lu. Fuel - Oil teklif ettiği de bi
linen bir gerçekti. Bu tekliflerle Sovyet Rusya' 
dan Sayın eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı İhsan Topaloğlu'nun tazyikiyle gerçekleş
tirilen ithalâta ait fiyatlar mukayese edildiğinde 
Akdeniz'deki serbest döviz sahası memleketler 
fiyatlarına nazaran 1 milyon 290 bin lira, Nasa 
Firması teklifine nazaran Ofisin 3 milyon 105 
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bin l ira zarara sokulduğunu, tespit etmek, güç ol
mayacaktır. 

Netice olarak Petrol Ofis adına Genel Müdür 
Ayhan Aeıkalın'la Bosfor Şirketi yetkili
leri arasında imza olunan 2 Haziran 1971 günlü 
anlaşma, bu anlaşmayı yürürlüğe koyan Bosfor 
Turizm Limited Şirketi merkezinde akdolunan 
7 Haziran 1971 tarih ve 36 sayılı Ankara 4 ncü 
Noterliğinin 1 1 . 6 .1971 tarih ve 8459 sayılı 
tasdik şerhini havi Genel Kurul kararı ve bu hu
susta Petrol Ofis Genel Müdürlük kararlarına 
zamanında muttali olmasına rağmen hiçbir öntet-
kikat ve ekspertiz raporuna dayanamayan bu
gün piyasada beheri 1 milyon lira civarında 
alıcı bulan 302 Mercedes otobüslerin ortalama 
400 bin lira üzerinden Bosfor Şirketine devri 
karşılığında ofis parasıyle alman ve inşa edilen te
sislerin bir misli fiyatla tekrar Petrol Ofise devrine 
göz yuman ve ilk önce ithalini uygun görmediği 
20 bin ton Fuel-Oil aradan 4 gün geçtikten 
sonra ithaline izin veren eski Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sayın İhsan Topaloğlu hak
kında Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine-
göre cezalandırılmasını teminen ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddesi uyarınca Meclis soruşturma
sı açılmasını arz ve talebederim. 

C. Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Soruşturma açılmasına müte
dair olan önerge Genel Kurula arz edilmiş bu
lunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulması; 
Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi ta
rihinden itibaren başlaması; ilgili bakanın, üye 
seçimi tarihinden itibaren 15 gün üçünde yazılı 
görüşünü Komisyona bildirmesi hususlarını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul eftmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Se-
lâkattİ7i Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Ka
rarlarının tatbikinde fertlere eşit muamele yap
mamaları suretiyle Anayasanın 12 nci maddesi
ni ihlâl ettikleri ve bu eylemlerinin T. C. Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Ma
liye eski bakanları Mesut Erez, Sait Naci Er
gin ve Ziya Müezzinoğlu haklarında Anayasa-

— 277 — 



T. B. M. M. B : 17 24 . 5 . 1973 O : 1 

nm 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesi (9/29) (1) 

BAŞKAN — Sayıp Selâhattin Acar tara
fından verilmiş bir soruşturma önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Maliye eski bakanları : 
1. iSayın Mesut Erez. Kütahya Milletvekili1 

Maliye eski Bakanı. (Bakanlikta görev süresi 
3 . 11 . 1969 tarihinden 12 . 3 . 1971 tarihine 
kadar.) 

2. Sayın Sait Naci Ergin. (Dışardan Ba
kan) halen Cumhurbaşkanı Kontenan Senatö
rü, eski Maliye Bakanı (Bakanlıkta görev süre
si, 7 . 4 . 1971 tarilhinden 17 . 4 . 1972 tarihine 
kadar.) 

3. Sayın Ziya Müezzinoğlu. Dışardan Ma
liye eski Bakanı (G-örev süresi 24 . 5 . 1972 ta
rihinden 16 . 4 . 1973 tarihine kadar.) 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı 
Ordu Senatörü 

Selâhattin Acar 
Kanunu ihlâl eden fiiller : 
1. Ekli cetvelde de görüleceği gibi Sayın 

Mesut Erez 196 Dilekçe Karma Komisyonu ik
ramiye kararlarından 183 ünü ödemiş 13 ünü 
ödememiş bulunduğundan Anayasanın 12 nci 
(maddesinde yazılı eşitlik ilkesine aykırı hareket 
etmek suretiyle T. C. K. nun 240 nci maddesi
ne mümas görev suiistimali fiilini irtikâp eyle
mek. 

