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I. — 'GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Reşit 'Ülker'in, İçişleri 
eski Bakam 'Faruk Sükan hakkındaki önergesi
ni incelemekle görevli ISoruşturma Hazırlık Ko
misyonunun 'gfireıv süresinin uzatılmasına 'dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/10, 3/113) 
okundu ve kaimi edildi. 

Cumhuriyet iSenatosu Tekirdağ Üyesi "Cemal 
Tarlan'in; 9/20 esas numaralı (Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundan istifası bilgiye sunuldu. 

Normal süresi içinde başkam, sözcü ve kâ
tip seçimini yapamamış olan ve görev süreleri de 
sona ermiş Ibulunan 9/21 ve 9/22 esas numaralı 
Soruşturma Hazırlık komisyonlarının durumu 
Başkanlıkça dzah edilerek, bu komisyonların ya 
münfesih addedilerek yeniden seçim yapılması, 
yahut müddetlerinin temdidi suretiyle Başkan
lık divanlarını teşkile imkân sağlanması gerek
tiği ifade edildi. Yapılan görüşmeler sonunda 
her iki komisyonun da münfesih addedilerek ye

niden seçim yapılması ve 14 üyeden terek-
kübetmesi kalbul edildi. 

Cumhuriyet ıSenatosu Hçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, İmar ve İskân eski Bakanı Haldun Men-
teşeoğlu hakkımdaki önergesini incelemekle gö
revli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık 
üyeliklere seçim (9/23) ; ve 

Konya Milletvekili İbrahim Etem Kılıçoğlu'-
nun, eski Başbakan Süleyman Demire! hakkın
daki Yönergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliğe seçim 
(9/20) yapıldı ve yapılan tasnif sonunda Oenel 
Kurulda çoğunluk kalmadığı bildirildi. 

Birleşime saat 16,12 'de son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Tunceli 
Nurettin Ok Hüseyin Yenipmar 

Kâtip 
iSivag 

Enver Akova 

BİRİNCİ ÖTÜRÜM 
Açılma Saati : 16,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 
KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tunceli), Bahri Karakeçili (Urfa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısınıın. 17 nci birleşimini açıyorum. 

II.—YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama işlemi 'bitmiştir, ge

rekli çoğunluğumuz vardır, çalışmalarımıza 

başlıyoruz efendim. 

III. — BAŞKANLİK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — \Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ediyorum efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyar
bakır ve •Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bu

lunan Sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılmasına 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/114) 
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BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi var- | 
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 5 . 1972 tarih ve 2-6 /5350 sayılı 

yazımız. 
Memleketimizde uzun süreden beri gözlem

lenen çıkarcı çevrelerin tutumu ile, anarşik nite
likteki eylem ve davranışların sadece kamu dü
zeni ve güvenliğini bozucu amaçlara yönelmiş 
olmayıp, aslında ideolojik maksatlarla Devletin 
temel nizamına, yurt bütünlüğüne vatan ve lâyık 
Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kal
kışma mahiyeti aldığını gösterir kesin belirtDe-
rin meydana çıkması nedeniyle, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 124 ncü maddesi gereğin
ce istanbul, Kocaeli, Sakarya, Zongullak, İzmir, 
Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyarbakır ve 
Siirt illerinde 26 . 4 . 1971 den itibaren bir ay 
süre ile ilân edilen ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 25 . 5 1971 tarih ve 251 sayılı, 
23 . 7 . 1971 tarih ve 254 sayılı, 23 . 9 .1971 tarih 
ve 255 sayılı, 25 . 11 . 1971 tarih ve 258 sayılı, 
24 . 1 . 1972 tarih ve 266 sayılı, 25 . 2 . 1972 ta
rih ve 2^0 sayılı, 24 . 5 . 1972 tarih ve 275 sayılı 
kararlarıyie, ikişer ay uzatılması kabul edilmiş 
bulunan Sıkıyönetimin, 26 . 7 . 1972 târihinden 
i+JhareiTi İM ay sü**e ile yeniden uzatılmasının 
Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 19 . 7 .1972 
tarihinde'Bakanlar Kurulunca uygun görülmüş
tür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Perid Melen 

Başbakan1 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet adına sayın 
İçişleri Bakamı 'Ferit Kubat söz istemişlerdir, 
buyurun efendim. 

İÇİSltfîRl BAKANI FERİT KUBAT — Sa
yın Başkan, Türkrye Büyük Millet Meclisimin 
değerli üyeleri; 

Vatan ve Cumhuriyetimize kasdederek, mil
lî beraberlik ve toprak bütünlüğümüzü parçala
mayı hedef alan yıkıcı faaliyetlerin Devlete 
karsı sidde+li ve eylemli bir kalkışma niteliği
ne dönüştüğünün kesin belirtilerle tezahür et
mesi nedeniyle, Anayasamızın 124 ncü maddesi 
uyarınca, 11 ilimizde 26 . 4 . 1971 tarihinde Ba
kanlar Kurulunca ilân edilen ve Yüksek Mecli
sinizin tasvibine mazhar olan sıkıyönetim 
uzatmaları ile birlikte, 15 ayını tamamlamak- | 
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tadır. Bu 15 aylık dönem içinde, Sıkıyönetim 
makamlarının ve güvenlik kuvvetlerinin f edakâr-
ane gayretleriyle yürütülüp, başarı ile sonuç
lanan operasyomılarla, memnuniyet verici sonuç
lar alınmış; anarşi büyük 'ölçüde bertaraf edile
rek, Devlet otoritesi tesis edilmiştir. 

Sıkıyönetimin ilân edildiği 26 Nisan 1971 
tarihinden bu yana, Hükümetimizin kararlı ve 
e*kili tutum ve mücadelesiyle, millî beraberli
ğimize, toprak bütünlüğümüze ve hür demokra
tik rejimimize yünden yıkıcı faaliyetler, büyük 
ölçüde' bertaraf edilmiş; illegal 'örgütleri (çöker
tilerek, faaliyetleri- organize edenlerin ve yü
rütenlerin büyük bir kısmı çeşitli şekillerde saf 
dışı edilmiş olmakla beraber, tüm yıkıcı aşırı 
akım ve faaliyetlerle anarşinin tamamen ber
taraf edildiğini ifade etmek maalesef mümkün 
değildir. 

Sıkıyönetimin uzatılması 'hususumda, Yüce 
Meclis tarafından alınacak karara yardımcı ol
mak üzere, bugünkü olumlu görüntülerine rağ
men, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerin tamamen 
durmadığı, tehlikenin her yönü ile henüz ber
taraf edilemediği hakkındaki kanaatimizi teyit 
eder nitelikte (görülmesi sebebiyle, son iki ay 
içinde önem arz eden birkaç olay üzerinde kı
saca durmak istiyorum. 

1. — Demokratik anayasal düzeni bir balk 
ihtilâli ile yıkarak yerine Marksist, Leniraist, Ma-
olst bir düzen kurmak amacıyle, yurt sathında 
faaliyet gösteren «Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü 
Partisi» adı altında illegal bir örgütün mevcudi
yetinin tespit edilmesi üzerine girişilen operas
yonlar 24 Mayıs 1972 günü basan ile sonuçlan
dırılmış, anılan örgütün tüzüğü, teşkilât şema
sı ele geçirilerek; lider, yönetici ve mensubu 
olmak üzere 77 kişi yakalanarak gözaltına alın
mış ve bunların büyük bir kısmı tutuklanmıştır. 
Yakalanan sanıkların tümü; 

a) Mevcut anayasal düzeni bir halk ih
tilâli ile temelinden yıkarak; Marksist, Leninist, 
Maoist bir düzen kurmayı amaçladıklarını, 

b) Lider ve yönetici kadro hareketlerinin 
Türkiye'deki ihtilâlci işçi sınıfının 50 yıllık 
geçmişine, örgütlerinin ise Mustafa Suphi'lerin, 
Şefik Hüsnü'lerin 'önderliğini yaptığı, «Türkiye 
İhtilâlci Proleterya» (hareketine dayandığını, 

c) Hareketlerini başarıya ulaştırmak ve çe
şitli yardımlar sağlamak maksadıyie, 11 yabancı, 
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devletin komünist partileriyle ilişki kurdukları- I 
m, 

d) Örgütün ıkurucu ve merkez komünist üye
lerinden bazılarının dış ülkelerde bulundukları 
m itiraf etmişlerdir. 

2. 13 . 6 . 1972 şiinü İstanbul ilimizde bir 
şoför vatandaşın güvenlik kuvvetlerine müra
caatla, genç bir kızın büyükçe ve ağır bir san
dıkla otomobiline binmek istediğini, kendisinin, 
sandığın içindeMlerini görmeden otomobiline 
alamayacağını ifade etmesi üzerine genç kızın 
buna şiddetle itiraz ederek arabasına binmediği
ni, durumdan şüphelendiğini bildirmesi üzerine, 
ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetleri hareke
te geçerek, çok kısa bir süre içinde genç kızı 
sandıkla birlikte ele geçirmişlerdir. Sandık açıl
dığında içinde bir erkek cesedi bulunduğu gö
rülmüştür. 

Yapılan soruşturmada genç kızın Boğaziçi 
Üniversitesi öğrencilerinden olduğu, cesedin ise 
Dev - Genç-teşkilâtı istanbul üyelerinden ve is
tanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca aranmakta 
olan Adil Ovalı olduğu, cinayetin, son günlerde 
meydana çıkarılan Türkiye ihtilâlci İşçi - Köylü 
Partisi paralelinde faaliyet gösteren ve dokuz 
kişiden oluşan bir hücre içindeki teorik anlaş
mazlık ve liderlik çatışması nedeniyle önceden 
planlanarak 12 . 6 . 1972 günü gecesi Rumeli
hisarı'nda bir evde, sandıkla birlikte yakalanan 
kızla beraber, yine Boğaziçi üniversitesi talebe- I 
lerinden bir gençle birlikte tabanca ile işlendi
ği ve cesedin ortadan kaldırılması amacıyle de
nize atılmak istendiği anlaşhmıştır. Hücre men
subu ve olayla ilgisi oldukları tespit edilenlerin 
çoğu yakalanarak tutuklanmış, diğer sanıkların 
yakalanmasını temin maksadı ile başlatılan çalış
malar da devam etmektedir. 

3. 13 Haziran 1972 günü Hatay (Samandağ) 
civarında bazı silâhlı ve anarşist olmaları muh
temel şahısların görüldüğünün haber alınması 
üzerine, başta Adana - Hatay Sıkıyönetim Ko
mutanlığı olmak üzere, tüm güvenlik kuvvetle
ri anında harekete geçerek bahse konu bölgeyi 
tamamen kontrol altına almışlar, hassasiyetle ya- I 
pılan arama ve taramada El - Fetih Teşkilâtın
da gerillâ eğitimi gördükten sonra kaçak ola
rak yurda girdikleri anlaşılan İS anarşisti si- I 
lâhlariyle birlikte yakalamışlardır. Titiz bir ça
lışma ile yürütülen soruşturma sonunda yakala- / 
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,nan bu İdmselerin, gerillâ eğitimi görmek üzere 
kaçak yollardan El - Fetih Teşkilâtı kamplarına 
gittikleri, eğitim gördükleri süre içinde, yurda 
dönüşlerinde başlatacakları anarşik eylem ve 
sabotaj hareketlerinin planlı bir şekilde yürütül
mesi ve çalışmaların disiplin altına alınması ama
cıyle Kuvayı Milliye adı altında bir örgüt kur
dukları, örgütü tanıtmak ve kamplarda bulu
nan diğer Türkleri saflarına almak maksadıyle 
örgütün adını taşıyan ve El - Fetih Teşkilâtın
ca finanse edilen bir de Kuvayı Milliye isimli 
gazete çıkardıkları, ele geçen silâhların El - Fe
tih Teşkilâtınca ücret alınmaksızın kendilerine 
verildiği, yukarıda belirtilen anarşik eylem ve 
sabotaj hareketlerine başlamak üzere El Fetih'e 
ıait bîr motorla deniz yoluyla Samandağ kıyıla
rına gelerek yurda girdikleri anlaşılmıştır. 

Yakalanan bu anarşistlerin yurda roket atar 
mermileri dâhil pek çok silâh, cephane, patlayı
cı madde ve bir miktar askerî giyecek eşyası 
soktukları tespit edilmiştir. Birçoğu toprağa gö
mülü olarak ele geçirilen bu silâh ve cephane
den başka anarşistlerin, 322 adet Kuvayı Milli
ye adlı gazeteyi de beraberlerinde getirdikleri 
anlaşılmıştır. 

4. 17 . 6 . 1972 günü erken saatlerde, çalıntı 
olduğu anlaşılan bir otomobil ile Ankara Emek 
mahallesinde bulunan Tampeyn Şirketinin inşa 
halindeki işyerine gelen dört kişi, burada bulu
nan gecebekçisi ve tercümanı silâhla tehdidede-
rek safdışı etmişler, geldikleri arabadan indir
dikleri iki plâstik benzin ve iki bütangaz tü
pünü bina yakınında yanyana koyarak ortaları
na yerleştirdikleri dinamit lokumlarına bağlı fi
tili ateşleyerek uzaklaşmışlardır. Fitil sonuna 
kadar yandığı halde dinamitler ateş almamış ve 
müessif bir olay kendiliğinden önlenmiştir. Olay 
faillerinin tespit ve yakalanmaları hususunda 
başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir. 

5. 12 Temmuz 1972 günü istanbul'da, An
kara istikametinden gelmekte olan özel plakai* 
Anadol markalı bir otomobilde yapılan arama
da, bir çanta içinde tabancalar, mermiler, taar
ruz el bombalarıyle, önemli bilgileri havi bir 
mektup ele geçirilmiş, otomobil içinde bulun
dukları görülen Hacettepe Üniversitesi öğrenci
si iki gençle bir kız yakalanmış ve hücre ile il
gili diğerleri de gözaltına alınmışlardır. Yapı
lan soruşturmada, bu şahısların ideolojik amaçla 
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bir şahsı kaçırmak üzere İstanbul'a geldikleri 
anlaşılmıştır. Tahkikat devam etmektedir. 

6. Bu fiilî durumların yanı sıra, iki aylık 
müddet içinde sıkıyönetim bölgelerinde yapılan 
aramalarda da küçümsenmeyecek miktarda si
lâh, mermi ve patlayıcı maddelerle çok sayıda 
sol yayın ele geçirilmiştir. 

7. Yine bu dönem içerisinde anarşiyi teşvik 
edici bildiri dağıtma faaliyetlerine de devam 
edilmiştir. 

A) 28 . 5 . 1972 günü Erzurum ilinde,. 

B) 29 . 5 . 1972 günü Ankara Hacettepe 
- Üniversitesinde, 13 . 6 . 1972 günü Muş ilinde, 

17 . 6 . 1972 günü İstanbul'da, 17 . 6 . 1972 ta
rihinde Ağrı ilinde, 20 . 6 . 1972 gününde yine 
istanbul'da olmak üzere anarşik eylemleri kö-
rükleyici bildiriler ele geçirilmiştir. 

Buraya kadar vermiş olduğum kısa izahat
la, bugüne kadar Yüce Meclise zaman zaman 
sunduğum bilgiler birleştirildiğinde, içinde bu
lunduğumuz durumun henüz özlenen ve arzula
nan bir düzeye ulaşmadığı, anarşistlerin, aşırı 
akım mensubunun ve sempatizanlarının, bu bö
lücü faaliyetler içinde olanların kötü niyetleri
nin devam ettiği, zemin ve zamanın müsaadesi 
nispetinde faaliyetlerini yeryüzüne çıkararak 
birtakım eylemlere teşebbüs ettikleri anlaşılmak
tadır. 

Bunun yanı sıra, köhne fikirlerle teokratik 
bir devlet kurma çabaları da yeraltında maske
li olarak devam ettirilmektedir. Bölücü faali
yet içerisinde olanların da her iki kanattan fay
dalanmak suretiyle meşum emellerini tahakkuk 
ettirmek için çabalarını sürdürdükleri bir haki
kattir. 

Bütün bu menfî faaliyetler içinde olanlara 
karşı Hükümetimizin ve başta Sıkıyönetim ko-
mutanlariyle maiyetlerinde bulunan güvenlik 
kuvvetlerimizin uyanık, kararlı, güçlü ve azimli 
çalışmaları sayesinde Devlet bütünlüğü muhafa
za edilerek, Cumhuriyet rejimimizin devamı sağ
lanmış ve vatandaşlarımızı huzura kavuşturma 
yolundaki hedefe her gün biraz daha yaklaşıl
mıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli Baş
kan ve üyeleri; gayretli çalışmalarından dolayı 
başta Sıkıyönetimin mümtaz komutanları ve de
ğerli mensubini olmak üzere bütün güvenlik 
kuvvetlerimize huzurunuzda beşerüstü gayretle 

çalışmalarından dolayı teşekkürü, yerine getiril
mesi gereken zevkli bir görev addetmekteyim. 

Bütün bu iyi niyet ve gayretlere rağmen, he
nüz nedenleri açıklığa kavuşmayan bazı eylem
lerin ve sabotajların mevcudolduğunu, anarşist 
örgütlerin yeni eylem ve olaylara hazırlık içinde 
bulunduklarını bilmekte ve bunların kısa zaman
da bertaraf edilmesi için süratli ve bilinçli ça
lışmalar yapmaktayız. 

Bu kısa açıklamalarımla, vatan ve Cumhuri
yetimize, hür demokratik rejimimize karşı yö
nelen yıkıcı, bölücü, anarşik faaliyetlerin, bu
günkü olumlu görüntüye rağmen, henüz tama
men bertaraf edilemediğini ve bunun için daha 
bir zamana ihtiyaç bulunduğunu belirtmeye gay -
ret ettim. Bir başka deyimle, sıkıyönetimin ilâ
nını gerektiren şartlar henüz ortadan kalkmış 
değildir. Ne var ki, yapılan operasyonlar ve so
ruşturma sonuçları, anarşik hareketlerin mahi
yet ve şümulünü gittikçe daha açık ve seçik ola
rak ortaya çıkarmıştır. Bugün kesinlikle bil
mekteyiz ki, bir iki örneğini arzettiğim anarşik 
olaylar, sabotaj ve adam kaçırma teşebbüslerinin 
arkasında Türkiye'yi içerisinden çökertmek is
teyen dış güçlerin yönetim ve desteği vardır. 
Anarşik eylemlerin yam sıra aşırı ve yıkıcı ideo
loji ve fikirlerin de ilk tahminlerin üstünde bir 
yaygınlık kazandığı ve maalesef, bazı millî ku
ruluşlara bile sızmalar olduğu ortaya çıkarılmış 
bulunmaktadır. Yargılamalar, davalar devam 
etmektedir. Davaların bir kısmı neticelendiril
miş, bir kısmı da henüz- ele alınmış ve devam et
mektedir. Bir kısmının da hazırlık soruşturma
larının tamamlanmasına çalışılmaktadır. Ayrıca, 
Sıkıyönetim idaresinin ve güvenlik kuvvetleri
mizin yaptığı takipler sonunda yeni, yeni teşki
lât ve hücreler ortaya çıkarılmaktadır. Bunlar
dan anlaşıldığına göre, örgütlenme oldukça yay
gındır. Devletimizi daha güçlü kılmak için üze
rinde çalışılan tedbirler manzumesi gerçekleşti
rilmeden, sıkıyönetimin kalkması halinde bun
ların tekrar faaliyete geçeceklerini gösteren 
kuvvetli belirtiler mevcuttur. Hükümetimizin 
ve Parlamentomuzun fevkalâde gayretlerine rağ
men, Hükümetimizi aşırı akımlarla ve anarşist
lerle mücadelemizde yeteri kadar güçlü hale ge
tirecek kanunlarımızın tamamı henüz çıkarıla
mamış ve rejimimizin teminatı olacak gerekli 
müesseselerimiz kurulamamıştır. 

_ 705 — 



T. B. M. M. B : 17 19 . 7 . 1972 O : 1 

Yukarıdan beri saydığım nedenlerle, Hükü
met olarak sıkıyönetimin ilân edilmiş bulunan 
11 ilimizde İM ay daha uzatılmasını zarurî gör
düğümüzü açıkça ifade etmek isterim. 

Hükümetlimizin bu teklifinin Yüoe Meclisin 
değerli üyelerince de paylaşılacağı ve tasvip 
buyurulacağı inancı içinde sözlerime son verir, 
Sayın Başkan ve değerli üyelere saygılarımı 
arz ederim. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta Mil
letvekili) — Sayın Başkan, Sayın Balkandan 
bir sualim var. Yoksa «Yok» deyin. 

BAŞKAN — Efemıdim, bir kanun müzakere
si yapmamakta bulunduğumuza gör© bu, usulü-
mıüsde yoktur efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, müzakere konu
muz üzerinde şu ana kadar Başkanlıktan söz 
talebimde bulunan sayın üyelerin isimlerini arz 
ediyorum. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Özer 
ölçmen, şahıslan adına Sayın Tayfur Sökmen, 
Sayın öelâl Kargılı, Sayın Mehmet Ali Aybar, 
Sayın Orhan Birgit, Sayın Hüseyin AJbibas ve 
Sayın Ahmet Buldaalı. 

Söz, Demokratik Parti Grubu adına Sayın 
özer ölçmen'in. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclislerin muJhterem üyeleri; 

Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması hak
kındaki Hükümet tasarısı üzerinde D. P. Gru-
punun görüşlerini belirtmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Özel bir durumun icabettirdiği ve istisnai 
bir yöneitim şekli olan Sıkıyönetimin, bir ülke
nin kaderimde mesuliyet sahibi ve demokratik 
rejime imanımış siyasî paritiier tarafından en son 
başvurulacak çarelerden biri olduğu muhakkak
tır. 

Son yıllarda iç ve dış mihrakların planlı 
tahrip hareketleri ve mesul meVkidekilerin ehli
yetsiz ve basiretsiz tutumları sonucu Türkiye'
nin içine düştüğü özel durum el'an hassasiyeti
ni sürdürmekte ve istisnai bir idare olan Sıkı
yönetimi mecbur kılmaktadır. Kanaatimizce, 
üzerinde durulması gerekli olan husus, istisnai 
idare tarzını zorunlu kılan olaylara doğru teş
his koyarak bunların tedavisi konusunda muta
bakat sağlamak ve ondan sonra da cesaretle te

davi metodunu tatflbik etmek olmalıdır. Teşhis 
ve tedavide gösterilen tereddütlerin, hastalığın 
bünyeye daha fazla nüfuzuna sebebiyet verdiği
ni taze örnekleriyle hatırlamaktayız. 

Diğer taraftan, bu topraklar üstünde impa
ratorluklar kurmuş olmanın sağladığı eşsiz bir 
sağduyuya sahip Türk Milleti, kendi bütünlüğü
nü bölmeye matuf bu milletlerarası komünizm 
saldırısına bundan çok önce teşhisini koymuş 
idi. Ne garip tecellidir ki, buna karşılık o mil
letin çoğunluğuna cahildir diye dört yılda bir 
oy kullanmayı dalhi çok görenler, taMikenin va
hametini kavramakta en geç kalanlar olmuşlar
dır. 

Bugün, Türkiye'ye yöneltilen Milletlerarası 
koımplonun hiç olmazsa anacı belli olmuş du
rumdadır. Bu komplonun hedefinin, milılî bü
tünlüğü parçalamak suretiyle Türkiye'nin çe
şitli ideolojik menfaatler emrine amade kılın
ması olduğu hususu millettin kahir ekseriyetin-
oe, hiçbir polemiğe fırsat vermeyecek kesinlikte 
kabul edilmiş bulunmakladır. Bu konuda üstü 
kapailı veya açık tevil gayreti gösterenler her 
seferimde sempati kaybetoeye devam etmekte
dirler. Zira : Türk Milleti, örfün©, ananesine, 
kupürüne ve harsına uymayan idare sistemleri
ni reddedecek veya bertaraf edecek kuvvet© ve 
millî şuura sahip olduğunu tarih boyunca ispat 
etmiş bulunanaktıadır. 

Bu gerçeklerin ışığı altında; Millet temsil
cileri olarak, meclisllerimize, temsil ettiğimiz 
kitleyi biran evvel hak ettiği ve arzu ettiği dü
zeye ve ortama kavuşturmak görevi düşmekte
dir. Siyaset adamının aslî vazifesi de budur. 
Demokrasilerde millet ve mamlekeifee hizmet, 
kemdi seçtiği siyasiler vasıitasiyle görülür. Siya
seti ve siyaset adamını 'kötülemek onu seçeni 
î̂ aıhkir anlatımına gelir. Bu yola zaman zaman 
başvuranllar deımokrasiye inanmayanlardır. Zi
ra demokratik düzenin içimde tercih hatalarını 
tashihe imlkân veren bir seçim mekanizması 
mevcuttur. 

Buıglün bizi Sıkıyönetime zorlayan durum 
üzerimde görüşürfaen zaman zaman yanlış tefsire 
maruz bırakılan bazı kavramlara açıklık getir
mek zorunluğu mevcuttur. 

