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I. — GEÇEN TU1rANAK ÖZETİ
(9/23), (9/20), (9/21), (9/22) ve (9/24) sa
yılı Soruşturma Hazırlık komisyonlarına üye se
çimi, parti grupları adaylarının Başkanlık Diva
nına bildirmediklerinden ertelendi.
Aydın eski Milletvekili Kesat özarda'nm,
Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu hizmet
lerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel eliyle yü* rüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Kanununun,
146 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, eskü Baş
bakan Süleyman Demirel hakkında Anayasanın
90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesi ve 5 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu
(9/5) (S. Sayısı : 76) ile,
İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'm, İs
tanbul Belediye Meclisinin, İstanbul yolu gü
zergâhı ve Boğaziçi köprüsü tasdikli plânı ile
bu plânı tadilen onaylayan İmar ve İskân Bakanlığmnı plânını değiştirerek tatbik etmesiyle
6735 sayılı İmar Kanununa aykırı hareket etti
ği ve istimlâkler ile açılacak tazminat dâvaları
dolayısıyle Devleti zarara uğratacağı, bu fiilin
ise Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyle, eski Başbakan ve eski Ba
yındırlık Bakanı hakkında Meclis soruşturması
açılmasına dair önergesi ve 17 Numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/17) (S.
Sayısı : 78) kabul edildi.
Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan
Topaloğlu'nun İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının petrol sanayii bölümünü değiştirerek tat
bik etmesiyle, 77 sayılı Kanunun 4 ncü madde
sine aykırı hareket ettiği ve bu fiilin Anayasa
nın 129 ncu maddesine aykırı olduğu iddiasıyle,
eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet

Adana eski Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Ceyhan Ticaret Borsası İdare Heyeti
ve İdare Meclisinin feshi münasebetiyle verilen
Danıştay kararlarını dnfaz etmeyerek, T. C. K.
nun 240 ncı maddesini ihlâl ettikleri iddiasıyle,
Ticaret eski Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ve
Ticaret eski Bakanı Ahmet Türkel haklarında
Anayasanın 88 ve 90 ncı maddeleri uyarınca bir
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi ve
9 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu ra
poru (9/9) (S. Sayısı : 83),
Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çetiner'
in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu gereğin
ce yapılması gerekli işlemlerde gösterdikleri
ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C. K. nun
230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına girdiği id
diasıyle, Başbakan, Ticaret eski Bakanı Ahmet
Türkel ile Ticaret eski bakanları Macit Zeren
ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarında Anaya
sanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı
İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis
soruşturması açılmasına dair önergesi ve 4 nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu
(9/4) (S. Sayısı : 84) ve,
Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çetiner'
in, Enerji ve Tabifi Kaynaklar eski Bakanı Refet Sezginin, Ereğli Kömür İşletmesi Müessese
si için yapılan ihale hakkındaki tutum ve fiille
rinin T. C. K. nun 240 ncı maddesine temas et
tiği iddiasıyle hakkında Anayasanın 90 ncı ve
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddesi gereğince Meclis soruşturması
açılmasına dair önergesi ve 3 numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/3) (S. Sa
yısı : 85) kabul olundu.

• Sezgin hakkında Anayasanın 90 ncı ve T.B.M.M.
İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis soruşturması açılmasına dair önergesi ve 14
numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu rapo
ru (9/14) (S. Sayısı : 82) yapılan görüşmeler
den sonra kabul edildi. .
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Birleşime saat 19,20'de son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Fikret Turhangü

Kâtip
Kayseri
Şevket Doğan

Kâtip
Kayseri
Tufan Doğan Avşargü
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15.00
BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya öztürk
KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Sadi Binay (Bilecik)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin 3 ncü Birleşik Toplantısını açıyorum.

Çoğunluğumuz vardır, çalışmalarımıza başlı*
yoruz.

II - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — İstanbul, Kocaeli, İzmir, Eskişehir, An
kara, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerin
de evvelce ilân edilmiş bulunan
Sıkıyönetimin
iki ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tez
keresi (3/118)

Büyük Millet Meclisine arzı 24 . 1 . 1973 tari
hinde Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür.
Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim.
Ferid Melen
Başbakan

BAŞKAN — Bir Hükümet tezkeresi vardır;
okutuyorum, efendim.

BAŞKAN — Hükümet tezkeresini dinlemiş
buılunuyoi'sunuz, muhterem üyeler; Hükümet
adına Sayın içişleri Bakanı, söz Memişlerdir;
kendilerine söz veriyorum.

Millet Meolisi Başkanlığına
24 . 11 . 1972 tarih ve 2 - 6/11798 sayılı yazı
mız :
Memleketimizde uzun süreden beri gözlem
letmen çıkarcı çevrelerin tutumuyla anarşik nite
likteki eylem ve davraaıış'1'arnı sadece kamu dü
zeni ve güvenliğini bozucu amaçlara yönehniş ol
mayıp, aslında ideolojik maksatlarla Devletin
temel nizamıma, yurt bütünlüğüne, vatan ve lâ
ik Cumhuriyete karşı "kuvvetli ve eylemli bir
kalkışma mahiyeti aldığım gösterir kesin belirtilîerin meydana çı'kması nedeniyle, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 124 ncü maddesi gereğin
ce onbir ilimizde 26 . 4 . 1971 tarihinden itiba
ren bir ay süre ile ilân edilen ve Türkiye Büyük
Millet Meclisinin 25 . 5 . 1971 tarih ve 251 sa
yılı, 23 . 7 . 1971 tarih ve 254 sayılı, 23 . 9 . 1971
tarih ve 255, 25 . 11 . 1971 tarih ve 258, 24.1.1972
tarih ve 266, 25 . 3 . 1972 tarih ve 270, 24.5.1972
tarih ve 275, 1 9 . 7 . 1 9 7 2 tarih ve 280, 25.9.1972
tarih ve 281, 24 . 11 . 1972 tarih ve 282 sayılı
karaıiarıyle ikişer ay uzatılması kabul edilmiş bu
lunan sıkıyönetimin, 26 . 1 . 1973 tarihinden iti
baren, Sakarya ve Zonguldak illeri hariç olmak
üzere, İstanbul, Kocaeli, izmir, Eskişehir, An
kara, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerin
de iki ay süre ile yeniden uzatılmasının Türkiye

Sayın Kubat, buyurun, efendim;

söz sizin

dir.
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri;
Bundan 21 ay önce, 26 . 4 . 1971 tarihinde,
bildiğiniz ve tasvip buyurduğunuz nedenlerle
ilân edilen ve Yüksek Heyetinizin kararlarıyle
ikişer aylık sürelerle 10 defa uzatılan sıkıyöne
timin 2 ay daha uzatılması gereğinin nedenle
rini! açıklamak üzere huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum.
Sıkıyönetim öncesinde yurdumuzun içinde
bulunduğu anarşik ortamla bunu doğuran, sıkı
yönetimin ilânına ve 21 aydır devamına sebebolan nedenler, Yüksek Heyetinizin huzurun
da birçok defa tartışılmış, her yönden açıklığa
kavuşmuş ve bilinmedik yönü kalmamıştır.
Hükümetler, Devletimizi yıkma, Anayasa
düzenimizi değiştirme ve millî bütünlüğümüzü
parçalama gayreti içinde bulunan anarşi ve bö
lücü akımlarla, özellikle sıkıyönetim devresi
içinde etkili bir mücadeleye girmiş, Devletimi
zin bekâsını tehlikeye sokan anarşik ortamı bu
günkü huzur ve güven derecesine getirmiştir.
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Gerçekten 21 aylık sıkıyönetim süresi için
de, anarşik, yıkıcı ve bölücü faaliyetler ve bu
faaliyetleri destekleyen tedhiş olayları, her ge
çen gün tesirini biraz daha kaybetmektedir.
Devleti, sokak hareketleri ve tedhiş olayları ile
yıkacaklarını zanneden anarşistler, sıkıyönetim
devresi içinde de bu amaçlarını gerçekleştire
bilmek için çeşitli tecrübelere girişmişler, her
seferinde güvenlik kuvvetlerimizin azim ve fe
dakârlığı karşısında belliîbaşlı militanlarım kay
bettikçe çalışmalarını yeraltına kaydırmışlardır.
Güvenlik kuvvetlerimizin uyanık bulunması,
dikkatli ve korkusuzca çalışması sonucu, tehli
ke]! bir durum yaratmak ve genişlemek istidadı
gösteren her yeraltı faaliyeti, çok büyük ekse
riyetle anında tesirsiz bırakılmakta ve faulleri
yakalanmaktadır. Ancak Sıkıyönetim Kanunu
nun verdiği olağanüstü yetkilerle de donatılmış
bulunan güvenlik kuvvetlerinin bütün çabala
rına rağmen, yeraltı ve yerüstü faaliyetlerinin
hâlâ devam etmesi, bunların yurdun çeşitli böl
gelerinde ne derece yaygın bir örgütlenme içlin
de bulunduklarını ve küçümsenmemden gerek
tiğini de göstermektedir. Bu hususu samimî bir
gerçekçilik. içinde, olduğu gibi kabul ve tespit
etmekte yarar vardır.
İki aylık süre içiinde, aşırı akımlara ve bölü
cülük cereyanlarına ilişkin olarak vukua gelen
olaylar hakkında vereceğim ayrıntılı bilgi, bun
ların hâlâ var olma ve Devletimizi yıkma çaba
larım nasıl sürdürmek istediklerini gösterecek
tir.
Son Siki aylık olayların tümüne bakılarak
bir tahlil yapılırsa, olayların aşırı sol taktikle
rine uygun olarak özellikle şu istikametlerde
devam ettiği ve geliştirilmek istendiği görül
mektedir.
1. Komünist rejimi, anarşistlerin kişiliği ve
bunların yarattığı tedhiş olayları methedilmek
suretiyle özellikle öğrenciler aşırı akımların et
kisi altında bırakılmakta ve genç dimağların bi
rer komünist sempatizanı olarak yetişmesi için
gayret sarf edilmektedir. Böylece gençlerin daha
lise seviyesinde aşırı sol fikirlerle beslenmek ve
üniversiteye geçince birer aşırı militan olarak
kullanılmak istendiği hususu özellikle dikkati
çekmektedir.
2. Orta dereceli) okullarda öğrenciler ara
sında yürütülen bu tür faaliyetlerin bir benzeri
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de cadde ve sokaklarda yapılmak suretiyle, da
ha geniş ölçüde kamu oyu etkilenmek istenmek
tedir. Yine son iki ayda tespit edilen olaylarda
Çeşitli illerimizde cadde ve sokaklara atılan ya
da yapıştırılan afişlerde yazılı aşırı sol slogan
larla işçi - köylü ve öğrenciler tahrik edilmek
te, hükümet ve ordu yerilmekte, müttefiki ve
dostu bulunduğumuz devletlere hücum edilmek
te, Marksist - Leninist düzen methedilerek halk
bu yönden bir ihtilâle teşvik edilmektedir. Ay
rıca fabrika duvarlarına da benzer sloganlar
yazılmaktadır.
3. Aşırı sol akımların yaygınlaştırılmasın
da kullanılan diğer etkili bir araç olarak da bil
diriler yayınlanması ve dağıtılması devam et
mektedir.
Bu bilidirilerden bir tanesi daha çok üni
versite öğrencilerine hitabetmekte ve «Türkiye
Marksist ve Leninist Gençlik Birliği» imzasını
taşımaktadır. Bildiri, malûm Markist ve Leniınist düşünceleri tekrar ettikten ve bu açıdan
Hükümeti, sıkıyönetimi, Parlâmentoyu yerdik
ten sonra, üniveriste yöneticilerine çatmakta
ve öğrencileri boykota çağırmaktadır.
Diğer önemli bir bildiri, yurdumuzun iç böl
gelerinde seyrederken, şüphe üzerine aranan
bir otomobilde .ele geçirilmiştir. Bir dış ülke
de basıldığı anlaşılan dört sayfalık bildiri,
«Faşist zalimlerin gerçek yüzü göründü, dire
nelim» başlığını taşımakta, daha çok işçi ve'
köylülere hitabetmekte, malûm sömürü edebi
yatı yapılarak vatandaşlarımız tahrik v© ihti
lâle teşvik edilmekte, Hükümetin, Parlâmento
nun ve ordumuzun bugünkü tutum ve davra
nışları ağır bir dille eleştirilmektedir.
Komünist anarşistler bir yandan yukarıda
açıklanan çeşitli propaganda
faaliyetlerinde
bulunurken, diğer yandan da, görevlileri ve
halkı korkutmak, sindirmek ve dehşete düşür
mek amacıyle tedhiş
olayları yaratmaktan
da geri kalmamış bulunmaktadırlar. Son iki
ayda vukua gelen bâzı dinamitli tedhiş olay
ları bu fikrin tatbikatı olarak yürütülmüş
örnekleridir.
Bir üniversitemizde çöp sepeti içinde, 20
cm. uzunluğunda, fitili takılı bir dinamit lo
kumu bulunmuş, çeşitli illerimizde feragatle
çalışan bâzı zabıta mensuplarının evlerine,
karakollara ve bâzı millî eğitim mensuplarının
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evlerine patlayıcı maddeler atılmış, bunlar
eşyaların ve binaların tahribine ve içlerinde
bulunanların yaralanmalarına sebebolmuştur.
Bu tedhiş olaylarını yapanların aşırı solcu
ve bölücü oldukları tespit edilmiş, olayların te
kerrürüne ve gelişmesine meydan verilme
den failleri yakalanmıştır. Bu olaylarla ilgili
adlî işlemler devam etmektedir.
5. Buraya
kadar
açıkladığımız bütün
olaylar, Markist, Leninist ve Maoistlerin yur
dumuzda örgütlenme çabaları, taktikleri' ve
buna uygun davranışları ile birlikte ele alın
dığı zaman bunların asıl mahiyeti, her iki
sinin genel amaçla yani Türk Devletini ve Ana
yasa nizamını yıkmak ve yerine Markist bir
düzen getirmek düşüncesiyle ilişkisi ve bağlan
tısı ortaya çıkmaktadır. Her bir olay üzerinde
yapılan dikkatli ve titiz soruşturmalar, elde edi
len bilgilerin ve alman haberlerin değerlendi
rilmesi sonucunda, tespit edilen ve yakalanan
her örgütün yerine, yakalanamayan veya ye
niden yetiştirilenlerin, ayni amaca dönük yeni
örgütlenme çabalarında bulundukları, yeniden
kanlı olaylar yaratabilmek içki gerekli silâh
ve teçhizat hazırlıklarını yürüttükleri anlaşıl
maktadır.
Yine son iki aylık devre içinde tespit edi
len ve yakalanan anarşistlerin bu tür çabala
nma şu örnekler gösterilebilir :
Aralık ayı içerisinde çeşitli yerlerde ya
pılan operasyonlar somunda Ankara Sıkıyöne
tim Komutanlığının 89.No. lu bildirisinde be
lirtildiği gibi THKO ile ilgili ideolojik çalış
maları ve eylemleri yürüten 30 kişilik bir ör
güt meydana çıkarılmış ve yakalanan bu şahıs
larla birlikte ömemli miktarda silâh ve mühim
mat da ele geçirilmiştir.
Diğer bd'r ilde örgütlenme çalışmaları ya
parken tespit edilen üç anarşist yakalanmış,
bunlardan birinin üzerinde «THKO'nun politik
programı» başlıklı bildiri ile köylerde kurduk
ları ilişkileri gösteren bir kroki ele geçiril
miştir.
Eylül - 1972 tarihini taşıyan bu bildiride,
Markist bir rejim kurma amacını gerçekleş
tirmek için silâhlı mücadeleye devam edileceği
ve bugünkü idareye ve idarecilere isyan et
menin en kutsal bir görev olduğu kaydedil— 83
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mekte, Marksist, Leninist programım esâsları be
lirtilmektedir.
Bunların dışında, çeşitli illerimizde "yapılan
operasyonlar sonumda, kaçak bulunan, aranı
lan ya da Dev - Genç, Türk İhtilâlci İşçi Köylü
Partisi (TÎİKP), THKO, THKC gibi aşırı akım
ları ve şiddet eylemlerini yürüten yıkıcı ve bö
lücü örgütlere mensup bulunduğu eylemlere
ıgeçmek için fırsat kolladığı ve hazırlandığı tes
pit edilen 36 anarşist yakalanmıştır. Bunlar
arasında, intihar komandoları teşkil edem bir
grup özellikle ealilbd dikkat bulunmaktadır.
Fabrikaların ve işçilerin önemli sayıda bu
lunduğu bâzı bölgelerimizde Marksist - Leni
nist fikirler etrafında, silâhlı mücadeleyi esas
yöntem olarak kabul eden yeni ihtilâlci örgüt
ler meydana çıkarılmıştır.
Bunlar arasında, hücre faaliyetleriyle Devle
te ve özel teşe'bbüse ait büyük müesseselerde
sabotaj yapmak, önemli kişileri kaçırmak ve
adam öldürmek: gibi korkunç eylemleri plânla
yan oir örgütün mensuplarından 33 kişi yaka
lanmıştır ve bu konudaki operasyon halen de
vam etmektedir.
Yapılan soruşturmalardan ve ele geçen do
kümanlardan tespit edildiğine göre bu örgütün
amaçları özetle şöyledir;
a) Komiteler halinde örgütlenerek gerçek
bir proleter parti kurmak,
b) Hareketi, aydın ve öğrenciler aracılığı
ile işçi tabanına oturtmak,
c) Komitelere dâhil ettikleri veya almayı
düşündükleri kimseleri yetiştirmek,
d)' Teorik yönden yetişmiş militanları eyle
me hazırlamak,
e) Kendilerini teorik bilinç, ve örgüt ola
ralk yeterli gördükleri andan itibaren, en zayıf
noktaları seçerek eyleme geçmek.
Geniş bir bölge içinde faaliyet
göstermek
üzere teşkil edilmek istenen bu örgütler ve
mensupları hakkında çeşitli yönlerden yapılan
soruşturmalar sıkıyönetim, makamlarınca değer
lendirilmekte, anarşistlerin yapmak istedikleri
her hareket adım adım talkibedilerek, sonuçları
üzücü olabilecek eylemlere fırsat verilmemek
tedir.
Değerli Başkan,.Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin sayın üyeleri; yakalanan ya da eyleme
geçen her anarşistin silâhlı olduğu malûmdur.