2. İtirazsız olarak kesinleşnıfiş ekli cetvel
de de görüleceği gibi Sayın Sait Naci Ergin 132 
Dilekçe Karma Komisyonu ikramiye kararların
dan 128'ini ödememiş sadece 4'ünü ödemiş ol
makla 140 sayılı Yasa gereğince kesinleşmiş 
T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonu karar
larını yerine getirmemek suretiyle 30 yıllık 
Meclis tatbikatı olan Yüce Meclislerin vermiş 
oldukları gelenek haline gelen lütuf ve atıfet 
kararlarına aykırı hareket etmek ve eşitlik il
kesini ihlâl suretiyle T. O. K. nun 240 madde
sine mümaıs görev suiistimalini irtikâp eylemek
ten. 

(1) Soruşturma önergesine ekli vesika ve 
cetveller (9/29) numaralı dosyadadır. 

3. İtirazsız olarak kesinleşmiş ekli cetvel
de de görüleceği gibi Sayın Ziya Müezzinoğlu 
107 Dilekçe Karma Komisyonu ikramiye karar
larından hiçbirini ödemediğinden yakardaki 
maddelerden yazılı fiillerle birlikte her üç Ba
kanın Yüce Meclislerin Kanun Kuvvetlinde olan 
teşri kararlarını yeni Anayasamızın fonksiyon
lar ayrılığı esasını âmme hukukunda da açık
ça belirtmiş olmasına rağmen fakir ve yetim
lere verilen vacibülifa ikramiye ve sair karar
larını yerine getirmemek suretiyle Kanuna ay
kırı harekette bulunduğundan. 

Anayasamızın «Dilekçe hakkıma dair olan 
62 nci maddesine göre tek veya topluca T. B. 
M. Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahip
tirler. 

Bu hem âdil hem de âmir bir hükümdür. 
Bu hükme istinaden Yüce Meclislerin kanun 
koyucusu sıfatıyle görev ifa ederken bu gibi 
dilekçe ve şikâyetler arz edilen aslî görevlerini 
sekteye uğratacağı şüphesiz bulunduğundan 
Yüce Meclisler adına bu görevi ifa etmesi için 
Anayasanın 62 nci maddesi uyarınca bir Kar
ma Komisyon kurularak bu Komisyon tara
fından incelenmesini derpiş edilmiş ve 1962 yı
lında 140 sayılı Yasa kabul edilerek 18'i Mil
let Meclislinden 7'si de Senatodan olmak üzere 
25 üyeli T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonu 
kurulmuştur. Her yıl seçimi yenilenen ve içtü
züklere göre partiler oranı gözönünde tutulup 
bağımsızları da ihtiva eden, Meclislerce seçi
lirler. 

140 sayılı Kanunun adı (Türk vatandaşla
rının T. B. M. M. Dilekçe ile başvurmaları ve 
dilekçelerin incelenmesi ile karar bağlanması
nın düzenlenmesine dair Kanundur.) 

Bu kanunun 2 nci maddesi Anayasanın 62 
nci maddesi uyarınca vatandaşların gerek şa
hıslarına gerek kamuya ait olarak kanun
lara ve tüzüklere aykırı gördükleri husus
lar ille bir hakkın hak sahibine tanınma
sı veya ' ihmale uğraması hakkındaki gönder 
rilen dilekçeleri karara bağlar. Bendeniz 4 
yıldan beri bu Komisyonun Başkanlığını yap
maktayım. İstatistik meraklısı olsaydım, ra
hatça 120 b'in derim; ama toplu dilekçeleri teke 
irca etmek suretiyle Komisyon olarak 4 yılda 
40 bin dilekçeyi karara bağlamış bulunuyoruz. 
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Bu 40 bin. dilekçeden (1 tane 3 kişilik özel 
af istemi hariç) bütün kararlar Komisyonumuz
da oybirliği ile alınmıştır. 

Tekrar arz ediyorum, resmî rakam veriyo
rum. Bütün bu dilekçeler ittifakla kanara bağ
lanmıştır. 