Muhterem üyeler, 

D. P. Grubu olarak; Sıkıyönetimin ilân edil
diği günden bu yana, silâhlı kuvvetlerimizin, 
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bu meşakkatli görevin icra safhasını büyük bir i 
fedakarlık ve yurtseverlik içinde canını orta 
ya koymak pahasına ifa ettiği inancı içerisiı 
deyiz. Esasen Türk Milletinin ordusunun, on: 
yönelmiş hücumlara göğsünü siper etmesinde. 
tabiî bir şey olamaz. Bundan şüpheye düşenle 
rin hüsranı ibret verici olmuştur. 

Silâhlı Kuvvetlerin cansiperane görev ifas: 
nın yanında sıkıyönetimin asıl yön vericisi ve 
siyasî icra organı olması gereken Hükümetle 
rin kendilerinden beklenileni veremedikleri ve I 
hatta zaman zaman sıkıyönetime çelişik davra-
nışlar içine düştükleri acı bir gerçektir. I 

Demokrasimizde zuhur eden arızaların gene 
'demokratik usuller ile ve hukuk kuralları için
de giderileceğine inanan D. P. kurulduğu gün
den beri cesaret ve açıklıkla bu çelişkileri dile 
getiırmişitir. 12 Mart ortamına sürüklenişimizin 
zamanında ikazını yapmış olan bu kadro Erim 
Hükümetlerinin kuruluş şeklinin de muhtevası
nın, sıkıyönetimin amaçları ile bağdaşaımayaca- I 
ğını, günün zor şartlarıma rağmen, ifade etme
yi görev saymış ve yapıcı bir muhalefet örneği 
vermiştir. Biırbuçuk yıla yaklaşan uygulama sü
resi Grup-umuzun bu endişelerinin yerinde oldu
ğunu maalesef teyidefcmiş bulunmaktadır. 

Demokrasi açıklık rejimidir. Kapalı odalar
da bir türlü, köy kahvesinde başka türlü konu
şup Meölisletfde oylama sırasında da bir başka 
yönde el kaldırmakla demokrasiye hizmet edi
lemez. Mülelte olan vecibeleri muvacehesinde 
siyasî partilerin ya düşündükleri gibi görünme
ye, ya da göründükleri gibi düşünmeye mecbu-
riyetleri vardır. 

Hükümetler her şeyden önce siyasî organlar
dır. icranın siyasetini çizmek ve yürütmekle 
görevlidirler. Bu bakımdan bakanlar o bakanlı
ğın görevlerinin siyasetini tayinle yükümlüdür
ler. Bu görevde teknisyenler bakana yol göste
rip ışık tutarlar. Erim hükümetlerinde Parla
mento üyelerinin ve siyaset adamlarının arka 
plana atılması ve teknisyen kadroya ağırlık ve
rilmesiyle Hükümet, aslî görevi olması gereken 
siyasî yönetimde ahengi temin edememiştir. 

Ayrıca, bu Parlamento dışı teknisyen kad
ronun, peşin hükümlerle işbaşına gelmiş olması 
ve vatandaşa dayanmaya ihtiyaç duymaması, ba
şarı şanslarını hebaya vesile olmuştur. Bu hü
kümetlerin ellerine tevdi olunan açık bonolar I 

müsrifçe harcanarak fırsat ve zaman kaybına 
ebebiyet verilmiştir. 

Bugün bu kürsüden geçmiş hataları ve yan
ış tutumları tahlilden umduğumuz fayda, ile
riye ışık tutabilmesi ve sıkıyönetimin gayesiyle 
lükümet arasındaki ahengin teminidir. Aksi 

'akdirde bu kürsü daha çok kereler, uzatma 
ıüzakerelerine sahne olmaya devam edecektir. 

Muhterem üyeler, rejime yönelik planlı anar-
]i hareketlerine bazı çevrelerce sebebolarak gös
terilmek istenen ve reform olarak takdim edi
len bazı tasarılar, kamuoyunda yanıltıcı bir gö
rüntü yaratmışlardır. Bu tasarıların çoğunluğu 
koyu ve katı bir devletçi ve sosyalist görüşün 
mahsulüdürler. Demokratik Parti Prubu olarak, 
enternasyonal komünizmin tethiş hareketlerini, 
bu devletleştirme tasarılarının bugüne kadar 
ele alınmamış olmasına bağlayan zihniyeti şid
detle reddediyoruz. 

Ekonominin, matematik kurallar içinde işle
yen müspet bir bilim olduğunu kabul etmek zo
rundayız. Halihazır ve geçmiş örnekleriyle eko
nomi, kendi kurallarını bütün dünyada teyidet-
meye devam etmektedir. Komünist blokun, her 
şeyi Devletin elinde tutan sistemiyle, hür dün
yanın uyguladığı serbest ekonomik sistemler 
arasındaki son yirmi yıllık gelişmelerin muka
yesesi çok ibret vericidir. Komünist rejimler, 
hürriyetten mahrum halklarına, buna karşılık 
vadettikleri iktisadî refahı dahi sağlayamadık
larını ikrar eder hale gelmişlerdir. Diğer yanda 
ise, 2 nci Cihan Harbinin perişan mağlûpları 
olan Batı Almanya ve Japonya, demokratik bir 
düzen içinde, serbest rekabet ve liberal ekono
mi sayesinde yine devleşme yolunda emin adım
larla ilerlemektedirler. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz başka bir 
arkadaşımın devam etmesini rica edeceğim, se
sim kısıldığı için okuyamıyorum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Ölçmen. Buyurunuz 
efendim. 

(Demokratik Parti Grubunun bundan sonra
ki konuşmasına Sakarya Milletvekili Mustafa 
Vedat Önsal devam etti.) 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya Millet
vekili) — Bu gerçek, komünist blok tarafından 
dahi kabul edilmiş ve bu ülkeler yavaş yavaş 
ferdî mülkiyet hakkına müsaade etmeye başla-
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misken, Türkiye'de mülkiyet ve veraset hakla
rını zedeleyici bir düzene özenilmesi garipsene-
cek bir tutumdur. 

Atatürk felsefesinin muasır medeniyet sevi
yesine ulaşmak temel ilkesiyle, bu kitabî sol fi
kirlerin bağdaşmasına imkân görmediğimizi be
yan etmek isteriz. 

Sanayi kesiminden 'tarım kesimine kadar 
rantabl çalışan tesisleri dahi devletleştirmeyi 
kompleks edinmiş bir zihniyetin Ortak Pazar 
gibi bir serbest rekabet pazarında varlığını ko
ruyacağı merak konusu olmaktadır. Sayın Me
len Hükümeti de, Sayın Erim hükümetlerinin 
hazırladığı bu peşin hükümlü devletleştirme ta
sarılarına tümüyle sahip çıkmış görünmektedir. 
Sayın Melen'den, kendi hükümetine taktığı atı
lımcı lâkabını hiç olmazsa kendisinin bir za
manlar şiddetle tenkidettiği vergi kanunların
da ispat edeceği ümidini beslememize rağmen, 
bu konuda da hayal kırıklığına uğradığımızı 
üzülerek ifade etmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın üyeler, örfî idareyi gerektiren duru: 
mun düzeltilmesi çareleri üzerinde görüşürken, 
hassasiyet gösterilmesi icabeden bir sorunun da 
millî eğitim sistemimiz olduğu kanaatindeyiz. 
Terör eylemcilerinin kimliklerini dinlerken, bü
yük çoğunluğunun 20 ilâ 25 yaş arasında bu
lunmaları, eğitimimizin milliliği hususunda bü
yük tereddütler yaratamaktadır. 

Grubumuzun görüşü, bugünkü eğitim siste
mimizin gençliğe millî bir şuur üzerine oturtul
muş Atatürk felsefesini vermekten çok uzak 
olduğu merkezindedir. Türkiye'nin müstakbel 
12 Mart ortamlarından masun kılınması için, 
eğitim'îmizin millî bir şuur aşılayabilecek nite
likte ıslâh edilmesini şart olarak görmekteyiz. 
Aksi takdirde, boş bırakılan genç dimağlar, 
enternasyonal metotlarla, zehirli ideolojik en
jeksiyonların aşılanmasına devam edilecektir. 
Bunu belirtirken, millî eğitimimizin sadece si
yasî bir sorun olmadığını ve bu konuda öğre
tim üyelerimize ve tüm aydınlarımıza büyük 
görevler düştüğüne de işaret etmek isterim. 

Türkiye, yüzyıllar boyunca nemelazımcı 
veya körükörüne taklit meraklısı bir kısım ay
dınlardan zarar görmüştür. Birinci tip, ben
cil bir görüşle köşesine çekilip, çevresine bir 
katkıda bulunmaktan kaçınmakta; ikincisi ise, 
yurt gerçeklerini hesaba katmadan, bünyemi

ze uymayan yabancı sistemleri uygulama 
kompleksiyle fakir ülkemize yarar yerine zarar 
getirmektedir. Kalkınmak zorunda olan Tür
kiye'mizde bütün aydınlarımızın bugünkünden 
daha faal ve yapıcı bir şekilde yönetime katıl
malarını beklemek, aydın olma imkânlarını 
onlara bahşeden bu milletin hakkıdır. 

Türkiye'nin bugünkü imkânları içinde her 
yıl 60 bin lise mezununun yüksek öğrenim im
kânından mahrum kaldığı düşünülürse, bu im
kâna kavuşanların, değerini bilerek kullanma
ları icabeder. . 

Diğer yandan öğretim müesseselerinin di
siplin konusunda hâlâ bir mesuliyet paylaşma
ğa yanaşmadıklarını ve bunu sıkıyönetim veya 
Devletin sorumluluğu olarak mütalâa ettikle
rini üzüntü ile izlemekteyiz. Yönetici öğretim 
kadrolarının bu pasif tutumu ve sorumluluk 
paylaşmaktan kaçınmaları devam ettiği tak
tirde, eylem plânlamalarının aynı anfilerde ve 
bahçelerde tekrarlanacağını tahmin etmek güç 
değildir. Hele bu arada oy hakkı verilmediği 
için 21 yaşından küçüklerin silâha sarılmaları
nı mazur gösteren siyasî beyanlar verilirse.. 

Sayın üyeler, 
Hür rejimlerin sıhhat derecesini belli eden 

bir diğer mühim âmil de vatandaşın devletine 
olan saygı ve itimadıdır. Bu saygı ve itimadın 
devlet mekanizması tarafından vatandaşa tel
kin edilebilmesi derecesinde devletin görevini 
başarı ile yürüttüğü ileri sürülebilir. Vatan
daş, devlet kapısını daima adaletin, faziletin ve 
dürüstlüğün timsali olarak görmek arzusun
dadır. Bu görüntünün sarsıldığı anda artık o 
cemiyette sosyal patlamalar baş göstermeye 
başlamıştır. 

Bugün, devlet mekanizmamızın durumu, 
acilen bir zihniyet değişikliğinin ve idarî re
formun gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. 
Kalkınmakta olan cemiyetleri kemiren kayır
ma, himaye, iltimas, rüşvet gibi hastalıklar ida
rî bünyemizde tekrar nüksetmiş durumdadır. 
Devlet kapısına «Bugün git, yarın gel» zihniye
tinin yeniden hâkim olması tehlikesi belirmiş
tir. Görevin sorumluluklarını üstelenmeme gibi 
pasif direnişler çarkın dönmesini yavaşlatmak
tadır. Diğer yandan, bilgisiz ve hesapsızca ha
zırlanan bir Personel Kanunu Devletin yarı 
bütçesini carî harcamalara ayırdığı hâlde, uy-
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gulamadaki eşitsizlikler ve adaletsizlikler yü
zünden dürüst ve çalışkan kamu görevlisinin 
hizmet şevki de kırılmış durumdadır. Kamu ke
siminin bazı sektörlerindeki toplu istifalar, dol
durulması güç boşluklar yaratmaktadır, 

Bu bakımdan D. P. Grubu olarak vatandaş 
devlet ilişkilerinin düzeltilmesi ve kamu göre
vi görenleıln haklarının korunması için idarî 
mekanizmada süratle ve köklü bir reform ya
pılması gereğine inanıyoruz. Bu husus bilhas
sa Anayasada yeni bir değişikliğin söz konusu 
olduğu şu günlerde ciddiyetle ele alınmalıdır. 
Zira, hazırlanan kanunlar, bünyeye ne kadar 
uygun olurlarsa olsunlar, müessir tatbikatçı 
elinde uygulanmadıkları sürece fonksiyonları
nı ifade acze uğramağa mahkûm olacaklar
dır. 

Grubumuz; Anayasada öteden beri bir kısım 
tadilâtı zarurî gördüğünü beyan etmiş bulun
maktadır. Bu konuda her 'ihtiyaç hissettikçe 
ve peyderpey değilse de, uzun süre ülksnin 
ihtiyaçlarına cevap verecek ve kapsamı son 
teklif edilenden daha geniş bir değişikliğin lü
zumuna İnanıyoruz. Bu tadilâtın reaksiyoner, 
yan tepkisel olmamasına bilhassa dikkat edil
mesi gerektiği kanaatindeyiz. Zira; reaksiyo
ner anayasaların çoğu uygulama sonucu za
manla geriye teptikleri de bir vakıadır. 

Diğer taraftan, kanunları uygulayacak ku
ruluşların bu görevi hissî ve siyasî tefsirlerle 
birbirine zıt biçimde uygulamamalarını temin 
etmek lâzımdır. 

T. B. M. Meclisinin sayın üyeleri ; 
Türkiyemiz ve dış ilişkilerimiz açısından 

üzücü bir husus da bir buçuk yıla yakın zaman
dır enternasyonal komünizme karşı verilen mü
cadeleyi ve içinde bulunulan tehlikenin önemi
ni. dışarıya anlatamamış olmamızdır. Tam ter
sine sol mihraklarca sızdırılan tezvlrat ve tah
rifat, dış ajanlar vasıtasıyle değerlendirilerek 
dünya kamuoyu sıkıyönetim icraatı hakkında 
gerçekle ilgisi olmayan bilgilerle bulandırıl
maktadır. Bunda Hükümetlerin bilerek veya 
bilmeyerek ihmalleri ve acizleri büyüktür. D. P. 
Grubu olarak muhalefette bulunmamıza rağ
men, mütaaddit defalar ve müşahhas misaller
le yurt dışında Türkiye'nin mücadelesinin ters 
anlatıldığını ifadeye çalıştığımız halde, Hükü
metten gördüğümüz karşılık sadece umursa
mazlık olmuştur. 

Dış ilişkilerimiz, bağlı bulunduğumuz mil
letlerarası siyasî ve iktisadî anlaşmalardaki 
menfaatlerimiz bakımından bu yanlış tanıtma
nın aleyhimize neticeler doğurduğu ve doğura
cağı bilindiği halde, tashihine hiç bir gayret 
gösterilmeyisin*! endişe ile karşılamaktayız. 
Türkiye'ye bazı resmî ziyaretlerin ve milletler
arası toplantıların iptal edilmesi, bağlı bulun
duğumuz anlaşmalardaki müzakere gücümü
zün zayıflaması bu lakaydinin sonucudur. 

Diğer yandan anarşinin dış beyinleri ve 
mihrakları hakkında bu güne kadarki Hükü
metlerin herhangi bir tahkikat veya takibat 
yaptırdığını bilmiyoruz. Bunun politik usulle
ri vardır ve diplomasiyle bugün pek çok sorun 
halledilebilir hale gelmiştir. Dışişlerimiz ile Sı
kıyönetim arasındaki bu kopukluğun, mutlaka 
giderilmesi gerektiği inancındayız. 

Sayın üyeler; maruzatımın son kısmında, 
(Sıkıyönetim Komutanlıklarının farklı uygu
lamalarına değinmek istiyorum : 

Anayasaya göre, siyasî hayatımızın vazgeçil
mez unsurları olan siyasî partilerimiz, varlıkla
rını ancak kanun ve tüzüklerin emrettiği faa
liyetlerini ifa ile sürdürebilirler. Bu faaliyet
ler arasında, parti kongreleri önemli bir yer 
tutmaktadır. Bazı sıkıyönetim komutanlıkları 
bölgeleri dahilinde, partilere kongre müsaadesi 
vermemektedirler. Bugüne kadarki kongreleıln 
olgun bir hava içinde geçtiğini de hesaba kata
rak, bu yasağın kaldırılmasını ve komutanlık
lar arasındaki uygulamanın birbirine eşit ha
le getirilmesini diliyoruz. 

Bu görüşlerimizin ışığı altında, ileriye ma
tuf tedbirlere bir an evvel başvurulacağı ve is
tisnai durumu gerektiren sebeplerin normale 
dönüştürüleceği ümidi içinde, Hükümetin, «11 
ilde sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması» tek
lifine olumlu oy vereceğimizi beyan eder; De
mokratik Parti Grubu adına Yüce Meclise say
gılar sunarız. (D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına, 
sayın Ahmet Nusret Tuna, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA AHMET NUSRET 
TUNA (C. Senatosu Kastamonu Üyesi) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

11 ilimizde ilân olunan sıkıyönetimin, 8 nci 
defa uzatılması ile ilgili müzakereler dolayısıy-
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le, Adalet Partisi Müşterek Grubunun görüşle
rini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Vatanımızı bölmek, Cumhuriyetimizi yıkmak 
isteyenlere kargı 26 Nisan 1971 tarihinde sıkıyö
netim ilân edildi, ilân tarihinden bugüne kadar 
tam 15 ay geçti. Bu müddet küçümsenecek bir 
süre değildir. Hemen sözlerimin başında şu ha
kikati açıkça ortaya koymalıyım : Sıkıyöneti
min fedakâr ve kahraman mensupları ellerin
den gelen feragat ve gayretle gece - gündüz ça
lışmaktadırlar. Devletin meşru kuvvetlerine 
karşı baş kaldırılamayacağı hakikatini defalar
ca ispat etmişlerdir/Ancak; kuluçka mihrakla
rın temizlenemediği, komünist ve anarşist örgü
tün baş ve dış kılıfının tespit olunamadığı, bazı 
davaların karara bağlanamadığı, tahkikatı biten 
bazı dosyaların muhakemesine başlanamadığı, 
bazı fiillerin tahkikatının devam ettiği, bunla
ra yenilerin eklendiği bir gerçektir. 

Diğer bir gerçek de komünist ve anarşist ör
gütün, vasatını bulduğu zaman yeşermek üzere 
yeraltına sızdığı ve halen mevcudiyetini muha
faza ettiğidir. 

Hükümet bu hakikatlere dayanarak, ilânda
ki şartların değişmediğinden bahisle, sıkıyöne
timin iki ay daha uzatılmasını istemektedir. 
Asırlık mücadeleler sonunda ulaştığımız hürri
yet nizamından, muvakkat de olsa kısmen fera
gat, arzu edilir bir hal değildir. Anayasanın, 
her defasında, iki aydan fazla uzatmaya cevaz 
vermemesi, hürriyetlere karşı gösterilen titizli
ği ifade etmekte, bu mevzu üzerinde bizleri has
sasiyetle düşünmeye sevk eylemektedir. Sıkıyö
netim 7 defa uzatılmış, 8 nci defa uzatılması is
tenmektedir. 

Kahraman Ordumuzun değerli kumandanla
rı, sıkıyönetime rağmen hürriyet kısıtlamasını 
asgari hudutta tutmakta, zaruretleri ölçerek 
tedbirleri almanta, ihtiyaç kalmadığı zaman da 
hiç kimsenin bir talebi olmamasına rağmen, ser
bestliği iade etmektedirler. Milletçe bu tutum 
şükranla karşılanmakla beraber, Atatürk'ümü
zün kutsal emaneti Cumhuriyetimizin 50 nci yı
lını kutlamaya yaklaşmış bulunuyoruz. 

Payandasız ve ahenkli işleyen normal bir 
idareye kavuşmayı talebetmek hakkımızdır. 15 
aylık sıkıyönetim tatbikatına rağmen, neden 
hedefe ulaşamadık? Millî mücadeleler, millî bir-
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lik ve beraberlikle yapılabilir. Komünistlerin 
saldırısına kargı Parlamentosu, Hükümeti, or
dusu, bütün Anayasa kuruluşları ve milletiyle 
birlikte tam bir cephe kurabildik mi? Herkes 
üzerine düşen vazifeyi lâyıkı veçhile yapabildi 
mi? Teşhis birliğine varabildik mi? Buna maa
lesef müspet cevap veremiyoruz. Bu cevabın ge
cikmesine paralel olarak sıkıyönetimin uzayaca
ğı bir gerçektir. 

İşin başlangıcında, komünistlere devrimci 
nazarı ile bakanlar, çabalarından halâs bekle
yenler vardır. Adalet Partisi İktidarının değiş
mesiyle her şeyin düzeleceğini zannedenler 
mevcuttu. İktidar değişti. Anarşik hareketler 
durmadı, hızlandı. Saldırının iktidara değil, re
jime müteveccih olduğu açıkça görüldü. Mah
kemeler başladı. Sanıklar büyük bir pervasız
lıkla kendilerinin «Marksist komünist oldukla
rını, bu rejimi Türkiye'ye getirinceye kadar mü
cadeleye devam edeceklerini» söylediler. Millî 
cepheye iştirakte tereddüdü olanlara bu beyan
lar kâfi gelmeliydi. 

Devletimiz iktisadî bir batağın içinde gös
terilmek isteniyor, başka rejim arayanların, ko
münistlerin haklı olduğu imajı yayılıyordu. 
1965'ten 1969 yılına kadar Türkiye'ye yeni bir 
Türkive ekleyen, ayrılırken Merkez Bankasın
da 425 milyon dolar dövizi, millî bankalarda 44 
milyar lira mevduatı olan, % 9'un üstünde kal
kınma hızı sağlayan bir devletin iktisadî çö
küntü içinde olamayacağı iktisadî göstergelerin 
ortaya koyduğu bir gerçek iken, ruhlarda ümit
sizlik yaratmak isteyenler ve iktidara şaşı ba
kanlar tarafından hakikatler tahrif edilmekte, 
iktisadî kara bir tablo çizilmekte idi. Bu menfî 
ve yıkıcı propagandanın tesirinde kalan ilk 
yeni hükümet, bazı müdahale tedbirlerine baş
vurmuş, işlerin kötüve gitmesi üzerine, sonra
dan gelen hükümetler bu müdahale tedbirlerini 
kaldırarak durumu eski hale irca etmişlerdir. 

Sayın Başbakan Melen'in, Ticaret Bakanı 
Sayın Talû'nun son aylara ait ekonomik göster
gelerin çizdiği güzel tablo hakkındaki beyan
larını büyük bir memnuniyet içinde okuduk., 
Vâdesi gelmeyen borçların ödenmesine başlan
masını, evvelce tuttuğumuz ekonomik yoldaki 
isabetin cerh edilemez bir delili olarak görmek
teyiz. 

Bu hususlara, her bakımdan kendini tebriye 
etmiş bir devrin müdafaası için dokunmuyorum. 
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Aşırı cereyanların ne cins menfî propaganda 
yaptığını» meşru bir iktidarı yıkmak için ne cins 
propagandalarla ümitleri kırmaya ve yanıltma
ya muvaffak olduğunu göstermek için arz edi
yorum. 

12 Marttan evvel ve sonra ümitleri kırıl
mış gözükenleri, teşhis birliğine ulaştırmak ve 
millî cepheye davet için arz ediyorum. 

Yün© o devrede iktidarın reformları yapma
dığı, mevzuatın sosyal ve dinamik hayatı ta-
kibetmediği, reformsuz kalan cemiyetin buna
lımlara sürüklendiği kesif bir şekilde iddia edil
di. Bu propoganda o kadar şumüllendi ki, ik
tidara gelen yeni Hükümet, kendine «Reform 
Hükümeti» adı vererek propagandanın had ha
le getirdiği reform susuzluğunu gidermeyi 
vaaddetti. Milleti refaha, cemiyeti ileriye gö
türecek reformları çıkarmaya amade olduğu
muzu herkese ilân ettik. Türk Milleti aylarca 
bekledi. Hazırlanmış bir reform olmadığı, dev
letleştirmenin ve sol sloganların «reform» na
mı altında sürülmek istendiği anlaşılıyordu. 8 
ay sonra «Toprak Reformu ön Tedbirler Ka
nunu» namı altında bir reform tasarısı Meclis
lere sunuldu. Bu reform tasarısının mahiyeti
ne ve eleştirisine burada dokunmak istemiyo
rum. Sadece bir fikir verme bakımından aynı 
Başbakanın 2 nci Hükümetinin, toprak refor
mu ile ilgili Devlet Bakanının görüşünü arz et
mek istiyorum: «Tasan kanunlaşsa idi. Cemi
yet huzursuzluğa girer ve kan gövdeyi götürür
dü» teşhisini koymaktadır. 

Bu sözlerimle reformlara ihtiyaç olmadığını 
söylemek istemiyorum. Milleti refaha, cemiye
ti huzursuzluğa girer ve kan gövdeyi götürür
dü» teşhisini koymaktadır. 