T. B. M. M.

B : 3

'Bu sebeple bunlann silâh ve teçhizatlarını na
sıl ve nereden temin ettikleri konusu, üzerinde
en fazla durulan ve araştırılan konuların ba
şında gelmektedir. Bu yolda yapılan çalışmalar
la ilgili üç örnek, anarşistlerin silâhları hangi
kaynaklardan, nasıl sağladıkları, silâh ve teç
hizatla nerelerde gizlendiği hakkında fikir ver
mektedir.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı köyler
de 17 Aralıkta yapılan bir operasyon sonunda
anarşistlere silâh sağlayan djört kaçakçı yaikalanımış ve toprağa gömülü olduğu tespit edilen
şu silâh, malzeıme ve eşya ele geçirilmiştir. Bun
ların hepsi de yabancı menşelidir.
17 adet otomatik tüfek,
17 adet otomatik tüfek kasaturası,
I 900 adet otomatik tüfek mermisi,
19 adet otomatik tüfek şarjörü,
I I adet savunma el bombası,
38 adet roket atar mermisi,
I 650 adet 7,62 çap tabanca mermisi,
50 adet saplı el bombası,
14 adet saplı el bombası ve saire..
Yine 19 - 22 Aralık günlerinde Malatya'nın
Doğanşehir ilçesinde yapılan bir seri operasyon
sonunda da üç kişi yakalanmış ve yine yaJbaneı
menşeli şu silâh, cephane ve teçhizat ele geçi
rilmiştir.
3 adet hafif maMrialı tüfek,
20 adet otomatik tüfek,
10 adet otomatik tüfek kasaturası,
19 adet rolket atar mermisi,
I I 796 adet otomatik tüfek fişeği,
42 adet hafif mafcinalı tüfek şarjörü,
5 adet tüfek şarjörü,
329 adet fişek şarjörü,
3 adet hafif maıkinalı tüfek alev gizleyicisi,
6 adet hafif makinalı tüfek yuvarlak şar
jörü, ve saire..
13 ve 14 Ocak günlerinde Diyarbakır ilinde
yapılan bir seri operasyon sonunda, yine top
rağa glömülü 397 yabancı menşeli tabanca ile
22 250 adet mermisi ele geçirilmiş, failleri ya
kalanmıştır.
Anarşistleri besleyen silâh, cephane ve teç
hizatın önemli bir kaynağını tespit eden bu ça
lışmalar dışında, yapılan çeşitli operasyonlar
sonunda yurdun çeşitli bölgelerinde ve Özellik
le köylük yerlerde toplam 371 521 adet sten ma
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kineli tabanca mermisi, 37 001 adet muhtelif
cins mermi, 374 tabanca, 85 adet tabanca şar
jörü ve 4 adet el bombası ele geçirilmiştir. Bu
arada yakalanan bir otomobil içinde, gizli böl
melere yerleştirilmiş vaziyette plâstik tahrip
bombaları, saatli bombada kullanmaya hazır ça
lar saatler, tahrip kalıpları, plâstik bomba ve
fünye eşiti malzeme bulunarak ele geçirilmiştir.
Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde yürütülmek
istendiği tespit edilen bu örgütlenme ve silâh
lanma faaliyetleri, Marksist, Leninist taktiklere
uygun olarak, hareketin yurt sathında yaygın
laştırılmak ve özellikle kırsal bölgelere kaydı
rılmak çabalarını açıkça göstermektedir.
Anarşik olayların dış kuruluşlarla ilişkileri
ve müşterek davranış içinde bulundukları da,
yapılan tespitler sonucu anlaşılmaktadır. Hepi
nizin bildiği giıbi yabancı örgütlerde, anarşistle
rin eğitimi devam etmektedir.
Nitekim bu örgütlere ait kamplarda eğitim
görmek üzere evlerinden ayrıldığı tespit edilen
5 kişi yurda dönüşlerinde yakalanmış ve halen
bu çeşit kamplarda askerî ve siyasî eğitim gö
renlerin bir kısmı tespit edilmiştir. Ayrıca bu
örgütlerden yurdumuzdaki anarşistlere silâh
yardımı yapıldığı da ele geçen delillerden anla
şılmaktadır.
Yurdumuzda son aylarda kanlı olaylarla so
nuçlanan eylemlerin vukua gelmemesi nedeniy
le, bizim bütün ikazlarımıza ve gösterdiğimiz
ciddî delillere rağmen, olayların sonunun alın
dığı, bu tür eylemlere girişecek anarşistlerin
kalmadığı ve sıkıyönetime gerek bulunmadığı
gibi bir intiba yaratılmak istenmişti. Hepimizi
üzen Hatay'daki son olay, bu anlayışta bulu
nanların yanıldıklarını ortaya koymaktadır.
Hepinizin bildiği ve operasyonu devam
eden bu olayın şu anda ayrıntılarına girmek is
temiyorum. Ancak, anarşistlerin 8 yaşındaki
bir çocuğu, biri jandarma onbaşısı olan iki va
tandaşımızı öldürmeleri ve Jandarma Komuta
nını yaralamaları da göstermektedir ki, bunlar
amaçlarını gerçekleştirmek için bütün Türk Mil
letini karşılarına almaktan ve her türlü kötü
lüğü yapmaktan kaçınmayacak yaradılışta bu
lunmaktadırlar. Bugün anarşistlerin önemli bir
kısmının yakalanması ve geride kalanların, her
hareketlerinde karşılarında güvenlik kuvvetle
rimizi bulacaklarını bilmeleri nedeniyle, bunlar
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şiddet hareketlerini yavaşlatmış ve yurt sathın
da yaygmlaştırmış. bukınımaikta ve bu nispî sü
kûnetin altında, daha şiddetli olaylar yaratmak
için fırsat kollamaktadırlar.
Yukarıda özetlemeye çalıştığım son iki aylık
olaylar, alman ve uygulanan kesin tedbirlere,
çıkardıkları her hâdisenin % 100'e çok yakın
bir nispette aydınlığa kavuşturulmasına, faille
rinin yakalanmasına rağmen, anarşistlerin mütenehbih olmadıklarını ve heran harekete geç
mek için fırsat beklediklerini açıkça göstermek
tedir.
Aşırı solcuların Devletimizin temel nizamını
yıkmalk, yurt ve millet bütünlüğünü parçalamak
için giriştikleri bu çabalar yanında, milletimizi
ortaçağ karanlığına sürüklemek için çaba har
cayanlar da bulunmaktadır. Bunların eylemleri,
aşırı sol cephede uygulananlar gibi meydanda
gözükmemekte, gizli kapılar ardında sürdürül
mektedir.
Son iki ay içinde tespit edilen olaylara göre
yurdumuzun çeşitli illerinde, kanunlarımıza ay
kırı olduğu mahkeme kararlarıyle tescil edilen
ve yurdumuzu çağ dışı, geriletiei hareketlere
sürüklediğinde hiç kimsenin şüphesi bulunma
yan irticaî faaliyetler ve propagandası devam
etmiş, çeşitli tarikatlara mensubolanların gizli
ve kanunlara aykırı âyin ve faaliyetleri ve dini
siyasete alet eden şeriat hükümlerinin kanunların yerini alması gerektiğini savunan, Cumhu
riyeti kötüleyen konuşmalar yapıldığı görül
müştür. Bu tür yasak ve zararlı faaliyette bulunanlar devamlı olarak izlenmekte ve kanunlarımıza aykırı hareketleri görülenler yakalanarak adlî makamlara tevdi edilmektedir.
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Aşırı unsurlar kendli aralarında da anlasamamakta, birbirlerine özellikle fakültelerde, üstünlük sağlamak için yaptıkları mücadeleler zaman zaman kavgaya dönüşmektedir. Bu meyanda bir yüksek okulda vukubulan bir çatışmada
36 öğrenci göz altına alınmıştır. Aynı şekilde
çeşitli fakültelerde bulunan gruplar arasında
çatışmalar ve yaralama olayları vukua gelmektedir.
Son iki aylık sıkıyönetim devresinde, yukarda özetlemeye çalıştığım bütün olaylar nedeniyle, yurdun çeşjitli bölgelerinde 227 kişi göz
altına alınmış bunlardan bir miktarı tevkif edilmiş suçsuz görülenler serbest bırakılmıştır.
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Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki, yurdu
muz aşırı akımların ve bölücülük cereyanlarının
devamlı olarak kıpırdanma çabalarına ve zaman
zaman da önemli şiddet hareketlerine sahne ol
maktadır.
Bütün sıkıyönetim devrelerinde olduğu gibi,
son iki ayda vukubulan operasyonlarda,da Dev
letimize ve milletimize yönelen büyük tehlikeyi
önlemede ve takipte gösterdikleri büyük başa
rılardan ve fedakârca gayretlerinden dolayı;
başta sıkıyönetimin değerli komutanları olmak
üzere, bütün mensuplarına ve güvenlik kuvvet
lerimize, hepinizin hislerine tercüman olduğu
ma inanarak huzurunuzda teşekkürlerimi sun
maktan büyük zevk duymaktayım.
Yukardan beri sıraladığım son iki aylık
olaylar, tek tek ele alındığında, bâzıları sıkıyö
netimi gerektirir önemde görülmeyebilir. An
cak devamlılık, birbirleriyle irtibat, Anayasa
dışı ideolojik sebeplere dayanma ve dış kaynak
lardan beslenme gibi ortak özellikler arz ettiği
görülen bu zararlı faaliyetlerin, anarşik ortam
dan kurtulma çabalarını hâlâ sürürmek duru
munda olan yurdumuzda ne gibi tahribat yapa
bileceğini de ciddî olarak düşünmek mecburi
yetindeyiz.
Bugün aşırı akımlara ve bölücülük cereyan
larına kapılarak çeşitli derecelerde eyleme kal
kışmış ve bu eylemler içinde bugünkü Devlet
nizamımızı yıkarak, yerine kendi düzenlerini
getirme çabasını sürdürmüş olan binlerce insan
hakkında soruşturmalar ve muhakemeler devam
etmektedir. Her bir soruşturma, birbirleriyle
bağlantılı çalışan gruplar hakkında önemli bil
giler vermekte, bu bilgilerin ışığında aşırı akım
larla mücadele biraz daha kolaylaşmakta ve
müessiriyetmi artırmaktadır.
Bütün eylemlerle amaç hemen hemen aynı
olduğuna göre, her olayı kendi içinde değil, bir
birleriyle bağlantılı olarak ve amacın bütünlüğü
içinde düşünmek zorunluluğu bulunmaktadır.
Huzur ve kalkınmaya gerçekten ihtiyacı olan
bir ülke olarak sıkıyönetimi gerektiren şartla
rın ortadan kaldırılması ve sıkıyönetim sonra
sında güvenliğin sağlanması için Hükümetimiz
Yüksek Heyetinizce de bilinen tedbirlerini al
makta ve bu çabalarını sürdürmektedir.
Gerçekten de sıkıyönetim ilânının ya da de
vamının zorunlu bulunmadığı, bütün vatandaş-
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ların Anayasada gösterilen temel nizam içinde,
kânunlara bağlı ve Sâyğıli olarak huzur ve gü
venle yaşamalarını sürdürdüğü bir ortamın te
sisi şüphesiz ki, başta Hükümetimiz olmak üze
re, hepimizin en büyük temennisidir. Ancak,
yurdumuzun içinde bulunduğu ortamda, hâlâ
Devletimizin temel nizamını ve Anayasa düze
nimizi zorla yıkmak ve değiştirmek, yurt ve
millet bütünlüğümüzü bölmek ve parçalamak,
yurdumuzu ve milletimizi ortaçağ karanlığına
döndürmek isteyenler varsa, temenni ettiğimiz
huzur ve güven ortamını sağlaymcaya kadar,
zora hukukî ve güçlü bir yönetim tarzıyle mu
kabele etmek de, Cumhuriyetimizin, demokrasi
mizin ve Anayasamızın koruyucuları ve bekçi
leri olarak, hepimize düşen bir borç olacaktır.
Nitekim huzurunuzda kısaca izah ve tahlil
etmeye çalıştığım son iki aylık olaylar da gös
termektedir ki, bundan 21 ay önce sıkıyönetimin
ilânına sebebolan ideolojik maksatlı anarşik ey
lem ve davranışlar hâlâ devam etmekte, hâlâ
Devletin temel nizamını yikicl, yurt ve millet
bütünlüğünü bölücü çalışmalar sürdürülmekte
dir.
Bu çalışmaları sürdürenlerden bir kısmı mak
satlarını, muhakemeleri sırasında hâkime ver
dikleri ifadelerinde de açıkça belirtmekten ka
çınmamakta ve mesleklerinin «Ihtilâci Komü
nistlik» olduğunu beyan etmektedirler.
Bu amacı gerçekleştirmek için; hâlâ körpe
dimağlar Marksist ve Leniniıst düşünce sistemi
ne göre işlemekte, kandırılan gençler yurt için
de ve yurt dışında politika ve gerillacılık eğiti
mine tabi tutulmakta ve bu yolla Devletin teme
line dinamit koyacak yeni anarşistler yetiştiril
meye çalışılmaktadır.
Köylü ve işçimiz üzerinde, hâlâ her türlü
tahrikler ve kandırıcı telkinler devam etmekte,
çeşitli yerlere yazılan yazılar, yapıştırılan ve
dağıtılan afiş ve bildirilerle hâlâ Marksist - Leninist düzen propagandası yapılmaktadır.
Görevlileri ve kendilerinin telkinlerine kapılmayanları korkutmak ve sindirmek için ted
hiş ve tehdit usulleri hâlâ kullanılmaktadır.
Hâlâ, tedhiş olaylarında kullanılacak silâh
ve cephaneler yurdun çeşitli yerlerinde yığıl
makta, müstakbel tedhiş olaylarının hazırlıkları
yapılmakta, Örgütlenme çabaları dış kaynaklar
dan da beslenerek sürdürülmektedir.
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Ellerine ilk geçen fırsatta, hâlâ vatandaşla*
rımıza karşı silâh kullanılmakta ve masum in
sanlar tereddütsüzce öldürülmektedir.
Aynı amaca yönelen, ayrı zamanlarda ve
ayrı yerlerde vukua gelmekle beraber birbirle
riyle bağlantılı olduğu anlaşılan bütün bu ha
reketlerle ilgili operasyonlar, takipler, soruştur*
malar ve muhakemeler henüz sonuçlandırılama
mıştır. Yukarıda belirttiğimiz olaylarda açıkça
görülen örgütlenme, silâhlanma ve eyleme geç
me faaliyetleri dolayısı ile, eski iolaylarla ta
mamen bağlantılı yeni dosyalar açılmakta, bun
ların birlikte mütalâası zorunlu görülmektedir.
Bilindiği gibi sıkıyönetim sonrasında, huzur ve
güvenliği tam olarak sağlamak için gerekli ted
birler manzumesi de, Hükümetin bütün çaba
larına ve hu yolda atılmış önemli adımlar bu
lunmasına rağmen henüz tamamlanamamıştır.
Bütün bu gerçekler karşısında, 21 aydan be^ri 11 ilimizde devam eden sıkıyönetim uygula
masını ve her bölgedeki gelişmeleri dikkatle iz
leyen ve değerlendiren Hükümetimiz, bu süre
içinde Zonguldak ve Sakarya illerindeki olay
ları ve bölgenin güvenlik ortamını bir kere da
ha inceledikten sonra bu iki ilimizde sıkıyöne
time lüzum kalmadığını tespit etmiş; ancak di
ğer 9 ilde, sıkıyönetimin ilânına ve bugüne ka
dar devamına sebebolan şartların henüz ortadan
kalkmadığına kani olarak, sıkıyönetimin Zon
guldak ve Sakarya illeri dışındaki 9 ilimizde iki
ay daha uzatılmasını gerekli bulmuştur.
Hükümetimizin bu kararını Yüce Heyetini
zin takdir ve tensiplerine arz eder, hepinize sayt gılarımı sunarım.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, konu
üzerinde söz alan grupları ve şahısları adına
söz alan sayin üyelerin isimlerini arz ediyorum :
Demokratik Parti Grubu adına Sayın Fa
ruk Sükan, Cumhuriyetçi Parti Grubu adına
Sayın tlhami Sancar, Adalet Partisi Grubu
adına Sayın Orhan KürümoğlU; şahısları adına
Sayın Tayfur Sökmen, Sayın Mehmet Ali Aybar, Sayın Mustafa Kaptan, Sayın Hüseyin
Abbas ve Sayın Hüsamettin Başer söz istemiş
lerdir. Şu anda Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Turhan Feyzioğlu söz istemiş bulun
maktadırlar. Arz ederim.
Söz sırası Demokratik Parti Grubu âdına
Sayın Faruk Sükan'indır. Sayın Sükan buyuru
nuz efendim.
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DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA
FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
değerli üyeleri;
Sıkıyönetimdin 11 nei 'kente, iki ay daiha uza
nılması ile ilgili Hükümet teklifi v,e gerekçesi
üzerinde, Demokratik Parti G-ruibunun görüşüınü arzetmıek maksadı ile yüksek huzurlannızda bulunuyorum.
Sayın İçişleri Bakanının, Sıkıyönetimin uza
tılması (hakkındaki beyanlarını dinlemiş bulu
nuyoruz. Biz, Hükümet adına yapılan ve olay
lara dayanan değerlendirmenin sebep ve amil
lerinin bir tahlile tabi tutulmasında fayda mü
talâa etmekteyiz.
Konuşmamıza 1 - 2 Ocak 1973 tarihinde iki
mesul makam tarafından yapılan beyanlara ait
pasajlara ve bumdan öneeıki Sıkıyönetim uzatıl
ması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde
34 . 11 . 1972 günü cereyan eden müzakerelerdeki bir başka beyanı birbiri ardından zikretmek
suretiyle başlamak istiyoruz.
İlk zdkreleceğimiz husus, Sayın Başbakanın
Yılbaşı mesajı olarak 1 . Ocak . 1973 tarihli ba
tsın ve yayın organlarında yer almıştır.
'Sayın Melen demişti ki : «ıSon yılın mem
nunluk ve ferahlılk verici bir gerçeği olarak su
nasını önemle belirtmek isterim ki, artık bütün
memlekette emniyet ve asayiş mükemmel sevi
yeye erişmiştir. Silâhlı Kuvvetlerimizin de bü
yük katkısı ile güvenlik hizmetleri memlekette
faili meçhul kalmış bir suç bırakmayacak, Dev
let otoritesini yurdun her köşesinde hakim kı
lacak ve vatandaşları tam olarak huzur ve gü
ven içinde yaşatacak bir müessirdyete kavuş
muştur. Anarşist ve maceracılar sindirilerek her
türlü ihtilâl tertipleri boşa çıkarılmıştır. De
mokrasi rejimimizin, insan hak ve hürrdyatlerîni gerçekten koruması, sağlanmıştır...»
Sayın Başbakanın, yılbaşı mesajını yayın
ladığı aynı gün ile müteakip günlerde gazete,
ajans ve TRT gibi çeşitli yayın organlarında,
hüyük manşetler ve ilk haberler halinde, Sıkı
yönetim Kamutanlıklannın şu tefbliğleri yer alı
yordu :
«30 anarşist roket makineli tüfek ve çeşitli
silâh ve 'mühimmatla yakalandı...», «Bir yılda
290 komünist faaliyeti tesbit edildi...»
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«Sıkıyönetim süresince -bir Tümeni dionıatıacak silâh ele geçirildi.» «.220 kişi aranıyor 8913
kişi mahkûm oldu...»
«Suriye'den sızdıkla n bildirilen anarşistlerini
açtığı ateş bir çavuş ile 4 ikisinin ölümüne seıbep oldu...»
«Hatay'da anarşistlerle güvenlik kuvvetleri
çarpıştı ve anarşistler kaçmayı başardılar.»
Aynca, Ankara Sıkıyönetim Kı^mutanlığının
89 numaralı tebliğinde de, olayların kronolojik
tasnifi yapıldıktan sonra, aynen şu hükme va
rılmaktadır i
«Yukarıda ana hatları ile özetlenen kanun
dışı davranışlardan sonra, bazı çevrelerde alınan
tedbirlerle olayların sonunun alındığı ve anar
şik ortamı yaratan kanun dışı örgüt mensupla
rının tamamen yakalanıp adalete teslim edildik
leri sonucuna vanlabilirse de, devamlı olarak
yapılan istihbarat çalışmaları değerlendirildik
çe, örgüt mensubu olup ele getirilemeyen şa
hısların aynı gayeye matuf faaliyetlerinin ara
lıksız olarak devam ettirdikleri ve yeniden kan
lı olaylara sahne olalbilecek eylemlere geçdbilımak için roket, bomiba, ağır makinalı tüfek, tü
fek ve mermi tedarikinde bulunan 30 kişilik'
hücre bütün suç delilleri ile birlikte ele geçiril
miştir. Biöyle bir hücrenin bütün suç delilleri ile
ıbirlikte ele geçirilmiş olması, yukarıda arzedilen görüşümüzü teyit etmekte ve halen menfur
emeller peşinde koşan kimseler bulunduğunu ve
bunların daima müsait ortamı kolladıklarını
açıkça ortaya koymaktadır.
Bundan başka son olarak, 22 Ocak 1973 ta
rihinde Türkiye Radyo l a n Ankara Sıkıyönetim
Komutanlığının bir tebliğini yayınlayarak bü
t ü n suç delilleri dâhil olmak üzere 13 kişilik
yeni bir hücrenin ele geçirildiğini kamu oyuna
duyurmuş bulunmakta idd.
Bundan evvelki yani 24 . 11 . 1972 günü Sı
kıyönetimin uzatılması hakkında T.B.M. Mecli
sinde cereyan eden müzakereler sırasında söz
alan Sayın Başjbaikan, zabıtlara geçen konuş
masında aynen şunları söylemiştir :
«Geçen seferki konuşmamda da arzettiğim
'gibi, Türkiye'ye müteveccih tehlike bazılarınca
İdldia edildiği giibi küçük değil, maalesef çok
büyüktür. Bunun hedeft Türkiye'yi parçalamak
ve başka bir rejimin pençesine düşürmektir. Tür
kiye'ye yönelen tehdidin hedefi budur ve bunu
87 —
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hiç bir şfökilde küçürmsememıek lâzımıdır. Bu tehıdidd küçümsediğimiz anda, dâvayı başımdan kay
bederiz. Özelt olarak şunu arbedeyim ki, Sıkıyö
netimin çok azimli ve kararlı tuitumuna rağmen
Türkiyıennizin! içinde bulunduğu ağır şartlar
Hükümetin görüşüne göre, henüz ortadan kalkmamış bulümınalktadır,
Görülmektedir ki, Sayın Başbakanın çok
kıisa süreler içindeki kemdi beyan ve değerlendinmeleri arasımda, açıik tutarsızlık ve çelişkiler
smıevcut olduğu giibi, yinıe Sayım1 Hükûmıet Baş
kanı ile Sıkıyönetim komutanlılklarımın değer
lendirmeleri arasımda da aşikâr farklar vıe t'emalkuzlar vardır.
ıŞimdi Sayın İçişleri Bakanımın verdiği be
yanlarla Sayım» Melem'im Yılbaşı Mesajı arasım
d a açık çelişkiler bulummıaktadır.
BAŞBAKAN FERİ© MELEN (O. Senatosu
Van Üyesi) — Tamamı var, mesajım bir parça
sını değil tamıam,rna okuyun.
FARUK SÜKAN
(Devamla) — Tamaımı
var.. Sayım Başbakanım sükûnetle dinleyelim.
Bundan başka, esasen gerçekler ve olaylar
da, Saym Başbakanın yılbaşı münasebetiyle söy
lediklerini doğrulamamaktadır.
Millete niyabeten vazife gören Büyük Meclisin bu kürsüsünden Saym Başbakana sormaktayız :
Saym Başbakan tarafından ifade edildiği
gibi, emniyet ve asayişin bütün memlekette mükemmel bir seviyeye geldiği yolundaki kanaati,
gerçeklere uymakta mıdır?
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I tasavvur ve temennileri istikametindeki bir nok
taya erişmiş bulunmasıdır. Filhakika, Sayın
Başbakanın yılbaşında Türk ve dünya kamu
oyuna, memleketimizin durumu ile ilgili çizdiği
ve
gönüllere ferahlık veren tablosunun hakikat
I
I olmasını istemeyen her halde pek az Türk va
I tandaşı vardır.
T. B. M. M. nin değerli üyeleri,
Devletin
en yüksek mesul icra makamını iş
I
gal
eden
bir
kimsenin, Devlet meseleleri ve
j
hâdiseler karşısında sübjektif ve hissi ölçülerin
dışında kalarak Hükümet ve idare etme sana
I tının icaplarını tatbik etmesini gönülden arzu
I ediyoruz.
Sayın Başbakanın, emniyet ve asayişin mü
kemmel olduğu yolundaki beyanlarına göre,
Sıkıyönetimin artık devamına lüzum olmadığı
ve bu hususta Saym EcevetUn paralelinde bu
lunduğu neticesine varılabilir.
Biz, Sıkıyönetim makamlarının ve cereyan
I
eden olayların ortaya koyduğu gerçekler kar
şısında yıkıcı ve bölücü komünist faaliyetleri
nin devam etmekte olduğu görüşündeyiz.
Saym Başbakan aynı çelişkiyi Anayasa deği
I şiklik teklifleri hazırlanırken de göstermişti.
I Hükümet bir taraftan üniversitelerle ilgili Ana
" yasa maddesinde değişiklik teklifi getirirken,
I aynı günlerde Saym Başbakan İstanbul'da «Üni
I versitelerimize artık huzur gelmiştir» düyordu.
Bu türlü beyan ve davranışlar arasında .me
I
I sul makamlarda bulunanların çelişkiye düşme
I meye azamî itina göstermeleri gereklidir. Bun
ların, tatbikatta düzeltilmesi imkânsız durum
I ların doğmasına yol açtığı da bir vakıadır.
I
Değerli senatörler, değerli milletvekilleri,
I
Bir memlekette huzurun, asayişin ve emniye
I
tin mükemmel bir seviyeye erişebilmesi için, o
I memlekette her şeyden önce siyasî istikrarın
I sağlanması şarttır. Bunun için de, Hükümetin
I millete dayanması ve gücünü, milletin tek tem
I silcisi olan Parlâmentodan alması lâzımdır. An
cak, böyle bir Hükümetle, âdil ve müessir bir
I icra ve faziletli Devlet idaresi kurulabilir ki,
| o zaman Devlet otoritesi her yerde ve her za
I man varlığını gösterir ve kanunlar hâkim kılınabilir. Böylece huzur, asayiş ve emniyet sağ
lanır ve mükemmel seviyeye erişir.
I
Her gün bir Hükümet buhranının patlak ver