Yüce Meclislerdin dikkatlerine arz ediyorum. 
Bütün partilerden oluşmuş bağımsızlar da da
hil ve her sene değişen, yeniden seçilen arka
daşlarımızın değişik görüş ve kanaatlerinin 
ıtaJbiî bulunmasına rağmen Komisyonumuzun de
ğerli mensupları her takdim edilen dosyayı her 
türlü müzakere ve münakaşa veya değişik gö
rüşlere sahip olmalarına rağmen netice olarak 
kararlar Yüce Meclisler adına oybirliği ile so
nuçlandırılmıştır. 

Komisyon Resmî Gazete gibi kanun icabı 
olarak neşrettiği T. B. M. Meclisi. Dilekçe Kar
ma Komisyonu Haftalık Karar cetvelleri eliniz
dedir veya her zaman temimi mümkündür. Ka
rarlar orada ilân edilir. Oybirliği ile alınan 
her kararın anlamı yani Yüce Meclis adına gö
rev yapam bütün arkadaşlarımın aynı konuda 
anlaşmaları, her kararda adalet, hakkaniyet, 
mesafet kurallarının işlemiş olmasının delilidir. 

Bu duygular Yüce Meclislerim duygularıdır. 
Bunun şerefi Yüce Meclislerin Yüceliğinden 
gelmektedir. Bu büyük Yüceliktir. Geç em yıl 
14 742 dilekçeyi karara bağladık, her dilekçe
min masrafı 50 TL. dır. Demek oluyor ki bu 
işlemlerde 750 bin liraya yakın Meclis gideri 
ollmuştur. 

T. B. M. Meclisi cadına verilmiş her türlü 
lütuf ve atıfet kararlarının vesadr bilcümle ka
rarlar; ilgili bulunduğu bütün bakanlıkların 
balkanları tarafından yürütülmüş ve yerine ge
tirilmiştir. Bu da adaletin bir icabıdır. 

Şunu da arz edeyim ki yürüttüğümüz kanun 
ve o kanuna göre verdiğimiz Kararın muhata
bı sadece bakanlardır. 

Ancak, Komisyonun kararlarına karşı gel
miş tek Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Dola-
yısıyle adı geçen bakanlar olmuştur. 20 - 30/ 
senelik tatbikattan da görüleceği veçhile 3 se
me öncesine kadar Komisyon kararları saygı 
görmüş ve uygulanmış ilken 3 sayın bakan bu 
kanunî icabı ve teamülü yerine getirmemiştir. 

Haftalık Karar Cetvelinin basılmasının 2 ne
deni vardır. 1 ncisi her bakanın vâki karar

larımıza kendilerine tebliğlerinden itibaren 30 
gün içinde itiraz haklarını kullanmaları içindir 
ki konumuzda bu yetkiler kullanılmamış ve ka
rarlar kesinleşmiştir. Hattâ her parlamenterin 
Meclislerdeki kutularına atılır. Onların da bi
zatihi itiraz hakları vardır. Şayanı şükrandır 
ki bir veya en çok iki karar hariç hiçbir par
lamenter Komisyonumuzun kararlarına itiraz
da bulunmamışlardır. Bunu kararlardaki isa
bete karşılık şükran duygusu olarak arz ediyo
rum. 

Karma Komisyon Karar cetvellerinin basıl
masını ve dağıtımınım diğer sebebi de Türki
ye'nin dört bucağından gelen dilek ve şikâyet 
dilekçelerinin her parlamenterin görüp okuma
sı kanunun ve tüzüklerin, uygulamasından ile
ri gelen ve her türlü tatbikattan doğan adalet
sizliklerin, yolsuzlukların, eşitsizliklerim, hak
sızlıkların duyurulması ve duyanlar tarafımdan 
giderici uyarma ve kamun teklif etme imkânla
rının sağlanmasıdır. 

Öyle dilekçelere muhatap oluyoruz ki; vah
şeti, dehşeti, dert elem ve ızdırabı kulağınızla 
dşitiyormuşsunuz gibi seslidir ve acıklıdır. 

Konumuza gelince; 140 sayılı Kanunun 5 
möi maddesinde yazılı (adlî, idarî veya askerî 
mercilerden birinin veya uyuşmazlık mahkeme
sinin yahut Anayasa Mahkemesinin kararına 
konu olan ve o mercilerce incelenmekte olan, 
halli zikredilen kaza merçilerimden, birinim ka
rarına bağlı bulunan hususlardan şikâyete dair 
ise bu dilekçelerin görüşülemeyeceği) yazılıdır. 