Bu sözlerimle reformlara ihtiyaç olmadığı
nı söylemek istemiyorum. Milleti refaha, cemi
yeti ileriye götürecek ve kendini zaman zaman 
yenileyecek reformlar yapılmadıkça bir cemi
yetin yaşamasına, ayakta durmasına imkân 
yoktur. Bundan dolayı da hükümetler, bil
hassa Cumhuriyet hükümetleri kurulduğu gün
den beri imkânı olan reformları yapagelmişler-
dir. Bilhassa plânlı bir devrede hiçbir reform 
yapılmadığını iddia etmek, mevzuu demogojiye 
sürüklemekten başka mâna taşımaz. Atatürkçü 
doğrultuda her türlü reformu tahakkuk ettirme
ye amade olduğumuzu 15 aydan beri ilân etme

mize rağmen, ortaya ciddî bir talebin getirile
memesi, reform mefhumunun ne derece istis
mar olunduğunu göstermektedir. Memleket 
hayrına olacak her reformla beraber olduğumu
zu, tahakkukuna elimizden gelen gayretle ça
lışılacağını tekrar arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, komünistler hede
fe ulaşmak için anarşiyi bir vasıta olarak kul
lanmışlardır. 1969 seçim beyannamemizde açık
ça ifade ettiğimiz veçhile, Anayasamız hürri
yetleri çok geniş olarak tanzim etmiş; fakat 
suiistimaline mâni olacak, keza müesseseler de
mokrasisini kurmasına rağmen, müesssıeler 
arasındaki ahengi tesis edecek yetki ve mesuli
yet dengesini kuracak hükümleri getirememiş
tir. Bundan faydalanan komünist örgütler 
Anayasanın boşluklarını, dış mihraklarla bera
ber tespit ederek Vatan ve Cumhuriyetimizi 
yıkma taarruzuna 'geçmişlerdir. 

iktidarımız zamanında, Anayasanın boşluk
larını, mevzuat noksanlığını mütemadi bir şe
kilde ortaya koyarak, komünizmle mücadele 
için millî cephe tesisini istedik. Anayasaya do-
kunulamıyacağı, mevzuatın kâfi olduğu cevabı 
veriliyor, hedefin, siyasî iktidar olduğu zan
nedilerek, âdeta ayaklanana ve tecavüzlerden 
cephe yıkılıyor diye memnuniyet duyuluyordu. 
Kanunların kâfi olduğu ve Anayasa değişik
liğine lüzum bulunmadığı kanaatiyle 12 Mart
tan sonra kurulan yeni Hükümetin Başbaka
nı çok kısa bir zaman sonra, 1961 Anayasası
nı lüks olarak vasıflandırdıktan sonra, tadilât 
zaruretine ve anarşiyi önleyecek kanunların 
noksanlığına temas etmiş, muarızlarına karşı 
da, «Ben bu Anayasa ile Devleti idare edemem. 
Ehli varsa gelsin vazifeyi alsın» diye diretmiş 
ve hakikaten pek çok ihtiyaçları karşılayacak 
bir Anayasa değişikliği yapılabilmiştir. 

Bu kere işbaşına gelen Sayın Melen, işe baş
lamasından çok kısa bir zaman sonra, Partilere 
birer mektup yazarak Anayasa değişikliği za
ruretinden bahsetmiş, Cumhurbaşkanımız da 
Meclisler Başkanlarını ve parti liderlerini top
layarak Anayasa değişikliğinin tahakkuku için 
semereli mesailer sarf etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, zaman her şeyi hal
letmeye kâfi gelmiştir. Geçen her gün olayla
rın biraz daha netleşmesine yardım etmiş, mak
satlı kişiler dışında bütün Türk Milleti hakikat-
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leri kavramıştır, işin içerisine giren çeşitli 
partilerden başbakanlar aynı talepleri yapmak
tadırlar. İtimat oyları ile başa getirdiğimiz 
başbakanlar memleketlerini sevmezler mi? Ne
den hürriyetlerimizi kısıtlamak istesinler... Za
ruretler olmasa böyle bir talepte bulunurlar 
mı? Çeşitli partilerdıen gelen başbakanların ta
lebini, realitenin bir icabı olarak neden kabul 
etmiyoruz? 

Feza çağında bulunuyoruz. Toplumlar baş 
döndürücü bir hızla gelişmekte ve bünye deği
şikliğine uğramaktadır. Toplumları tanzim 
edecek yasaların da, toplum değişikliğine mu
vazi olarak değiştirilmesi zaruridir. 1961 Ana
yasamızın üzerinden 10 yıl geçmiştir. Tatbikat 
hataları görünür hale gelmiştir. Gerek bünye
ye uydurma, gerekse ortaya çıkan hataları tas
hih etmek üzere partüerarası bir komisyon va-
sıtasıyle, Anayasa değişikliği talebedilımişrtiir. 
15 ay gibi kısa bir süre içinde, ikinci defa 
böyle bir talebin yapılmasının çok ciddî sebebi 
olmak gerekir. 

Vatanseverlik yansında partilerimizin bir
birinden geri kalmayacağı kanaatindeyiz. Mem
leket için en hayırlı neticeye ulaşılacağından 
emin bulunuyoruz. 

Anayasanın temel prensipleri zedelenme
den, hürriyetler kısılmadan, hürriyetlerin su
iistimaline mani olacak tedbirlerin alınması, 
müesseseler arasındaki yetki ve sorumluluk 
dengesinin kurulması mümkündür. Ne Hükü
met böyle bir talebin dışında ve ilerisimde bir 
istekte bulunur, ne de partiler aşırı böyle bir 
talebe iltifat eyler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anarşi ve komünizmle mücadelede en seme

reli hizmet yapan müesseselerin başında Büyük 
Meıcüjsimiz gelmektedir. Kendimizi övmek için 
değil, hakikati ortaya koymak için arz ediyo
rum. Anayasa tadiline dair tatbikat kanunla-
rıyle anarşimin önlenmesine yardımı olacak 36 
kanun son aylarda çıkanimıştır. Her biri ken
di sahasında büyük bir boşluğu doldurmakta
dır. Kısa ve uzun vadeli tedbirlerle toplumu
muzu komünizme karşı korumaya, sıkıyöneti
mi zaruri kılan şartları ortadan kaldırmaya 
medburuz. Hedefe yaklaştığımız kanaatindeyiz. 

Olayların mahiyetini ve memleketin duru
munu en ince teferruatına kadar bilen Güven

lik Kurulumuzun ve Hükümetimizin, sıkıyöne
timin kalkması zamanını isabetle tespit edeceği 
kanaatimizi muhafaza ediyoruz. 

A. P. Grubu adına Yüce Heyetinizi hürmet
le selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM ETEM KARAKAPIOI (Cumhu
riyet Senatosu Urfa Üyesi) — Millî Güven Par
tisi adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efen'dim, Millî Gü
ven Partisi Grubu adına buyurunuz. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA 
İBRAHİM ETEM KARAKAPIOI (Cumhuri
yet Senatosu Urfa Üyesi) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Vatan ve Cumhuriyetime kasdeden, millî 
beraberliğimizi ve bütünlüğümüzü yıkmak, hür 
demokratik rejimi ortadan kaldırmak hedefini 
güden, yıkıcı faaliyetlerle etkili şekilde müca
dele edebilmek için ilân edilmiş bulunan sıkıyö
netimin iki ay müddetle uzatılması Hükümetçe 
teklif edilmektedir. 

Bu konuda Millî Güven Partisi Grubu adına 
kısaca görüşlerimizi arz edeceğim. 

Sıkıyönetimin ilânından bu yana, çeşitli yı
kıcı faaliyetlere girişmiş bulunan kanun dışı 
örgütlerin dağıtılması ve suçluların saf dışı 
edilmesi yolunda büyük mesafe alınmıştır. 

Millî Güven Partisi Grubu adına, fedakâr
lıkla ve vatanseverlikle görev yapan sıkıyöne
tim makamlarını ve emirleri altındaki Silâhlı 
Kuvvetler ve güvenlik teşkilâtı mensuplarını, 
üstün görevlerinden ve gayretlerinden dolayı 
tebrik etmek ve kendilerine şükranlarımızı bil
dirmek isterim. 

Sayın Bakanın, Hükümet aidına yaptığı ko
nuşmadan da açıkça anlaşıldığı gibi, yıkıcı 
akım ve faaliyetlerin tamamen bertaraf edil
mediği ve devletimizi içten çökertmeye çalışan 
örgütlerinin tamamiyle dağıtılmadığı henüz or
tada bir valcta halindedir. 

Son aylarda bir yeraltı komünist partisi 
örgütünün ve buna bağlı hücrelerin keşfedilme
si, Suriye sınırımızdan gerilla eğitimi görmüş 
silâhlı bir tedhişçi grubunun Türkiye'ye sızma
sı ve silâhları ile birlikte ele geçirilmesi; basit 
bir cinayet gibi gösterilmek istenen «bavul ci
nayeti» olayının bir komünist yeraltı teşkilatı 
ile ilgili olduğunun meydana çıkması, söz ko
nusu komünist örgütlerin dış ülkelerle ve yurt 
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dışındaki bazı komünist partileriyle ilişkileri
nin sabit olması, bâzı sabotaj hareketleri, fır
sat buldukça sürdürülen bildiri dağıtma ve ben
zeri kışkırtma faaliyetleri, sıkıyönetimin bir sü
re daha devam etmesi' yolundaki Millî Güven-

. lik Kurulu mütalâasının ve Bakanlar Kurulu 
teklifinin yerinde olduğunu göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sıkıyönetim şartlar rnıevcudolduğu zaman, 

Devleti ve Cumhuriyeti vahim tehlikelerden 
korumak için başvurulan, meşru ve hukuka 
uygun bir yönetim şeklidir. 

Türkiye'nin kaderi, Cumhuriyetin kaderi 
söz konusu olunca, Hükümet de, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi de bu yetkiyi kullanmaktan 
geri kalamaz. 

Sıkıyönetimin ilânını gerekli kılan şartları 
biran önce ortadan kaldırmak için hiç bir çaba
yı esirgememeliyiz. Fakat sıkıyönetimi kaldı
ralım, gerekirse tekrar ilân ederiz» demek cid
diyetten yoksun bir görüştür. 

Bu vesile ile, bir defa daha, yıkıcı faali
yetleri tesirsiz hale getirmek için alınması ge
rekli orta ve uzun vadeli tedbirler üzerinde 
durmak isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Normal dönemde anarşik olayların tekrar 

patlak vermemesi ve böyle olaylar çıkarmaya 
kalkışanlar olursa, bunların, süratle tesirsiz ha
le getirilmeleri için gerekli bulunan bütün ted
birler süratle yürürlüğe konmalıdır. 

Güvenlik kuvvetlerimizin sayı, teçhizat, eği
tim ve moral bakımından güçlendirilmesi ihti
yacını, her vesileyle belirtmeyi milletimize 
karşı vazife sayıyoruz. Hükümet, bu konuda 
kaybedilecek her günün memleketin yarını için 
zararlı sonuçlar doğuracağını hesaba katarak, 
kabil olan en geniş tedbirleri süratle almalı
dır. 

Yıkıcı faaliyetlerle daha etkili şeMlde mü
cadele edebilmek için, suçlular aleyhinde cezaî 
kovuşturmaların, zamanında yapılabilmesi ve 
fazla gecikmeden sonuçlandırılması önem ta
şır. ilerde, sık sık sıkıyönetim ilân etmeye mec
bur kalmamak ve normal düzen içinde de mîllî 
hayatımız bakımından büyük tehlike teşkil eden 
suçlarla mücadele edebilmek için, Fransa'da 
başarıyla denenmiş Devlet Güvenliği Mahkeme
leri gibi bir kaza organına ihtiyaç bulunduğu 
inancındayız. 

Devletin kilit mevkilerine veya çeşitli ku
rumlara sızıp yuvalanmış militanlar bulunduğu 
Sayın içişleri Bakanının bugünkü konuşmasın
dan da anlaşılmaktadır. Bu militanların vakit 
geçirilmeden tasfiyesi kaçınılmaz bir zaruret
tir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın içişleri Baka
nı, aşırı ve yıkıcı akımların, ilk tahminlerin 
üstünde bir yaygınlık kazandığını ve maalesef 
bazı millî kuruluşlara bile sızmalar olduğunu 
belirtmektedir. 

Sıkıyönetim sayesinde sağlanabilen nispî 
sükûn ve huzurdan yararlanılarak orta ve uzunj 
vadeli tedbirler cesaretle yürürlüğe konmalı
dır. 

Bir süre önce, Millî Güvenlik Kurulunun da 
mütalâası alınarak bir Bakanlar Komitesi tara
fından tespit edilmiş ve Bakanlar Kurulu, ka
rarı haline getirilmiş bir «tedbirler manzume
si» vardır. Bunların bütün ilgili bakanlıklar
ca, vakit kaybedilmeden ve tavizsiz şekilde 
yürürlüğe konmasında fayda olacağı inancın
dayız. 

Millî Güven Partisi Grubu, anarşiye ve yı
kıcı faaliyetlere karşı alınacak tedbirlerin hür 
demokratik rejimi güçlendireceği inancındadır. 
Vatanın ve Cumhuriyetin selâmeti, hür demok
ratik rejimin korunması için, Anayasa ve ka
nunlar çerçevesinde alınması mümkün olan bü
tün tedbirlerin ciddiyetle yürürlüğe konması 
şarttır. Bu yolda sarf edilecek vatansever 
gayretleri grubumuz içtenlikle destekleyecektir. 

Bu inançla, sıkıyönetimin ika ay daha uza
tılması lehindt oy kullanacağımızı arz eder, 
sıkıyönetim makamlarına ve emirleri altındaki1 

bütün güvenlik kuvvetlerimize başarılar diler, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini Millî Güven 
PartiJbi Grubu adına saygı ile selâmlarım. (M. 
G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — M. G. P. Grubu adına Sayın 
Karalkapıcıtâan sonra ışaıhMan adına sos isleyen 
sayın üyelerıe sıra gelmiş 'bulunuyor. 

Siz ISayın Tayfur Sökmen'in. Buyurunuz 
Sayın Sökmen. 

TAYFUR (SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, sayın parlamieniter arka
daşlarım; 

Memleketi alâkadar eden herhano-i bir me
sele görüşülürken, iptida hâkimiyeti imilliyenin 
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tecelligâhı olan bu mübarek çatı altında yarım 
asırdır toplanmaimızı sağlayan 'aziz Atatürk'-
ün manevî huzurlarında kemali tanzim ile eği
lerek konuşmaya banlamamın kutsî ibir vazife 
olduğuna inanmış bir kimse olarak maruzatıma 
başlıyorum. 

17 müstakil devlet kurmuş olan Büyük Türk 
Milletlimin değerli ımıümesslieri, bu ifaıdeds bu
lunmaya beni sevk '©den cihet, bundan bir müd
det evvel Devlet Bakanı ve Hükümet sözcüsü
nün İbir konuşmasında «Türk Milletli 16 ıdevleit 
kurmuştur» demek suretiyle eşsiz Atatürk'ün 
ıson bir eseri olan Hatay Devleti benimsenmemiş 
demektir, ki, yanlıştır, tashihi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 34 senedir tatlı hâ
tıralar içerisinde laıkadaşılılk yaptığınız baîbacan 
tavrı, müfeevazi davranışı, sükûnetle konuşmala-
rüıyle sempaıtıi yaratan Sayın Başvekil Melen Hü
kümetinin (sıkıyönetimin uzatılması hususunda-
ki istekleri yerindedir. Çünkü, gıerek sıkıyöne
timi idare eden saygıdeğer aevatın, ıgerek cefa
keş rabıta âmir ve memurlarının cansiperane 
mesaileri neticesinde bir 'kısım anarşist eşirra 
ele igeçmişse ide, ele geçmeyen diğer eşirra fır
sat buldular mı melanetlerini devam ettirmek-
teler. 

Nitekim, bir müddet evvel Haliç'teki vapu
run baitırılması, birkaç gün evvel de Kütahya'
nın Gediz ilçesine bağlı Kaya köyündeki, hal
kın birçok emek sarf edip fedakârlık iktiham 
<ederek temin ettikleri su deposunun dinamitle 
berhava edilmesi keyfiyetidir. 

Arkadaşlarım, her yerde ve hsr zaman haya
tî bir unsur/bir varlık olan suyun benSt borusu
nu dinamitle (berhava edenler, ne şayanı takbih 
ve teessürdür ki, o köy halkının bin müşkülât 
içerisinde üniversitelerde okuttukları kendi ço-
cuklaniır. 

Mhalhteırem (arkadaşlarım; 
Bu hareketlerin dehşet ve azameti karşısın

da, haslarımızı ellerimizin arasına alıp düşün
memiz lâzımdır. Zira babalarının, lamlarının ve 
kardeşlerinin dahi maruz kalacakları sıkıntı ve 
felâikötü hazırlayan bu gençler neler yapmaz? 
Bu canileri de acaba ilerici ve Ataitürkçü diye 
adaletin pençesinden kurtarmaya çalışan vatan
sızlar çıkar mı dersiniz? (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) Bıendenizce, çıkarlar. Bende-
nizce, diğerlerine çıktıkları gibi, bunlara da çı
karlar. I 
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j Muhterem arkadaşlarım; 
Hani salbıik iktidarın birtakım yolsuz hare

ketlerinden gençler feveran edip, eyleıme geçi
yor, deniyordu. Hani geçim dengesizliğinden 
anarşik hareketler doğuyor deniyordu. Ey ga
filler ! bunkinn istedikleri ne o, ne ide bu. Bun
ların istedikleri;. komünizme dayanan solcu ve 
sooyalisit idare kurmak ve kuruluncaya kadar 
anarşik hareketlere devam leıtmektir vö edecek-
lerdir. (A, P. sıralarından «Bravo,, çok doğru» 
genleri.) 

Bu itibarla, ülkemiz hâlâ büyük tehlike içe
risinde olup, bu »tehlikeyi ıgörmemelk için insa-

I nın ya kör olması veya satılmış bulunması lâ-
I zımdır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Hayaliden kurtulup, hislerine hâkim olarak 
etrafına bakıp, olayları görüp, olacaklar üze
rinde düşjidnen her vatandaş, bu tehlikeyi göre
bilir. Ama, istedikleri komünist idaresi kuru
lunca, kendilerine üstün bir yer sağlayacak 
hülyalarını hayal ^edenler, bugünkü tehlikeyi 
görmek istemiyorlar. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bu tehlike devrinde art düşüncesi ve hasiiıs 

emeli olmayan vatandaşlara düşen bir vazife 
vardır. O da; kinleri, kırgınlıkları bırakıp millî, 
vatanî davayı yürütmekte birleşmektir. Aksimi 
yapan ve isteyenler ise vatana ve millete düpe
düz hiyanet etmiş olurlar. 

'Geçenlerde yine bir münasebetle arz etmiş
tim. Aile içinde, cemiyet haytmda, Devlet ida
resinde birik ve beraberliğin kuvvet olduğu ve 
kuvvetin de itibar ve sevgi sağladığı bir haki
kattir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bahusus 20 nci Asırda insanların okuyup bil-
oi sahibi olduktan sonra, vatana, millete üstün 
hizmet etmek için çırpınanları görüyoruz. İşte, 
bu ilvî gayeye vasıl olabilmek amacıyle, Türk 
çocukları da köylerden, kentlerden bin türlü 
mahrumiyet ve müşkülât içerisinde büyük şe
hirlere koşup, üniversitelere giriyorlar. 

Kafaları pırıl pırıl zekâ dolu, kalbleri sami
mî vatan duygularıyle çarpan bu yavrucuklar, 
okudukları üniversitelerde şunun veya bunun 
yakın akrabası veya muteber zevatın mazharı 
teveccühü olmuş olmanın tesiri ile yer tutup, 
çöreklenmiş olan birtakım sapık ve satılmış pro
fesör, doçent ve asistanların, (A. P. sıralarından 
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«Bravo» sesleri.) aynı zamanda insafsız politi
kacıların melânetkârane telkin ve iblisane tah
riklerine kapılarak bu masum vatan çocukları, 
bir de bakıyorsunuz bir müddet sonra Lenin'ci 
veya Mao'cu oluveriyor. 

Hatta bu masum çocuklar kapıldıkları kötü 
fikrin veya yıkıcı ideolojinin tesirinde kalarak, 
Atatürk Türkiye'sini bolşevikleştirmek için 
anarşist olup, hayatlarım dahi feda etmekten 
çekinmiyorlar. 

Ne acıdır ki, asılırken bile; «Biz Lenin'ci, 
Maocuyuz.» demeyi, kutsî vazife saymaktalar. 
Peki, aziz arkadaşlarım bu çocukları bu hale ge
tiren profesör, doçent ve asistanlar ise, hâlâ 
üniversitelerde ferah fahur yaşamakta, dolaylı 
yollardan fesat ve melanetlerini devam ettir-
mekteler. 

Ne gariptir, bunlara dokunmaya kalkınca da 
bazı zevata ilâveten mazileri olmayan, millî mü
cadelede en küçük bir hizmeti bulunmayan tü
redi ve nevzuhur kimselerle birtakım hadiseler
den istifade ederek, politikacı olmuş kimseler 
aydınlara dokunamazsınız feryat ve yaygarala-
rıyle memleketi huzursuz bırakıyorlar. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Arkadaşlarım; evet aydınlar, profesörler 
kıymettirler. Zira profesörlük, politikacılık gibi 
havadan bir meslek olmayıp, senelerce kafa yo
rup, dirsek çürüterek elde edilen ulvî bir paye, 
kudsî bir meslektir. Bu mukaddes paye ve mes
leğin salikleri de meslek ve payelerini kötüye 
kullanmamalı, kullananları da memleketin, mil
letin selâmeti namına, kimin oğlu, kimin karde
şi ve Mmin akrabası ve dostu olursa olsun, mü
samaha göstermeden, müstahak oldukları ce
zayı görmelidirler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yolunu şaşırmış ve satılmış profesörlerden, 

ulvî paye ve mukaddes mesleklerini nasıl kötü
ye kullandıklarından birkaç misal vereceğim. 

Derslerini ihtilâl kursları haline getiren pro-
rofesörler ne oldular? Deniz Gezmiş ve arka-
daşlaruım idam edildikleri gün, teessürlerini 
derslere girmemek suretiyle izhar ve ifade eden 
profesörler nerdedirler? Boş tabut etrafında 
cübbesini saklayarak, eylemci gençlere yol açan, 
ağabeylik eden, vali de kim oluyormuş diye 
haykıran profesör nerede? Kanlı nümayişleri 
bizzat ağaçlar arasında kurdukları karargâhtan 
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yöneten ve milliyetçi talebeler tarafından karar
gâhı basılınca, kaçarken piposunu düşüren pro
fesör nerede? Adam öldüren, talebelerin taban
calarını bilimsel masalarının, devrimsel gözleri
ne saklayan profesörler kimlerdir ve nerelerde? 

Soruyorum sayın dostum Başvekil Melen'e: 
Yaptıkları ifsat ve giriştikleri uygunsuz hare
ketlerden ötürü, bir türlü ceza görmeyen bu fe
satçılar, hâlâ üniversitelerde melanet ve fesatla
rına devam edecekler midir? («Bravo» sesleri, 
alkışlar.) Milyonlarca vatandaş sizin cesurane 
kararlarınızın tatbikatını bekliyorlar. 

Arkadaşlarım, birkaç defa bahsetmiştim. Bu 
münasebetle aynı konuyu tekrar edeceğim. Ka
bakçı Mustafa isyanında Müslüman kanı akma
sın diye eşirra ve isyancılara müsamaha göste
ren üçüncü Selim'in kanını isyancılar akıtmış
larda. 

İspanya'daki bolşevik harbi sırasında, bol 
şeviklerle harbeden Franko'nun generallerinden 
Andro birgün komünistlerle çarpışırken yaveri 
yanma gelir, «Generalim, telefonda sizi istiyor
lar.» der. Telefone giden General Andro telefo
nu kulağına getirince 14 yaşındaki biricik oğlu 
Mario'nun sesini duyor. «Ne istiyorsun oğlum?» 
sualine, oğlu Mario babasına, «Baba, beni ko
münistler yakaladılar, harbi bırakırsan Inyıi bı
rakacaklar.» diye babasına ağlıyarak yalvarı
yor. Babası general, oğluna «Sana Allah'tan rah
met dilerim.» der ve telefonu kapar ve harbe de
vam eder. Neticede oğlunu kaybeden General 
Andro vatanını hunhar komünistlerden kurtarır. 
Vatan, millet sevgi ve duygusu ile kalbleri 
çarpan her vatandaşın General Andro gibi hare
ket etmesi iktiza eder. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletvekili) 
— Bravo, (Millî Güven Partisi sıralarından al
kışlar.) 

TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım, eğer eşsiz Atatürk idam ferman
larından ve suikastlerden korksa idi, bugün bu
rada zevkle, hazla Türk Milleti namına şerefli 
olarak vazife görebilir mi idik? Aziz Atatürk'ün 
yolunda yürümekle her tehlikeyi yeneceğimiz 
muhakkaktır. Saygılarımla. (A. P. ve M. G. P. 
sıralarından «şiddetli» alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı, buyurunuz 
efendim. 
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CELÂL KARGILI (tçel Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sa
yın üyeleri; 

11 ilde ilân edilen ve aralıksız olarak 15 ay
dır devam eden Sıkıyönetim idaresinin Hükü
metçe bir kez daha uzatılması önerilmektedir. 
Oysa Sıkıyönetimin uzatılmasına dair yapılan 
her görüşmede, gerek Sıkıyönetimin uzatılma
sını isteyen Hükümet sözcüleri ve gerekse Sıkı
yönetimin uzatılması istikametinde oy kullanan 
siyasî parti temsilcileri yaptıkları konuşmalar
da, daima Sıkıyönetimin biran önce ̂ bitmesini ar
zuladıklarını söylemişler ve sıkıyönetimsiz bir 
döneme geçişin gerekli koşullarsnm hazırlanma
sı gerektiği üzerinde durmuşlardır. Buna rağ
men, sıkıyönetim her defasında uzatılmış ve Par
lamento üyelerinin çok büyük bir çoğunluğu da 
bu uzatma kararlarına daima olumlu yönde oy 
kullanmışlardır. Böylece de gerek Parlamento
da ve gerekse kamuoyunda sıkıyönetimli idare 
tarzından vazgeçilmeyeceğine dair bir kanaat 
yaratılmıştır. 

Türkiye'de böyle bir ortamın yaratılması ka
naatimce ; Türk demokrasisinin gelişmesine indi 
rilen en büyük darbe niteliğindedir. Moalesef 
bugün Parlamentomuz sıkıyönetimin uzatılması
nı bir gelenek haline getirmiş bulunmaktadır. 
Parlamentonun bu tutumu Türk Milletini sıkı
yönetimli bir dönemde yaşamaya alıştırmaktan 
da ötede, kamuoyunda hükümetlerin ve Parla
mentonun görevlerini yapamayan kuruluşlar 
olarak görünmesine de sebep teşkil edecek nite
liktedir. 

' Bu durum, ayrıca, Ordunun aslî görevini tam 
olarak yapamaması yanı sıra, Ordunun aktif po
litikaya itilmesine sebebolacak niteliktedir. 

Bugün Türk Milldti tarihinin en uzun dö
nemli sıkıyönelîim, devMeirinden (birini yaşa
maktadır. Kanaatimce; sıkıyönetim idareleri 
hükümetleri kuvvetftendirmekfoen ziyade za'fa 
düşürmekifcedir. Onların halk mezdindeki otorite
lerini zayıflatmaiktadır. Çünkü, hükümetler, sı
kıyönetimi ilân e'tomielkJe ellerimdeki esas yeıtki 
ve taıîlbilk güdümün bir çoğunu sıkıyöneltim ida
resine devretmekte ve böylece de kendi öz yeıt
ki ve tatbik olanaklarının Çoğunu kullanamaz 
duruma düşmektedirler. Bu durum ise hükü
metlerin zaıfa düşmesine seıbebolmakta ve bu 

I zaıfa düjüşjten. zaıman zaman istenmeyen siyasal 
sonuçlar doğmaktadır. 

Bu nedenledir ki; damlokrasilerde hükümet
ler asla sıkıviönetiınli idare tarzını benimseime-
ımekte ve en güç şartlarda 'dahi sıkıyiömdl&'mli 
idare tarzına başivunmakfcaidırlar. örneğin, bu
gün biziım karşılaştığımız güçlüklerdsn daha 
fazlası ile karşılaşan hiçbir Batılı ülke bu güç-

I lüklere ve sorunlara çözüm bulmak için ülke
sinde sıkıyönetim ilân etmiş değiılidir. 

Batı dem'okraftilertfınde bugün Batılı ülkeler 
parlamentolarında komünist partilerin dahi var
lığına tahammül gösterirken ve örgütlü aşırı 
güçlsra karşı demokratik usullerle mulkabele-
edilirken, bizde karşılaştığımız her bunalımı 
halledebilmek için sıkıyönetime basvummak de
mokratik anlayış tarzı ile asla bağdaştıracak 
bir davranış değildir. 

Türk'ıye Büyük Millet Meclisinin saym üye
leri, bu^ün Türkiye'de millî iradeyi taım anla
mı ile yansıtacak ve ülkemizde gerçek ve kök
lü bir demokrasinin yerleşmesine yaridümcı ola
cak ve Anayasa paralelimde bir seçim kanunu 
çıkarıldıktan vs silki yönetimin kaldırılmasından 
sonra seçimlerin normal zamanımda yapınmasın
da sayısız yararlar görmekteyim. Kanaatâm 
odur ki, millî irademin tecellisinde para gücü
nün rol oynamasına ve türlü entrikaların çev
rilmesine vasıta olan ve Anayasamızın 55 nci 
maddesine açıkça ayları düşen bugünkü önse
çim tatbikatı yürürlükten kaldırılmadıkça, Si
yasî Partiler Kanunumda da parti merkezlerime 
tanınan veifco ve kontenjan gibi Anayasaya ay
kırı maddeler yürürlükte kaldıkça yapılacak 
ıseçimler sonumda daima Türk demokrasisi as
kerî müdahalelerle karşıkarşıya kalabilecektir. 

Seçimlerin normal zamanımda yapılmasını 
arzulayan bazı siyasî parti genel başkanlarının, 
hem, sıkıyönetimin uzatılmasıma karşı çıkmama
ları ve hem de yukarda bahsettiğim bugünkü 
seçim sisteminin değiştirilmesi yolunda ciddî ve 
tutarlı bir gayret içerisimıde bulunmamaları 
karşısında benim görüşüm şudur: 

Bu davranışı demokrasi ile gerçekten bağ-
daştırmiak ne derece mümkündür? Bence, bu
nun teşhisi güç biir konudur. 

Buigünikü ortamda bir yandan sıkıyönetim 
ihtiyacımdan bahsederek sıkıyönetimin uzatıl-

I masını gerekli görmek, sıkıyönetim kaîdırılma-
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ısı, sıkıyönetimsiz bir dönemin hazırlanması yo
lunda ciddî ve tutarlı bir çaibada bulunmamak, 
öte yandan seçim ister görünerek demokrasi 
havariliğine, bürünmek, demokrasiye bağlılıkla 
asla bağdaşan bir davranış değildir. 

Seçim ortamının hazırlanmasını ve normal 
zamanda seçimin yapılmasını isteyenler öncelik
le sıkıyönetimin uzatılmasına da karşı çıkmiıalı-
dırlar. Çünkü bir ülkede seçim yapılması için 
evvelâ o ülkede sıkıyönetimin ve sıkıyönetime 
ihtiyaç duyulmayan bir ortamın yaratılması 
şarttır. Sıkıyönetimli ve sıkıyönetime ihtiyaç 
duyulan ortamlarda seçimler yapılsa dahi, bu 
.seçimlerin normalliğinden bahsetmek ve bu se
çimlerin sonucundan sosyal, siyasal ve ekono
mik yararlar beklemek hatalıdır. 

Sayım üyeler, bir yandan ortada M yok, yu
murta yokken, bazı siyasî hasetler uğruna bir
çok siyasî liderlerin Anayasalar değiştirerek 
Senato seçimlerini ve mahallî seçimlerin uzat
maları, öbür yandan aynı kişilerin seçimler ül
kede bir defa ertelendi mi demokratik rejime 
geçiş güçleşir demeleri ne derece samimiyetle 
bağdaşır ve bizi onların bu sorumlulukları bu
raya geltirmeıde ne derece rol oynadığını göster
meyle yeter. Bunun teşhisini sizlere bırakıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, seçimleri isteyen her 
siyasî parti genel başkanı, benim inancım odur 
ki, öncelikle sıkıyönetimin devamına karşı çık
malıdır, sıkı yönetimin kaldırılması yolunda oy 
kullanmalıdır ve sıkıyönetimsiz bir düzeni getir
dikten sonra seçimlerin yapılmasını ist'emeıîidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri, Sayın Erim Başbakanlığı sırasında Türki
ye'nin sıkıyönıeitimisiız yönetimini istiyorsak Ana
yasayı görüşümüz istikametinde değiştirmek 
şarttır, demişti. Anayasamız Sayın Erimin gö
rüşü istikametinde değişti, fakat Türkiye'de ha
len sıkıyönetim idaresi hüküm sürmektedir. 
Sorumlularca... 

EMİN PARSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Meclisin görüşü istikametinde değişti. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Düzelti
rin, her uyarıyı saygı ile karşıladığım bilinen 
bir şeydir. Bir uyarı geldi, Meclisin ve Sayın 
Erim'in önerdiği hususlar paralelinde Anaj'asa 
değişmiştir ve halen sıkı yönetim idaresi hüküm 
sürmektedir. 

Sorumlularca anarşinin kökü kazınınca sıkı
yönetim. kalkacaktır, dendi. Sayın Başbakan 
Ferid Melen kısa bir süre önce anarşinin kökü
nün kaşındığına dair bir beyanda bulundu. Fa
kat Türkiye'de halen sıkıyönetim uzatılması 
önerilmektedir. Bu durum ülkemizde sıkıyö
netimin ne zaman kalkacağı hakkında bizi de
rin bir düşünceye sevk etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri; sıkıyönetimin ilânından bu yana demokra
simizi güçlendirmek, ekonomik, sosyal ve siya
sal sorunlarımıza çözüm bulmak, Atatürkçü çiz
gide biran önce çağdaş uygarlık düzeyine ka
vuşmak ve sıkıyönetimsiz bir düzene kavuşma
nın koşullarını hazırlamak için bakınız neler 
yaptık. Sıkıyönetimi yedi kez uzattık, yetmedi. 
idamları gerçekleştirdik, yetmedi. Anayasayı 
değiştirdik, yetmedi. Hükümetleri değiştirdik, 
yetmedi. Bir bakanlığı komünizm ile mücadele
ye tahsis ettik, yetmedi. Binlerce aydını hapis
hanelere gönderdik, yetmedi.... (Kim ö aydın 
sesleri, gürültüler).. Binlerce aydını kitap oku
maktan menettik, yetmedi.. (Gürültüler) 

İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) 
— Allah belânı versin senin. 

ÖMER UCUZ AL (Cumhuriyet Senatosu Es
kişehir Üyesi) — Onlar vatan hainidir. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, efendim bir da
kika. (Gürültüler). Efendim rica ediyorum, 
Sayın Kargılı... 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) 
— Onlar koministtir. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı rica ediyorum. 
(Gürültüler). Sayın Kargılı size hitabediyorum. 
Türk mahkemelerinin verdiği hükümlerle ceza 
evlerine gönderilmiş olan kişilerin lehinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde konuşma yapa
mazsınız. Lütfen, rica ediyorum bu istikamet
te tekrar görüşmeyiniz. Devam ediniz efendim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Binlerce 
aydını kitap okumaktan menettik, yetmedi. 
Yazarı, çizeri yazamaz, çizemez hale getirdik, 
yetmedi. (Gürütltüler). 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, (gürül
tüler), bir dakikanızı rica ediyorum efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) 
— Sayın Başkanım, bu alçak herifi konuştura
cak mısınız? Ne zamana kadar bu alçaklık sü
recek? 
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BAŞKAN — Sayın Kargılı biraz önce vaki 
olan temennim istikametinden ayrılmamanızı 
ikinci defa rica ediyorum efendim. (Gürültü
ler). Müsaade buyurunuz efendim, devam edin 
Sayın Kargılı. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Üye
lere kürsü masuniyetinden bir üyeyi mahrum 
etmenin... 

İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) 
— Ne kürsü masuniyeti? Kürsünün masuniyeti 
vatanı kurtaranlara, bu vatan için çarpışanlara 
aittir. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, muh
terem arkadaşlarım, Sayın Kabadayı rica ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, sizlerin müdahalesi 
ile hatibin konuşmasını takipten yoksun kalı
yorum, gereğini ifa edemiyorum. Lütfediniz 
Başkanlık da sizin kadar hassastır. Rica ediyo
rum Başkanlık gereğini yapar efendim. 

Buyurun Sayın Kargılı. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş

kanım 
BAŞKAN — Sayın Başkana hitabedecek bir 

sözünüz ve hakkınız yok, konuşmanıza devam 
ediniz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bir üye
nin şahsına bu derece ağır hakaretlerin bulun
duğu bir Genel Kurul toplantısında sadece beni 
uyarmanın ötesinde bana bu kadar ağır haka
retlerde bulunan insanlara her hangi bir usulî 
tatbikatta bulunmamanız... (Gürültüler)... Za
bıtlara.... 

BAŞKAN — Ben usulî tatbikatta bulundum 
efendim. Buyurun efendim, konuşmanıza de
vam ediniz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kan ben burada ağır hücumlara ve hakaretlere 
uğramadan, kürsü masuniyetine dayanarak ko
nuşmama devam edecek miyim, edemeyecek mi
yim? 

BAŞKAN — Edeceksiniz efendim buyuru
nuz. Yalnız kürsünün kudsiyetini ihlâl etmeyi
niz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Ben konuş
malarımda kürsünün kudsiyetini en ufak şekil
de istismar etmediğimi vicdanımda en iyi şe
kilde inanmış adamım. (Gürültüler).. Esas Ge
nel Kurulun, Genel Kurulda bulunmanın... 

BAŞKAN — Efendim? Esas?... 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bu kür
sünün masuniyetine bu derece hakaretler oldu
ğu devirlerde bir Başbakan bu kürsü masuni
yetleri hakkında konuştuğu zaman bütün Genel 
Kurul ayağa kalkmıştı. 

BAŞKAN — Bu kürsünün kudsiyetine kimse 
müdahale edemez efendim. Lütfen siz de konuş
manızla müdahalelere sebebiyet vermeyiniz, de
vam ediniz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Ben bir 
milletvekili olarak 450 kişinin bana müdahale
sine tahammül ediyorum. (Gürültüler).. 

BAŞKAN — Efendim konuya geçiniz lüt
fen.. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Siz benim 
inançlarıma neden... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı lütfen konuya ge
liniz efendim, konu dışında bulunuyorsunuz. 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana Milletve
kili) — Sen millete hakaret ediyorsun. 

ÖMER UCUZAL (Cumhuriyet Senatosu Es
kişehir Üyesi) — Kürsüyü kalkan olarak kul
lanamazsın. Vatan hainlerini aydınlar diye di
le getiriyorsun. Burası senin anarşinin merkezi 
değildir. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — İnançla

rım uğruna söylediğim her söz için yediğim ha
karetin hiçbirini... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı bakınız... (Gürül
tüler)... Sayın Kargılı bu ikazlarım içtüzüğe 
göre yapılan ikazlardır. Eğer esas hakkında 
konuşmayacaksanız, devam edecekseniz konu dı
şında kalmakta, içtüzüğü uygulamak mecburi
yetinde kalırım efendim. Devam ediniz, hiçbir 
sayın üyenin sözünü kürsüde kesmeyi arzu et
mem. Ama siz de lütfen konu içinde kalınız ve 
kürsünün kudsiyetine uygun beyanlarda bulu
nunuz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Konuş
mamda konu dışına çıktığımı anladığınız an sö
zümü kesmenizi temenni ederim. Vicdanınız... 

BAŞKAN — O benim görevim efendim, bu
yurun. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Ceza ka
nunlarını sertleştirdik yetmedi, polis kadrola-
larını çoğalttık yetmedi, Devlet kesesinden muh
birlere yüzbinlerce lira para dağıttık yetmedi. 
(Soldan ve sağdan gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar). 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Kar
gılı... 

İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) 
— Anarşistlerin önümde koşan sen değil mi 
idin? 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Açıkça söylesin ne istediğini. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, bu ikazım üçün
cü ikazım olmuştur. Şayet tekrar konu dışına 
çıkarsanız söz hakkinizin geri alınması husu
sunu Genel Kurulun oyuna arz etmeik mecburi-

1. — İçel Milletvekili Celâl Kargüı'ya takbih 
cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Sayın 
Kargılı bir dakikanızı rica ediyorum, Türkiye 
•Büyük Millet Meclisinin Birleşik Toplantısında 
bir üyenin hür konuşma hakkına sahdıbolmadı-
ğını beyan etmek suretiyle Türkiye Büyük Mil
let Meclisini küçük düşürücü beyanda bulun
dunuz. Bu beyanınız içtüzüğe göre cezayı müs-
telzimdir ve takbih cezasını gerektirir. Sizin 
hakkınızda bu cezayı uygulayacağım, savunma 
hakkı istiyor musunuz? 

GELÂ KARGILI (içel Milletvekili) — isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
OELÂL KARGILI (içel Maüetvekili) — Sa

yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Sayın üyeleri, bu oturumu yöneten Sayın Baş
kanın benim hakkımda, söylediğim sözlere at
fen takbih cezası vereceğimi bildirmesi üzerine 
kendimi savunmak için söz almış bulunuyo
rum. 

Ben, zabıitlardaki oturuma ait tutanakların 
ıgözden geçirildiği an kümlerin savunma, kimle
rim, savunur dununda olduğunu çok iyi bilece
ğine, göreceğine, anlayacağına inanan bir insa
nım. 

Değerli arkadaşlarım, ben burada bir tek 

III. 

1. — İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyar
bakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bu-

yetinde kalacağım efendim. Buyurun efendim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bu uyanlar muvacehesinde konuşmamı 
burada kesiyorum ve yasama görevinde herkesi 
kendi vicdanımda söylediği ve yaptığı davranış
larla başbaşa bırakıyor, millet hizmetimde her
kesin vicdanımda, yüreğinde ve kafasındaki gö
rüşlerin tam olarak inançla ve serbestçe söyle
nebildiği günleri de beMeimenin temennisinde 
bulunarak... (Gürültüler) Yüce Meclise saygı
larımı sunuyorum. (Gürültüler) 

insanım, bağımsız bir miUetvekiiyiım, bir ba-
ğıımısız milletvekilnin ayda yılda bir söz alma 
olanağının İçtüzük gereğince ne kadar kıt oldu
ğunu bilen bir insanım. Ben hiçbir zaman bu 
söz alma olanağının kıt olmasından şükayeitüene-
rek 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, ben size sarf et
tiğiniz söz üzerinde savunma hakkınızı kullan
mak için söz verdim. 

CELÂL KARGILI (İçel Milletvekili) — Sa
vunma hakkımı söylüyorum efendim. 

BAŞKAN — Siz İçtüzükteki söz alma im
kânsızlıklarından bahsediyorsunuz. Kaldı M, 
isiz bu Yüce Heyetin içerisinde en çok söz hak
ikini kullanabilen nıilletvekiHerinden birisiniz. 
Lütfen savunmanızı tahsisen görüşünüz. 

OELÂL KARGILI (Devamja) — Sayın Baş
kan, sizi vereceğiniz kararda vicdanınızla baş-
başa bırakır, zabıtlara geçecek bugünkü görüş
meyi gözünüzün önüne getirerek, vereceğiniz 
kararda ,rol oynamasını temenni eder, Yüce Mec
lise saygılarımı sxtnarım. 

BAŞKAN — Kararı Yüce Heyet alacaktır, 
Başkanlık almayacaktır. 

Efendim, Saym Kargılı savunmasını yapmış 
bulunmaktadır, fiiline uyan hareketini tavsif et
miş bulunuyorum. Takbih cezaisini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

bulunan Sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılmasına 
dair Başkanlık tezkeresi (3/114) 

IV. — DİSİPLİN CEZALARI 

— BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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BAŞKAN — Söz Sayın Mehmet Ali Ayhan'ın
dır. Buıyurımuz Sayın Ayfear. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul Milletve
kili) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması için 
Hükümetin önerisini görüşüyoruz. 12 Mart 
muhtırasıyle işbaşına gelen hükümetler, işbaşı
na geldikten hemen sonra, 26 Nisan 1971'de 11 
ilde sıkıyönetim ilân ettiler. 15 aydır memleket 
sıkıyönetim, rejimi altında yaşamaktadır. 

Sıkıyönetimin ilânı ve uzatılması konusu 
Anayasamızda, hep bildiğimiz gibi, hükme bağ
lanmış bulunuyor. Sıkıyönetimin ne gibi hal
lerde ilân edilaceği ve ne şartlar altında uzatı
lacağı Anayasada açık seçik ifadesini bulmuş
tur. Beri yandan, sıkıyönetim veya savaş halin
de temel hak ve özgürlüklerin nasıl kısıtlana
bileceği, nasıl askıya alınabileceği hususu da 
keza Anayasada hükme bağlanmış bulunuyor. 
Anayasanın sıkıyönetim rejimini böyle açık se
çik sınırlayıcı biçimde dile getirmiş ve müesse-
seleştirmiş olması; hiç şüphesiz sıkıyönetimin 
son derece ciddî ve her zaman başvurulamaya-
cak, demokratik düzene ağır bir istisna teşkil 
eden bir rejim olmasından ötürüdür. 

Değerli üyeler, Türkiye'de uzun bir demok
rasi ve özgürlük mücadelesi tarihi yaşamışızdır. 
Ne var ki, senelere vurduğunuz zaman, çok uzun 
bir süreyi kapsayan bu mücadele; gerçekte 
Türk toplumunu demokratik bir yaşantıya bu
gün hâlâ ulaştırmış değildir. Takdir buyurur
sunuz ki, demokratik yaşantı; yalnız iktidarın 
seçimlerle el değiştirmesinden, meclisler veya 
tek bir meclisin bulunmasından, çok partili bir 
düzen kurulmuş olmasından ibaret bir yaşayış 
biçimi değildir. 

Demokrasi denen rejim; insanları mutlulu
ğa kavuşturacak binaenaleyh insanın dokunul
maz, vazgeçilmez birtakım temel hak ve özgür
lüklerle donatılmış bulunduğu bir rejimdir. De
mokrasilerin Batı dünyasında da örnekleri bu
lunduğu. cümlemizin bildiği bir keyfiyettir. Bu
radaki 200 seneyi aşan uygulanışına bakarsak 
demokratik rejimlerin, son tahlilde demokrasi 
düzenini, düşünce ve davranış özgürlüğü olarak 
nitelemek mümkün olur. Yani, kişilerin iktidar 
karşısında,, ekonomik, politik ve sosyal iktidar 
karşısında düşüncelerini özgürce, hiçbir tahdide 
tabi olmadan söylemeleri, açıklamaları ve ister 

yalnız olarak, ister toplu halde inandıkları fi
kirleri kanun güvencesi altında savunabilmeleri 
olanağından ibarettir demokrasi. 

Oysa, ülkemizde demokrasiyi bu anlamıyle 
kavramış ve bugüne kadar uygulamış değiliz. 
Şüphe yok ki, siyasî demeçlerde, yazılarda öz
gürlüğün her kişi için kutsal olduğu bol bol 
tekrarlanır. Türkiye'de özgürlük düzenini sa
vunmak için mücadele edildiği ifade edilir. Ni
tekim, 12 Mart müdahalesi de nihayet üç mad
delik muhtıra hatırlanırsa; demokrasiyi yeni
den kurmak amacıyle verildiği ifadesini bul
muştur. Halbuki, yine sosyal ve siyasal tarihi
mize şöyle bakarsak; Türkiye'de demokrasiye 
karşı iktidarların hazımsız olduğu da görülür. 
Yani, iktidarlar bir türlü hukuka bağlı demok
ratik devlet düzenine razı değillerdir, Kanun
lar yapılır, anayasalar yapılır; ama hep ikti
darda olanlar kendilerini bu kanunların ve bu 
anayasa hükümlerinin dışında sayarlar. Şüphe
siz,.. 

AKIN Ö£DEMîR (izmir Milletvekili) — 
Yalan söylüyorsun, yalan... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen 
efendim, 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ce
vap vereyim mi? 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben müdahale
leri karşılarım. 

Devam ediniz efendim, buyurunuz. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Tür

kiye'nin siyasî ve sosyal tarihi bu sözlerimi de-
lillendirecek pek çok misalle doludur. Bir kere 
daha söyledim burada; büyük şairimiz Tevfik 
Fikret; «Kanun diye, kanun diye kanun tepe
lendi» der. Bu da benim sözlerimin, bir büyük 
şairin dilinde teyided ilmesinden başka bir an
lam. taşımaz. 