Güvenlik hizmetleri memlekette faili meçhul
kalmış bir suç bırakmayacak, Devlet otoritesini yurdun her köşesine hâkim kılacak ve vatandaşları tam olarak huzur ve güven içinde
yaşatacak bir müessiriyete kavuşmuş mudur?
Anarşist ve maceracılar sindirilerek, her
türlü ihtilâl tertipleri boşa çıkarılmış mıdır?
Demokrasi rejimimizin insan hak ve hürriyetlerini gerçekten korunması sağlanmış mıdır?
Ve nihayet Sayın Başbakanın bundan 25 gün
evvel 1 Ocak 1973 tarihinde Türkiye'deki bütün
yayın vasıtaları ile duyurulan görüşlerini o tarihten sonra muhtelif yetkili makamlarca yapı
lan açıklamalar ve vukubulan elim olaylarla
bağdaştırmak nasıl mümkün olmaktadır?
Elbette milletçe arzumuz, gayretlerimiz ve
mesi beklenen bir zeminde, siyasî istikrarın sağ
niyazımız, aziz vatanımızın, Saym Başbakanın | lanması ve korunması mümkün değildir.
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dedir. Bunlar, hukuk, Anayasa ve kanım dışına
Huzurun, istikrarın ve güvenliğin teminatı
çıkarlarsa, fiilî güç ve fiilî kuvvet halini alır
ve kaynağı T. B. M. M.'si ve onun varlığı ile
lar. Bu fiilî 'kuvvet ve organlar, Devlet yetkisi
kaimdir.
kullanmak isterlerse, Anayasanın koyduğu esas
Şimdi Parlamentomuzun değerli üyelerinden
lara göre, vazifesini yapmakta olan yetkili mü
şu suali kendilerine tevcih etmemize müsaadele
esseselerin vazife ve yetkilerine müdahale eder
rinizi arz ediyorum.
lerse, bu takdirde Anayasa nerede kalır? Hukuk
— Bizler, vicdan huzuru, rahatlığı ve itmina
ve hukuka bağlı Devlet ne hal alır? Böyle bir
nı içerisinde büyük milletimize tam ve 'kâmil mâ
rejime, nasıl hür demokratik parlamenter nizam
nada görevlerimizi yapabiliyor muyuz?
denilebilir? Böyle bir durumda, hukuka bağlı
Zannediyorum ki, bu sualin cevabım müspet
Devletten
nasıl bahsedilebilir?
olarak vermekte, pek kolaylık ve rahatlık hisset
Anayasada yeri olmayan organlar ve güçler
meyeceğiz.
meydana gelirse ve bunlar kendilerini bütün
Millî huzur, istikrar ve millî güvenliğin mü
Devlet organlarının fevkinde addederlerse, bu
kemmel seviyeye erişebilmesi için, millet iradesi
işin
sonu nereye varır? Anayasa müessesel'eıi
nin yegâne tecelligâhı olan Parlâmentonun hu
vazifelerini
nasıl yapabilirler?
zur ve güvenliğini zedeleyecek ve sarsacak ma
Hukuk, Anayasa ve kanun dışına taşmalar,
hiyetteki tesir ve teşebbüslere karşı, Hükümetin,
hele bu hareketlerin mesıü icra organınca nor
her şeye rağmen ve her şeyden evvel zamanında
müessir tedbirler alması vazgeçilmesi mümkün \ mal gösterilmesi, Devleti ve Devlet itibarını ne
hale getirir? (D. P. sıralarından «Bravo» sesleolmayan bir vazifesidir.
O halde, bir memlekette huzur, asayiş ve em
ıi.)
niyet hakkında hükme varırken sosyal vakıa
Biz, Demokratik Parti olarak, herkesin, her
ları objektif, ilmî umsur ve kıstaslara göre de
organın, hukuk, Anayasa ve kanun içinde kal
masını ve çalışmasını istiyoruz. Her organ ve
ğerlendirmek gerekir.
her kuvvet, kendi yetkisini bilmeli ve kendi va
Hükümet sadece günün aktüel meselelerini
zifesini yapmalıdır. Aksi halde, Anayasa nizamı
ele almak ve kamunl'arıtn günlük tatbikatını
yıkılır. Değerler hiyerarşisi yıkılır. Devlet hiye
kontrol etmekle vazifeli bir siyasî organ değil
rarşisi altüst olur. Devlete, nizam değil, nizam
dir. Aksine Hükümet, ileride ihtilâtlar ve hu
sızlık hâkim olur. Binaenaleyh her mesele, hu
zursuzluklar yaratacak ve henüz meydana gel
kuk içinde halledilmelidir.
memiş birtakım hâdiselerin sebeplerini çok ön
Değerli arkadaşlamm;
ceden sezmek ve gerekli tedbirleri almakla me
Anayasa dışına çıkan birtakım şahıs ve te*sul hir icra organıdır.
şekküıllerlle
mücadele edilen bir devreyi geçiriyo
Değerli arkadaşlar, Anayasanın zorlandığı,
ruz. Bu devrede görev alan bütün kuruluşların
hukuk ve demokrasi kaidelerinin zedelendiği bir
Anayasa karşısında kendi durumlarını iyi heortamda, siyasî istikramı tesis ve korunmasının
sabetmeleri zorunludur. Bu konuda müessir mü
zor olacağı aşikârdır.
cadele ancak Anayasa içinde kalınarak gerçek
Bu münasebetle açıkça ifade etmek isteriz ki,
leştirilebilir. Şimdi, Anayasa değişikliği konusu
11 Aralık 1972 tarihinde Türk Silâhlı Kuvvetle
üzerindeki görüşlerimizi kısaca arz etmek istiyo
ri heyetinin verdiği Muhtıra demokratik parla
ruz.
menter rejimimiz hakkında, yurt içinde ve mil
Anayasa değişikliği konusunda yapdan ça
letlerarası sahada tartışmalarını yoğunlaşmasına
lışmaların Devlet güvenliği ile ilgili önemli yön
ve şerefli Türk Ordusu üzerinde spekülâsyonlaleri de vardır. Şimdi bunlar üzerinde kısaca
rın yaratılmasına fırsat ve zemin hazırlamıştır.
durmak istiyoruz.
Bu konuda şunları arz etmek istiyoruz :
Biz, Demokratik Parti olarak, öteden beri
Anayasamızın 4 ncü maddesine göre, «Hiçbir
bu konuda şu fikri savunduk :
kimse veya organ, kaynağını Anayasadan alma
yan bir Devlet yetkisi kullanamam.»
Anayasa, millî ihtiyaçlara uzun vâdede ce
Her şahıs ve her organ, hukuk, Anayasa ve
vap vermelidir. Anayasa dokunulmaz, «tabu»
kanun içinde kahmak ve çalışmak mecburiyetin- J değildir. Anayasaya gerektiğinde dokunulacak
-
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vie gerekli değişiklikler yapılacaktır. Meselâ,
23 Mayıs 1949 tarihli Federal Almanya Cumhu
riyeti Anayasası - dik: değişiklik 1951 ve son de
ğişiklik 1970 yıllarında olmak üzere - şimdiye
kadar 27 defa değişikliğe tabi tutulmuştur. Bu
Anayasanın 83 ncü maddesi, esaslı şekilde tadi
lâta uğramıştır. Ancak, Anayasa bir yaz-boz
tahtası da değildir. Her yıl, Anayasa tadilâtı
isteğiyle kamuoyunun ve yüce meclislerin kar
şısına gelmek, lüzumsuz bir davranıştır.
Demokratik Parti, Anayasa tadilâtı konu
sunda, iiki faktörü; «listiikrar» ve «ihtiyaç» un
surlarını daima gözönünde tutmuştur.
Meselâ, 1971 yılında yapılan Anayasa tadi
lâtı esnasında, D. P.'nin ortaya koyduğu Ana
yasa değişikliği ihtiyaçları yenine getirilmiş bu
lunsaydı 1972 yılında Anayasa değişikliklerine
ihtiyaç olmazdı, ihtiyaç duyulmazdı. Şimdi bir
Anayasa problemiyle karşı karşıya fcalmıazdık.
Esefle beyan etmek isteriz M, bu konuda
1971 yılında takibolunan hatalı tutum, bu yılda
aynen tekrarlanmaktadır. Üstelik bu defa veri
len sözlere, varılan mutabakatlara da riayet
ölunmamaktadır. Partilerin ve Hükümetin bu
defa, kendi teklif ve görüşlerinden rücu etme
leri; varılan mutabakatı bozmuş olmaları, Yücıe
Meclislerin ve demokratik nizamın gelenekleri
ni tahribeder mahiyettedir. Verilen sözler unu
tulacak ve varılan mutalbakat çiğneneoek ise hâ
lâ niçin partilerarası komisyonlar kurulmakta,
ve centilmen anlaşmaları yapılmaktadır? Anla
şılamaz.
iSaym Melen Hükümeti, levvelâ 6 noktada
Anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu bildir
miş ; bilâhara bunun üçünden rücu etmiştir.
Rücu ettiği teklifleri arasında Anayasanın üni
versiteyle ilgili 120 nci ve Danıştayla ilgili
114 ncü maddeleri de vardır.
Partilerarası komisyon, 10 asil ve 3 geçici
madde de mutabakata varmıştır. Hattâ bu ko
misyonun son toplantısından sonra, C. H. P.'li
başkanın imzasıyle yayınlanan 5 . 12 . 1972 ta
rihli bildiride, Partilerarası Komisyonun ha
zırladığı metinlerin parti gruplarına hemen gö
türüleceği, Anayasa değişikliği teklifleri haline
getirileceği ve imzalanacağı (bildirilmiştir. Bu mu
tabakata, Demokratik Parti haricinde hiçbir
parti riayet etmemiştir.
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21 Ocak 1973 tarihli gazetelerde çıkan ha
berlere bakılırsa, C. H. P. iki Önemsiz değişiklik
hariç, tüm Anayasa değişikliklerine karşı çık
mıştır, Parlâmentoda adedi ekseriyete sahip
parti ise, varılan mutabakattan caymış bulun
maktadır.
Bu politika devam ettikçe, Anayasamız bir
yaz - boz tahtası halinden kurtarılamayacak;
her yıl kamuoyu ve Yüce Meclisler yeni Anaya
sa problemleriyle karşı karşıya kalacaklardır.
Bunun da, Türk Cemiyetinde ve Demokrasisin
de açacağı rahneleri izah ve tahmin etmek için
kâhin olmaya lüzum olmadığın takdir buyurursunur.
Sayın senatörler, sayın milletvekilleri;
Devletimizin bekasına ve rejimimize kaste
den her türlü yıkıcı hareketin, arzu edilen şe
kilde önlenememesi ve devam etmesinin hakiki
sebepleri üzerinde ciddiyetle durmak lâzımdır.
Hâdiselere doğru teşhis konularak sebep teda
visine tevessül olunmalıdır. Bu yapılmaz ise, arızî
ve geçici tedbirlerle, elim olayların önlenmesi
mümkün olamaz.
Türkiye'de cereyan eden bozguncu olayların
ve komünizan faaliyetlerin tahlilini yaparaken
şu gerçekleri hatırlatmak istiyoruz :
Kanaatimizce zamanlımızın kuvvetler den
gesi, bloklararası çatışmalar ve tarihi gelişme
ler içerisinde Türkiye'mizin stratejik ve jeopo
litik durumu, bir taraftan Bizans, (Slav ve Bol
şevik emperyalizminin, diğer taraftan
Orta
Şark'm tehlikelerle dolu ihtilâf kaynağı Arap İsrail mücadelesinin perde arkasındaki çeşitli
niyetlerinin memleketimizdeki tahripkâr hare
ketlerini gözönünde uzak tutmamak lâzımdır.
Milletlerarası komünizm, daha senelerce önce
stratejisinin hedefi olarak millî eğitim müesse
selerimizi ve üniversitelerimizi seçmiş, Türk
maarif teşkilâtının kilit noktalarını çok kur
nazca ve sinsice işgal ederek plânlarını siste
matik şekilde gerçekleştirmiştir. Bugün onun
meyvelerini topluyorlar. Zaman zaman durak
lama ve ara vermelere rağmen ımiillî tarih şuuru
nu, millî kültürü, ilmî ve manevî değerleri yok
etmeye (müteveccih bir sistem halinde tatbik
edilen maarif politikalanyle, büyük Devletimi
zin tahribata terkedilmiştir.
Mefkûresiz ve idealsiz gönüllere ve kafala
ra, dolktriner fikirlerin ve anarşinin kolaylıkla
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girebileceğini ve yerleşebileceğini, düşünme
mek asgarî ölçüde bir gafletin
neticesidir.
Olaylara objektif ve doğru teşhis koyabilmek
için, yabancı ideolojilere kendilerimi kaptıran,
bölücülerin Ve anarşistlerin bilhassa yaş, tah
sil durumları okudukları okul ve hocalarının
üzerinde ciddî tetkik ve araştırmalar yapmak
yerinde olur. O zaman pek çok: şüphe vs tered
dütlerin açıklığa kavuştuğu görülür.
Demokratik Parti Grubu olarak, Hükümetin
dikkatini bilhassa şu noktaya çekmek istiyo
ruz : Memleketimizdeki üniversite ve yüksek
öğretim kurumları ile bunların organları üze
rinde ciddî .inceleme ve araştırma yapıldığı tak
dirde bu millî müesseselerimizin
varoluşları
nın temel şartını teşkil ©den ilmî araştırma, li
yakat ve millî duygularla öğretim görevi: yap
mak gibi kıstaslar mı, yoksa doiktriner ve ide
olojik gruplara intisap veya bizden - sizden ol
ma ayırımı gibi usuller mi esas kabul edilmek
te ve uygulanmaktadır, bunlar meydana çıka
caktır.
Hükümetten rica ediyoruz. Üniversite or
ganlarını Ve bu 'organlara seçilen şahısları tet
kik etsinler. Senatosundan yönetim ^kuruluna,
profesöründen, doçentinden, asistanına kadar
ilgililerin bu mevkilere gelişlerinde, objektif
üniversiter kriterler fflls ilmî ve millî liyakat öl
çülerimiz hâkim bulunmaktadır; yoksa kürsüle
rin belirli kişilerine ve zihniyetlerine ınuensubiyet mi, aranmaktadır? Araştırmalar bunu da
ortaya çıkaracaktır.
Türkiye'de milletlerarası anarşi ve yeraltı
teşkilâtının yuvaları halinde olduğu kabul edi
len bâzı üniversite ve yüksek öğretini kurum
larında Devletin huzur ve selâmeti için bugüne
kadar yapılan çalışmalarla alman müspet ted
bir ve neticelerin neler olduğunu bilmek ve öğ
renmek istiVoruz.
Arkadaşlarımı; aşırı solun bulaştığı ve ya
yıldığı müesseselere ümit bağlamak ve onları
geçici ve oyalayıcı tedbirlerle yine kendi halle
rine bırakmak kadar, bu şartlar altında bulu
nan üniversite ve yüksek öğretim kurumlarının
kendi kendilerini ıslah edeceklerini ve bünye
lerindeki tedhiş ve anarşi mihraklarını temizle
yeceklerini ummak, Devletimize yapılmış en bü
yük: Ikötülük olur. Konu, acilen ele alınması icabeden bir Devlet problemi haline gelmiştir.
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Halen Millî Eğitim Teşkilâtına yerleşmiş
solcuların varlıklarını korumak ve güçlendir
mek hususundaki maskeli ve maharetli çalışma
ve faaliyetlerini gün ışığına çıkarabilmek için,
sağlam iradeye ve kararlı inançlı tutuma ihti
yaç vardır.
Anarşik olayların; tarihin her safhasında
müşahade edildiği gibi, azınlıkta olan grubun
tabiatından doğan dayanışma halinin yarattığı
şirretlik karşısında, çoğunlukta bulunan milli
yetçi ve vatanperver kitlenin dağınık, teşkilât
sız ve sinmiş tutumunu üznütü ile kaydetmek
mecburiyetindeyiz.
BAŞKAN — Sayın
rica ediyorum.