Bakanlık mütalâasında bu maddeye değinile
rek bundan dolayı karanların 'infaz edilemeyece
ği anlatılmaktadır. Filhakika Anayasal kuru
luş olarak; Komisyonumuz bu müesseselerin 
görev ve yetkilerine müdahale edemez. 

Ancak; mütalâanın yanlışlığıma bu sebeple 
maddeye vuzuh getirmek gerektiğine imamıyo-
rum. Aslında tavzihe de ihtiyaç yoktur. Bir 
defa okumak kâfi gelir. Buna rağmen tered
düdü izale etmek için bir kere daha arz ve 
ifadede fayda görüyorum. O da: Dilekçi va
tandaş başvuracak mercii tüketmiştir. Halbu
ki «hakkım özü» olarak, bir hakkı mühtel kı
lınmış veya hak muallâkta kalmıştır. İşte bu
rada kanun değil (Hak) bahis konusudur. Bu 
«sebeple 140 sayılı Kanunun 2 nei maddesindeki 
metni aymem alıyorum. «Bir hakikim hak sahi-
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Mne tanınması veya ihmale uğraması hakkın- 1 
c^kl dilekçeleri karara bağlar.» hükmüne da-
yanarak Yüce Meclise dilekçe ile müracaat edi
liyor. 

Bir misal arz ediyorum: İtiraz edilmeksizin 
kesinleşen 36 sayılı Karar Cetvelinde yazılı; 
mütevaffa Tekel Kayseri Başmüdürü Ali Da
na Yurdatapan hizmet yılının 24 sene 11 ay 29 
günü vefat ediyor. Ailesi ve bıraktığı yetim
lerine ikramiye bağlanamıyor neden? Çünkü, 
25 yılını doldurmamıştır. Bir gün daha yaşa
saydı ikramiye ödenecektir. Son ayının maa
şını alırken keseneğini yatırmış olmasına rağ
men ödeme yapılmıyor. Halbuki 25 yıl kesilen 
keseneğini bir bankaya veya bayat sigortasına! 
ya/tırmış olsaydı birkaç yüz bin liraya sahip 
olacaktır, İşte burada kanun yok «hak» var
dır. Bu kimselerin gideceği son merci ismi 
üe müsemma Yüce Meclislerdir. Komisyonu
muz Yüce Meclis adına bu haktan dolayı lü
tuf ve atıfet olarak ikramiye ödenmesine ka
rar vermiş fakat kesinleşen bu ikramiye karan 
lailesi ve yetimlerine ödenmemiştir. Halbuki ay
nı karar cetvelinde daha az hizmet görmüş baş-
ıka bir kimseye ikramiye ödenmiştir. 

Bir kimseye tanınan hakkın diğerinden nez-
zi, fertler arasındaki eşitlik ilkesine aykırıdır. 

1924 Anayasasında Arzuhal Encümeni 1961 
Anayasasına konan «dilekçe hakkı» ulvî bir dü
şüncenin mahsulü olarak hürriyet tarihinin uğ
rana çok şehit ve k a n verdiği bir hak belgesi 
olarak çok pahalı bir hükümdür. 

19 Haziran 1215'te İngiliz Kralına kabul et
tirilen (Mağna Carta Libertatum) büyük hür
riyet fermanıdır. Bu .ferman birkaç madde
liktir. Ama bize konu olan şöyle der: (Hiçbir 
kimse adaletten mahrum kılınamaz. Ve hususi 
şahısların dilekçe hakkı vardır.) 

İngiltere'de 758 sene önce kabul edilen di
lekçe hakkı bizde Anayasaya 1924'te giriyor., 
ve 1973'te de bu hak adı geçen Sayın Bakan
lar tarafından ortadan kaldırılıyor. Bu fiilî bir 
durumdur. Vesaiki dosyasında mahfuzdur. 

Devlet hükmî bir şahıstır. Hakiki şahıs
lar eliyle idare edilir. O halde Devlet adamı
nın vasıflarının klasik tarifi bir tarafa ada
let, eşitlik ve merhamet duygusundan mahrum 
olan kimselerin bu görevlere atanmaması icap 
ve iktiza eder. | 
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İlişikte, sunulan vesikalar ciddîdir ve -res
mîdir. 