Şu kısa açıklamadan sonra şu noktaya gele
ceğim : Gerçekten demokratik bir düzende fi
kirlere - hangi fikir olursa olsun - saygı vardır 
ve bu. saygı kanunun ve Anayasanın güvencesi 
altındadır. Ve giderek, insanlar uzun uygulama 
neticesinde kanunim ve Anayasanın baskısı ol
madan da fikre ve o fikrin sahibine saygı gös
termeye alışmışlardır. Demokratik hayat, bu alış
kanlıkla asıl temeline oturur. Bu alışkanlık ol
madığı sürece demokratik hayattan bahsetmek, 
gerçeklere, şu veyahut bu ölçüde ters düşmek
ten başka bir anlam taşımaz. 
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Demek ki, Batı dünyasında, demokrasinin 
uygulandığı ülkelerde, sıkıyönetim bundan do
layı yani fikirlere, davranışlara ve kişilerin 
doğru bildikleri istikamette tek başına veya 
topluca fikirlerini ifade edip serbestçe davra
nabilmelerine önem verildiği ve toplumun fel
sefesine temel yapıldığı içindir ki, sıkıyönetim 
bu memleketlerde, son derece istisnaî bir mües
sese olarak karşımıza çıkar. Gerçekten sıkıyö
netimin ilânı için, gerçek demokrasilerde cid
dî, vahim tehlikelerin Devleti ve rejimi tehdit 
etmesi şarttır. Yani tıpkı bilimsel bir deneyden 
geçer gibi, söylenen tehlikenin gerçeklerin mi-
hengine vurulup onun gerçekliğinin tezahür et
mesi şarttır. Yoksa kavlen memleketimizi şu 
tehlike tehdidediyor, bu tehlike tehdidediyor, 
bu itibarla da biz sıkıyönetimi zarurî görüyo
ruz demek kâfi değildir. Esasen Batıdaki hü
kümetlerin aslına bakarsanız böyle bir yola sap
maları da maddeten mümkün değildir. Çünkü 
hürriyetleri koruyan sivil toplumun köklü ku
ruluşları vardır. Dernekler vardır, sendikalar 
vardır, siyasî partiler vardı. Bütün bunlar hür
riyetçi, özgürlükçü düzeni korurlar. Kime karşı 
(korurlar? iktidarın, hükümetlerin yersiz mü
dahalelerine karşı korurlar ve yüzlerce seneden 
beri devam eden kesif bir mücadele sonunda bu 
noktaya gelinmiştir. 

Değerli üyeler, sıkıyönetim bundan 15 ay 
evvel ilân edildiği zaman memlekette Cumhuri
yete ve vatana karşı yaygın ve eylemli bir kal
kışmanın bulunduğu ileri sürülmüş ve o tarih
teki anarşik olaylar bu ifadeye mesnedolarak 
gösterilmiştir. Denmiştir ki; «İşte banka so
yulmaktadır, adam kaçırılmaktadır, zabıta 
kuvvetlerine karşı gelinmektedir; bütün bun
lar memleketi, ^Cumhuriyeti, rejimi bir uçu
rumun kenarına getirmiştir. Binaenaleyh bu
nunla, normal zabıta kuvvetleriyle mücadele 
etmek mümkün değildir. Ne yapmak lâzım
ıdır? Sıkıyönetim ilân edip, Orduyu bu hareket
lere karşı kullanmak zarureti vardır» 

Aradan 15 ay geçti. 15 ay sonunda yetMli 
ağızlar anarşik olayların bir hayli üstesinden 
gelindiğini ve hattâ tamamen söndürüldüğünü; 
ama yarın bunların yeniden alevlenmesi ihtima
linin mevcudolduğunu söylediler. Şimdi, anar
şik olaylardan dolayı yakalanmış, tutuklanmış, 
gözaltında bulunan veyahut da hüküm giymiş 

olanların evvelâ bir sayılarını tespit etmek lâ
zımdır. tddalann gerçekliğini ve ciddiyetini 
tahkik edebilmek için bu zorunludur. Hani de
dim ki, müspet bilimlerde olduğu gibi hareket 
edeceğiz, gerçeklerin mihengine vuracağız ifa
delerimizi... Ne diyor hükümetler? Hükümetler 
diyor ki, Cumhuriyet, vatan büyük bir tehlike 
karşısmdadır; bu tehlike karşısında mutlaka 
sıkıyönetim ilân edilmelidir... Ve sıkıyönetim 
ilân ediliyor, 15 ay sıkıyönetim uygulanıyor. 
Ortada alınan neticeler var. Yani o neticeler 
ne olmak lâzımgelir? Cumhuriyeti, vatanı cid
den tehlikeye düşürecek azamette, genişlikte, 
güçte, kuvvette olaylar olmak icaJbeder. Mem
lekette Cumhuriyete ve vatana karşı eylemli 
bir kalkışma, yaygın bir kalkışma olmuş. Ey
lemli ve yaygın... Binaenaleyh Cumhuriyeti, 
vatanı tehdidedebilecek eylemli yaygın bir 
olaylar zincirinin elle tutulur, rakama vurulur 
sonuçları olmak lâzımdır. Oysa nedir bu so
nuçlar? Burada Sayın içişleri Bakanının, her 
seferinde sıkıyönetimin uzatılması için verdik
leri rakamlar vardır. Gerek yakalanan, gözal
tına alınan anarşist sayıları itibariyle, gerek
se bunların silâhlan bakımından. 

Sayın üyeler, sözlerimizi ciddî olarak değer
lendirmek istiyorsak, tahkik etmek istiyorsak 
bunları üstüste koyduğumuz zaman ve karşısı
na da Türkiye Cumhuriyetini bütün gücüyle 
bu kuvvetlerin karşısına koyduğumuz zaman, 
Türkiye Cumhuriyetinin tehdidedildiğini, Tür
kiye Cumhuriyeti için ciddî bir tehlikenin mev
cudolduğunu gerçekten ifade edemeyiz. Gerçi 
herkes istediğini, dilediğini söyleyebilir. O ba
kımdan bu kürsüden denilir ki, rejim ciddî bir 
tehlike karşısmdadır. Ama bu tehlikenin cid
diyetini rakama, vurduğumuz zaman görürüz 
ki, tehlikeabartılmıştır. 

Türkiye'mizde bu her zaman böyle olur. Hü
kümetler sıkıyönetimlerin kendilerine sağladığı 
rahatlığa kavuşmak ve kavuştuktan sonra da 
bu rahatlıktan yoksun kalmamak için "sıkıyö
netimleri uzatma yolunu ararlar ve bulurlar. 
Yüce Mecliste orta yaşli veyahut da yaşlı olan 
üyeler şöyle bir hafızalarım yoklarlarsa, ömür
lerinin büyük kısmının sılaycnetim altında geç
miş olduğunu teslim ederler. Oysa sıîayönetim, 
- demin de arz ettim - demokratik düzende istis
nai bir haldir ve ancak ciddî bir bunalım, ciddî 
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tehlikeler olduğu zaman başvurulacak ve ille I 
fırsatta uzaklaşılacak olan bir olağanüstü re
jim türüdür. Halbuki, bizde sıkıyönetim ilân edi
lince yerleşir, kalır. Yıllarca sürdüğünü hep bi
lirsiniz. Şimdi de 1,5 seneye yakın bir zaman
dan beri devam ediyor. Yani, 12 Mart Muhtıra
sı Hükümetleri memleketimizi sıkıyönetimsiz 
idare edemediler, etmediler. E, hükümetlere bu 
son devrede sıkıyönetim acaba ne sağladı? 

Bir kere, tehlikeyi abartarak gösterdikten 
sonra, Türkiye'de modern demokrasinin vazge
çilmez unsuru olan sol kanadın tamamen tasfi
yesine doğru iadım atılmasını sağladı. Bu bir. 

Sayın üyeler, modern demokrasi sağ ve sol 
kuvvetlerde, yani sermaye.. Bir parentez aça
yım: Bunu da biz yanlış kullanıyoruz Bilerek 
yanlış kullandığımıza kaniim. Aşırı sağ dedi
ğimiz zaman, dinsel akımları gösteriyoruz... Ha
yır. Modern siyasa biliminde sağm anlamı ser
mayedir, sermaye güçleridir. Bunun karşıtı da 
emek güçleridir, soldur. Solun çeşitleri var. 
Ama, modern ianlamda, Batı demokrasisinde bu 
iki kanadın temsil edilmesi şarttır. Temsil edil
medi mi, hürriyet düzeni, yani özgürlük düzeni 
olmaz. Şüphesiz, bir noktayı işaret etmek iste
rim burada. 

Denilecek ki, ve deniliyor: «özgürlükler, öz
gürlüklerin tahribi için kullanılamaz.» Hiç şüp
hesiz kullanılamaz, kullanılmamalıdır ve hiçbir 
rejim de kullanılmasına müsaade etmez. Yalnız, 
özgürlüklerin tahribedilip edilmediğini de yine 
gerçekçi olarak tespit etmek, tahkik etmek lâ
zımdır. Ben beğenmediğim bir düşünceyi, özgür
lükleri tahribedici düşünce diye suçlar ve onu 
yasaklarsam, o zaman demokrasiden eser kalmaz. 
Bunu yasaklayabilmek için, o düşüncenin fiili
yatta, eylemdeki araçlarla birlikte gerçekten 
özgürlük düzenini yok edebilecek bir güç ve bir 
istikamette olduğunu (ispatlamam lâzımdır. Bu 
olmadıkça bu söz havada kalır. 

Bu, sade bizim için değil, bütün Batı demok
rasileri için de söz konusu olmuş ve bunu Batı 
demokrasileri, hep bildiğimiz gibi anayasal bazı 
tedbirlerle önlemişlerdir, önlemeye çalışmışlar
dır. Nedir o tedbirler? Bir siyasal cereyanı yasak 
etmek değildir, örneğin Batı demokrasilerinin | 
hiçbirinde, komünist partiler yasak değildir. I 
Olamaz böyle bir şey. Sosyalist partiler yasak 
değildir. Yok böyle bir şey. I 

örneğin, Sayın Hükümet sözcüsü geçen gün, 
getirilen Anayasa değişikliği münasebetiyle gü
venlik mahkemelerinden bahsetti ve dedi İd : 
«Bu güvenlik mahkemeleri Fransa'da vardır.» 
Yani, devlet güvenliği mahkemesi. E, Fransa'da 
da demokrasi yok diyemezsiniz ya. Ama, «işte 
mis gibi bu mahkeme vardır.» dedi. Doğru, var
dır. 

Yalnız, sayın sözcünün hafızasını tazelemek 
için ifade etmek isterim ki, Fransa'da güvenlik 
mahkemesi ihdas edilmek istendiği zaman Ceza
yir savaşları sırasında, büyük tepkilerle karşı
laşıldı. Kaldı ki, Fransa'da hem Devlet Güven
lik Mahkemesi, hem de bütün askerî mahkeme
ler sivil Yargıtaya bağlıdır. Acaba bizde de bu 
Anayasa değişikliğinden sonra bütün askerî 
mahkemeler ve kurulması tasarlanan güvenlik 
mahkemesi, sivil Yargıtaya mı bağlı olacaktır? 

Sayın Başbakan, her halde bu hususta bir 
açıklama lütfederlerse şahsen son derece mem
nun olurum. Zannediyorum ki, sayın üyelerden 
de bu sorunun açıklığa kavuşmuş olmasından 
ötürü kıvanç duyacak olanlar vardır. 

İkincisi; Fransa'da güvenlik mahkemesi var
dır ama, demin arz ettiğim gibi, sol kanattaki 
bütün partiler de vardır. Hattâ Komünist Par
tisini yeterli görmeyen Troçkist ve Maoist te
şekküller vardır ve bunlar açıktan açığa reji
min ihtilâlle değişmesinden başka çıkar yol bu
lunmadığını yazarlar, çizerler. Ama neyi yapa
mazlar?.. Ha... silâh, cephane filan biriktirdiler 
mi, o zaman kapatılırlar. 

özgürlüklerin Anayasada kısılmaması bü
yük teminattır sayın üyeler. Bunun için de, me
selâ Alman Anayasasında olduğu gibi, özgür
lüğü suiistimal eden kişinin özgürlüğü sınırla
nır. özgürlük tüm olarak elden alınmaz, kim o 
özgürlüğü yanlış kullandıysa, suiistimal ettiyse, 
kötüye kullandıysa, mahkeme kararıyle, Anaya
sa Mahkemesi kararıyle, onun özgürlüğü sınır
lanır, yahut da elinden alınır. Ama mücerret, 
soyut olarak özgürlük Anayasada sınırlanmaz, 
yani kaynaktan musluk kapanmaz. Musluğu ka
padık mı kaynakta, artık onun sonunda neler 
gelecek pek belli olmaz, daha doğrusu çok iyi 
belli olur. Nitekim, bizde yapılan değişiklik
lerden sonra birtakım kanunlar çıktı bu Mec
listen ki, biz asıl demokrasiye dönmek için, o ka
nunları da birer birer bu Meclisten, bu Meclis
lerden veyahut sonra kurulacak meclislerden ge-
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girmek durumunda kalacağız, öyle kanunlar 
çıktı ki, bunlar, değiştirilen Anayasada daya
nak buldular. Ama bunların demokratik bir dü
zende yerleri olduğunu iddia etmek asla müm
kün değildir. Bütün o kanunlar, antidemokra
tik kanunlardır. Binaenaleyh, o antidemokratik 
kanunları bizim temizlememiz veyahut bizden 
sonra gelecek meclislerin temizlemesi zarureti 
vardır demokratik hayata geçmek için. 

Demek ki hükümetler, bilhassa 12 Mart Muh
tırasının hayat verdiği hükümetler böyle bir ko
laylık buldular. Yani, şeklen demokratik bir dü
zen Türkiye... Yani Parlamentosu var, seçimle 
gelmiş Parlamentosu var. Ama, seçimle geldiği 
halde burada çoğunluğu temsil eden parti ikti
darda değil. Durum böyle. Birçok parti var; 
seçime gidecek ama, gerek Anayasa, gerekse o 
Anayasaya dayanılarak, tadil edilmiş Anayasa
ya dayanılarak çıkartılan kanunlar demokrasi
yi, demokrasiye giden yolu iyiden iyiye tıkamış 
durumda. 

Değerli üyeler, 15 aylık sıkıyönetim tatbika
tı uygulamasından sonra, yeni bir, iki aylık dö
neme daha geçilmesi için bir teklif geldi. Bu tek
lif önce Millî Güvenlik Kurulunda karara bağ
landı. Sonra, Hükümet buna uydu. Şimdi de Yü
ce Meclisin bu teklife uyması öneriliyor. 

Hemen söyleyeyim ki; bu prosossüs, bu sü
reç demokratik bir prosessüs, demokratik bir sü
reç değil. Yani Millî Güvenlik Kurulunun nihaî 
kararı öncelikle vermesi... Gerçi bizim Anaya
samızın 111 nci maddesinde ; «Millî Güvenlik Ku
rulu millî güvenlikle ilgili meselelerde hükümet
lere tavsiyede bulunur.» denilmektedir; ama her 
halde memleketin tüm politikası hususunda Mil
lî Güvenlik Kurulunun son söz sahibi olacağı 
anlamını, bu 111 nci maddeden çıkarmak kati
yen mümkün değildir. Çıkardığınız takdirde 
bütün demokratik müesseseler çöküverir. Çün
kü, demokrasinin temel felsefesine ve bizim Ana
yasamızdaki demokrasi felsefesine göre iktidar
ların seçimle gelip seçimle gitmesi gerekir. Son 
sözü de seçimle çoğunluğu kazanmış olan ikti
dar söyler. Memleketin kaderini tâyin etmede, 
çizmede son sözü o söyler. Son sözü, Anayasada 
ona bağlı görülmekle beraber, gerçekte ona ta
kaddüm eden bir kuruluş söylüyorsa, o zaman 
demokrasiden söz etmek kendimizi zorlamakla 
mümkün olur. 

Sayın milletvekilleri ve sayın senatörler; 
sıkıyönetimin 15 aylık uygulamasından da cid
dî şikâyetlerimizin olduğunu ifade etmeyi vic
danî bir borç bilirim. 

Anarşik olaylar oldu. Banka soyuldu, adam 
kaçırıldı, adam öldürüldü, zabıta kuvvetlerine 
karsı gelindi. Bunlar vahim olaylardır; ama ge
nişlikleri ve yaygınlıkları bir sıkıyönetimin ilâ
nını gerektirecek vüs'atte ve nitelikte değildi 
asla. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Daha ne olsun, daha ne istiyorsun? 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ba

kın, müsaade ediniz... 
BAŞKAN — Kendi kanaatini söylüyor efen

dim, rica ediyorum. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — De

min dedim ki; «Hiçbir söz mücerret... 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Mü

cerret söz olarak kaldığı zaman bir değer ifa
de etmez. Binaenaleyh bunu mutlaka gerçekle
rin mihengine vurmak lâzım. 

Gerçekler bu meselede iki türlü karşımıza 
çıkar: Bir; Bizim dışımızdaki demokrasilerde 
buna benzer olaylar olmuş mudur, olmamış mı
dır? Ve bu olaylara karşı o ülkelerde sıkıyöne
timle mi tedbir alınmıştır? Yoksa başka bir yo
la mı baş vurulmuştur? Normal zabıta kuvvetle
ri ile mi yetinilmiştir? Soru bu. Elbette ki; so
runun cevabı da gayet açık, kesin. Son olarak 
Batı Almanya'da tam bizimkine benzeyen anar
şik olaylar oldu. Orada da bankalar soydular, 
adam kaçırdılar, adam öldürdüler... 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu Milletvekili) 
— Sen tasvibediyor musun bunu? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Sayın Cop rica ediyorum. 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu Milletvekili) 
— Öğrenmek istiyorum. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Duy
madım. Ne öğrenmek istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Yok efendim. Soru yok. 
Sayın hatip, cevap da yok. Siz konuşmanıza 

devam ediniz efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Soru 

sorarlarsa cevap veririm Sayın Başkan. 
BAŞKAN — O vakit burası Meclis olmaktan 

çıkar efendim. 
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MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Al
manya'da bu vahim olaylarla, sıkıyönetim ilân 
edilerek mücadeleye girmediler. Bu olaylarla, 
normal zabıta kuvvetleri ile mücadele edıicü ve 
şimdilik de bastırıldı; ama Almanya'da hiç san
mıyorum ki, İçişleri Bakanı çıkıp da; efendim 
bunun henüz kökü kazınmadı. Kökü kazımnca-
ya kadar daha olağanüstü, tedbirler devam et
sin, filân gibi bir söz söylemedi. Zaten de söyle
mez. Çünkü modern toplumda bunların kökü ka
zınmaz. Oradan hareket etmek lâzım. Kökü ka
zınmaz bunun. Bu olacak. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya Milletvekili) — 
60 kişi ile gidelim Moskova'ya, teslim alalım. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bi
raz evvel Sayın içişleri Bakanını dinledim. Ken
dilerinin mantık zinciri kabul edilecek olursa 
sıkıyönetim Türkiye'den ilânihaye kalkmayacak 
demektir, öyle bir mantık düzeni kurdular ki, 
dediler ki: «15 aydan beri olan olaylar ve şim
di bu kürsüden sizlere söylediğim olaylar, ki 
bunlar nelerdi? Bir gizli komünist partisi çıka
rılmış ve 77 kişi tevkif edilmiş; efendim Suri
ye'den kanunsuz olarak sınırı geçmiş; 15 kişi si
lâhlarla ele geçmiş; bir yere bir dinamit kalıbı 
konmuş, patlamamış; bir Anadol marka otomo
bilde iki Mşi ve bir miktar tabanca ve mermi 
bulunmuş.» ve buna benzer olayları sıraladılar 
ve dediler ki; «Yine de bildiriler dağılıyor, bir
takım hücreler kurulduğunu, yeni tevkifler ya
hut yakalamalar olduğu zaman anlıyoruz. Bina
enaleyh, yeni hücreler kurulduğuna hükmedebi
liriz.. 

Sayın üyeler, şimdi bu mantık içinde sıkıyö
netim Türkiye'den hiç kalkmaz. Bu mantığa 
sadık kalındı mı sıkıyönetim ilânihaye devam 
eder. Sıkıyönetimle de demokrasiye geçildiğini 
tarih hiç kaydetmiyor. Hiç. Hiçbir tane ör
neği yok. Sıkıyönetim idareleri ile demokra
siye geçildiğinin... Tam olmasa bile yine de bir 
ölçüde demokraside idik. 12 Mart askerî mü
dahalesi oldu, demokrasiden ayrıldık. Aske
rî müdahale. Arkasından hükümetler kurul
du ve hükümetler şimdi sıkıyönetimle yurdu 
idare ediyorlar ve deniliyor ki seçimler zamanın
da yapılacaktır, demokrasiye dönülecektir. Eğer 
bu beyanlar samimî ise, ki samimî olduğuna el
bet inanmak isterim, ama bu zincire inanmıyo

rum. Samimiyete inanıyorum da mantık zin
cirine inanamıyorum. Olaylara ters düşen man
tık zincirine inanamıyorum. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat Milletvekili) — 
Sadet dışı konuşuyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Çün

kü prosesüsle, bu süreç içinde, sıkıyönetim sü
reci içinde, sıkıyönetimi uzatmak sureti ile de
mokrasiye geçmek mümkün değildir. Çünkü 
zıddıdır. Tam zıddına nasıl geçeceğiz? Hangi 
sıçrama ile geçeceğiz tam zıddına? imkân var 
mı? Bir baskı rejimi. O baskı rejiminden bir
den bire demokrasi doğacak. Olmaz. Olsa ol
sa birtakım katastrolar doğar. Birtakım büyük 
badireler memleketin başına gelir. Ha, belki 
o badireler atlatıldıktan sonra tekrar demokra
siye yonelinir; ama bu badirelerden geçilmesine 
aklı başında olan hiç kimse razı olamaz. 

Sonra, bu kez öyle bir sıkıyönetim oldu ki, 
Sıkıyönetim Kanununun tanıdığı yetkiler de 
çoğu zaman çiğnendi. Bu kürsüden bir kere 
daha söyledim. Sıkıyönetim hangi sebepten ilân 
edilmişse o sebepten ancak uzatılabilir ve sıkı
yönetim komutanlarına tanınan yetkiler de o 
sebeplerin gerektirdiği ölçüde kullanılır. Yani, 
son sıkıyönetim Türkiye'de neye ilân edildi? 
Cumhuriyet ve vatana karşı eylemli, yaygın bir 
kalkışma olduğu gerekçesi ile ilân edildi. Yanıl
mıyorsam böyle oldu. Sıkıyönetim komutanları 
8 ncü maddenin kendilerine tanıdığı yetkileri 
kullanırken, bu gerekçeye paralel kullanacak
lardı. örneğin sıkıyönetim komutanları uygun
suz birtakım kimselerin saçını, sakalını kestir
meye kalkmayacaktı. Sıkıyönetim komutanla
rı örneğin et satışlarını kontrol etmeye kalkma
yacaklardı. Bundan dolayı sıkıyönetimin uygu
lanmasından da bendeniz şikâyetçiyim. 

M. KUBİLÂY İMER (Konya Milletvekili) 
— Sıkıyönetim Kanununun 3 ncü maddesi var. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletve
kili) — Komünizm propagandası yapıyor. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ni
hayet sıkı... 

M. KUBİLÂY İMER (Konya Milletvekili) 
—Sıkıyönetim Kanununun 3 ncü maddesi var. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletve
kili) — Komünizm propagandası yapıyor de
minden beri burada Sayın Başkan. 
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MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ni
hayet, sıkıyönetimin yakaladığı, gözaltına al
dığı kişilerin işkenceye maruz bulundukları Sı
kıyönetim Mahkemelerinde dile getirilmektedir 
ve buna karşı da hiçbir işlem yapılmamaktadır. 
Anayasamızın 14 ncü maddesi açık, seçik ola
rak işkenceyi yasaklamıştır... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir Millet
vekili) — Ne işkencesinden bahsediyorsun ya
ni? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletve
kili) — Komünist, vatandaşımız değildir. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — «Ko
münistlere de işkence yapamazsınız, Anayasaya 
saygılı olduğunuz sürece. Vatandaş olmuyana 
da işkence yapamazsınız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sayın 
üyeler, bazı kavramlar üzerinde mutabakat ol
mayınca, boşuna tartışıyoruz, örneğin; şu mü
dahale bana gösteriyor ki, o milletvekili Ana
yasadaki haklar, özgürlükler yalmz vatandaşa 
tanınmıştır sanır. Halbuki açsa maddeleri, ora
da der ki: «Hiç kimse, herkes» cümleler böyle 
başlar. Binaenaleyh, herkese, hiç kimseye ya
pılmaz. Ne ecnebiye yapılır, ne vatandaşımıza 
yapılır, ne komüniste yapılır, ne mürteciye ya
pılır; işkence yasaktır. 

Oysa Sıkıyönetim Mahkemelerinde işkence 
yapıldığını söylediler... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir Millet
vekili) — Ceza vermeyi işkence telâkki etme. 

MEHMET ALİ AYBAR (Davamla) — ...Sı
kıyönetimde tutuklanmış yahut da gözaltına 
alınmış olan kimselere işkence yapıldığını söy
lediler. Demek ki, sıkıyönetimin uygulamasın
da da birtakım aksaklıklar vardır, bundan da 
şikâyetçiyiz. 