'Sükan, bir dakikanızı

Muhterem arkadaşlarım, Saym Sükan'ın gö
rüşmesi 20 dakikayı aşmaş bulunuyor. Bu itibar
la konuşmasının bitimine değin süre uzatılma
sını tasviplerinize sunuyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun
Saym Sükan.
FARUK SÜKAN (Devamla) — Teşekkür
ederim efendim.
Bu derece sarsıntıya mâruz bırakılmış olan
Millî Kültür Müesseselerimizde köklü tedbirler
alınmadığı takdirde, ımüsait ortam ve şartların
zuhuru halinde; Devletimizin başına daha bü
yük gailelerin açılabileceğini tahmin etmek, ke>hanet sayılmamalıdır.
Değerli arkadaşlarım 1 ; Türkiye'deki aşırı sol
faaliyetlerini besleyen hususlardan diğer bir
noktaya daha gelmek istiyoruz.
Finansman Kanunu ve vergilerdeki adalet
sizlik, fiyat artışları, pahalılık, birbirini takibeden bütçe açıkları, Personel Kanununun uy
gulanmasındaki eşitsizlik ve haksızlıklar, çiftçi
ve köylünün ürünlerine ve hayatına karşı gös
terilen ilgisizlikten doğan sosyal ve ekonomik
dengesiziliikıler halk tabakaları aırasınJda huzur
suzluk, kırgınlık, iğbirar ve tedirginliklere yol
açmaktadır. Bu hal ise, aşırı solun propaganda
ve tahriklerine devamlı bir kaynak vazifesi gör
mektedir.
Bütün dünyada misâl ve delilleri ile müşa
hade ve tespit edildiği1 gibi, Türkiye'mizde de
milletlerarası komünizm hedefine varabilmek
için şamdi yeni bir taktik ve strateji uygula
maya başlamıştır.
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Milletlerarası komünizm^ hür dünyayı Tür
kiye'den ve memleketimizi batı âleminden ayı
rabilmek ve bizi yalnız bırakabilmek için, ola
ğanüstü şartları ve Sıkıyönetimia bâzı tasarruf
ve tatbikatım koz olarak kullanmaktadır. Fil
hakika Türkiye'de gözaltına alınanlarla tutuk
lananlara zulüm ve işkenceler yapıldığı, inlsan
hak ve hürriyetlerine tecavüz .edildiği, fikir ve
düşünoe serbestisinin kısıtlandığı yolunda iddia
ve iftira kampanyası alabildiğine işletilmekte
dir.
Bu kampanyanın tezvir ve iftiralardan iba
ret olduğu düşüncesi ile Baltı âleminde ve dün
ya kamuoyunda tesir yaratmayacağına inana
rak, hareketsiz kalınmasını ve sükût edilmesini
doğru bulmadığımızı ifade etmelk isteriz.
Biz bu konuda dış âlemi ikna ve tatmiin ede
bilecek bir propaganda ve çalışma sisteminin
gerçekleştirilmesini zaruri görmekteyiz.
Devletimizi Batı camiasında ve Avrupa kon
seyinde itibarsız kılmak ve müşkül duruma dü
şünmek için çeşitli kombinezonlar kullanılarak
geniş faaliyetlere karşı mesul makamların ye
hariciyemizin gayretlerini takdirle karşılamak
la beraber bunları, kâfi derecede müessir ve ye
terli bulmadığımızı belirtmek isteriz.
Milletlerarası alanda Türk Devleti ve rejimi
üzerinde her gün daha yoğunlaştığı tespit edi
len aleyhteki kampanyanın nedenleri üzerinde
durmakta ve bunları aydınlığa çıkarmakta za
ruret mütalâa etmekteyiz.
Hükümet, Milletlerarası teamül ve kaideleri
âdeta bilmiezlikten gelerek, ideolojisi dünyaca
malûın Mr teşekküle, devlet yıkıcıları ile özel
/mülakat yapma imtiyazı tanımıştır. Bu suretle
hükümranlık haki arımızın zedelenmesine de sehebiyet verilmiştir.
Milletlerarası aşırı solun emellerine alet ol
duğu anlaşılan dünya Af Kuruluşu ismindeki
teşelkkülün Londra şubesine mensup üç kişiye
Londra Büyükelçiliğimizin aracılığı ile hapisha
nelerimizde kızlı erkekli anarşistlerle mülakat
yapma izni veren Hükümetin bu tutumunun
hangi hukuk ve hükümranlık kaidesi ile telif
'edilebildiğini öğrenmek ve sormak isteriz.
Cezaevlerimizde bulunan tutuklu ve hüküm
lülerle herhangi bir teşekkül v)e basın mensup
larının mülakat yapmalarına kanunî imkân ta
nınmış mıdır? Bunu da öğrenmek istemekteyiz.
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Dünyanın herhangi bir memleketinde mil
letlerarası bir teşeldlciilün vazifeli kıldığı tahkik
heyetlerinin dışında yabancı bir teşekküle veya
yabancı basın mensuplarına hangi hapishanele
rinde mülakat izni verilmektedir? Var ise, bu
gibi olaylar hangi memleketlerde cereyan et
miştir, öğrenmek istiyoruz. Bu konuda yaptığı
mız bir araştırmadan bâzı örnekleri, Hüküme
tin dikkat, takdir ve mesuliyet anlayışına sunu
yoruz.
Meselâ harp esirleri hakkındaki 'öen'evre ve
La Haye konvansiyonlarında bile, ancak ve sade
ce Kızıl Hac Teşkilâtına, tarafların açık iznine
bağlı ziyaret hakkı tanınmıştır.
Nitekim 1954 yılında Kongo, 1959 ve 1968
arasında Güney Afrika ve Cezayir savaşları sı
rasınla De G-aulle Fransa'sı, memleketlerinde
zulüm ve işkence yapıldığı yolunda milletler
arası teşekküllere intikal ettirilen şikâyetlere
karşı verdikleri cevaplarda, yalbancıya kontrol
yetkisi tanıntmanm millî hükümranlık hakları
ile bağdaşamayacağını söylemişlerdir.
Halen İngiltere Hükümeti kendisine tanınan
ımuhakemesiz tutuklaıma yetkisiyle gözaltına alı
nanları, değil yabancı teşekkül ve basma, kendi
basınına ve bizim hak tanıdığımız Londra Af
Derneğine bile gösterme ve görüştürme izni
vermemektedir.
Ayrıca Amerika'nın, Küba olayları sırasında
La Haye Adalet Divanına şikâyet edildiği ha
tırlardadır. Bu konuda ve diğer hususlarda La
Haye Adalet Divanı «Bir devletin hükümranlık
hakkı denıdk olan yargı ve usulî hukuk sistem
lerini incelemesinin yetkisi dışında, olduğunu»
beyan etmiştir.
Son olarak bizimle ilgili enteresan bir olayı
da zikretmek istiyoruz. Bundan 15 gün kadar
önee Fransa'nın Niöe şehri yakınlarındaki bir
hapishanede tutuklu bulunan Senatör Kudret
Bayhan'la görüşmek isteyen bir Türk gazeteci
sine, Nice Savcısı kanunların imkân vermediği
ni beyanla bu talebi reddetmiştir.
İrili ufaklı bu devletlerin hareketleri karşı
sında Türkiye Cumhuriyeti gibi bağımsız ve
hükümran bir devletin nasıl olup da özel tahki
kat heyetlerine izin verdiğini anlamak rmüııv
kün değildir.
Aşırı solun dış memleketlerde kopardığı
yaygara sonunda zamanın Başbakanı Sayın
92 —
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Erim •fcenclâsinıebaşvuran yaibancı basın mensup
larına ve bâzı özel kuruluşlara verdiği izan ile,
sıkıyönetim tasarruflarını âdeta bu yabancıla
rın konıtroluna tevdi etmiştir. Sayın Erim'in
açtığı kapıdan şimdi de Sayın Helen'in geçmek
te olduğunu da üzüntü içinde müşahade etmek
teyiz.
Filhakilka, verilen bu istisnaî müsaadelerle
Türkiye'ye gelen ve sol eğilimleri sebebi ile
memleketimiz aleyhimde peşin fikir sahibi bulu
n a n kimselerin yaptıkları mülakatlar, konuşma
lar ve ziyaretlerin devamlı surette yayınlanma
sı neticesinde dünya kamuoyunda memleketi
miz, ordumuz ve rejimimiz hakkında tereddüt
ler ve endişeler yaratıldığı inkâr edilebilir mi?
Kasum ayından bu tarafa bilhassa artan bir
tempo ile yayılan bu aleyhteki neşriyat arasın
da, Le Monde, Guardian, Observer ve Times gi
bi gazetelerin bulunduğunu belirtmek isteriz.
§ u kütüphanede dosyalarla dolu hale gelmiştir.
Ayrıca, yabancı basın ve teşekküllerin memle
ketimizde uzun süre çalışarak yaptıkları bu in
celemeleri anealk yabancı basın ve yayın organ
larından öğrenebildiğimizi de ifade etmeliyiz.
Yabancı gazetecilerim ve teşekküllerin cezaevleriımizde ve yurdumuzda yaptığı bu çalışmaları
ıkaımııoyumuz ve Parlâmentomuz, kendi millî
haber kaynalklarnmıadan ve Hülukııetiımizden
öğrenmiş değildir.
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leri mensuplarının memleketüimıizde oynadıkları
mühim rolü de daima hesaba katmak lâzımdır.
1971 Eylül ve müteakip aylarında dünya
kamuoyunda büyük akfaler yaratan Londra,
Paris ve Brüksel ve daha pek çok memlekette
Sovyet askerî ve siyasî istihbarat teşkilâtının
keza demirperde memleketlerinin casusluk ve
sabotaj faaliyetlerinde bulunmaları dolayısıyle
yalnız İngiltere'de mevcut vazifeli1 500 kişi
den 115 kişi, Belçika Hükümetinden NATO
casusluğundan dolayı 54 kişi, Fransa'da aşağı
yukarı 1 OOO'den fazla insan «persona non grata» ilân edilerek hudut dışı edilmiştir. Bunla
rın casusluk faaliyetleri ve sabotaj plânları ta
mamen ele geçirilmiş ve İngiliz Başvekilinin
Rus Komünist Partisine yazdığı alaylı mektu
ba Brejnev'in tek cevap verdiği görülmemiş ve
okunmamıştır ve kabullenmiştir.