Netice ve talep : 
Yukarıda kanunu ihlâl eden fiiller başlığı 

altında gösterilen sebepler tahtında ve fertlere 
eğit muamele yapılmaması sebebiyle Anayasa
nın 12 nci maddesinin âmir hükmüne aykırılık 
nedinliyle Birleşik İçtüzüğün 12 ve müteakip 
maddeleri uyarınca işlem ifasına, eylemlerine 
uyan T. C. Kanununun 240 nci maddesi gereğin
ce tecziyelerine karar verilmek üzere ait olduğu 
mercie şevkleri için Yüce Meclislerce Soruştur
ma açılmasına karar verilmesini arz ve talep 
ederim. 

En derin saygılarımla. 
8 Mayıs 1973 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Ordu Senatörü 
Selâhattin Acar 

BAŞKAN — Sayın Selâhattin Acar'ın, Mec
lis soruşturması açılmasına mütedair olan öner
gesi Genel Kurula arz edilmiş bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulması; 
Komisyon çalışma süresinin, üye seçim tarihin
den itibaren başlaması; ilgili Bakanların üye 
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı 
görüşlerini komisyona bildirmeleri hususlarını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul edimiştir. 

7. — G. Senatosu Balıkesir Üyesi Cemdlettin 
înkaya ile Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı'nın, 
takip ettiği yanhş enerji politikası yüzünâen 
Devleti büyük zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Baka
nı İhsan Topaloğlu hakkında Anayasanın 90 ve 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddesi uyarınca bir Medis Soruşturması 
açılmasına dair önergesi. (9/30) 

BAŞKAN — Sayın Cemal Külâhlı ile Sayın 
Cemalettin İnkaya tarafından verilmiş bulu
nan soruşturma önergesi vardır, okutuyorum. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantı Başkanlığına 
Yurdumuzun son günlerde mâruz: kaldığı 

enerji sıkıntısı ve bu. sıkıntının kısa ve uzun 
vadeli tedbirlerle giderilmesi çareleri yetkili 
mercilerde aranırken, Mart 1971 şartlarının 
icabı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı gö-
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sevinde bulunmuş olan Eski Bakan İhsan To-
paloğlu 9 Mayıs 1973 günü yaptığı bir basın 
toplantısıyla ortaya çıkarak ve bir Meclis Ko
misyonu toplantısında teknik seviyede yapılan 
eleştirileri bahane ederek kendisinden hesap so
ranları kamuoyunca malûm olan tutkularının 
tesiriyle ve suçluluktan kurtulma telaşıyla it
ham eder duruma geçmiştir. Hemen arkasın
dan da 11 Mayıs 1973 günü bir arkadaşıyle 
birlikte bu hususta Senato araştırması önergesi 
vermiştir. 

Suçluyu ve suçu tespit bakımından böyle 
bir önergeyi vermek her parlamenterin görevi 
olmakla beraber suçlu ve suç meydanda olduğu 
zaman araştırma değil soruşturma yapmak ge
reğine inanan bizler aşağıdaki sebeplerle eski 
Bakan İhsan Topaloğlu hakkında bir Meclis 
soruşturması açılmasını uygun görmekteyiz. 

I — Eski Bakan Topaloğlu 3 . 2 . 1971 gün 
ve Senatonun 36 ncı birleşiminde, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi görüşmelerin
de grubu adına yaptığı konuşmasında, (Bak. 
Cilt 63 - 1 Sahife 403 - 404) Adalet Partisi İk
tidarının elektrik enerjisindeki plân hedefleri
ni çok fazla görmüş, bunların gerçekleşmesinin 
imkânsız olduğunu, âtıl kapasite yaratılacağı
nı, bunun ise israf olduğunu beyan etmiştir. 
Mart 1971 şartlarının Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı İhsan Topaloğlu yukarıda arz edi
len anlayış ve zihniyetin tesiri altında 29 Mart 
1971 tarihinde 19/112. 1 - 60 sayılı bir tamim 
yayınlayarak aynen : «1971 icra programı ge
reğince yürütülmekte olan : 

a) Proje ihaleleri ile her nevi mühendislik 
ve müşavirlik hizmetleri ihalelerinin, 

b) Kiralama ve kiraya verme işlerinin, 
c) İnşaat ihalelerinin, 
d)1 Büyük para sarfını gerektiren her tür

lü işlemin. 
İkinci bir işara kadar durdurulması, çok za

rurî hallerde Bakanlığın özel ve yazılı iznine 
müracaat edilmesi» istenmiştir. 