Bu itibarla Yüce Meclis üyelerinin, içtenlik
le demokrasiye geçmek arzusunda olduklarına 
inanarak şunu ifade edeyim ki; sıkıyönetimi 
uzatmakla demokrasiye geçişi uzatırız. Hele 
bu son gerekçe, Sayın içişleri Bakanının bu kür
süden ifade ettiği gerekçe ile sıkıyönetimi uzat
mak mümkün değildir. Yani; 77 kişi yakalan
mış, bilmem patlamamış dinamit lokumu kon
muş bir tane, bir Anadolda 'iki kişi yakalanmış, 
bunlarla sıkıyönetim uzatılmaz. 

Ama uzatabilirsiniz de, o sizin bileceğiniz bir 
iş. Bendeniz bir milletvekili olarak nâçiz şah
sım adıma bu şartlar altında sıkıyönetime hayır 
dememiz lâzımgeldiğini saygılarımla öneriyo
rum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, altı 
sayın uya görüşmüş bulunmaktadır. Yeterlik 
önergeleri gelmiştir. 

Sayın Başbakan söz isteğinde bulunmuş ol
duklarından kendilerine söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Başbakan, söz sizindir 
efendim. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Cumhuriyet 
Senatosu Van Üyesi) — Sayın Başkan, Büyük 
Meclisin değerli üyeleri; 

Evvelâ partileri adına konuşmuş olan de
ğerli sözcülere şükranlarımı arz etmekle söze 
başlamak istiyorum. 

Gün geçtikçe anlaşıyor ki, memleketimizde 
sıkıyönetimin ilânı gerçek bir ihtiyacın doğur
duğu bir karar olmuştur. Biraz önce konuşan 
hatip arkadaşın iddialarına rağmen, bugüne ka-
darki uygulamalar bu kararın isabetini ortaya 
koymuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hepimiz biliyoruz, (biraz önce konuşan söz

cü arkadaşlarım da bunu teyidettdler, tekrar et
tiler) sıkıyönetim zannedildiği gibi esası olma
yan bir tehlikeyi veya ciddî olmayan bir tehdidi 
önlemek için değil, bilâkis Türkiye'yi, demok
ratik rejimi, kökünden yıkmek, parçalamak is
teyen çok ciddî bir tehlikeyi önlemek için ilân 
edilmiştir. 

Bugüne kadar sıkıyönetim, bildiğiniz gibi 
büyük gayretler harcamış ve anarşik olayları 
meydana getirenleri birer, birer tespit etmiş ve 
bunları cezalandırmak üzere ilgili mahkemelere 
vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım hemen şunu arz et
mek istiyorum; büyük vatandaş kütleleri sı
kıyönetimin çalışmalarından memnundurlar. Bu
nu biraz evvel sözcü arkadaşlarımız da ifade 
ettiler. Günlük hayatlarının huzur içinde ol
masının biraz da sıkıyönetimin gayretlerinden 
ileri geldiğini biliyorlar. 

Sıkıyönetimin bilhassa yıkıcı, bölücü faali
yetlerin kökü kazınmcaya kadar devam etmesini 
vatandaşlarımız samimiyetle arzu etmektedirler. 
Bunu Hükümet olarak her vesile ile tespit et
miş bulunuyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Hükümet adına konuşan içişleri Bakanımı

zın da belirttiği gibi; sıkıyönetim ilânını gerekli 
kılan sebepler maalesef henüz ortadan kalkma
mıştır. Zira, hadiseler ve tahkikat neticeleri 
göstermiştir ki, Türkiye'nin karşısında bulun
duğu tehlike başlangıçta zannedildiği gibi basit 
sebeplere dayanmamaktadır ve satıhta değildir. 
Uzun süreden beri yapılan tahkikatın neticeleri; 
Türkiye'yi tehdit eden tehlikenin maalesef çok 
derinlere nüfuz ettiği ve kökler saldığını gös
termektedir. Millet ve memleket bütünlüğünü 
yıkmak isteyen şer kuvvetleri, gizli örgütleriyle 
geliştirilmiş yıkma metotlarıyle ve bunları çok 
maharetle kullanarak cemiyetimizin derinlikle
rine inmeye muvaffak olmuşlardır. 

Hedef olarak aldıkları üniversitelerde, okul
larımızda, öğretim üyeleri camiasında, öğrenci
ler arasında, işçilerimiz arasında, gençlerimiz 
arasında, basınımızda, başkaca yayın organla
rında hatta Ordumuz içinde alatıcı metotlarla, 
geliştirilmiş metotlarla yıkıntılar yapmaya mu
vaffak olmuşlardır. (M. G. P. sıralarından bra
vo sesleri) 

Bugün bu yıkıntıları tamir etmeye ve bu yı
kıntıları ortadan kaldırmaya, bunları yapanla
rın serlerini, zararlarını ortadan kaldırmaya ça
lışıyoruz ve bildiğiniz gibi takipler devam edi
yor. Başlamış olan davalar vardır ve büyük 
bir kısmı 100 sanıklı, 150 sanıklı, 200 sanıklı 
davalardır. Bunların bîr kısmı duruşma safha
sındadır, diğer bir kısmı tahkikat safhasındadır. 
Hatta hazırlık tahkikatı safhasında olanlar var
dır. Bunun dışında da her gün yeni hücreler 
keşfetmekteyiz, hatta bunların bazılarını tesa
düfler ortaya çıkarmaktadır, yeni tertipler or
taya çıkmaktadır. Bütün bunlar gösteriyor ki, 
memlekette hâlâ sıkıyönetimin İlânını gerekti
ren ciddî sebepler ortadan kalkmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu olayların bir kısmını kamuoyu ve Büyük 

Meclis bilmektedir. Bir kısmı hakkında maale
sef henüz bilgi verecek duruma getiremedik 
tahkikatı. Bunlar içinde, netice meydana çık
tığı zaman sizi dehşete düşürecek olanların da 
mevcudolduğunu bu arada arz etmeye mecbu
rum. 

Değerli arkadaşlarım; Hükümetimiz progra
mında vaadettiği gibi, anarşinin ortadan kaldı

rılması ve yeniden doğmaması için çok yönlü 
tedbirler üzerinde çalışmasına devam ediyor. 
Hiç şüphesiz sıkıyönetimin kalkmasını bu ted
birlerin tamamen alınmasına bağlı görmüyoruz, 
bunda haklı olmayız. Ama, sıkıyönetim kalktığı 
zaman, sıkıyönetimin ilânını gerektiren şartlar 
ortadan kalktığı zaman bu tedbirlerin de tam 
olarak alınmış olması veya tamamlanmış olması 
gerekmektedir. Başka türlü bu rejimi müdafaa 
etmemize imkân olmadığını hâdiseler göster
miştir. Devlet teşkilâtında, millî kuruluşlarımız
da, üniversitelerimizde ciddî tedbirler alınma
sını gerektiren sızmalar mevcuttur, bunları or
tadan kaldırmaya mecburuz. Bunların bir kısmı 
için Hükümetin elinde yetkiler vardır, bu yet
kileri kullanmaktadır. Diğer kısmı için kanun
larda bazı değişiklikler, zarurî değişiklikler ge
tirmiştir ve getirecektir. Bunun yetmediği hal
lerde de Anayasa değişikliğini gerektiren du
rumlar ortaya çıkmıştır ve bunu da Sayın Cum
hurbaşkanı parti genel başkanlarını davet ede
rek Hükümetin ortaya koyduğu ihtiyacı kendi
lerine iletmiştir ve büyük Meclisin dikkatine arz 
etmiş bulunuyoruz. 

Türkiye'yi kurtarmak, demokratik rejimi 
güçlendirmek, daha doğrusu demokratik rejimi 
kendi kendisini müdafaa eder hale getirmek için 
bu tedbirlerin alınması lüzumludur, zaruridir. 
Bunun dışında sıkıyönetimi ortadan kaldırdığı
nız takdirde, bugün sinmiş olan, sıkıyönetim se
bebiyle sinmiş olan unsurların kısa bir süre içe
risinde yeniden bir araya gelerek - ki bir kısmı 
bu anda dahi bir aradadırlar, sadece hareket et
miyorlar - yeniden harekete geçerek 12 Marta 
takaddüm eden dönemde veyahut 12 Martı ta-
kibeden günlerdeki anarşik faaliyetlerine yeni
den başlayacaklarına hiç kimsenin şüphesi olma
malıdır. 

Bu sebeple, demokratik rejimimizi yaşatmak 
istiyorsak, korumak istiyorsak, tehlikelere kar
şı savunmak istiyorsak hiçbirisini antidemok
ratik olarak saymayacağımız, gösteremeyeceği
miz bu tedbirleri almaya mecburuz. Başka her 
memleket de bunu almıştır ve almaktadır. Her 
rejim kendisini müdafaa edecek güçte olmalı
dır. Aksi takdirde yaşayamaz. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa değişikliğin
de güvenlik mahkemesinden bahsedildi. Türki
ye'de hadiseler göstermiştir ki, normal muhake-
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me usulleriyle ve normal mahkemelerde geliş- I 
tirilmiş metotlarla yıkıcı faaliyette bulunan in
sanlarla mücadele etmeye imkân yoktur. Bina
enaleyh, o türlü metotlarla ortaya çıkmış ve 
Devleti yıkmaya çalışan insanlara karşı müca
dele edebilmek için, her halde başka türlü usul
ler ve metotlar kullanması ve fevkalâde yetki
leri haiz mahkemeler kurulması şarttır ve lü
zumludur. Rejimi tehlikeye giren başka memle
ketler de bu lüzum ve ihtiyacı duymuşlardır. 
Biraz evvel burada işaret edildi, Fransa bun
lardan birisidir. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel konuşan 
Sayın Mehmet Ali Aybar : «Sıkıyönetimin ne 
gibi hallerde ilân edilir, Anayasada açıklanmış
tır» dediler ve «Sıkıyönetimin son derece ciddî 
ve vahim tehlikeler karşısında kalındığı zaman 
ilân edileceğini, bunun dışında sıkıyönetim dü
şünülemeyeceğini ileri sürdüler.» 

Muhterem arkadaşlar, muhakeme safhaları
nı takibediyorsunuz Kurulmuş olan örgütler, 
gayeleri, hedefleri ve ne yapmak istedikleri 
açıkça ortaya çıkmıştır; gizli tarafı yoktur. Bir | 
zaman tabiî bazı kelimelerin arkasına sinerek 
devrim, ilericilik, ve saire adlariyle bazı faali
yetler yapıyorlardı. (Alkışlar) Ama, şimdi bu 
maske de düşmüştür, ortaya çıkmıştır ne yap
mak istedikleri. İlân ediyorlar; «Biz Marksistiz, 
Leninistiz, Maoistiz; biz bu rejimi yıkacağız, biz 
Türkiye'ye Marksist, Leninist, Maoist rejim ge
tireceğiz.» Bunu ilân etmişlerdir ve bunu yap
mak için, gerçekleştirmek için: beş koldan, on 
koldan faaliyete geçmişlerdir. Bu ciddî bir teh
like değil de nedir arkadaşlar?... (Bravo, ses
leri) Yani daha ne bekliyoruz. Muvaffak olsun
lar, onu mu bekliyoruz? 

Efendim, 1 000 kişiyle, 2 000 kişiyle, 5 000 
kişiyle bu iş yapılabilir mi? Bir iddia da budur. 

Muhterem arkadaşlar, herkes biliyor, Ro
manya'yı kaç bin kişi komünist yapmıştır; Ma
caristan'ı kaç yüz kişi komünist yapmıştır; Çe
koslovakya'yı bu cehenneme kaç bin kişi atmış
tır? Bu, dünyaca bilinen bir şeydir, metotlar da 
bilinen bir şeydir. Bir memlekettin hassas nokta
larına ve cemiyetin en hassas noktalarına gide
rek, bir cemiyetti kısa zamanda yıkarak rejimi 
(değiştirmenin antik zor olmadığı anlaşılmıştır. 

Dikkat edilirse nerelere girdiler. Üniversite
lerimize girmeye çalıştılar, yerleştiler de. Şimdi I 
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tıuıgiin o üniversitelerimizi tenzih ederim, tabiî 
büyük kısmı öyle değil. Ama, üniversıitelerimiiz-
de kuluçka makinası gibi fırsat bulduğu tak
dirde, komünist yetiştirmek isteyen ve buna de
vam -ötımısk arzusunda olan, hocalar vardır, ele
manlar vardır, unsurlar vardır. (Bravo sesleri, 
şiddeMi alkışlar.) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — 
Nasıl temizleyebileceğimizi de söyleyin Sayın 
Başibakan. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 
Bunları rahat bıraktığınız takdirde bunların 
hepsi binlerce, on binlerce komünist yatiştirefbi-
lir. Bu tehlike değil mjıdir? 

'Gençlerimizin aratema girdiler. Binlerce gen
cin bir çoğu masum; bilerek bilmeyerelk sokak
lara attılar, ellerine bombalar verierek. TRT ye 
girdiler, basınımıza girdiler, hatta ordumuza 
girdiler. Bugün anlaşılan şudur: 12 Mart olma-
saymış bir gece bu memleketi idare eden birkaç 
bin, belki birkaç yüz insanı evlerimde baskın ya
parak öldürmek suretiyle bir darbeyi hazırla-
ımışlardır. Bu artık bütün açıMığiyle meydana 
çıkmıştır. Ve bu maalesef olabilirdi. Çünkü öy
le açıktalara girmişler, öyle mevziler elde etmiş
ler ki, bu meıvızülerden hareCkıeit ettirerek bu şe
ni emellerini tahakkuk ettirmeleri, gaflet içinde 
olsaydık, maalesef mümkün olabilirdi. Bereket 
versin Türk Milleftinin uyanıklığı, ordumuzun 
uyanıkhği buna imfeân vermemiştir. Bu tehlike 
değil de nedir? Ciddî tehlike değil midir bu? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Mesele teşhisi koyabilmek. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 
Sayın Ayfbar demokratik rejim ve düşünce dav
ranışından bahsediyor ve demokratik rejimi 
böyle tarif ediyor. 

Ben bdr noktayı merak ediyorum. Acaba Sa
yın Aybar'ın tarif ettiği bu deımokraltik rejimi 
bugün yanında bulunduğu ve savunmak istedi
ği, düzen, Devleti ele geçirse, iktidara gelse yü
rütmek imîkânı olacak mıdır? Yani bu Mecliste 
böylece sosyalisit düzene karşı olanlar oturup 
bulunabilecek midir? Ve Aybar gibi buraya çı
kıp ötekilere karşı bunu müdafaa etmek imkâ
nını bulabileceık midir? (Bravo sesleri, sürekli 
alkışlar) 

Bu sebeple, demokratik düzene yürekten 
inanmış rejimlerin diyeyim, zümrelerin diyeyim, 
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bu demokrasiye dayanmaları bir tafctdkfcsn iba
rettir. 

Bunu artık herkes biliyor, büamîtejadir. 
(«Bravo» sesleri.) Netice ekle edilinceye kadar 
«idemjokrasi, hürrıiıyeıt,» neticeyi elde ettikten 
sonra hepsine paydos!.. Bu bir taktiktir; bu 
(tatbikatı bütün dünya bilmektedir. Bununla bi
zi kiımısenin aldatmasına artık imkân kalmamış
tır. 

'Sayın Ayhar, «Hükümıetleıre sıkıyönetim ne 
sağladı? Bol kanadın tamamen tasfiyesini sağ
ladı,» buyurdular, 

Muhterem arkadaşlar, sikıyönaLkn sıol fikir
lerle mücadele etmek üzere ilân eidilmemiışitir ve 
uygulamada da bu yoktur. 

Sıkıyönetim, Anayasamızın suç saydığı, Ana
yasamızın meımlelköt3 girmesini yasakladığı ±2-
jimıleri bu memlekete fiilen sokmak isteyenlerle 
mücadele eibmekteıdir ve omları araımakifcadiır. 
Onun dışımda fikir suçu iakilbetmamelkftadir. Bu
nu mütemadiyen bu kürsülerden söylüyorlar. 
Burada söylüyorlar, veyahut glıdip dışar'da söy
lüyorlar. Burada maksat, dünya efkârını Türki
ye aleyhine çevirmektir. Bunu rmüitıeımıidiıyen 
tekrar ediyorlar. Burada bu kürsüden ilân edi
yorum: Hiçbir hadise gösteremezler; sadece ta
şıdığı fikirden dolayı ınablkıraı edilmiş bir in-
ısan gcisterömezler Türkiye'de. Yok hır böyle bir-
şey. Behemahal kanıunlarımiızm suç saydığı, 
Aneyasaımızın memettiği ba&ı fiilleri icra etmiş
tir ve ondan dolayı mahkûm olmuştur. Yokcsa, 
sadece kafasında taşıdığı bir fikir için, velevki 
dediği şıskilldıdki fikirler olsun, mahkûm edilmiş 
bir kimıse yoktur Türkiye'de. 

Eğer Türkiye işçi Partisinin tasfiyesinden 
bahsetmek istiyorsa, sıkıyönetimle bunun ilgisi 
yoktur. Bu parti daha evvel zaten seçimlerde 
millet tarafından tasfiye edilmişti... («Bravo» 
sesleri alkışlar.) ve ondan sonra da Anayasa 
Mahkememizin bir kararıyle Anayasaya aykırı 
faaliyeti tespit edilerek tasfiye edilmişti. Türki
ye'de tasfiye edilen bir sol parti mevcuttur; ama 
dediğim gibi sıkıyönetim tarafından değil, millet 
tarafından ve Anayasa Mahkememiz tarafından. 

Sayın Aybar sıkıyönetimin uygulamasından 
da şikâyetlerde bulundu. «Sıkıyönetimle demok
rasiye gitmek mümkün değildir» dediler. 

Bu iddiada bulunımak sıkıyönetimin ilâm 
sebebini bilmemezlikten gelmektir. Türkiye'de 

sıkıyönetim demokratik rejimi ortadan kaldır
mak için değil, bütün uygulaması ve neticesiyle 
gördüğümüz gibi, tam tersine, demokratik reji
mi ortadan kaldırmak isteyen şer kuvvetleriyle 
mücadele etmek için ihdas edilmiştir ve başından 
beri bu istikamette çalışmaktadır. Binaenaleyh., 
«Sıkıyönetimin mevcudiyeti demokrasiye aykı
rıdır,» demek için herhalde bunları görmemezlik-
ten gelmek lâzımdır. 

Yine sayın Aybar'ın üzerinde durduğu bir 
nokta, sıkıyönetim idarelerinde işkence yapıl
dığına dair iddiadır. Bunu şiddetle ve nefretle 
reddederim. 

Muhterem arkadaşlar, bunu, memleket dışı
na kaçan veya'hut memleket dışında Türkiye 
aleyhine çalışan bazı komünistler mütemadiyen 
sağda solda mevzubahis etmektedirler. Hattâ 
Avrupa Konseyine götürmüşlerdir. Son olarak 
sayın Peyzioğlu cevaplandırmıştır. Asla böyle 
birşey yoktur. Bu iddialarını ispat etmek üzere 
en ufak bir delil gösteremezler. 

Memleket dışına kaçan birisi bir kitap yaz
mıştır. Uydurma bir kitap. Delil olarak o ki
taptaki ^hadiseleri zikretmektedirler. Halbuki 
tetkik ettiğiniz takdirde dalha ilk bakışta tama
mının yalan olduğu görülmektedir. 

Efendim, Sıkıyönetim Mahkemelerinde şikâ
yet edilmiş... Doğru. Bir iki tanesi Sıkıyönetim 
Mahkemesinde şikâyet etmiştir, «Bana, işkence 
ettiler,» diye. Hâkim derhal, nizamına göre «Bu
nun ilgili mercii vardır, oraya müracaat edersi
niz,» demiştir; etmemişlerdir. Bu şikâyetlerini 
gidip başka yerde tekrar etmemişlerdir. 

Şimdi buuu delil olarak alıyorlar, «Efendim, 
Sıkıyönetim Mahkemesine müracaat edilmiştir; 
fakat Sıkıyönetim Mahkemesi bu işkence şikâye
tini! dikkate almamıştır; binaenaleyh işkence 
vakidir,» şudur, budur. 

Tekrar ediyorum: Bunu şiddetle reddederim, 
Türkiye'de Sıkıyönetim idaresi örnek şekilde, 
kanunlara, haklara, basılıdan beri riayet eden 
bir idaredir. Hatta o kadar ki, sıkıyönetimi 
sabote etmek ve savunma haklarını suiistimal 
etmek suretiyle, davaların uzamasına dahi 
göz yummuşlardır hâkimler ve her hususta bir 
mevi naz çeker gibi nazlarını çekmişlerdir ki 
böyle bir iddia ortaya atılmasın. 

Sayın Nihat Erim Başbakan iken bunu ya
bancı bir iki gazeteci de sormuştur. Kendileri-
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ni derhal davet ederek, «0-etlin, hapishaneleri 
gezin, tetkik edin,» demiştir. Ve o yaJbancı gaze
teciler gelmişlerdir, hapishaneleri gezmişlerdir; 
temas etmişlerdir, ondan sonra yazılar yazmış
lardır; »Böyle bir şeyin aslı yoktur,» demişler
dir. 

'Bana gelen bir iki gazeteciye aynı şeyi söy
ledim : «Gidin, tetkik edin; açıktır. Herkesi din
leyin ; göreceksiniz ki, en ufak bir işkence iddiası 
mevcut değildir ve olmıyacaktır.» 

Muhterem arkadaşlar, karar Yüksek Meclisin
dir. Sıkıyönetim ilânı zaruretini sadece Hükümet 
teklif olarak getirmiştir. Bu zarurete Yüksek 
Meclis kani ise-ki parti sözcülerinin konuşmala
rı bize onu göstermiştir- Sıkıyönetimin uzatılma
sına karar verir. Buna kani olmadığı takdirde, 
takdir Meclisindir; sıkıyönetim kaldırılabilir. 
Bir tecrübe yapılabilir; memlekette sıkıyönetim
siz idare mümkün ise, bunu mümkün görüyorsa
nız bir tecrübe yapmak, belki pahalıya mal olur, 
ama tecrübe yapmak da mümkündür. 

Takdir sizindir, karar sizindir; saygılar suna
rım. («Alkışlar») 

BAŞKAN — Efendim, son söz, Grubu adına 
Millî Günven Partisi Genel Başkanı sayın Turhan 
han Feyzioğlu'nun. Buyurunuz sayım Feyzioğlu. 

MtLLî GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Değerli 
arkadaşlarım; Türkiye'ye dost olmayan dış çev
relerde memleketimiz aleyhine girişilmiş olan 
geniş bir tezvir kampanyası vardır. Geçenlerde 
Yüce Meclisin vermiş olduğu bir görevle bu tez
vir kampanyasının bir parçasını milletlerarası 
bir kuruluş önünde cevaplamak bahtiyarlığına 
- isterseniz bahtsızlığına deyin - şahit oldum, 
böyle bir durumda bulundum. Bu tezviri orada 
dinledim ve biraz evvel konuşan bazı hatipleri 
dinlerken, Türkiye dışındaki tezvir çevrelerinin 
metotlarıyle kullandıkları terimlerle, bu kürsü
yü aynı tezvire malzeme hazırlamak için kulla
nanların usullerinin, terimlerinin, iftiralarının 
benzerliğini tespit ettim. Şimdi size bununla il
gili bazı maruzatta bulunmak istiyorum ki, ta
kınılmış olan o «Batı demokrasisi» dostluğu 
maskesi düşsün. Kim Batı demokrasisinden ya
nadır, kim aslında demokrasiden yanadır, kim 
bu demokratik rejimi sadece bir zulüm rejimi 
getirmek için vasıta, basamak yapmak niyetin
dedir; bu açıkça meydana çıksın. Kuzu postu

na bürünmüş birtakım demokratik rejim düş
manlarının gerçek niyetleri açıkça aydınlansın. 

Beni en fazla müteessir eden ağır suçlama
dan başlamak Jstiyorum : Binlerce aydın hapse
dilmiş. Acaba bu binlerce aydın sayısının içine; 
adam kaçıran, adam öldüren, kumandan kurşun
layan, er öldüren, soygunculuk yapan, silâhlı 
çeteler kuran, ellerini masum insanların kanına 
bulaştırmış olan, yabancı devletlerin kurduğu 
dış örgütlerde kursaklarına yabancı parası gir
mek suretiyle beslenen, yanlarında Çin yapısı, 
Rus yapısı, Çekoslovak yapısı silâhlarla yurt 
içine gizlice sokulurken yakalanan eşkiya takı
mı var mıdır, bunları mı kastediyorlar? Kimdir 
bunlar? 