Si'&ıyönetâm takip ve nezaretinde bulunan
sanıJklarla, dışttan gelen bâzı maksatlı çevrele
rin yaptıkları görüşme ve röportajlar, bunların
dış basındaki, gerçeğe uymayan yaygaraları,
•«Türk Milleti namına yargı hakkını kullanan»
bağımsız, tarafsız ve vatanperver Sıikıyönetim
mahkemelerinim tasarrufuna, hem gölge düşürımök ve hem de bu mahkienıeleri. tesir altında
tutmak malksadına matuf hareketlerdir. Dışta
Ikoparılan bu yaygaralar, şimdiye kadar Sıkı
yönetim mahkemelerince verilen kararları, mes
netsiz gösltermek, bu kararların cebir ve şiddet
neticesi gayrıinısanî davranışlarla yaptırılan iti
raflara dayandığı hususunu dünyaya bildirmek
için Kullanılan bir taktik olduğu kanaatini ta
şıyoruz.

Türkiye'de cereyan eden bu olayların Tür
kiye'de ibretle üzerinde durulması iktiza eder.
Bir hususu arz etmeme müsaadelerimizi rica
ediyorum. Yalnız Rus Sefaretinin TürkiyeMeki resmî kaydını yalnız Ankara'da 200 civarın
da. Varşova Paktınla dâhil devletlerin resmî
vazifelileri çeşitli sıfatlarla Türkiye'de 1 OOO'in
üstünde. Ama buna karşılık Moskova'daki! Türk
resmî vazifelilerinin sayısı 20'yi geçmez zanne
diyorum. Ayrıca Aliağa Rafinerisi, Seydişe
hir Alüminyum Sanayii, İskenderun Demir Çelik tesisleri gibi müesseselerde çalışan binler
ce teknisyen adı altındaki kimselerin Türkiye'
deki bugünkü anarşik ortamın hazırlammasım1da, idamesinde meydana çıkarılan hücre faali
yetlerinde Hükümetin bu konu üzerinde hassa
siyetle durmasını bilhassa memleketimizin men
faati için lüzumlu buluyoruz. Bir hususu arz
etmeme müsaade buyurunuz; Sayın Başbakan
bütün bu vakıalar karşısında Türk zabıta kuv
vetlerinin bugünün şartlarına uygun teşkilâtlandırıldığmı, eğitildiğini, teçhiz edildiğimi
söyleyemezsiniz. 21 aydan beri yalnız sizin için
söylemiyorum, 21 aydan beri 12 Marttan son
raki olaylar içerisinde arz ediyorum, öyle bir
devre gelmiştir ki vatanperver Türk polis şef
leri yerlerinden uzaklaştırılmışlar, tamamen

Bu münasebetle şu hususu da Hükümetin
dikkatine sunmak isteriz. Milletlerarası komüniamin Türkiye'de yarattığı yıkıcı ve bölücü
hareketler karşısında yaibancı entelijams gervis-

ayrı hizmetlere verilmişlerdir. Emniyet Umum
Müdürlüğünün önemli işlerine bakan siyasî po
lis şeflerinden bugün Orhan Erbuğ geldikten
sonra, Sayın Kubat geldikten sonra bâzıları
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yerine gelmişlerdir. Ama bunlardan büyük bir
kısmı yerlerinde bulunmamaktadır, istanbul
Emniyet Müdürlüğünün istihbarat Grup Amir
liği halen münhaldır. Ayrıca, istanbul Polis
Müdürlüğünün Emniyet Teşkilâtının senelerden
beri bu konularda tecrübe kazanımış elemanla
rının, % 90'ı ömeroğlu zamanında, Kirtetepe
zamanında uzaklaştırılmıştır. Bütün bu vaka
lar karşısında Hükümetin alınması lâzım gelen
tedbirleri çok ciddî olarak düşünmesi lâzım.
Bütün bu olaylara karşı zabıta kuvvetleri
mizi takviye etmek, teçhiz etmek, eğitmek as
lî vazifedir. Ama, kurulan Toplum Polisin
den, evvelce şikâyet edilen Toplum Polisinden,
bugün bu teşkilâta can simidi gibi yapışıldığını
da memnuniyetle, - üzülerek ama - görmenin
'bahtiyarlığını taşıyorum. Ama, bugün An»
kara gibi 1,5 - 2 milyona yakın bir şehirde Top
lum Polisinin miktarı arkadaşlarım 2 000'e dü
şürülmüştür. Yalnız Yiyana'da 14 OOO polisin
bulunduğu, 1968 Nanterre olaylarında Pa
ris'te 50 000 adet poHsin vazifeli olduğu bir
memleketteki olayların önlenmesi hâdisesinde,
demokrasinin korunmasında büyük rol oynayan
polisin, bugün ne halde olduğunu vazifelile
re hatırlatmak bizim vazifemizdir. Tecrübesi
olan bir insan sıfatıyle bunu hatırlatmayı uy
gun görüyorum.
Bu itibarla, gerek istihbarat bakımından,
gerek polis kuvvetinin takviyesi bakımından
anarşik olayların önlenmesi lüzumludur. Bunu
arz ederken her şeyin polise bağlandığı inan
cımda olmadığımızı da arz ederim. Polis ve
cezaî tedbirler, alınacak aslî tedbirlerin ya
nında fer'i müeyyidelerdir ve ferli tedbirlerdir.
Bunu da ifade etmek isterim.
Bu konuda esas temas etmek istediğim nok
t a ; bütün Türkiye'de ve Orta - Şark'ta oyna
nan oyunların tek hür memleketi olan Türki
ye'de oynanan bu oyunlar ve Türkiye'yi yık
mak için girişilen faaliyetlerin karşısında, açık
casusluk ve sübversiî faaliyetler
karşısında,
Hükümetin Millî istihbarat Teşkilâtını dahi,
bunları takibedecek vasıtalarla teçhiz etmediği
ni çok yakından bilmekteyim ve üzerinde cid
diyetle durulmasını arz ve rica ediyorum.
1971 yıllında dünya kamuoyunda büyük
akisler yaratan Londra, Paris ve Brüksel gibi
merkezlerdeki Sovyet askerî ve siyasî iıstihba— 94
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rat teşkilâtının casusluk ve sabotaj faaliyetle*
rinde bulunmaları dolayısıyle, ingiliz Hükü
metinin 105, Belçika Hükümetinin 54 Bus'u
derhal hudut dışı etmeleri hâdisesini, bizim yö
nümüzden de ibret verici bulmaktayız diye
tekrar ediyorum.
Yukardan beri1 tahlilini yapmaya çalıştığımız
ve zikrettiğimiz olaylar ve sebepler göstermek
tedir ki, aziz yurdumuzda ihtilâlci komünist
militanlarının yıkıcı ve bölücü faaliyetleri de
vam etmektedir. Takdir ve şükranla kaydetti
ğimiz sıkıyönetim uygulama ve tedbirleri ile,
sinmiş gibi görünen ihtilâlci mihrakların tecrü
be kazanarak tedhiş ve anarşi hareketlerine da
ha şiddetle ve değişik usullerle başlayabilecek
lerini unutmamak lâzımdır.
Türkiye bugün, sokaktan üniversiteye, köy
den Devletin teşriî ve idarî kademelerine, mey
danlardan evlere kadar yıkıcı solun tehdit ve
tahrik edici, parçalayıcı gayret ve faaliyetleri
ile karşı karşıyadır.
Türkiye her gün biraz daha ağırlaşan siyasî,
iktisadî ve moral bir çözülmenin liiçine sürük
lenmek istenmektedir, ilmî ve köklü tedbirler
alınmazsa bu durum kısa zamanda çöküntü ha
line gelebilir ve ondan sonra alınacak tedbirler
de faydasız kalır.
Türkiye'deki komünist teşkilâtının dış mem
leketlerdeki irtibatlarının ve elebaşılarının tes
pit ve yakalanabilmesi bakımından, milletler
arası hukuk ve anlaşma esasları dâhilinde ya
bancı güvenlik servisleri ile ciddî işbirliğinin
yapılması lüzumuna kaaniyiz. isveç'ten Ürdün'e
kadar, Türk Devleti aleyhine kurulmuş olan hiyanet şebekesini parçalamak için Hükümetin ka
rarlı ve ısrarlı gayretler sarf etmesi gerekir.
Devletimize kasteden hain şebekeyi himaye
edenlere, mukabil, sert tedbirlerle, Türk devle
tinin kudretini mutlaka göstermek icabeder.
Bugünkü basından öğrendiğimize göre; Hü
kümetlimizin Doğu Almanya Demokratik Cum
huriyetini resmen tanımak hususunda bir ça
lışma içinde olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye'
den kaçan kızıl anarşistlerin barındığı, işçileri
mizin ve talebelerimizin üzerindeki komünist
propagandanın idare merkezi ve anarşik eylem
lerin plân karargâhı halinde bulunan Doğu Al
manya ile diplomatik ilişkiler, ancak bu ülke
Türkiye aleyhindeki yoğun faaliyetini durdur-
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dıığu takdirde kurulmalıdır. Cin Halk Cumhu
riyetini tanımaktaki aceleciliğin, bu sefer tekra
rından kaçındarak millî menfaatlerimizin en üs
tün şekilde korunmasını ümidetmek isteriz.
Değerli senatörler, değerli milletvekilleri;
bir kere daha ifade edelim ki, hukukun üstün
lüğünü ve Anayasayı rehber edinmek ve bu su
retle yüce milletimize lâyık olmak esastır. Eko
nomik, malî, idarî ve sosyal tedbirler, siyasî is
tikrar içerisinde değerlendirilir. Siyasî istikrar,
hukukun üstünlüğü ve Anayasanın gerçek hâ
kimiyetiyle kabildir. Komünizmle mücadeledeki
müessir yol da budur. Anayasanın ruh ve mâ
nası ile ve bütün icap ve müesseseleriyle işle
mesi asıldır. Yazılı olmayan kurallar Devlet yö
netimini etkileyemez.
Arkadaşlarım, Parlâmento denilen müesse
senin yetkilerine gölge düşürerek Parlâmento
savunuculuğu yapmak ve demokrasiyi zedeleye
rek demokrasi koruyuculuğunu savunmak he
ves ve mantığının hiçbir kuruluşumuza mal edi
lebileceği inancında değiliz. Asıl mesele demok
rasiyi yine demokrasinin metotlarına sadık ka
larak, yeniden bütün gerekleri ile işletmek ol
duğu için duraklama ve geriye dönüş, ifade
eden gelişmeler üzerinde hassasiyetle durduk.
Ancak bu temel felsefe ve prensiplere inanarak
ve devlet iradesinde onları hâkim kılmak sure
tiyle olağanüstü durumdan kurtulur, normal
durum ve normal idareye geçebilir.
Bu münasebetle (»nemle bir kere daha tek
rarlamak isteriz ki : Demokrasiyi savunan ve
varlıklarını demokrasiye borçlu bâzı makam ve
güçlerimizi demokrasiyi korumak ve geliştir
mek iddiasıyle, Anayasa dışına çıkararak tu
tarsız davranışlar ve çelişkiler girdabına sokma
gayret ve oyunlarına dikkatleri çekmek isteriz.
Bu oyun ve tertiplerdeki hesap, bir yıpratma
savaşıdır. Bu savaşın stratejisi, demokratik cep
hede yer alması esas olan bu güçlerin hukuk
dışındaki isteklere çekilerek yıpratılması ve saf
dışı edilmesidir. Bu neticeden de Devletimizin
başına ne gibi musibetlerin geleceği ve kimlerin
kârlı çıkacağını izah etmeye lüzum yoktur.
D. P. olarak tekraren arz edelim ki. Devleti
mizin demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin düş
manları, milletimizin azim ve kararlılığı saye
sinde saf dışı edilecekler ve kanunlarımız, lıür— 95
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riyetlerimiz ve Cumhuriyetimiz her zaman hâ
kim ve payidar olacaktır.
Sıkıyönetim tasarruf ve kararlarının sıkıyö
netim bölgelerinde aynı âdil ve eşit ölçüler içe
risinde ve birbirine uygun düşecek tarzda tat
bik edilmesini lüzumlu görüyor ve temenni edi
yoruz.
Sıkıyönetim yetkileri ve kanunlar dâhilinde
alınan karar ve uygulamalar esaslı bilgi ve tet
kiklere istinadetmelidir. Karar merciinin özelliği
itibariyle kamuoyunda kesinlik ve kararlılığın
ifadesi olarak değerlendirilen karar ve uygula
malardan vazgeçilebileceği intibaının yaratılma
ması lâzımdır. Tutarsız ve çelişkili uygulama,
kararları alabilme intibaının yaratılması hali
nin sıkıyönetim makamlarını yıpratacağı ve
kendilerine beslenen itimat, güveni sarsabileceği
hususuna da önemle dikkatleri çekmek isteriz.
1.97') yılı bir seçim yılıdır. Bu yıl içinde ma
hallî ve genel seçimler yapılacaktır. Bu seçim
ler ise, şartlar ne olursa olsun yapılmalıdır. Se
çim yapılması gereken bir zamanda siyasî parti
faaliyetlerinin kısıtlanmış olmasını uygun bul
muyoruz. Sıkıyönetim, diğer dernek, ve teşek
küllere uyguladığı kısıtlamaları siyasî partiler
için tatbik etmemelidir. Bu konuda şimdiye ka
dar yapılan tatbikattan vazgeçilmelidir. Hükü
metin, önemle üzerinde durduğumuz bu hususu
sağlamasını temenni ediyoruz.
Sözlerimize son verirken şu hususu da işaret
etmek ihtiyacını duyuyoruz : Bizim Devletimi
zin bekası ve huzuru bakımında ortaya koydu
ğumuz tenkit ve şikâyetler esasen Hükümetin
de üzerinde durduğu ve şikâyetçi olduğu mese
lelerdir. Biz tenkidlerimizi, Hükümetin bu me
seleleri ele alış ve değerlendirme tarzındaki te
nakuzlardan ve hatalardan kurtulması için müs
pet bir hizmet düşüncesiyle yapıyoruz. Hükü
metin bunlara öfkelenmemesini ve alınganlık
göstermemesini rica ederiz.
Memleketimizin içinde bulunduğu bu güç.
devrede millî bütünlük ve beraberlikten yana
olanların metotlarını, gayelerini ve gayretlerini
birleştirmeleri tek çıkar yoldur. Hükümetin, bu
birleştirici çalışmalarda ve mücadelenin bir or
tak cephe anlayışı içinde yürütülmesi hususun
da gayret göstermesini temenni ediyoruz.
Değerli senatör ve milletvekili arkadaşla
rını; son olarak şunları arz ediyorum : Demok-
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ratik Parti Grubu Hükümetin teklifine olumlu
oy kullanacaktır.
Yüce Heyetinizi Demokratik Parti Grubu
olarak hürmetle, şükranla selâmlar, saygılarımı
arz ederim. (D. P. sıralarından, alkışlar.)
BASILAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu adı
na Sayın İlhami Sancar, buyurunuz efendim.
C. P. GRUBU ADINA İLHAMI SANCAR
(İstanbul) — Saym Başkan, sayın milletvekil
leri ;
Sıkıyönetimin 11 nci defa uzatılmasıyle 'il
gili Anayasanın 124 ncü maddesine dayalı Hü
kümet teklifinin gerekçesini dinlediğimiz gibi,
olaylar ve sonuçları uzun zamandır bizzat mü
şahedelerimizle de tespit etmiş bulunuyoruz.
Bu defaki teklifte 2 ilimizin sıkıyönetimin
sınırları dışında tutulması isabetli ve gelecek
için ümit verici bir karardır. Bunu memnuni
yetle karşıladığımızı işaret etmek isterim.
örfî idarenin varlığı ve uzatılmasıyle ilgili
gerekçeler üzerinde tartışmaların daha sınırlı
ve mâkul bir istikamet aldığını, sürekli olarak
yapılan brifinglere borçlu olduğumuz kanısın
dayım. Bu sahada halka daha fazla inilerek ay
dınlatılmasında fayda olduğu lüzumuna inanı
yoruz. Açıklık hem müşterek inanç yaratıyor,
hem fısıltı yoluyla işleyen fitne ve fesat kay
naklarını kurutuyor.
Sayın milletvekilleri, demokrasi her türlü
aşırı cereyanların daimî saldırısıyle karşı karşı
ya bulunan bir rejimdir. Bilhassa az gelişmiş ve
gelişmekte olan cemiyetlerde tarih ve geçirdi
ğimiz bir yıllık tecrübeler gösteriyor ki, demok
ratik rejimler sağdan faşizm, soldan komünizm
gibi tahripkâr düşmanlar arasındadır.
Cemiyeti mihverinden çıkarmak, özgürlük
leri kaldırıp tahakkümlerini sürdürmek gibi
insan haysiyetiyle bağdaşmaz bir yolun başlan
gıcında beraberdirler, sonunda ayrı olurlar.
Bunlara karşı sosyal reformlara girerek tehli
keyi bertaraf etmek varken, egoist bir düşünce
ile aksi yolu tutmaları felâketlerin başlangıcı
oluyor. Şimdi yurdumuz da bu tehlikeleri ya
şamaktadır. Örfî idare, bu sapık, zararlı düşü
nüş ve aksiyon sahiplerini kanun yoluyla ber
taraf edecek olan bir Anayasa müessesesidir.
Bunun lüzumuna hep birlikte karar verdik, tem
ditleri hep birlikte yaptık; ilk günden bugüne
değişen hiç bir şey olmadığına göre tekrar tem
didinde isabet olduğu muhakkaktır.
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Kısaca bu tehlikeli ve zıt görüşleri telif eden1er, hürriyetlerini ve varlıklarını muhafaza ettikleri gibi zaman içinde antidemokratik ve
antisıosyal müesseseleri tasfiye ederek bunların
yerlerine sosyal ve demokratik müesseseleri yer
leştirerek insan haysiyetine yaraşır bir düzen,
emniyet ve huzur ancak böyle sağlanabilir.
Siyaset adamlarımız bu tarihî hakikatlerden
ve 1961 Anayasası ilkelerinden sanki habersizlermiş gibi Türkiye'mizi 12 Mart öncesindeki
karanlık bir sorumsuzluk uçurumuna getirmiş1er, Silâhlı Kuvvetlerimizin müdahalesini de
zorunlu kılmışlardır. Bu müdahale ile millî
güvenliğimiz, millî bütünlüğümüz ve deımokratiik rejimimiz kurtulmuş bulunuyor. Şimdi tek
dikkat edeceğimiz nokta bu sahada yapılacak
işbirliğinin dozunu ve dengesini ihtiyaç ve za
ruretler hududu içinde tâyin edebilmek ve uy
gulayabilmektir. Buna rağmen 12 Mart'ı takibeden günlerden bugüne kadar işaret ettiğim
basiret yoluna lâyık olduğu ehemmiyetin verilmediği ve dikkatin gösterilmediği de ortadadır.
Bakıyorsunuz 12 Mart öncesi iktidarı elan ira
desini Devlet iradesi haline getirmeye uğraşır
ken, ondan sonra gelen kendini ımuhtemel ikti
dar partisi gören bir diğer siyasî partide de oto
riter, olagarşik bir taazzuvun geliştirildiğini
görüyoruz. Bunların karşısında uzun yılların
mücadelesi sonucu siyasî haklarına kavuşan par
tili partisiz halk yığınlarının siyasî hayata ve
kararlara katılma müşkilât ve iştahsızlığı yanmda yavaş yavaş siyasetten uzaklaştırıldıkları
müşahede ediliyor. Halbuki demokrasinin bir
tarifi de; halkın siyasî kararlara katılması, gerçekleşfcirilmesini desteklemesi ve denetlemesidir.
Bugün yaşanılan gerçekler aksi istikamette geliştirilmeyc zorlandıkça demokratik düzen bugünkü muhtevasını da yavaş yavaş kaybedecek,
kuru bir şekil ve nihayet hürriyetlerden yoksun,
mahdut iradelere bağlı otoriter, oligarşik bir
iradeye müncer olacaktır. Bu tehlikeli yoldan
cemiyetimizi kurtaracak olanların başında her
kesimin liderleri gelmektedir. Ne acıdır ki,
Türkiye'miz bugün bu çapta liderlerin yetersizligi sonucu bu noktaya gelmiş bulunmaktadır.