İcra programları Bakanlar kurulu kararıy
la yürürlüğe girmiş bulunduğundan ve Meclis
lerden geçmiş, kalkınma plânlarının bir cüzü 
olduğundan, bir Bakan tarafından re'sen yürür
lükten kaldırılamaz. 

Böyle bir işlem ve eylemde bulunan yani 
icra programını yürürlükten kaldıran bir Ba
kan yetkisini kötüye kullanmıştır. 

öte yandan bu tamim ile durdurulan işle
rin, durdurma zamanı fevkalâde önemlidir. İk
lim şartları icabı inşaat mevsiminin kaybolan 
günlerini telafi etmek-imkânı olmayan zamama 
rastlayan durdurmalar sonradan kaldırılsa .hi
le bütün bir icra yılını kaybettireceği tabiî ve 
gayet açıktır. Kaldı ki, bu tamim ayrıca ida
reyi psikolojik yönden adalete ve sorumluluk 
endişesine düşüldüğünden, işlerin yeniden baş
latılması durdurma süresinden çok daha fazla 
bir zamana ihtiyaç gösterecektir. Bu ise, ener
ji bekleyen Türk Sanayiini ve ekonomisini 
tahminlerin üstünde maddî zararlara sokmuş
tur. 

II — D. P. Teşkilâtının gereği için. 
— Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 

Bilgi için 
— Başbakan Yardımcılığına 
— Maliye Bakanlığına 
— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 

gönderdiği 19 Ağustos 1971 tarih ve İ. P. D. 
3.30.5.1.1 - 1 - 71 - 8479 sayılı yazısıyle halen 
«İnşa halindeki tesislerin programlandıkları za
man içerisinde işletmeye girmeleri halinde dahi 
son yapılan enerji talep tahminlerine göre 1973 
senesi enerji açığının 600 milyon Kwh. olacağı, 
Keban projesi programlandığı tarihte yetişmez 
ise, açığın 1 milyar Kwh.ı aşacağı» belirtilerek 
bir takım tedbirler alınmasını istemiştir. 

Bu uyarıya muhatap olan Bakanın derlıal 
uzun vadeli tedbirler yanında, kısa vadeli ted
birler de alması gerekirken, kendisi tedbir al
madığı gibi, tedbir almaya yönelen ve bu isti
kâmette çalışmalar yapan Genel Müdürü göre
vinden almıştır. Nitekim Danıştaya gönderdiği 
yazıda, görevinden aldığı Genel Müdürü Fuel -
Oil santrali kurmak istemekle suçlamıştır. Oy
sa 1973 yılma yetişebilecek santral ancak Fuel-
Oil santrali olabilirdi. Zira diğer santrallerin 
inşaatlarını çok daha uzun sürelere ihtiyaç gös
terdiği açıktır. Bunu eski Bakan Topaloğlu'nun 
bilmemesine imkân yoktur. 

Hal böyle iken, 1971 Ağustosundaki yanlış 
taktir ve zihniyetin neticesi Yurdumuz büyük 
enerji sıkıntısına düşmüş, daha sonraki idare
ler ya Fuel - Oil'e nazaran çok daha pahalı olan 
gaz türbünlerine başvurmak zorunluğu ile kar
şı karşıya kalmışlar veya ondan da daha paha
lı olan enerji yokluğundan memleketi kurtara-
mamıştır. 
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Bu tutumun ise Türk Sanayii ve ekonomisi
ne verdiği zararın yüzmilyonlarca liranın üze
rinde olduğu ilgililer ve yetkililerce ifade ve 
ilân edilmektedir. Çünkü ihtiyaç olup da bulu
namayan enerjinin sanayie menfi etkisi bir 
Kwh. elektrik enerjisi için 7 TL. olduğu yapı
lan hesaplarla bilinen bir gerçektir. 

I I I — Yine basın toplantısında 1972 icra 
programına enerji sıkıntısını giderici tedbirler 
koydurduğunu iddia eden eski Bakanın bu ifa
desini de ciddiye almaya imkân yoktur. Zira 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1972 yılı için 
11.850 X 106 Kwh. enerji üretilmesini öngör
düğü halde, Topaloğlu'nun sahip çıktığı 1972 
programında bu hedef 11.000 X 106 Kwh. e dü
şürülerek ve hattâ o yılın istihsalinin de altın
da bir hedef tespit edilerek memleketin enerji 
gelişmesi kösteklenmiştir. 