Devlet kesesinden bunları yakalamak için 
muhbirlere yüzbinlerce lira dağıtılmış yetme
miş. Öyle bir oda ile konuşuyorlar ki, sanki 
Devlet kesesinden birtakım olmamış fiilleri ol
muş gibi göstermek için, birtakım masum insan
lar hakkında iftira jurnali tertibetmek için pa
ra dağıtılmış. Evet, masum insanlar için iftira 
jurnali tertibettiren rejimler vardır ama, o re
jimler sizin savunduğunuz insanların getirmek 
istedikleri rejimlerdir. Oralarda masum insan
lar iftira jurnali ile aklı başında olduğu halde 
tımarhanelere hapsedilirler. O rejimlerdedir ki, 
insanlar masum oldukları halde bağımsız olma
yan cellât hâkimlerin önünde, vicdanlarından 
değil, parti merkezlerinden emir alan sözde hâ
kimlerin elinde veya gizli polis marifetiyle esir 
kamplarında, çöllerde hayat boyu akıbetlerinin 
ne olacağı belli olmadan süründürülürler. 

Söz konusu olan sıkıyönetim makamları
nın dağıttıkları ikramiyeler ne için dağıtılmış
tır?. işlenmemiş suçları işlenmiş gibi göstermek 
için ihbar jurnali tanzim ettirmek için mi, yok
sa yurt dışında yabancı devletlerin örgütledik
leri birtakım kamplarda eğitim görmüş, Devle
timizi içten çökertmek isteyen gizli çeteler kur
muş, Türk ordusuna karşı iç savaş hazırlığına 
girişmiş, masum insanların kanı ile elini boya
mış birtakım eşkiyanm bulunması ve yakalan
ması için mi? Pekiyi bu eşkiyanın yakalanma
sından gocunuyor musunuz ki, bunların yaka
lanmasını kolaylaştıran veya bunların yakalan
ması için bazan hayatlarını tehlikeye atan feda
kâr insanlara mükâfat dağıtılmasına üzülüyor
sunuz? Hayatını vatanı uğruna emrinde bulun-
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duğu şerefli Türk ordusunun haysiyeti için feda 
eden bir erin ailesine mükâfat verildi diye ne
den gocunuyorsunuz? Bir eşkiyayı, yakalamak 
için tomsonların, Rus yapısı, Mao yapısı silâh
ların karşısına kazma ile, kürekle, yaba ile çı
karak takibine kalkan ve yakalayan mert Ana
dolu köylüsünün gösterdiği bu fedakârlık kar
şısında, maddî değerinden çok manevî değerine 
itibar edileceğine bilerek verilen ikramiyeden 
dolayı neden gocunuyorsunuz? Ve niye bilmi
yorsunuz ki, bu asil milletin evlâtları aldıkları 
bu ikramiyelerle köylerine çeşme yaptırmışlar
dır. Bir araya koyup da köyümüze çeşme yapa
lım demişlerdir. Birçokları bunu böyle bir ha
yır işinde kullanmışlardır. 

Bu eşkiya takımının cebine giren yüzbin-
lerce yabancı parasının sizde hiçbir yürek tit
remesi uyandırmaması ve bu eşkiya takımının 
yakalanması için kanun dairesinde yapılan bir 
işlemin bu derecede tepki yaratması ve muhbir 
kelimesinin iki manaya gelişinden dilimizde ha
ber veren ve iftira atan şeklinde ilki manada 
kullanılışından yararlanmak suretiyle, bir ger
çeği haiber veren bir suçlunun yakalandığı yeri 
bildiren kimseyi, sanki iftira jurnali tanzim et
miş insan gibi, suçlama gayreti nedenidir? Bu 
bir. 

Son derecede elem verici bir başka konu; 
daha sonra konuşan bir hatibin buraya getirdi
ği işkence iftirasıdır. 

Ben, bu iftira ile ilgili ingilizce, Fransızca 
çeşitli dillerde yazılmış, teksir edilmiş, fotoko
pileri bizce çok iyi bilinen birtakım usullerle, 
birtakım kaynaklardan beslenerek muhtelif 
merciler neadinde dağıtılmış vesikaları gözümle 
gördüm, inceledim bunları, tartışmasında bu
lundum. Başlıca dayanağı nedir bilir misiniz? 
Mahir Cayan dosyası diye Türkiye'de basılmış 
bir kitap. İçinde ne var? Mahir Cayan çenesinin 
mensuplarının ifadeleri. Bu ifadeleri bir gierçek-
miş gibi almışlar alt alta koymuşlar, Mahir Ca
yan ve arkadaşlarının ifadelerine dayanarak 
bir metin vüculda getirilmiş, bu yabancı dile 
tercüme edilmiş; olmuş belge. Bu belge de kul
lanılmak suretiyle işte Türkiye ide işkenceler ya
pılıyor denmiş, çeşitli ülkelerde. Başlıca kemi
ği, iskeleti bu. Ve dikkatle okuduğunuz zaman 
neler görüyorsunuz. Mahir Cayan zincire vıırul-
muşmuş, devamlı olarak iki ayağından zincire 
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vurulmuş bir haıMe gayri insanî şartlar içerisin
de hapsedilmiş. Gayri insanî şartlar içerisinde 
geceli gündüzlü zincirde olduğu için mi kaçtı 
cezaevinden? Bu iftirayı getiren sosyalist me
busa bunu sordum, Bunun için mi kaçtı? Bunu 
getiriyorsunuz. Ve siz biliyor musunuz kimdir 
Mahir Cayan? Hadi oradaki bilmiyordu ama, 
su biliyorsunuz. 

Sis, onun. bir diplomatın öldürülşüyle ilgili 
çetenin üyesi olduğumu biliyorsunuz, siz onun 
işkence iddiasını ihtiva eden kitaptakinin aksi
ne zincire vurulmadığını belki lâyık olmadığı 
ölçüde serbest şartlar içinde tutuklu bulundu
ğu için kaçtığını ve kaçtıktan sonra da üç ya
bancının kanına elini buladığmı, üç radar tek
nisyeninin öMürülmesi hadisesinde de methal-
dar olduğunu biliyorsunuz. 

Dünyanın her tarafında bu tedhiş örgütü
nü a mensuplarına, bu insanlara soruluyor, Tür
kiye de de soruldu söylediler; tedhiş harefcetle-
rme girişmeden evvel bizim bu kürsüye birçok 
defa getirdiğimiz yayınlarında bu tedhiş hare
ketlerine girişmeleri gerektiğini ve bundan güt
tükleri maksatları da yazılı açıkladılar, dergiler 
do'ıusu, sayfalar dolusu. Maksatları, silâhlı aji-
tasyondur. Adını koymuşlardır. Şiddet yoluyla 
ajitasyon diyorlar. Bildiri yayınlayarak, nutuk 
söyleyerek yürüyüş yaparak yeteri kadar aji
tasyon yaraitılamıyor, bombalı, dinamitli, silâh
lı, miti alyozlu olursa, kanlı olursa daha çok 
dikkati çekeriz ve propagandamızı yaparız, di
yorlar. 

Propaganda rı^adıylie masum insanın ka
nma girmeyi göze alan kimselerin, aynı propa
ganda maksadıyle yalan söylemeyeceklerini na
sıl kabul ediyorsunuz? Nedir ajitasyondan mak
sadı? Bu memleketin yapısını ve demokratik 
rejimi yıkmak. Bu yıkma için adam Öldürmeyi 
g*öze alıyor, bunu yapmak için masum bir eri, 
masum bir çocuğu, Türk Devletinin himayesi 
altındaki bir yabancıyı öldürmeyi göze alıyor. 
Peki, adam öldürmeyi propaganda ve ajitasyon 
maksadıyle göze alan bir örgütün mensupları
nın, çeşitli yerlerinde kimi öldüreceğini bilme
den çarşı ortasına bomba koyup, beş yaşındaki 
kız çocuğunu, üç yaşındaki yavruyu, hamile 
kadını ajitasyon ve propaganda maksadıyle 
berhava eden bir örgütün, eline mitralyoz alıp 
dinî bir ziyaret için. bir hava meydanında bu-
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liman çolulk, çocuk kadın, erkek insanları tara
yabilen bir örgütün ve bunun Türkiye'deki ben-
zerlerinin veya kollarının, mensuplarının yalan 
söylemekten çekineceklerini nasıl kabul ediyor
sunuz? Bunu yapan insan yalan söylemez mi, 
bunu yapan insan duruşmayı uzatımak için, do
ğacağını zannettiği g-ünün doğmasına kadar 
mahkûmiyeti geciktirmek için yalan söylemez 
mi? Okuyunuz yalanı görürsünüz. 

Bu çetecilerden bir kızın hücresine bir gece
de bin tane polis gelmiş, ırza taarruz ve saireye 
dair hikâyeler. Bin polis, istanbul'da kaç poli
sim var menim? Ve bu eşkiyalık hareketlerinin 
sürüp gittiği zamanda hangi emniyet teşkilâtı 
bin tane polisi bir gecede Emniyet Müdürlüğün
de bir hücreden geçirtecek beyler? Bunu söy
lemiş ve bunu yabancının eline bastırıp ver
mişler Türkiye'de birtakım insanlar, yaymış
lar çeşitli dillerde; milletlerarası hür teşekkül
lerden Türkiye'yi aklınca uzaklaştırabilmek 
için. Aslında Mehmet Ali Aybar'm yıllardan 
beri «Çıkalım buradan» dediği örgütlerden 
çıkmamız için, O zaman çıkalım diye uğraştı
lar, güçleri yetmedi, şimdi çıkarılalım diye uğ
raşıyorlar. «Biz İrendi irademizle çıkmıyoruz, 
bir tertip yapalım da bizi oradan uzaklaştıran
lar...» 

Hani şu batı demokrasisi diye bugün ne
dense pek sever göründükleri ve pek sığındık
ları batı demokrasisi ülkelerinden Türkiye'yi 
koparmak için yıllardır sarfettikleri gayret
leri, bu defa Türkiye aleyhine tezvir ve iftira 
malzemesini ortaya sürmek suretiyle sağlamak 
istiyorlar. Hedef daima bir, usuller değişik. 

Buraya Avrupa Konseyinin siyasî komisyo
nu gelmişti, işkence iddiaları tabiî bunların da 
hepsinin kulaklarına gitmiş, hepsine birtakım 
yayınlar verilmiş. Tetkikleri sonunda Belçi
kalı Laynen'in yazdığı raporda dikkatimi çeken 
birkaç cümle vardı. Bunları da komisyon top
lantısında okudum; bakınız dedim, o sosyalist 
mebusun, Hollanda Sosyal Demokratik Parti 
Mebusunun ortaya koyduğu iddialara karşılık 
Belçikalı meslektaşınızın bir raporu var, sizin 
de dosyanızda var, dedim. Orada deniyor ki; 
«Bu cinayetleri işleyenler marifetleriyle öğünü-
yorlar. Bunların başkalarına değil, kendilerine 
maledilmesi için bildirilerle, gayretli ifadelerle 
bunu biz yaptık diye ilân ediyorlar. Kendi ma

rifetleriyle, işledikleri suçlarla öğünen ve bu 
cinayetlerin mülkiyetini kimseye vermemek için 
çırpman insanların bu suçları işlediklerini itira
fa zorlanmak için işkenceye tabi tutuldukları 
iddiasına inanmak zordur.» 

Objektif tahlil budur. Bunu bir yabancı 
müşahit Türkiye'de üç gün kaldıktan sonra 
görüyor da, kendi memleketinin içindeki insan 
bunların işledikleri suçlarla öğündüklerini, çar
şaf çarşaf, bunları biz işledik diye öğündükle
rini bildikleri halde, «Suç işlediklerini itirafa 
zorlanmak için işkenceye tabi tutuldular.» tez
virini yapabiliyor. Çünkü, bu, milletlerarası ko
münizmin tertibi şimdi Türkiye aleyhinde örü
len. Ağ bu ve bu ağın içine düşürülmek iste
niyor Türkiye. 

Bir noktada hiç tereddüde mahal olmasın, 
kimseye işkence yapılmasını biz de kabul etme
yiz; kim olursa olsun. Türk vatandaşı imiş, 
değilmiş; şu düşüncede imiş, bu düşüncede 
imiş. Türk Anayasası ve kanunlarına göre iş
kenceye mahal yoktur. Ama, tekrar edeyim, 
adam öldürdüklerini kabul ve ilân eden insanlar 
var, Türkiye'de. Cinayet şebekesi kurduklarını 
kabul eden insanlar var, bunların «Sosyalist 
yalan söylemez» sözü var ya, geçen devrede bu
lunanlar çok duymuşlardır, bunlar yalan söy
lemezler saflığı içinde bulunmamız da mümkün 
değildir; yalanın dik alâsını söylerler, suntur-
lusunu, kuyruklusunu, çok büyüğünü söyler
ler. Bu yalanı komünist yalnız iki türlü söy
ler: iktidarda bulunduğu ülkede komünist bu 
yalanı KGB ye söyletir, savcı söyler, gizli po
lis söyler, devlet söyler yalanı, muhaliflerini 
tasfiye etmek için. 

Komünistin iktidarda olmadığı memlekette 
devlet kuvvetleri söylemez yalanı, ama o devlet 
kuvvetlerini yıkmalk ve yıpratmak için komü
nist bu defa muhalefet vasitası olarak kullanır 
yalanı. 

iktidarda da yalandır aracı, muhalefette de 
yalandır vasıtası, tezvirdir, mübalâğalı ve sun-
turlu yalanıdır komünistin metodu. Ama bunu, 
ülkesine göre değişik şekilde söyler. Türkiye'de, 
Türk Devletinin şerefli kuvvetlerini, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerini, fedakâr zabıta kuvvetilertini, 
Meclisini, Hükümetini bütün müesseselerini yık
mak içdn bu tezvir makdnası işletiknekitfeıdir. 
Bunun bu kürsüye getirilmesine hakikaten mü
teessir oilmaonıak mümkün değildir. 
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Hatip diyor ki; «Demokrasi ve özgürlük mü
cadelesi yapmışız, ama bir tü rü gerçek demok
rasiye ulaşamamışız. Vatandaş dilediği partiye 
rey verirmiş, çok partili bir mıeımlekaitte, Meclis 
varmış, bunlar demoücrasinin bulunduğunu göıs-
tedtmjessmtiş, bu yetanezmdış.» 

Efendini ne imiş, gayet geniş bir ifade kul
landı, «son tahlilide demokrasi düzeni, düşünce 
ve davranış özgürlüğüdür.» Evet, düşünce ve 
davranış özgürlüğü demokrasiden ayrılmaz, 
'doğrudur. Fakat, «Hiç bir tahdide tabi olma-
ıdan düşündüklerini söylemelidirler.» sözünü 
kullandı. 

Arkadaşlar, «hiçbir tahdide tabi olmadan 
söyleımeliıdirleır.» sözünü, hukuk tahsil etmiş, bir 
ara hukuk okutmuş, âmme hukuku ile uğraşmış 
bir insanın söylemesi mümkün değil. Düşünce 
hürriyeti bir manada sınırsızdır. Çünkü insanın 
kafasındaki düşünceyi, Sovyet Rusya'nın en şe
dit beyin yıkama usulleri ile dahi söküp alama
dığınız sabittir; işte Soljenitsin, • şu kadar sene 
sonra; «Allah vardır, ben bu maddeci, bu şahsı 
puıtlaştıran rejimi kabul etmiyorum.» diyor. 
Adam dine inanıyor, çekemiyorsunuz... Uğraşı
yor, deli diye hapsediyor, yazılarını neşrettir-
mjiyor, türlü zulme başvuruyor; kafasının için
deki düşünceyi alamıyorsunuz. Yalnız, kafanın 
içindeki düşünceyi değiştireimeımek, alamamak 
başka şeydir, meselâ suç işlemeye tahrik tar
zında konuşma hürriyetini tanımak başka şey
idir. Var mı yer yüzünde herhangi bir devlet, 
ister sözüm ona demokrasi olan sosyalist düze
ne geçmiş ülkeler, islter gerçekten fikir ve ifa
de hürriyetinin çok daha geniş ölçüd'3 bulundu
ğu ve bugün çok övülen Batı demokrasilerinde, 
hiçbir tahdide tabi olmadan dilediği şekilde ko-
nuşmıak ve yazanak hürriyeti, var mııdır? Hıanıgi 
(memleketin ceza kanunu, kanunların suç teşkil 
ettiği, bildirdiği fiillerin işlenmesini açıktan açı
ğa tahrik eden, meselâ, adam öldürmeye, hır
sızlığa, soygunculuğa, cinayete, açıktan açığa 
teşvik eden fiillerin övülmesini, hiçbir tahdide 
tabi olmadan, kabul eltmiştir? Yoktur böyle 
şey. 

Denebilir ki, Türkiye'de bu sınırlar biraz da
ha dar. Evet, Türkiye'de bu sınırlar bazı Batı 
demokrasilerinden biraız daha dardır. Bunun da 
sebepleri var. Türkiye'nin jeopolitiği böyle ge
tirmiş, Türkiye'nin maruz bulunduğu tehlikele
rin özelliği beyle geitirmıiş ve her memleket ken

di özelliğine göre de birtakım hükümler getir
miş. İdam cezasını kaldıranı var, kaldırmam di
yeni var. Avrupa insan Hakları Sözleşmesi var, 
ben katılmışım, Fransa kaç yüz yıllık demokra
si, hâlâ onaylamamış. Onaylayamıyor; bası hü
kümlerini ülkesinde uygulayacak halde hisset
miyor kendisini hâlâ. Sizin beğenmediğiniz Dev
let Güvenliği Mahkemesini kurmayı kaibul eden 
memlekelt var, kabul etmeyen memleket var. 

ingiltere, Halbeıaa Corpus'un mem^elketi, ama 
ingiltere irlanda'da organize bir tedhiş hareke
ti ile karşılaştığı zaman öyle hükümler taıtbik 
etmiş ki, biz Türkiye'de bunları tatbik etmiyo
ruz; ağır geliyor ve tatbik etmeyi düşünmüyo
ruz. idarî kararla süresiz, birtakım insanları 
mahkeme kararı olmadan enterne etmek... Suç 
istediğine dair delil yok, eşkiyalık yaptığına 
dair de'll yok, kanun dışı bir fiil ve eylemde 
bulunduğuna dair delil yok; fakat, kanun dışı 
eylemlilerle irtibatta olduğu bilinen bir teşkilâ
tın mensubu olduğu hakkında birkaç kişinin 
birbirine benzer şehadeitfce bulunması kâfi geli
yor, alıyorlar enterne ediyorlar, ingiliz Parla
mentosunun idare ettiği bir ülke burası da... 

Nleden? Çünkü orada hadiseler o kadar şid
detle gelmiş ingiliz Devletinin karşısına, başa 
çıkamamış. 

Türkiye ̂ de de bunu yapalım, demiyorum, bu
na ihtiyaç bulunduğu kanaatinde değilim şu an
da. Ama, her memleketin içinde bulunduğu şart
lara göre o memlekettin bütününde veya bir kıs
mında özel şiddette bazı hükümlerin uygulana
bileceğinin en iyi delili olarak size Habeas Cor
pus'un, Magna öarta'nın yedi asırdan fazla za
mandan beri uygulandığı bir ülkede, bugün uy
gulanmakta olan bu istisnai hükümlerden bah
sediyorum. Demek ki, hastalığın şiddetine göre 
birtakım tedbirler alabiliyor, devletler. 

Demokrasilerde seçim, çok parti, Meclis... 
Bunlar biçim, bunu demek istiyor sayın hatip, 
bunlar biejim. Çok dinledik ya bu «biçimsel de
mokrasi» sözlerini ve birkaç defa gelip bu kür
süde söyledim. Biçimsel demokrasi dediğiniz 
şey, asıl sandıktan çıkacak reylerin önceden bel
li olduğu memlekeitlerideki demokrasidir. Aday
lar önceden beilli, başka aday yok, tek üstte var. 
Seçmen sayısı belli, akşam sandık açıldığı za
man yüzde 99,9 la yüzde 100 rey çıkacağı belli. 
Söz konusu aday parti başkanı ise yüzde 100 ün 

— 732 — 



T. B. M. M. B : 17 19 . 7 . 1972 O : 1 

üstünde çıiktığı da saıbiıt. izahını yapmışlar, 
«Komşu vilâyetlerdekiler de muhabbetlerini ye-
memeyip, bölgelerini terk edip orada rey ver
dikleri için sayın liderlimiz yüzde 100 ü aşan 
ney almaktır» diyor. Resmî ilân var, Pravda'da 
ilân ettiler bunu, Devletin arşivimde var. 

Bu haldeki bir seçim, bu biçimsel demokra
si değil. Kimin seçileceği önceden belli, bir se
çim komedyası. Bu, biçimisel değil. Ama kimin 
seçileceği belli değil, Mehmet AK Aybar bile 
seçime girerken «Başa güreşiyorum, tek başıma 
iktidar olacağım» diye rahatlıkla nutuk söyle
yebiliyor, ama millet başka türlü hüküm veri
yor. E, bu, bu demokrasi değil, rahatlıkla hiç 
değilse birkaç gün için böyle hayaller kurmak 
imkânını veren bir seçim sistemi var, Türkiye'
de. Üç gvaı için olsa dahi, «Emekçiler çoğunluk
tadır, ben de emekçileri temsil ediyorum.» dedi
niz, 

Diyor ki, arkadaşımız, «Batı demokrasisi ol
ması için; efendim, sermayeye rey verenler ola
cak, emeğe rey verenler olacak» Emek - serma
ye. Emeğin temsili lâzım. Peki, emekçilerin tem
sili nasıl olur? Zorla şu tek listeye rey verecek
sin diye istese de, istemese de zorla belli bir lis
teye rey verdiği yerde temsil ediliyor da, dile
diği partiye rey vermek hürriyetine sahiboldu-
ğu bir ülkede, kapalı hücrede vicdanı ile, Al
lah'ı ile başbaşa dilediği partiye rey verdiği bir 
ülkede, bu vatandaşlar bir siyasî partiye, belli 
adaylara rey verirler onlar Meclise gelirse, niye 
bu reylerini serbestçe vermiş olan insanlar tem
sil edilmiyorlar? Niçin böyle kabul ediyorsunuz? 
Demek ki, bu emekçiler bu zevatın kendilerini 
değil, ama bir başka şeyi, kendilerine ve belki 
de Türk Milletine yabancı bir başka şeyi tem
sil ettiklerini görmüş de, reylerini onlara ver
memiş. Onlara rey vermedi diye emekçiler tem
sil edilmiyor olur mu? Emekçileri temsil etmek 
inhisarını ancak komünist ülkelerde bir parti 
kendisinde görür. Onun dışında emekçi Halk 
Partisine rey vermişse orada temsil edilir, Ada
let Partisine rey vermişse orada temsil edilir, 
benim partime rey vermişse orada temsil edilir. 

Ve Türkiye'de sizin emekçi diye vasıflan
dırdığınız insanlar tartmışlar, biçmişler ve rey
lerini şerbetçe kullanarak bu Parlamentoya 
göndermişlerdir. Hayır! Zorla belli bir partiye 
rey verdireceğim ve bu da temsil olacak... Yok 
böyle şey. B« hakikaten Batı demokrasi zihni-

I yetine aykırı. Batı demokrasisi diye başlıyorsu-
j nuz, emekçiler temsil edilmiyor diye bitiriyor-
| sunuz. E, serbestçe rey vermiş... 
! Hükümetten gelen hiçbir teklife itiraz et-
j mek imkânı olmayan, Parlamento adı verilen sö-
j züm ona organın senede 3 gün toplanıp yukarı-
j dan ne gelirse hepsini alkışlar arasında ve ön-
j ceden mizanseni yapılmış, temposu, dakikası sa-
j yılmış, alkışlar arasında kabule mecbur olduğu 
i heyetler demokrasi sayılacak ve gelip burada 

Hükümetten gelen bir teklifi tenkit edebildiği
niz bir rejimde bu demokrasi sayılmayacak.. 
Yok böyle şey. 

Yıllarca burjuva demokrasisi diye sövecek
sin, bu burjuva demokrasisi dediğin şeyi yık
maya çalışacaksın veya bu burjuva demokrasisi 
diye kötülediğin rejimi yıkmak isteyenleri, bu
gün yaptığın gibi, gelip bu kürsüde ve her yer
de savunacaksın, ondan sonra tam bir maske 
takmak suretiyle Batı demokrasisi diye ortaya 
çıkacaksın. Bu, mümkün değil. Yıkmak istedi
ğiniz şey, model diye gösterdiğiniz Batı demok
rasisidir ve biz, yıllarca bu kürsüde, bunu yık
maya çalışmayın, bunu gölgelemeye çalışmayın, 
bir ölçüde bu rejimi zedelerseniz, enkaz altında 
kalacak olan sizlersiniz diye ihtar ettik. Hamdol-
sun demokratik rejim yıkılmadı, ama bir sıkı
yönetim tatbikatına geçildiği anda gördünüz ki, 
yıkma gayretlerinizle düşürdüğünüz taşlar, si
zin başınıza düştü. Biz bunu iyi niyetle haber 
verdik, «Yapmayın, etmeyin, bu kubbeyi, bu ça
tıyı yıkmaya çalışmayın, enkazın altında kalır
sınız» dedik. 