I
Bize göre demokratik karar mekanizmasının
I ön şartı, partilerin lider kadrosunun temel si| yasî görüşleri ve belirli siyasî münasebetlerdeki
1 tutumları konusunda, kendi aralarında bir uz96

-

T. B. M. M.

B : 3

laşmanm olması zorunluğunu kabul etmelerine
bağlıdır. Son günlerin tecrübesi, bu yolda ça
lışmaların verimli olacağını ümit ettirmektedir.
Her yönetici kadro, parti tabanındaki üye
den, en önemli rolleri taşıyan üyelere kadar
herkeste bu uzlaşmayı yaratmak zorundadır.
Bir diğer yandan, uzun zamandan beri bütün
şikâyetlerin hedefi Anayasa ve Anayasal ku
rumlardır. Bunlar suçlana suçlana itibarları
sarsılmış, Devlet nizamındaki
nıücssiriyeti
za'fa uğramıştır. Bunun yanında bir de sürek
li olarak dikkatimizi çeken, yürütme organının,
yasama organına nazaran üstünlüğü iddiasıdır.
Şikâyet konusu işlerden pek çoğunun sebebi
buraya bağlanmaktadır. Bu görüş de kanaati
mizce yanlıştır.
Bugünün demokrasilerinde görülür ki, yü-"
rütme organları büyük bir kuvvettir. Kanun
ları kabul eden Parlâmento olmakla beraber, on
ları hazırlayan ve Parlâmentoya kaim] ettiren
yürütme organıdır. Bu organ, fiilen ellerinde
olan bu esaslı değişiklikten tegafül etmektedir.
Yürütme oganmın kanun tekn'iğindeki rolünün
gittikçe' ehemmiyet kesbettiğini bugün yaşıyor ve
görüyoruz. Bu ehemmiyet bazen son dereceyi
buluyor. Hele Kanun Kuvvetinde Kararname
çıkarma yetkisini alan bir icra organının, ken
disini, Parlâmento karşısında eli - kolu bağlı
imiş gibi mazur göstermeğe hakkı olamaz.
Türkiye'mizde hukuk, siyasî hayatın akıcılı
ğını, sosyal ihtiyaçların zaruret ve tazyikini sü
ratle izleyemiyor. Bugünkü teknik ilerleme ça
ğında ise, büsbütün geri kaldığını görüyoruz.
Hayatın akışına yeni şekiller yaratarak katıla
cağına, eski kalıplara, yeni müesseseleri uydur
mak çabasından ve ısrarından fiilî - hukukî iki
lik doğuyor, bunun sonucu huzursuzluk ve anar
şi oluyor.
Sayın milletvekilleri, sıkıyönetimden bahse
derken, onunla yakından ilgili olan bir konuya
•da temas etmek isteriz. Bu da, asker ve siya
set ilişkileridir. Geçen defa da işaıret ettiğimiz
gilbi, tabiattı icabı siyaset adamı konuşur, asker
ise susar. Konuşmak, susmaktan zordur. Konuş
ma imtiyaızı da sınırı aşıma, mukabele imikânı
olım&yan kimseye karşı konuşma demek değil
dir. Yukarııda da işaret ettiğim gribi, bu ilişki
lerin en hassas noktası bu dengeyi bozmamak
tır. Bir sayın lider, bir taraftan «Türkiye'yi ida— 97
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re eıdemiyoruz... Millet - Ordu münasebetini ye
den tanzime çalışıyoruz.» Bir başka günkü be
yanatında da, «De-mokraısiiye ka'sıted enleri e yol
culuk yapılamaz. Ordunun siyasetten çekilımesi
günün meselesidir.» diye yaptığı konuşmalarda
bir berraklık görmek, bir samimiyet gömmek
mümkün müdür? Acı da olsa, bazı hakikatları
bilmemizde fayda vaırdır. Asikerin politikada
söz sahibi olması veya politikacının, yani siyasî
iktidarın askerle işbirliği yapması, her devir ve
rejimde çeşitli şekil ve seviyelerde olmaiktadır.
Yani bunu toplumun sıeviyesine, Devletin yapı
sına, rejimin karakterine, geleneklere ve daha
birçok faktörlere dayalı olarak meydana gelen
tarihî bir vakıa olarak görüyoruz. Çünkü asfker - siyaset münasebetinin temelinlde millî gü
venlik politikasının,
yani millî menfaatlerin
korunup devam ettirilmesi gibi hayatî bir prob
lem yatma'Madır. Hele bizdeki olanlarda bu iliş
kilerin bir iktidarı, yani siyasî iktidarı hedef
almadığını görünce, örfî idare lüzumunu gerek
tiren sebepler çerçevesi içinde tutup bu konu
yu tartışıma dışında bırakmakta umulmayacak
kadar büyülk faydala.r olduğu
inancındayım.
Bu kürsülerden çok güzel sözler söylenmiştir,
ama daima zabıtlarda kalmış, zihinlerde yer eitmemiştir.
Bir misal arzedeyim : 1971 malî yılı Şubat
ayında Bütçe müzakerelerinde, Cuımıhurbaşlkanlığı Bütçesi konuşmalarımın sonunda, o günün
siyasî manzarasını işaretten sonra, başta Ana
yasa ol'maik üz'ere kanunların tatbik edilemeyi
şinin hiç bir mazereti olamayacağını kaydetmiş
ve cümleyi şöyle bitirmiştim : «Kötü kanunlar
dürüst, akıllı, âdil Devlet adamları elinde en
iyi neticeyi verir. Buna mukabil en iyi kanun
lar da, elverişsiz Devlet adamları elinde en kö
tü neticeyi verirler. Hattâ bu türlü siyastet adam
larının iktidarlarına da son verirler.» Şimdi de
12 Martla sabit olan bu kanaatimi muhafaza
ederek te'krarmda fayda görmekteyim.
Biz Cumhuriyetçi Parti olaraık örfî idarenin
uzatılmasına dair olan Hükümet teklifine olum
lu oy kullanacağız. Temennimiz, bu hallin bir an
evvel sona ermesidir.
Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (OP sıralarınıdan alkışlar)
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adma sa
yın Orhan Kürümoğlu, buyurunuz efendim.
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ADALET TAKTİSİ ADINA ORMAN Klîanlayışın, memleket sevgisi, vatan bütünlüğü
RÜMOflLU (Ç. Senatosu Bitlis (İyesi) — Sayın
ve millet selametinin tecavüzlerden korunması
.Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin muh
uğruna, vaki olduğunun 'bilinmesi iâzınıdır.
terem üyeleri;
M'ulıteıresm. Üyeler;
11 ilde uygulana gelen Sıkıyönetimin 9 ilde
Anayasamız insan haklarına dayalı, Demok
iki ay da!ha uzatılması hakkındaki Hükümet
ratik hukulk devleti ilkesini temel ilke olarak
teklifi üzerinde Adalet Partisi müşte>rek grup
almış v!e bu istikamette bir devlet şekli ortaya
larının görüşlerini ifade etmeye çalışacağım.
koymuştur.
1961 Anayasaisı Devlet içerisinde bir çok ye
İnsan haklarının,
demokratik devi eltin ve
ni ve. Özerk müessese kurmuş, bu suretle dev
hukukun olımadığı yerde hiç bir değerin olma
leti tok otoritenin emrine talbi 'kılıma m ıştır.
yacağına, kaniiz. İnancımızın tahakkuku için
Bu müeıSseselierin bir ahenk içerisinde işle
hu ilkelere dayalı Devletimizi her türlü tecavüz
tmesi mümkün olduğu nisbette Devlet nizamım
den korumak mechuriyetlndeyiz.
korumak mümkündür. Uzun süre bu ahenk sağ
Anayasada mevcut boşlukların dokiurulnıala nam adı ğı, her müessese tek gayeye yönclme•sını, hak suiistimallerine yol açan hususların
ıdiğıi için siyaısî iktidarı temsil eden Hükûmetlerdüzeltilmesini ve ıbir müeyyideye Ihağtanmasını
itleıı her şeyi yapma. kudıietinde olmasını bekle
evvelden beri zarurî görmekteyiz.
mek mümkün olanvaımışitır.
Devletin bekası münakaşa edilirken, politik
u\nayaıs.amiiza. »'öre TI ülkün neti erin yetkisi yok- eekişmıetere girmekte mâna, ve fayda gönmüyo• tın*. Satlece görevi vardır. Buna rağmen Devlet ruz. Önce Devleti badireden kurtarmak, sonra
otoritesini yürütme durumunda görüldüğü iein.
mevcut hujk.uk düzenimiz içerisinde aşırı tlavradevamlı olarak tenkitlere, maruz kalmıştır.
ni'şllara. girmedetn fikrî mücadleleımizi yapmak
12 Mart'ı talk ip elden ilik ay içerisinde meıvdurumundayız. Bunu sağlamak üzere Anayasada
eııt Anayasa, ile memleketin idare edileıbllıeceğiyapılmış olan değişikliklere ilâveten daha bâzı
•ui gayet rahatlıkla, ifade etlen Sayın Erim çok
ti us uslarda düzenlemelere
ihltiyae bulunduğu
kısa, bir süre sonra Hükümeti yetkili kıtalbilmek
kaiminizi muhafaza ediyoruz.
arzusu ile Anayasa değişikliği lüzumunu hisTemel hak ve hürriyetlerin, özüne dokunıma«ederek pa it ânı en toya m üea eaat za r u retimde dan, görev beklediğimiz Hükümetleri bâzı yet
'kalmıştı r.
kilerle donatmanın, Devleti işler hale getirme
Adalet Partisi iktidarı zamanımda Anayaısanin zaruretini kaıbul etmekteyiz.
ıtla. değişiklik yapılmaısı fikri ifade edildiği zaBatı dünyası, Türkiye'deki demokratik re
nııau, Anayasanın dokunulmaz olduğunu savu
jimden yana endişeJdledir. Bu endişeleri bertaraf
nanların 48 maıddede yapılan değişikliğe rıza
edecek olan sonuca bir an evvel ulaşmalıyız. Bu
'gösterdiklerine, şahit olduk.
maksatla sıkıyönetim idarelerinin, partilerüstü
Bunu yadı riga miyoruz. I)eğinik 1 iki e r isabetli
Hüküm eti erin görevlerini biran evvel bitirme
olmuştur. Lüzumlu itli, geç de olsa bâzı (;evre
lerine yardumeı oltmallry iz.
lerin bu konudaki israilarından vazgeçilmiş oll
nıasmı m)e'mle ket yararına bit' davranış olarak
Türkiye'de parlâmento vardır. Siyasi Parti
değerle'nıdiriyoruz.
ler varıdır ve parlâmentoda temsil edilmektedir
ler. Kendilerine, göre «iyasî ve iktisadî ıbâzı fi
Bu davranışın zamanın Hükümetlerinin 'gokirleri
temsil ederler. Fakat, bunların yanında,
rüşündeki isahetin bir teyidi olması bakımından
Anayasada yeri olmayan bâzı 'müesseseler de
değeri büyüktür, Ümidederiz ki, hangi siyasî te
vardır ki, bunlar Anayaısaya tam uygun bir ida
şekkül iktidarda bulunuma, bulunsun Anayasa
re tarzının mevcut olduğu noktasındaki tered
değişikliğinde ve 12 M art'tan bu yana alman
dütlerin menşei 'olmaktadır. Objektif t'edlıirleribazı tedbirlerde teızahür eden fikir birliğinin
le Anayasayı tam uygulanma zeıminind hazırladevam etmesi sağlanarak bundan sonraki dö
nemlerde memleketin bir daha badirelere sü ımalıyız.
ıSıkıyönetim idarelerinin ismine uygun bir
rüklen mesi ön!emmiş .olur.
•(i rupi anımızın kenıdisi dışında ve kendisine idare şekli olduğu malûmdur. Fakat Anayasa
ya uygun ve kanunlarla yetkisi tayin edilmiş
rağmen, kurulan, hükümetlere karşı güsiteitliği
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bir idaredir. Yurdumuzdaki fevkalade şartla
nıl bir icabı olduğunda kimsenin tereddüdü ol
mamalıdır. Ancak, memleket selâmeti, vatan
bütünlüğü gibi önemli bir konuda, uygulanmak
ta olduğu şüphe götürmeyen bu idarenin, bu
gayeye hizmet ettiği nispette devamında fay
da görürüz. Temel hak ve hürriyetleri zedclecek istikametteki bir uygulama hiçbir zaman
tecviz edebileceğimiz uygulama olamaz. Su ka
dar ki, kendi haklarını istimal ederken, başka
larının haklarına tecavüz eden suiistimaller va
ki obuasın.
'Kendisine herhangi bi" idare, şeklini gaye
edinen kişi veya zümrelerin bu gayeye ulaşmak
için anarşi ve başkalarının haklarını çiğneyen
davranış şeklini seçmelerini bir hukuk devleti
anlayışı ile ve Anayasamızla bağdaştıramamaktayız. Hukuk devletini büKin müesseseleriyle
tek hedefe yönelmiş olarak çalışır hale getirin
ceye kadar sıkıyönetim idarelerinden istifade
gereğini kabul etmek zaruretindeyi/.
'Muhterem üyeler;
Konuşmamın bu böiümünde önemli bir konu
ya da temas mecburiyetini duynıaktajnm.
'Bir süreden -beri yabancı basında yer alan
ve Avrupa konseyinde de sözü edilen işkence
iddialarının dikkatle, itina ile üzerinde durmak
gerekir.
Yukarda da ifade ettiğimiz gibi, Adalet Par
tisi kişi hakları üzerinde çok titizdir. Fakat,
gerçeğe istinadetmeyen ve bir maksadı mah
susu istihdaf eden iddialar karşısında Devletin
Güvenlik Kuvvetlerine leke sürülmesine karşı
çıkmayı da görev sayıyoruz.
Avrupa Konseyi olsun, yabancı basında ol
sun işkence iddialarına karşı Hükümet temsilci
lerinin gerekli itinayı gösteremedikleri kanaa
tindeyiz.
Yabancı basına haberlerin ne suretle akta
rıldığı, komünist ana»şistlerin 1905 yılından
beri hangi ilkelerle yetiştirilip sevk edildikleri
ni iyi bilmeyenler, ta idariyle işkence iddiaları
karşısında dehşete kapılabilirler.
İmkânlarımızı kullanarak bu konuya eğildik.
sıkıyönetim mahkemelerinde ortaya atılan ve
sıkıyönetim makamlarına intikal ettirilen bü
tün iddiaların tevsikini sağlamak bakımın
dan, iddia sahiplerinin yetkili sıhhî kurullara
dahi bulunamadığının tespit edildiğini gördük.
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Şimdi, bu işkence iddialarının yabancı ba
sına nasıl intikal ettirildiğinin ve kimler tara
fından tahrik olunduğunun belgelerine temas
edeceğim.
•Brüksel'de faaliyet gösteren «Demokratik
Hukukçular Beynelmilel Derneği» adlı teşek
kül, .Madam Madelcine Laue Yeron'u 16 - 21
Kasım 1971 tarihinde Türkiye'de incelemeler
yapmak üzere göndermiştir. Paris Barosuna ka
yıtlı avukat olan bu bayanın, inceleme sonun
da verdiği rapor, tamamen Türkiye aleyhine
tanzim edilmiştir. Lc Monde Gazetesi yayınla
rına kaynak olmuştur Bu avukat Türkiye'de,
Paris'teki solcu ajanlar tarafından yardım gö
rerek gönderilmiştir. Yurdumuza gelişi, memle
ketimizdeki solcu ajanlarla bildirilmiştir. Bu
nun yazılı belgeleri elimizde mevcuttur.
Paris'ten Türkiye'deki solcu ajana yazılan
mektupta, şöyle denmektedir: «Lmin'in haberi
var. Kendinizi ve onu (Yani madamı) tehlike
ye atmadan yardım edin. Çok önemli, gerekli
malzemeyi sağlayın, ilkteki mektubu da ulaş
tırın ona. Tok dikkatli olun. Elçiliğin, dolayısiyle oradakilerin haberi vardır.»
Mektup devam ediyor ve bir yerinde «Siyasî
olarak, da yararlanmanın yollarını arayın bu
(davda» sözleri ile niyet açıkça ifade edilmekte
dir.
Paris'te beynelmilel komünizme kendisini
vermiş bulunan, Türk demekten hicap duydu
ğumuz kimseler vardır. Bunların başında Abidin Dino adında müseccel bir komünistin bu
lunduğu hakkında da bilgimiz vardır.
Le -Monde Gazetesindeki yayınlar bu şahıs
ve arkadaşları tarafından yaptırılmaktadır. Bu
kişinin Paris BüyükcJçiliğimizi de zaman za
man ziyaret ettiği hususunda bize bilgiler in
tikal ettirilmiştir. Dışişleri Bakanlığımızın bil
hassa dikkatini çekeriz.
İşkence edebiyatına vasıta olan bir diğer te
şekkül de, Londra'da, merkezi bulunan «Asmesty
International» adlı cemiyettir. Bu teşekkül yur
dumuza temsilciler göndermiş ve maalesef Hü
kümetin isabetsiz bir davranışı ile Sağmalcılar
Kapalı Cezaevinde -îti yıla hükümlü İlkay De
mir ve diğer bâzı anarşistler ile görüştürülmüş
tür.
Hükümlü İlkay Demir'in beyanları Londra
basınında gayriinsanî olaydır ve işkence hikâ-
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yesi şeklinde yayınlanmıştır. Komünist ilkele
rine göre yetiştirilmiş ve 36 yıla hükümlü bir
kişiyi cezaevinde yabancılarla görüştürmenin
ne kadar isabetsiz, ziyaretçilerin ne kadar mak
satlı olduklarını gösterir. Niye başka bir şahıs
ziyaret edilmiyor da, tahaisen Londra'dan İstanlbuFa kadar gelip bu şahıs ziyaret ediliyor
ve basma konu oluyor? İzahını Yüce Heyetini
zin takdirlerine sunarım.
«Victor Serge'in Militana Notlar» adlı kita
bında, komünist anarşistlerin nasıl hareket ede
cekleri, nasıl iftira kampanyası yürütecekleri
detayına kadar ilkeler halinde belirtilmiştir.
Keza, 19 Ocak 1905 tarihli Lenin'in mektubun
da güvenlik kuvvetlerinden yargıçlara kadar
ne suretle tecavüzde bulunulacağı gösterilmiş
tir.
Demokratik hür ülkelerde bulunan ve yu
karıda sözü geçen teşekküllerle yayın organ
larının kime ve nıe suretle hizımet ettiklerinin
öneımli bir belgesini daha bilgilerinize sunmak
isterim.
'Kasım ayındaki bir yayınında Bizim Rad
yo'da Le Monde Gazetesi" ile Amnesty Inter
nationale teşkilâtının yayınlarının özeti veril
dikten sonra Spiker diyor ki;
«iSa'yın dinleyiciler, şimdi konu ile ilgili bir
kısa yorum sunuyorum.
(Sayın dinleyiciler, haberi işittiniz, haberi ya
yınlayan Fransa'nın en ağırbaşlı gazetesi Le
Monde, Amnesty Internationale ise kapitalist
ülkelerden İnlgiltere, Fransa, Batı Almanya ve
Birleşik Amerika'nın en tanınmış hukukçu ve
düşünürlerinden kurulu bir örgüt. Bu örgütün
tanınmış hukukçuları uzun süre incelemeden
sonra Türkiye'de özellikle sıkıyönetim devrin
de tutuklananlara ağır ve yüz kızartıcı Nazi
Cellâtlarına yakışan işkenceler yapıldığını tes
pit etmişlerdir.»
Bunları Bizim Radyo söylüyor.
Komünistlerin bir yayın organı olan Bizim
Radyio'nun bu neşriyatını da
takdirlerinize
sunarım.
Görülmektedir ki, tertiplere âlet ve vasıta
olan dış teşekküller ve basın, insan halklarına
saygılı rejimlerdin düşmanı komlinıistlere nasıl
malzeme hazırlamışlardır.
Türkiye Demokratik Hür Cumihuriyetini ko
münizme karşı savunma ve muhafaza mücadele
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sini verinken Güvenlik Kuvvetleri ile yargı or
ganlarının dışarıdan yönetilen bir taarruza uğ
radıkları açıklıkla anlaşılmaktadır.
Bunun maksadı Güvenlik kuvvetleri ile
yargı organını tereddüde sevkederek sürat ve
hareket kaıabiliyetini bertaraf etmektir. Bu seıbeple iç ve dış hiçbir tesire kapılmadan rejimi
koruma ve Devletilmizi selâmete ulaştırma yö
nünde hizmete devam etmelerini bütün ilgililere
duyurmak isteriz.
111 ilimizde uzun zamandan beri uygulan
makta olan sıkıyönetimi bugüne kadar fert hu
kukuna saygılı, cemiyet nizamına aykırı davra
nışlara karşı müessir tedbirler alan, vatan ve
millet bütünlüğüne kasteden anarşi yuvalarına
isabetle müdahale eden, kanunları uygulamak
ta büyük titizlik göstererek hakkı kabul edip,
zorbalığı hukuk içerisinde önlemeye çalışan bir
uygulama halinde mütalâa etmekteyiz. Bu yön
leri lile sıkıyönetim idarelerine güvenimiz (de
vam etmektedir.
Muhterem üyeler, dün ve bugün milletçe
büyük sıkıntısını çektiğimiz konulardan birisi