IV — Kalkınma plânı ve yıllık icra prog
ramlarını tarafsızlık ve sadakatle yürütmeye 
çalışan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın yüksek dereceli memurlarını ne o tarihte 
ve ne de ondan sonra hiçbir delilini göstereme
diği ve' asla ispatlayamadığı birtakım isnatlara 
muhatap kılmış, bâzı mercilere şikâyet etmiş 
ve görevlerinden alarak başka yerlere tayin et
miştir. Yerlerine ise kendi tabiri ile «Reformcu 
bir kadro» getirmeye çalışmış, böylece idarî is
tikrarı bozmuş ve memurlarda bir yılgınlık ve 
kırıklık, hattâ ikilik yaratarak Bakanlığı işle
mez hale getirmiştir. Yürüyen işlerin aksama
sına sebebiyet vererek vazifesini kötüye kullan
mış, çok iptidai bir Hükümet anlayışı getirerek 
memleketi telâfisi mümkün olmayan zararlara 
sokmuştur. 

Yukarıdan beri arz ve izah olunan sebepler
le yetkilerini kötüye kullanan ve güttüğü so
rumsuz ve yanlış enerji politikası yüzünden 
memlekette elektrik enerjisi sıkıntısına sebep 
olan, bu suretle de Devleti büyük zararlara so
kan eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İh
san Tapaloğlu'nun Türk Ceza Kanununun 240 
neı maddesine göre muamele yapılmak üzere 
Anayasanın 90 ncı maddesi ve T. B. M. M. Bir
leşik Toplantı İçtüzüğünün 12 nci ve müteakip 
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maddeleri gereğince Meclis soruşturması açıl
masını arz ve talep ederiz. 12 . 5 . 1973 

Saygılarımızla. 
C. Senatosu Balıkesir Üyesi Bursa Milletvekili 

Cemalettin İnkaya Cemal Külâhlı 
BAŞKAN — Meclis soruşturması açılması

na mütedair olan Saym İnkaya ve Sayın Kü-
lâhlı'nın önergeleri Gfenel Kurulun bilgilerine 
arz olunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma 
Hazırlık Komisyonun 16 kişiden kurulması; 
Komisyonun çalışma süresinin üye seçim tari
hinden itibaren başlaması ve ilgili Bakanın 15 
gün içinde yazılı olarak Komisyona cevap ver
mesi hususlarını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — İstanbul Milletvekili Re§it Ülker'in, iç
işleri eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli (9/10) Numaralı So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun görev süresi
nin uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tez
keresi. (9/10, 3/120) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in; «Eski 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında bir Mec
lis soruşturması açılmasına dair» önergesini in
celemek üzere kurulan 9/10 Numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu tetkik ve müzake
relerini tamamlayamamış olup, Komisyonumu
zun 24 . 12 . 1972 tarihinde sona erecek olan 
müddetinin yeniden, karar tarihinden itibaren 
30 gün daha uzatılması hususunun G-enel Ku
rula arzına emirlerinizi saygı ile arz ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
9/10 Numaralı (Soruşturma 

Hazırlık Komisyonu Başkanı 
Kars Milletvekili 

Lâtif Aküzüm 
BAŞKAN — Karar tarihinden itibaren 30 

gün süre istenmektedir. Oylarınıza arz ediyo
rum. : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birleşik toplantıyı kapatıyorum. 
Kapanma saati : 19,37 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik toplantısı 

GÜNDEMİ 
17 NCI BİRLEŞİM 

24 , 9 ., 197$ PerŞömflae 

Saıalli ^ 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ iSUNUŞLARI 

1. — Istanlbul, Ankara, Diyarbakır, ve Siirt 
illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyöne
timin iki ay süre ile uzatılmasına dair Başba
kanlık tezkeresi. (3/119) 

2. — Konya Milletvekili Sadi Koeaş'm, adı
nın afyon kaçakçılığına karıştığına dair haber
lerin ve iddianın aydınlığa kavuşturulması ba
kımından Anayasanın. 90 ve T. B. M. M. Birle
şik Toplantısı İçltfü zili günlün 12 nci maddesi uya
rınca eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı olan kendisi hakkında bir Mecllis soruştur
ması açılmasına dair önergesi. (9/25) 