Devlet güvenliği mahkemesi, Fransa. Fran
sa'da Devlet Güvenliği Mahkemesi, meselâ 
La Cause Du peuple dergisini kapatır. La Cause 
Du peuple dergisinde çıkan yazılardan dolayı... 
Yazı işte, hanı sınırsız yazma hürriyeti, söyle
me hürriyeti. Mahkûmiyet kararları verir, idarî 
kararla dergi kapatır; idarî kararla dernek ka
patır. Kapatılmış dergiyi veya derneği başka 
bir nam altında, hileli bir şekilde yeniden çıkar
maya teşebbüs edeni Devlet Güvenliği Mahke
mesi cezalandırmıştır. Fransa'da. Bunları da 
biliyorsunuz. 

Ama Fransa'da komünist partisi serbestmiş. 
E, Batı demokrasileri var ki, komünist parti
sini serbest saymamış, isviçre'nin rejimi ayrı, 
ingiltere'nin usulü ayrı, Amerika Birleşik Dev-
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letlerinin şu eyaletinin rejimi bu eyaletinin reji
minden farklı. Türkye'nin şartlan biraz da je
opolitik sebeplerle farklı. 

Sayın Aybar'ın, kapatılmış partinin Genel 
Başkanı olduğu, bir devirde bu partinin bir yan 
örgütü vardı. Yan örgütü olduğu belli, resmî 
raporlarla yazılı; DİSK. Bu Batı Demokrasi
si konusunu da onlar açıklamışlar, baklayı ağız
larından çıkarmışlar. «Meclis var» diyor, «Ama 
bakmayın Meclise, Meclise biziteı 2 tane millet
vekilimiz var» diyorlardı o tarihte. «İste Mec
lis bizim için bu 2 kişidir. Esasen Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Parlamento bizim cin araç
tır. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünü 
biz, kurmak istediğimiz sosyalist rejime, tek par
tili dikta rejimine...» onu da anlatmışlar kita
bın muhtelif yerlerinde. «... bu rejime geçmek 
için bir araç olarak kullanacağız.» Açıkça yaz
mışlar. Şimdi Batı Demokrasisi, hürriyet, öz
gürlük ve saire diye bu kürsüde yapılan şey, 
işte o kitapta, DİSK'in faaliyet raporunda Tür
kiye Büyük Millet Meclisini araç olarak kulla
nacağız diye tarif edilmiş olan faaliyetin ta ken
disidir. 

Beni üzen bir şey daha oldu, arkadaşlar, iki 
hatibi dinlediniz, çok şeye temas ettler. Ama 
konuşmalarında bir cümle ile eşkiyalığı, adam 
öldürmeyi, uçak kaçırmayı, sabotajı, yabancı 
ülkeler emrindeki örgütlerde çalışmayı, yabancı 
ülkelerde eğitim görerek vatan ihanetine giriş
meyi, iç savaş örgütlemeyi takbih eden tek bir 
cüml'y;:, -ak kelimeye rasladmız mı? Raslama-
dmız. Asıl niyeti ortaya çıkaran bu. Turnu
sol kâğıdı gibi rengi belli eden bu, bunu söyle
miyorlar. Samimiyetin, samimiyet derecelerinin 
ve gerçek niyetlerinin miyarı bu tutumlarıdır. 

«iktidarda bulunanlar kendilerini hep ka
nunların dışında saymışlardır.» sözü, Türkiye'
ye getirmek istedikleri veya savundukları kim
selerin Türkiye'ye getirmek istedikleri totaliter 
rejimlerde doğrudur. 

Sıkıyönetimi ilânihaye sürdürmeyi kim ister? 
Sıkıyönetimsiz Türkiye'yi idare edebilmek bi
zim de idealiniz ve biran evvel oraya varabil
mek için tedbirler düşünüyoruz. Aslında Hü
kümetin getirdiği Anayasa değişikliklerinin he
defi de açıkça belirtilmiştir, ihtiyacı anlatan 
metinde; sıkıyönetimden Türkiye'yi biran ev
vel, daha erken çıkarabilmektir. 

Bir daha kurtulmamak üzere bir zulüm zin
danına, demir parmaklıklar, demir kapılar ar
dına hapsedilmemek için, bir ülke kısa bir süre 
için perdelerini çekebilir. Işık yakar, yine zin
dan değildir. Bir ışığı vardır ve o perdeyi aç
mak ümidi vardır, kısa bir süre sonra. Ama de
mir kapıların ardından ne zaman çıkılacağı bi
linmeyen, belki de hiçbir zaman çıkılamayacak 
olan bir zindana kapatılmak istemiyor Türk 
Milleti ve bunun içindir ki, sıkıyönetimden şi
kâyetçi değildir. O zindana Türkiye'yi götür
mek isteyenlerdir, şikâyetçi olanlar, onlardır 
şikâyetçi olanlar. 

Sayıdan bahsedildi, «bunların sayısı kaç 
ki?» Bu, değişmez bir takdiğidir, aşırı solun. 
Küçük göstermek tehlikeyi!, tehlike yok Türki
ye'de komünizm tehlikesi yok intibaını yarat
mak. Buraya gelirler «burada bu tehlike yok
tur» derler. Ama kendi taraftarlarına hita-
bederken «geliyoruz, geleceğiz, yakındır» der
ler. «Hemen yarın sabah geliyoruz» derler. 
O intiıbaı yaratmaya çalışırlar. Hemen tarihî 
neticenin elde edileceği intibaını yaratarak ora
ya ümit vermeye çalışırlar, burada dfr yok böy
le birşey efendim. Bu komünizm tehlikesi nedir 
ki, sayıları kaçtır ki, derler. Tehlikeyi küçük 
gösterme taktiği artık çok iyi anlaşılmış bir tak
tiğidir aşırı solun. Mikrobun cüssesi mühim de
ğildir. Mikrobun zararlılık derecesi mühimdir. 
Bir insanı öldüren mikrobun insan Vücudu için
deki hacmi kim bilir, belki binde bir, belki yüz-
binde birdir. Ama, o mikroflbun cüssesi değil, 
nerede olduğu mühimdir. Beyin cidarlarına 
yerleşmiş mi, kalp damarlarına yerleşmiş mi, 
üniversitenizin kürsüsünde mikrofonun uzun 
başında mı, kilit mevkilerinde mi, beyin yıkama 
yerlerinde mi, Devletin önemli örgütlerinin ba
şında, ve karar mevkilerine sızma gayretinde mi? 
Buna bakacaksınız, Hayatî merkezlere sızmaya 
gayret ediyor mu? Çok iyi biliyorsunuz ki, sız
maya gayret ediyor. İşte sıkıyönetim bunun 
tedbirini almak istiyor. Bu mikrolbu temizleyece
ğiz kaç defa söyledik temizleyeceğimizi, temiz
leyeceğiz. 

Batıda da varmış böyle tedhiş' olayları, ama 
fou tedbiri alınıyormus. Sen Michel Bulvarında 
Fransız Güvenlik Kuvvetleri ile öğrenciler çatış
tı ama, Sen Michel Bulvarının kaldırım taşı dışın
da ve bir iki tahta demir parçası dışında ellerin-
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de bir tek ateşli silâh yoktu. Tümenleri, kolordu- | 
lan silahlandıracak kadar mermiler, otomatik 
silâhlar ele geçiyor. Değeri milyarlara varıyor. 
Yalnız mermilerinin 250 milyon lira veya o ci
varda bir şey ele geçen. Resmî rakam olarak 76 
bin tabancadan bahsediliyor, binlerce tüfekten 
(bahsediliyor. Şartların aynı olmadığını nasıl 
görmüyorsunuz? Oradaki öğrenci hareketi ile 
Türkiyede ki olayın birbirine benzemediğini, 
mukayese edilemeyeceğini- yabancılar görüyor
da, milletlerarası kuruluşlarda mesele farklı
dır, Türkiye'nin karşılaştığı tehlike ile bizim 
gördüğümüz öğrenci olaylarının mahiyeti fark
lıdır diyor da-ki biz bunun farklı olduğunu yıl
lardır söyleriz - neden görmüyorsunuz? Tabiî 
bunun aksini söyleyenler de var, bunun aksini 
söyleyenlerin de kim olduğunu biliyoruz, içer
de ve dışarıda. 

Sonra Sıkıyönetim devresinde birkaç vaka 
olmuş sayın İçişleri Bakanı bunları saymış. Ne
dir ki bu diye o beş vakayı almayınız. Sıkıyöne
tim yarın kalkarsa, sıkıyönetimin önleyici etki
sinden Türkiye mahrum kalırsa ortaya çıkabi
lecek kargaşalıklar ne ölçüde olacaktır? Bazı 
okullarınızda imtihan yapabilecek miyidiniz 
acaba? Sokaklarınızda silahlı çatışmalar başla
mayacak mıydı? Canlara kıyılmayacak mıydı? 
Bunun tahlilini yapmak mevkiindedir Hükümet 
ve Millî Güvenlik Kurulu ve bu tedbiri getirir
ken sadece burada zikrettiği sıkıyönetime rağ
men vuku bulmuş birkaç olayı değil, sıkıycne-* 
tim kalksa idi vukuu muhtemel olan olayları da 
düşünerek getirmiştir. 

Arkadaşlar sözlerimi tamamlıyorum. Demok
rasilerin de kendilerini savunmaya haklan 
vardır. Milletlerin kendilerini savunmaya 
hakları vardır. Öldürücü mikroplara karşı Türk 
Milletinin sağduyusu harekete geçmiştir ve bu 
savunma başarılı şekilde yürümektedir. Temen
nimiz daha başarılı şekilde yürütülmesidir. Za
ferin yarım değil kesin olarak kazanılmasıdır 
ve sözlerimin başında söylediğim cümleye dö
nerek bitiriyorum konuşmamı. 

Dışarıda Türkiye aleyhine çevrilen tezvir me
kanizmasına malzeme hazırlamak için burada 
yapılara konuşmalar ne olursa olsun, Türk Mills-
tinin temsilcileri sıkıyönetimin uzatılmasında 
ihtiyaç gördükleri için, fayda gördükleri için | 
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büyük çoğunlukla buna müspet oy vereceklerdir. 
Bu kanaattayım ve bu kanaatle Yüce Meclisi say
gılarla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Güven Partisi ve A. P sıra
larından alkışlar)... 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul Millet
vekili) — Sayın Başkan, 95 nci madde gereğin
ce söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi hususta efedim, açıklar 
mısınız sayın Aylbar? 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) Millet
vekili) — iki hususta sayın başkan. 

1. — Açıkça benim söylediğim sözleri tah
rif etmiştir, söylemediğim sözü söylemişim gibi 
göstermiştir. 

2. — Açıkça sataşma vardır. 

BAŞKAN — Hangi hususta efendim, belirtin? 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul Millet
vekili) — Meselâ son cümle sataşmadır. Dedi 
ki, burada yapılan konuşmalar, dışarıya malze
me hazırlamak için yapılan konuşmalardır. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, zatıâliniz bura
da fikirlerinizi açıkça ifade ettiniz. Sayın Fey-
zioğhı da sizin fikirlerinizin aksini savundu ve 
bir takım komünist taktiklerini kendi görüşle
rine göre izah ettiler. Şayet bu tarz taktiklerin 
açıklanması ile sizin görüşleriniz arasında bir pa-
relellik var ise, bunun bir sataşma olduğunu 
kabul etmek mümkün değildir. 

Bu itibarla, Başkanlık bir sataşma müşahade 
etmemiştir. Şayet direnme hakkını kullanıyorsa
nız belirtiniz efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul Millet
vekili) — Sayın Başkan, hadiseler sizin tasvir 
ettiğiniz gibi olmadı, yani benim söylemediğim 
fikri söylemişim gibi dile getirdiler ve bundan 
sonra bana taan ettiler. Ben sataşma olduğu hu
susunda direniyorum. Yalnız sataşma değil, tah
rik de var. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz .Efendim, sayın 
Aybar kendisine sayın Feyzioğlu'nun vaki ko
nuşmaları sebebiyle sataşma olduğu iddiasında
dır. Bu iddiasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Yeterlik önergelerini okutuyorum efendim. 
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'Sayın Başkanlığa 
Sıkıyönetimin uzatılması için yeterince gö

rüşme yapılmıştır. Müzakerenin kifayetini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir Milletvekili 

Hüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 
Konu üzerinde yeterince konuşma yapıldı. 

Yeterliğin oylanmasını arz ve teklif ederim. 
'Tokat Milletvekili 
Mehmet Kazova 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat Milletvekili) — 
Yeterliğin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Abbas yeterliğin aleyhin
de söz istiyorsunuz. Ancak Sayın Abbas, alışa
geldiğimiz bir yeterlik aleyhinde görüşme şek
linde olmasın, içtüzüğümüze uygun şekilde ol
sun. Çünkü başka yapacağımız işlerimizin de 
olduğunu takdir edersiniz. 

Buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat Milletvekili) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

iki ay evvelki görüşmeler esnasında da şah
sım adına yapmış olduğum konuşmada, bütün 
parti gruplarının örfi idarenin bir an evvel kalk
masını arzu ettiği gibi, hepimizin fert fert Tür
kiye'nin bir an evvel sıkıyönetimden kurtulma
sı taraftarı olduğumuzu beyan etmiş ve arkasın
dan da şunu söylemiştim : Gönlümüz böyle ol
masına rağmen, hâdiseler Öyle bir ters istika
mette gelişmektedir ki/ Türkiye'de bundan son
ra maalesef örfi idaresiz hükümetlerin ayakta 
duramayacağı kadar tehlikeli bir durum arz 
etmektediı demiştik. 

Değerli arkadaşlarım, yine hâdiseler bizi te
yit etti. Sayın Hükümet iki ay sonra aynı gö
rüşle ortaya geldiler, arz ettiler. Sayın grup 
sözcüleri de durumu dile getirdiler. Ancak ben 
şu kanaatteyim ki, burada yapılan konuşmalar 
sadece karşılıklı birtakım ithamlara da giriyor 
ve Türkiye'deki bugünkü patlamaların gerçek 
sebeplerine miîmediği içindir ki, bu dedikodu 
daha devam edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, 12 Martı davet eden 
olaylar ve ondan sonra gelen fevkalâde hükü
metler, takibettikleri politikalarında, maalesef 
Türkiye'yi anarşik durumdan kurtaracak ger-

| çek yaralara henüz parmak basamamışlardır. 
Burada bir sağ, bir sol deniyor, bunun arasında 
herkes nerede olduğunu hiç belirtmiyor. Türki
ye'nin gerçek durumları nedir? Türkiye insanı
nın fikir yapısı, inanç yapısı nedir? Bunun üze
rinde durulmuyor ve sayın hükümetler hangi 
fikirden yana olduklarını açıkça belirtmiyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de anarşik 
olayların gerçek müsebbibi, besleyicisi; muha
ripleri bu memleketteki kapital sahibi mutlu 
azınlık olduğu da bir gerçektir. (Gülüşmeler) 
Yine bu memlekette komünizmi ortaya çıkaran, 
komünizmi besleyen, geliştiren bu kapitalist 
zihniyetin arkasında yatan mason zihniyetinin 
üzerinde Hükümet en ufak bir icraatta bulun
mamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, (A. P. sıralarından, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Abbas, siz esas hakkın
da konuşuyorsunuz. Yeterlik üzerinde lütfedi
niz. Kürsüye gelirken de sizden rica ettim... 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Değerli 
. arkadaşlarım, 

On ay evvel yapılan Anayasa değişikliğinin 
I arkasından şimdi tekrar bir Anayasa değişik

liği geliyor. Daha o zaman yapılan Anayasa de-
I ğişikliğinin esas meselelere, bu memleketin mad-
I dî ve manevî dertlerine hal çaresi bulmaktan 

çok, o andaki iktidarların durumunu, günlük 
hayatını devam ettirmekten ibaret olduğu, bu 
memleketin büyük kütlesinin refahını temin ye-

I rine, bir mutlu azınlığın saltanatının devamına 
medar olduğu ortayadı. Nitekim, aradan bir 
sene geçmeden, aslında milletin oylarıyle kabul 
edilmesi lâzımgelen Anayasa, başlangıçta böyle 
olan Anayasa bugün on ayda bir, sekiz ayda bir 
delik deşik edilmekte ve yine delik deşik edil
mek istenmektedir, fakat yine de bu dertlerin 
çaresi bulunamayacaktır... (A. P. sıralarından, 
gürültüler, «Sadede gel» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Abbas, siz yeterliğin de 
dışmdasmız, konunun da dışındasmız. Anayasa 
değişikliklerinden bahsediyorsunuz. Sözünüzü 
lütfen toparlayınız. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Sayın 
Başkan, örfi idarenin uzatılmasının bir sebebi 
de, Anayasada yeniden değişiklik yapılarak, 
örfi idare kalktığı zaman birtakım hareketlerin 
durması için gerekli zecrî tedbir getirmek huşu-

I su da yatmaktadır. 

— 736 — 



T. B. M. M. B : 17 19 . 7 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Anlıyorum, ama siz yeterlik 
aleyhinde konuşyorsunuz efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu noktalar gereği gibi belirtilmemiştir. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Anayasa değişikliği geldiğinde 
söylersiniz bunları.. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; biz saatlerdir sizleri dinliyoruz. 
Müdahale etmeyin, ben de kısa zamanda sözü
mü toplayayım. (Gürültüler) 

Ben yeterlik aleyhinde konuşacağım. Bu be
nim hakkımdır. Müdahale edilmemesini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımdan müdahale et
memelerini rica ediyorum. (A. P. sıralarından, 
«Sadede gelsin» sesleri) 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Sadet 
içindeyim. En mühim noktaya parmak basıyo
ruz, tabiî hesabınıza gelmiyor. 

Türkiye 'yi yıkan siyonizm zihniyeti üzerin
de en ufak bir tedbir getirilmiyor. Gensoru 
önergeleri verilmiştir. Hâlâ bugün mason ce
miyetleri hakkında, kökü dışarıda olan cemiyet
ler hakkında en ufak bir işlem yapılmamakta
dır. (A. P. sıralarından gürültüler, «Ne alâkası' 
var» sesleri) Bunlar bütün bir serbestlik içeri
sinde Türkiye'yi yıkmak için çalışıyor. Biz dı
şarıda düşman arıyorum. Üç tane heyecanına 
kapılmış gencin veya şunun bunun peşinde Hü
kümet vakit geçiriyor... (A. P. sıralarından, gü
rültüler «Yuh» sesleri) 

(Hatibin sözü Başkan tarafından kesildi) 
AHMET BÜLDANLI (Muğla Milletvekili) 

— Asıl komünist sensin, yeşil komünist... 
BAŞKAN — Sayın Abbas, sözünüzü kestim 

efendim... 
Sayın Buldanlı rica ediyorum yerinize bu

yurun. (A. P. sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat Milletvekili) — 
Nasıl damarınıza basıldığını biliyorsunuz... (Gü
rültüler) 

OSMAN HACIBALOĞLU (Tokat Milletve
kili) — Bu arkadaş, mutlu azınlık için Anayasa 
tadili yapıldı, dedi. Bu lafın ya bir manası 
vardır, yahutta ne söylediğini bilmemektedir. 
Bu noktayı lütfen tavzih ettirin... 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat Milletvekili) — 
Ben senden daha iyi biliyorum. (Gürültüler) 

OSMAN HACIBALOĞLU (Tokat Milletve
kili) — Hangi mutlu azınlık için Anayasa deği
şikliği yapılıyor lütfen tavzih etsin. 

BAŞKAN — Sayın Hacıbaloğlu, lütfen yeri
nize buyurun efendim. Böyle bir usulümüz yok. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat Milletvekili) — 
Erkeksen kürsüye çıkta söyle... 

BAŞKAN — Sayın Abbas, rica ediyorum 
efendim. 

OSMAN HACIBALOĞLU (Tokat Milletve
kili) — Meclisin haysiyetine dokunan önemli 
bir noktadır.. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, müza
kerelerimiz bitmiştir. 

Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendm. 

OSMAN HACIBALOĞLU (Tokat Milletve
kili) — Lütfen demin söylediğim noktayı tav
zih ettirin... 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Hacıbaloğ
lu, sizi bu düşünceden tenzih ederim. Böyle bir 
şey düşünülemez. 

Muhterem arkadaşlarım, okunan Hükümet 
tezkeresinde isimleri belirtilen 11 ilimizdeki sı
kıyönetimin 26 . 7 . 1972 tarihinden itibaren iki 
ay süre ile yeniden uzatılması teklfini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Sayın Aybar, Sayın Kargılı, Sayın ismen, Sayın 
Timisi, Sayın özdemir, Sayın Ocakçıoğlu'nun ret 
oyuna karşı, sıkıyönetimin 26 . 7 . 1972 tarihin
den itibaren iki ay süre ile yeniden uzatılması 
kabul edilmiştir. Milletimiz ve memleketimiz 
için hayırlı olması temenni olunur. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanı ile Millet Meclisi Baş
kanlık Divanının müşterek toplantılarında, Mec
lislerimizin 20 Temmuz 1972 sabahından itibaren 
tatile girmeleri temennisi yolunda karar alın
mıştır. 

Bu kararın yerine getirilebilmesi amacıyle... 
(Sivas Milletvekili Mustafa Timisi ile Adana 
Milletvekili Turgut Topaloğlu ve Yozgat Millet
vekili ismet Kapısız arasında karşılıklı laf at
malar) Efendim, rica ediyorum. Sayın idare 

< Amirleri... (Gürültüler) 
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Bu temenni kararının yerine getirilebilmesi 

amacıyle Cumhuriyet Senatosu, Cumhuriyet Se
natosunun Sayın Başkanlığınca toplantıya davet 
edilmiştir. 

Bu kararın alınabilmesini teminen Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısını ka
patıyorum efendim. 

Kapanma saati : 18,55 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Gündemi 

17 NCİ BtRLEŞiM 
19.. 7 . 1972 'Çarşamba 

Saat : 15,00 
1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — istanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyar
bakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bu
lunan Sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılmasına 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/114) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu içel üyesi Lütfi 
Bilgen'in, imar ve iskân esiki Bakanı Haldun 
Menteşeıoğlu hakkmldaki önergesini inceleımekile 
görevli Soruşturma Hazırlık Komiiısyonundaki 
açık üyeliklere seçim. (9/23) 

2. — Konya Milletvekili ibrahim Eiteraı Kı
lıç oğlu'nun, eski Barbakan Süleyman Demirel 
hakkındaki önergesini incelemekle görevli So-
ruştupma Hazırlık Komisyonundaki açık üyeli
ğe seçim. (9/20). 

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

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

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ • 
'GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

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

TEKLİFLERİ 
6. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

(İÇTÜZÜK TEKLrFIiERİ 
7. — MECLİS SORUŞTURMASİ VE YÜCE 

DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 

1. — Aydın eski Milletvekili Reşat özarda'-
mn, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu 

hizmetlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eyletmi Türk Ceza Ka
nununun, 146 ncı maddesine uyduğu ilddiasayle 
eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve, 5 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/5) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi: 
1-5.6. 1971) 

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

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

4. — Adana eski Milletvekili Kemal Sanib-
rahimoğlu'nun, Ceyhan Ticaret Borsası İdare 
Heyeti ve idare Meclisinin feshi münasebetiyle 
verilen Danıştay kararlarını infaz eifemeyerek, 
T. C. K. nun 240 ncı maddesini ihlâl ettikleri 
iddiasiyle, Ticaret esM' Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ticaret eski Bakanı Ahmet Tür-



kel haklarında Anayasanın 88 ve 90 ncı madde
leri uyarınca bir Meclis sorutturması açılmasına 
<Mr önergesi ve 9 numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonu raporu (9/9) (S. Sayısı : 83) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 2 .1972) 

5. —• Zonguldak eski Milletvekili Ekme! Çe-
ıtiner'in, Yabancı Sermıayeyi Teşvik Kanunu 
gereğince yapılması gerekli işlemlerde göster
dikleri ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C, 
K. nun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına gir
diği iddiasıyle, Başbakan, Ticaret eski Bakanı 
Ahmet Türkel ile Ticaret eski bakanları Maoft 
Zeren ve Sadık Tekin Müfıtüoğlu haklarında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis soruşturması açılmasına daiir önergesi 
ve 4 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/9) (S. Sayısı : 84) (Dağıtana tarihi : 
29 . 2 1972) 

6. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tdmer'in, Enerji ve Talbiî Kaynaklar eski Bakanı 
Refeıt Sezgin'in, Ereğli Kömür isletmesi Mües
sesesi için yapıdan ihale hakkındaki tultum ve 
fiillerinin T. C. K. nun 240 ncı maddesine te
mas ettiği iddiasıyle hakkında Anayasanın 90 
ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısı iç
tüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis so

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

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, ikin
ci Beş Yıllık Plan döneminde kalkınana fonu 
adı altında harcanması lâzımken meblâğın 
sarf edilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve 
bu fiilin T. O. Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 ncı maddesi 
uyarınca Başbakan hakkında bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesi ve lö numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
(9/15) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 
2 .3 .1972) 

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