de Fısıltı Gazetesi yoluyle memlekette değer ha
line gelmiş kişi, müessese ve inançları yok et
me, gözden düşürme çabalarıdır.
Anarşi değer tanımaz. Halkın iyiniyetinden
yararlanarak kendi gayesinin tahakkukuna ça
lışır. İmkân bulduğu her vasıtadan istifade yo
lu onun için mubahtır. Bu sebeple herhangi bir
konuda kendisine fikir empoze etmek isteyen
lere karşı uyanık olmak, çıkarılan şayiaları akıl
ve mantık süzgecinden geçirip değerlendirmek.
delilimi aramak her yurttaşımız için bir mem
leket görevi haline gelmiştir.
Türk toplumu millet olma vasfını binlerce
yıldan beri muhafaza edebilmiş ise, sejbebini
ferdin, aile ve cemiyette teessüs etmiş değerlere
saygılı olmasında, Devlet mizanıma, başkasının
hukukuna azamî ölçülerde riayetkar olmasında
aramak gerekir.
Bugün toplumumuzu bu değerlerden yok
sun, örf ve âdetini terketmiş, dinî inançları za
yıf, hattâ olmayan, millî vasıflarını kaybetmiş
bir yığın haline getirip Devletimizi ylkma yo
lunda olanlara karşı müessir çarelerden birisi
de yönetenlere karşı güven beslemektir.
iSon yıllarda Devleti itibarsız kılmak, bu
yoldan da yönetenlere karşı güvensizlik yarat-
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mak, anarşinin en çak üzerinde durduğu usul
lerden birisi olmuştur. Zaman zaman buna alet
olan zümreler de görülmüştür. Umidederiz ki,
bugün artık bütün çıplaklığı ile ortaya çıkan
hangi hedefe yönelmiş olduğu kesinlikle anla
şılan bu nevi davranış ve usullere halkımız aldanmayaeaktır. Bunu Türk Milletinin bugüne
kadar teşhiste şaşmayan sayduyusundan bek
lemekteyiz.
Hâdiseler ve anarşinin gerçek yüzü açıklıkla
ortada iken, başka istikametlere sapmadan der
din tedavisine cesaretle ve bütün gücümüzle gi
rilmek zaruretandeyiz.
Kanaatimizce artık teşhis edilecek hastalık
kalmamıştır. Bu sebeple tedavide basiretli olmalk durumundayız. Hâlâ anarşinin önlenmesi
için reformlann yapılmasını şart görenler ola
bilir; falkat iyice bilinmelidir ki, anarşinin is
tediği ne reform, ne de iktisaden kalkınmadır.
Devlete, rejime, memleket bütünlüğüne ha
lel vermeyen, insan haklarına saygılı her yenili
ğe halkın içerisinden gelmiş gerçek halk temsil
cileri olarak inandığımız prensiplere uygunluğu
ve halk yararına olduğu nispette taraftarız.
Reform tâbiri komünist
ideolojilere göre
mevcut düzen yerine kendi kafalarındaki siste
min ikamesi anlamında kullanılmaktadır. Dik
katleri bu noktaya çekerek reform tasarılarını
bu fikrin ışığında titiz bir incelemeye tabi tut
mak, lüzumlu görülen noktalarda düzeltmeler
yapmak mecburiyetinde olduğumuz kanısında
yız.
Ayrıca reformu devletçilik anlamında da
görmüyoruz. Anayasa teminatı altında olan özel
teşebbüs ve özel mülkiyet haklarına zarar ver
meyen yenileşmeler olarak düşünüyoruz.
Aşın solun, ileride, reformlar sabote ediliyor
'iddiaları ile karşılaşmak durumunda olacağı
mızdan,* yapılacak bu nevi yaygaralara direnebilmek mecburiyetini duymaktayız.
Muhterem üyeler, son günlerde başka bir
anlayışla spekülâsyon konusu, yapılmak istenen
bir hususa daha bu vesile ile temas etmek iste
riz.
Cumhurbaşkanlığı seçimli üzeninde bir kısım
basında ve kulaktan kulağa çeşitli rivayetler
ileri sürülmekte ve bu yoldan da Parlâmento
mun itibarına gölge düşürmek isteyenler ol
maktadır.
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Parlâmaınter idarelerin fazileti hür iradıe
izharı suretiyle en 'doğruyu bulmak hususunda
illeri sistem loıluşundadır. Parlâmıentoya inanç
"besleyenler, demokrasiden yana olanlar bu me
selede de mutlaka Parlâmientonuın en isabetli
olan hareket tarzını benimseyeceğine güven
melidirler.
İki yıla yaklaşan zamandan beni Paırtilerüstü hükümetler, Paıiâmıerit'o içerisinde siahüp
bulunmak: zaruretinde kalmışlardır. Bu arada
dört (defa Hükümet buhranı olmuş ve her de
fasında Parlâmentodaki siyasî parti grupları
nın (anlayışla hareket etmesi sonucu buhran
giderilebilmiştir. Bıu Ikonüda yine <en ağır yük
Adalet Partisi gruplarının sırtında olmuştur.
Adalet Partıisii grupları şayet bu anlayışlı tu
tumla hareket etmiş olmasalardı, hiç bir Hükümjeti normal hukuk 'kaideleri içerisinde ayakta
tu'tlmıak mümkün olamazdı. Bugüne 'kadar bu
basiretli davranıışı sırf 'üiemlelket menfaatimi
gözeterek göstermiş bulunmaktayız.
Anayasamızın kabul ettiği siyasî partiler de
mokrasisinin gayesi iktidara sahip bulmak ve
bu suretle muayyen bir fikrin ve siyasî görüşün
temsilini iktidar yolu ile sağlamaktır. Partilerüstü hükümetlerin herhangi bir istikametteki
iktisadî veya siyasî görüşü temsili ettiği söyle
nemez. Bu durumun, Parlâmentonun itiba.n
üzerinde bâzı çevrelerin spekülâsyon ya-pmalarına gayet müsait zeımiin sağlamakta olduğu
gözden uzak tutulmamıalidır. Esasen, dış dün
yada 'Türk demokrasisi hakkında beliren tered
dütlerin anaısebebinin bu olduğu kanısındayız.
Muhterem üyeler;
iSıkıyönetimi gerektiren sebeplerin izalesi
liçiln bugüne Ikadar iyi çalışmalar yapıldığı, isa
betli tedbirler alındığı ve müspet sonuçlar el
de 'edillddği İnkâr edilemez. Ancak anarşün'in
yurt dışından idare edildiği' her vesile ile ifa
de edilmektedilr. Bu teşhiste isabet vardır. Bun
ların hepsi mieımnuniyet veıici davranışlardır.
Bütün bu icraata, Sayın Cumhurbaşkanı ve Baş
bakanın, Sukıyönetim komutanlarının Kurban
Bayramı ve Yılbaşı mesaj larmdaki iyimser be
yanlarına rağmen, 'meselenin en önemli yönü
henüz aydınlığa kavuşmamıştır. Kjölkü dışarı
da olan Devlet ve rejim düşmanlarının yurt
içindeki başı veya başlan kimdir?
Bu mıesiele halledilmedikçe, cesaretle ve
mutlaka üzerine gidilmedikçe kökü yurt dışın-
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dachr, anarşiiniu sonu lalmnııştır demekle sonu
ca varılmış olduğuma, (inanmak müımkün değ'ildıir.
Bu defa da Hükümetin. 9 ilkle Sıkıyönetimi
«üresiııihı uzatılması 'talebini: (Be'üki bu sonu
cu elde etmek mümiküu olur ümidi! vio ni'eseleleıi'e bizden daha yaıkı.n okluğu idin zarureti o iti
•iyi görmek 'durumunda bulunduğu kaınaatiyle)
a111 ayışla karşı 11yo ruz.
Sılkıyön»eitiımin. sönümlerden önce dıiğoır diler
de de ılca'lidıınilsnıaısıinııı üsabcfli olacağı ve' bu su
retle tiam bir hürriyet havası li'ee ifisin.de, nor
mal şartlarla seçimlere pintin esinde fayda gürııiiolktıeyiz.
'Sayın. Başkanı muhterem üye!or;
Bu izahlarımızla bir ıuemiekot görevi yap
tığımız inancı içerisinde şimdilik Sıkıyönetimdin
1) idde uzat iknasını Hükümetin gösterdiği lü
zuma. binaen. müspet müfailâa etmekte olduğumuzu. beyan :wlor, Adalet Partisi Müşterek
Grubu adına, Yüce Heyetinize saygılar sunarım.
i Fayı rl ı, •uğur 1 u olsun.
(A. P. sıralarından, alkışlar.)
BAŞKAN — Milî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Turhan Feyzioğlu, buyurunuz efen
dim.
Mi:LLÎ CÜVEN PARTİSİ GRUBU ADİNA
TURHAN UKYZİOOLU (Kayseri) — Türkiye
Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri;
Sıkıyönetimle ilgil bugünkü müzakerelerin
bir ölçüde Avrupa Konseyinde Türkiye aleyhin
de yeni girişimlerin basında yer aldığı bir za
mana raslamasıdır ki, beni huzurunuza çık
maya mecbur 'etmiştir. Bir de sanıyorum yanlış
haber almadı fişek iılk defa olarak bir siyasî
parti grubumuz açıkça YO resmî bir kararla
sıkıyönetimin uzatılması aleyhinde vaziyet al
mış bulunmaktadır. -Bu da şimdiye kadar sıkı
yönetim Ikon usunda yapıl a gelen müzakerelerden
farklı bir 'durumla karşı karşıya olduğumuzu.
bugünkü ımüzakerelerin bir ölçüde özellik taşı
dığını göstermektedir.
Hükümet sıkıyönetimin iki ay daha uzatıl
ın asının. memleketin güvenliği ve Cumhuriyeti
mizi yıkmaya kastedenlere karşı aııücadelenin
başarıyle sonuçlandırılması bakımından zorunlu
olduğu görüşündedir. Son iki ayda ortaya çıkan
yeni örgütleri hepimiz biliyoruz. Yurt dışındaki
merkezlerle ilişkisi açıkça belli olan, günden gü-
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no daha çok bu ilişkileri meydana çıkan, büyük
şehirlerde tutunamayınca kırlara ve yurt sathı
na doğru yayılma eğilimi gösteren, fırsat bul
dukça etkin ayrılıklardan veya, mezhep ayrılık
larından yararlanmak isteyen komünist taktiği
nin icaplarım yerine getirmeye çalıştıkları git
gide su yüzüne çıkan ıbirtakun örgütlenme ve
silâhlanma çabaları hakkında, bildiklerimiz ve
Hükümetin bugün İm kürsüye getirdiği birtakım
resmî bilgiler Grubumuzu şu sonuca götürmek
tedir : Mîllî Güven Partisi (irubu sıkıyönetimin
derhal kaldırılmasını isteyenlerin taıııamıyje yan
lış bir tutum içinde oldukları görüşündedir.
Anayasada, biraz sonra temas 'edeceğim deği
şiklikler yapılmadan sıkıyönetim kaldırıldığı tak
dirde devam eden duruşmaları durduracak, suç
luları şımartacak, yıkıcı faaliyet örgütlerine kar
şı mücadele gücümüzü azaltacak bir adımı so
rumsuzlukla atmamıza imkân yoktur.
Sıkıyönetim elbette birgün kalkacaktır, bu
günün yakın olmasını hepimiz temenni ediyoruz,
fakat sıkıyönetim "kalkmadan önce yapılması ge
reken işler vardır, tamamlanması gereken ted
birler vardır. Tehlike ortadan kalkmadan ve
gerekli tedbirler tamamlanmadan «Derhal sıkı
yönetimi kaldıralım» demek bizce memleket ya
ranım sorumlu bir davranış değildir.
Hükümet bu defa iki ilde sıkıyönetimi kal
dırmak ımümkün okluğu sonucuna varmış ve
bu yolda bir teklifle gelmiştir. .Sıkıyönetim uy
gulanan illerin sayısının O'a indirilmesini olum
lu karşılıyoruz ve bunu normal düzene dönüş
yolunda hayırlı bir başlangıç sayıyor, bunun
böyle olmasını diliyoruz.
Olaylar ve İçişleri Bakanının bugün bu kür
süden vermiş olduğu resmî bilgiler yaranın no
kadar derinlere işlediğimi gösteriyor. Her geçen
gün biraz daha iyi anlaşılıyor ki, yıllarca de
vam eden başıboşluk, yıllarca devam eden gaf
let bu .memlekete çok pahalıya ıma-lolmuştur.
Sayın t (ilişleri Bak" a m irin konuşmasından çıkan
bir sonuç var, bugün 12 Mart'm, sıkıyönetimin
üstünde bunca zaman geçmiş olmasına rağmen
ortaöğretim kurumlarımızda, liselerimizde, or
taokullarımızda yarının tedhişçilerini yetiştire
cek, yarının komünist militanlarını yetiştirecek
birtakımı faaliyetler sürüp gitmektedir. Sayın
İçişleri Bakanı (konuşmasında- bu noktaya par
mak basmış ve yor, okul zikretmemek]o bera-
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ber orta dıareeeK o.kullariımızdaki bâzı pro]>aganda faaliyetlerinin sürdüğünden bahsetmiş
tir. Bu, gelecek için son derecede düşündürücü
dür, bugün için son derece, elem vericidir.
Denebilir ki, 12 Mart'tan önce duru m ne
idi? Devlisler vardı her okul böyleydi, her lise
de bu faaliyetler yapılıyordu, çırılçıplak açık
tan yapılıyordu, ıkorkunç bir hal almıştı bu
faaliyetler. Şimdi çok daha sınırlıdır denebilir;
fakat bu bizim açımızdan, Millî Güven Partisi
Grubu açısından yeterli bir teselli değildir.
Çünkü hâlâ orta dereceli okullarımızda yarın
Türkiye'yi içten yıkmak isteyenlerin yetiştiril
mekte olduğu gerçeği az da olsa, sınırlı da olsa
bugün bir Kakan tarafından bu kürsüye getiril
miştir. Kıınca acıya rağmen, yanlış yollara
sapmış bunca anarşist ve komünistin uğradığı
akıbetin gözler önünde olmasına rağmen, her ay,
bazen her hafta yeni bir fesat örgülünün, silâh
lı bir örgütün ortaya çıkarılması yıllarca devam
eden kışkırtmaların, yıllarca devam eden başı
boşluğun ve gafletin kafalarda ve inançlarda
yaptığı tahribatın derinliğini ortaya koymakta
dır. Ku durumun ortaya çıkardığı gerçekleri
gÖrmemezlikten gelemeyiz.
Öteden beri bu kürsüde tekrarladığımız, sı
kıyönetimle ilgili ilk müzakerelerden beri dai
ma üzerinde durduğumuz bir konuya tekrar de
ğinmek istiyorum. Millî eğitim camiamıza, ilk
okullarımızdan en yüksek dereceli okullarımıza
kadar bütün millî eğitim camiamıza yeniden
Atatürkçü ve milliyetçi ruhu hâkim kılmadan
kurtuluş yoktur, memleketin geleceği buna bağ
lıdır, komünizme karşı, anarşizme karşı müca
delenin başarısı buna bağlıdır.
GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) —
Zatiâliniz de oradaydınız.
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Efen
dim, bir lâkırdı işittim, hemen cevabını vere
yim.
Siyasal Bilgiler Fakültesinde ben dekan ol
duğum sırada tek bir komünist barınmıyordu.
Kir adam vardı: Şadım A ren. Kimler tarafın
dan nasıl himaye edildiğini nasıl korunduğunu
vesikalarla ortaya koyabilirim, Türkiye Komü
nist Partisi üyesi olduğuna dair bilgiler üzerine
benim, dekanlığım zamanında kendisi iktisat
deflerinden alıkonulmuştur, elinde beraet ilâmı
olmasına rağmen. Kemal Aygün'le bizzat ko-
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nuşnıuşumdur, zamanın Emniyet Genel Müdü
rüyle.
NECMETTİN CEVHERİ (Urfa Milletveki
li) — Palavra...
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — An
latırım hepsini, tamamen palavra olduğunu öğre
nirsiniz. Ku hesaba girerseniz veremeyeceğiniz
hesaplar çoktur sizin; ama benim veremeyece
ğim hesap yoktur, anlatayım size. (A. P. sıra
larından anlaşılmayan müdahaleler)
Anlatayım size de dinleyin. Sadun Aren ben
dekanlıktan ayrıldıktan 5 gün sonra Siyasal Kilgiler Fakültesinin iktisadî doktrinler hocalığına
getirilmişti!*. Aydın Yalçın tarafından okutul
makta olan iktisadî doktrinler dersi, «enflâsyon
vardır» diye yazı yazdığı için vekâlet emrine
alman Aydın Yalçın'in yerine getirildi, ki enf
lâsyon vardı, 195C)'da enflâsyon vardı 2.80'den
dolar 9.05 liraya değiştirildi bir süre sonra;
1958 develüasyonunıı hatırlayınız r/c o00 deva
lüasyon yapıldı, bundan bahsediyordu Aydın
Yalçın, kusuru buydu. Ye ben milliyetçi, Ata
türkçü ilkeleri savunuyordum, komünizme karşı
her hafta yazı yazıyordum, her hafta... Atatürk
çü ve hürriyetçi fikirleri, demokratik rejimi sa
yımlıyordum faşist ve komünist eğilimlere kar
şı, bunlara, karşı. Vesikaları ortada, ama, Hü
kümeti de tenkit ediyorduk. Kırşehir Kanunu
nu tenkit ediyorduk, enflâsyon vardır diyorduk
bir avuç insan. Hepsi de milliyetçi, hepsi de
bugün milliyetçi cephede, hepsi de bugün komü
nizme karsı mücadele eden partilerde bu insan
ların.
Değerdi arkadaşlarım, bu üyelerin bir kıs
mı Parlâmentoda; ama Saıduu Aren neredey
di? Sadun Aren'i ben yalnız matematik dıersi
okutabilir, dıoktora sınıfında 3 kişiye 4 kişiye,
iktisatçılar için matematik demi okutabilir di
ye yönetim kurulu (kararı aldığım Sadun Aren'i
Feyzioğhı Siyasal Bilgilerden ayrıldıktan 5 - 0
gün sonra iktisadî dofktrinleı^ h/ocalığına geti
ren: gafleti düşünün. Miillkiye bugünıkü halime
böyle gıeldi. (MGP sıralarında alkışlar)
Fikret Arıfk ımerluım, Remzi Oğuz Ariık'm
yeğeni idi, milliyetçi bir arkadaşımdı. Benim
yerinıe dekan olarak o geçmişti. Sİ70 bir bilgi
arzedeyiim. Fikıtat Arifk'ı rica ettim, fakülteden
ayrılmamdan 5 - G gün sonra evime geldi: «Ge
lemiyorum falkülteye, talebeler belki nümayiş
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yaparlar, sevgi tezahüratı yaparlar hadi
se çıkmasını istemem seni rica ediyorum
yakım arkadaşım, kardeşim olaralk dedim"
geldi. Kendisine bu bilgileri naklettim. Em
niyet Genel Müdürü ile, o ,zaman Aske
rî Adalet İşleri [Başkanı olan Albay Arif
Omiat'la konuşmasını, Sadun Arem'im Tünkiye
Komünist Partisi üyesi olduğunu söyledim.
Bugün kitapları çıktı, vesikaları cılktı, bkltaikım insanlaıı hücreye kaydettiği şimdi, «omı
yıllarda meşredilem kitaplarla, ıdelilleırıle prtaya
'kondu. Bu örgütlere girmiş olan insani arın ha
tıralarında yayınlandı. Okuyunuz "Solun 94
Yılı" adlı (kitabı, Sadun Ai'en'im hangi faali
yetlerde olduğumu görürsünüz. Bunu iktisadî
doktrinler dersine getiremezsiniz dedim; ama
ne çare 'ki zamanın iktidarı Sadum Aren koam-«
sunda ba,zı teşebbüsler neticesinde askerî ımıahkemede beraat kararı çikararak bu zajtı kurta
rabiliriz sanmıştı. Bâzı yazılar yazıdmlmıştı ken
disine. Sonradan aleyhine kullanıldı TİP içinde
ki kavgada, Amerikan emperyalizmini savunan
Sadun Aren dendi, o yazılar kendisine ısmarlan
dı. Beraatım sağlamak için yazdırıldı, beraatı
sağlamdı ve Mülkiyemin başıma belâ edildi.
Omun içimdir ki bem 20 senedir mücadele ledit
yorum, Saldım Arem'le fakülte günümden/ ve
bugün mücadele ediyorum karşısında; TIP
karşısında, Sadam Arem karşısında bu Meclis
te, Meclise girfiiği -gündem beri em şiddetli mü
cadeleleri bilerek verdim, vesikalarla verdim;
ama beyler, neredeydiniz, bunu söyleyenler ne
redeydiniz komünizm tehlikesi alabildiğine ba
cayı sararken? Neredeydiniz ki'zıl bayrak çeki
lirken Beyazıt Kulesine ve bem bumu bu kür
süye getirip «Beyazıt Kulesine üniversite tale
besi kızıl bayrak çekince bunum ardımdan bü
yük tehlikeler gelir, silkininiz, uyanınız, yan
gımı küçükken söndürünüz, sedire bağdaş ku
rup kahve yudumluyorsumuz, yangım büyüyor
üzeredesiniz, bir güm binayı saracak dediğimi za
man neredeydiniz ?»