2. — Adana Milletvekili Ali Rıza Grüllüoğ-
lu'nun, üreticinin ürunlerinin ve tarımla uğra
şanların emeğini değerlendirmek için gereken 
tedbirleri almamak suretiyle Anayasanın 52 nci 
maddesini ihlâl ettiği iddiasıyle Ticaret eski Ba
kanı Nailin Tailû hakkında Anayasanın 90; ncı ve 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi uyarınca bir Meclis soruşturma
sı açılmasına dair önergesi. (9/26) 

4. — Boilu Milletvekili Halil İbrahim Cop' 
un, Parlamenterin Anayasa teminatı altınıdaki 
hakkının kul/lanılmasına müdahalede bulunan 
memurlarını cezalandırmamak suretiyle eyle/mi
nin T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı maddeleri
ne uyduğu iddiasıyle Onman eski Bakanı Selâ-
halttin İnal hakkında Anayasalım 90 ve T. B. 
M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair önergesi. (9/27) 

5. —• O. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker'in, kanunsuz tasarruflarda bulunduğu ve bu 
tasarruflarının T. C. Kanununun 24Ö ncı mad
desine uyduğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kay
naklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu hakkında 
Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir 

Mecllis Soruşturması açılmasına dair önergesi. 
(9/28) 

6. — C. Senatosu Ordu Üyesi Selıâhattin 
Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Kararları
nın tatbikinde fertlere eşit muamele yapmama
ları suretiyle Anayasanın 12 nci maddesini ih
lâl ettikleri ve bu eylemlerinin T. C. Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle Mali
ye eski Bakanları Mesut Erez, Sait Naci Ergin 
ve Ziya Müezzinoğlu haklarında Anayasanın 
90 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis 'So
ruşturması açılimasına dair önergesi. (9/29) 

7. — C. Senatosu Balıkesir Üyesi Cemalettin 
İokaya ile Bursa Milletvekili Cemal' Küılâhlı'nm, 
takiböttiği yanlış enerji politikası yiüziünden 
Devleti büyük zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynalklar eiski Ba
kanı İhsan Topaloğlu hakkında Anayasanın 90 
ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturma
sı açılmasına dair önergesi. (9/30) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

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

2. — Konya Milletvekili İbrahim Eteim Kı
lı çoğ'lutoun, eski Başbakan iSüleyman Demir el 
hakkındaki önergesini incelemekle görevli So
ruşturma Hazırlık Komisyonundaik açık üyeli
ğe seçim. (9/20) 

3. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, gö
revini kötüye kullanmak iddiasıyle Çanakkale 
Milletvekili Refet Sezgin hakıkındaiki Başbakan-

(Devamı arkada) 



Hık tezkeresini incelemc'k üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/21) 

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

5. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli'm n, 
siyasî emniyet bakımından ağır bir suçla mu
hakeme edilen kişilerin yurt dışına çikmaların-
da görevini ihmal ve kötüye kullandığı iddia -
sıylo İçişleri eski Bakanı Ferit Kubat hakkın
daki önergesini incelemek üzere kurulan Soruş-
tuıımıa Hazırlılk Komisyonuna üye seçimi. (9/24) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 
5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİYLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 
6. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 
7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 

DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 

1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nıın, İkin
ci Beş Yıllık Plân döneminde kalkınma fonu 
adı altında harcanması lâzımgelen meblâğın 
sarf edilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve 

bu fiilin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 ncı maddesi 
uyarınca Başbakan hakkında bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesi ve 15 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
(9/15) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 
2 , 3 . 1972) 

2. — Cumhuriyet iSeriatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen ve 4 arkadaşının, Gülnar Belediyesinde 
yolsuzluk ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı 
iddiasıy/le İmar ve İskân eski Bakanı Haldun 
Monteşeoğlu hakkında, Anayasanın 90 nçı Türk 
Oeza Kanununun 240 ve T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca biı1 Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 23 numaralı Soruşturanla Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/23) (ıS. Sayısı : 87) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

3. — Konya Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu' 
nun, eski Başbakan Slüileyman Demire! hakkın
da, Başbakanlığı zamanındaki, kayırma, usul
süzlük, yolsuzluk, nüfuz ticareti, vazifeyi suiis
timal, yakınlarına menfaat temini, Hazineyi 
zarara sokma ve yetkilerini kötüye kullanmak 
iddialarıyle Anayasanın 90 ncı maddesi ve 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 20 numaralı Soruş-
ıtıımna Hazırlık Komisyonu raporu (9/20) (S. 
Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1973) 
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