münist militanım *o kürsüye gıclmesi için feda
edildiğini anlarsınız. Tertip öylo yürümüştür.
KASIM ÖNADIM (Bursa Milletvekili) —
O kamııım getiren Çelikbaş nerede?
MİLLİ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Çelik
baş buradadır. Şimdi devam edelim.
Türk millî eğitim/ müesseselerine yeniden
Siyasal Bilgilere bizim orada vazife gördüğü
müz zamandaki gibi, Ziraat Fakültesiıne Fethi
Çelikbaş'ın orada hocalık yaptığı zamandaki
gibi, Çeilikbaş'dan bahsettiğiniz için söylüyo
rum vo yine Siyasal Bilgilere Fethi Çelikbaş'm
müdür olduğu zamandaki gibi milliyetçi ve
Atatürkçü ruhu yeniden hâkim kılabiliyor mu
yuz?
Yeniden ortaokullarımızda,
liselerimizde,
ilkokullarımızda, eline verdiğimiz ders kitabiy
le hocasının tutumuna kadar milliyetçi ve Ata
türkçü ruhu hâkim kılabiliyor muyuz?
Mesele oradadır.
Sayın Topaloğlu'nu görebilseydim biraz ev
vel söylediklerimle kendisini irşat edebilirdilmı.
Başından sonuna kadar hepsini bilir. Kendisi
nin İstanbul Polis Müdürü olarak ilgilendiği
bir dosya ile ilgilidir, 1951 tevkif atiyle ilgilidir
söylediklerini!, sözü geçen zatın ilgisini bilir,
ilişkisini bilir, hücre irtibatlarını bilir, nasıl hi
mayeyle beraet ettirildiğini bilir ve ben ayrıl
dıktan 5 - 6 gün sonra nasıl iktisadî doktrinler
kürsüsünün başına getirildiğini arşive bakarak
bulabilir ve Aydın Yalçın ayrıldıktan sonra.
Aydın Yalem'ın kürsüsü .alımdı Sadun Aren'e
verildi. Hangisi komünizme hizmıiet ederdi?
Belki Aydın Yaılçm'ı sevmeyebilirsiniz, ola
bilir. yollarınız .ayrılabilir; benim de yolum ay
rılmıştır siyasî hayatta kendisiyle. Ama Aydın
Yalçın mı, Sadun Aren ımıi sorusunun cevabını
soruyorum.
Ben dekanken o dersin hocası Aydın Yal
çındı, ben ayrıldım Sadun Aren geldi.
Cevabınızı aldınız zannederim.

GÜNGÖR HIJN
Hâlâ sönmüyor.

(Sakarya Milletvekili) —
ı

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) —
Demagojiyle cevap olmaz.

TURHAN FEYZİOĞLU
(Devamı] a) —
Omum içim müdahale etmeyiniz, bu mevzuda
venebiletcıeğimiz cevap yoktur. O hadisemin bü
tün içyüzü ortaya döküldüğü zalmiam demode-*
ratik rejimi savunan: milliyetçilerim biir ko

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarımı, dikkatlerimizi sadece tek
tek birtakım tedhişçilerin ve komünist eylem
cilerin yakalanması üzerine teksif ederek bu
dâvayı çözebileceğimizi sanmıyorum.
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Tek tek tedhişçilerin, komünist eylemcilerin
ve örgütlerin yakalanmam hayatî derecede
önemılidir; son derecede başarılı bir hizmettir.
Sıkıyönetim 'makamlarını, güvenlik kuvvetleri
mizi, Türk Askerini; cesur, fedakâr Türk Poli
sini bundan dolayı tebrik etmemiz ve şükran
duygusu içinde olmamız tabiidir. Fakat y u r t
dışındaki ve yurt içindeki yetişrme merkezleri
ne, tedhişçi fabrikalarına, komünist eylemci
imalâthanelerine eğilmeden ve dikkatimizi 'bu
merkezler üzerine toplamadan, tek tek tedhişçi
avına çıkarak meseleyi çözmenin mümkün olınmdığı aşikârdır.
Sayın Bakanın konuşmasındaki bir cümle
den bahsederek dikkati Dışişleri Bakanlığımı
zın ve Hükümetin bir görevine çekmıek istiyo
rum.
Sayın Bakan .konuşmasının 7 nei sayfasın
da diyor ki : «Anarşik olayların dış kuruluş
larla ilişkileri ve müşterek davranış içinde bu
lundukları da yapılan tespitler sonucu anlaşıl
maktadır. Hepinizin bildiği gibi, yabancı örgüt
lerde anarşistlerin eğitimi devam etmektedir.
Bu yabancı örgütlere ait kamplarda askerî ve
siyasî eğitim görenler tespit edilmiştir. Ayrıca
bu örgütlerden yurdumuzdaki anarşistlere si
lâh yardımı yapıldığı da ele geçen delillerden
anlaşılmıştır.»
Son dereoede vahim bir gerçeğe parmak ba
sıyor. Daha evvel Millî Güven Partisi olarak bu
kürsüye getirdik; ricada bulunduk, Birinci
Erim Hükümeti zamanında. Dedik ki, komşu
evine paçavra tutuşturup atan bir kimse iyi
koıroşuluk iddiasında bulunamaz.
iBugün Türkiye'ye bâzı komşularımızın sı
nır üstünden tutuşturulmuş paçavra attıkları bu
ifadelerle ortaya konmaktadır.
ıSilâh yardımı yapılıyormuş. Belli nereden
yapıldığı. Yakalananlardan anlaşılıyor ki, bu
silâhlar, menşei ne olursa olsun, hiç değilse bir
kısmı Güney sınırlarımızdan geliyor. Son za
manlarda çıkan örgütler bunu gösteriyor. Ro
ketle geliyorlar, roket atarlarla geliyorlar. Bü
yük binaları bir anda tahribedebilecek mermi
lerle geliyorlar. Askeri amaçlarla kullanılabile
cek tahrip kalıplariyle geliyorlar. Bugün oku
nan malzeme arasında, ufak tefek, kişisel çatış
malarda kullanılacak silâhlar dışında 'büyük
çaptaki bir gerillâ savaşında kullanılması an
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cak mümkün olabilecek, tanklara veya çok
büyük hedeflere karşı kullanılacak salâhların
da bulunduğu anlaşılıyor. Nereden geliyor bun
lar!.. Söyleniyor.
«Bu yabancı örgütlere ait kamplarda aske
rî eğitim görenler ve siyasî eğitim görenler var
dır ve bunlar tespit edilmiştir.» deniyor. Belli
bu kampların da hangi kamplar olduğu.
«Yabancı örgütlerde anarşistlerin eğitimi
devam ediyor.» deniyor.
Şu halde değerli arkadaşlarım, bâzı kom
şu ülkeler idarecilerinin Türk Hükümet men
supları tarafından ve Türkiye Büyük Millet
Meclisindeki siyasî gruplar tarafından yapıl
mış bunca uyarmaya rağmen, paçavra tutuş
turup sınırımızdan içeri atma faaliyetinden
vazgeçmedikleri gerçeği karşısında; bunların
nezaket tebessümleri ve karşılıklı ziyaretlerde
söylenen diplomatik, dostane nutuklarla bu ül
kelere karşı beslediğimiz iyi komşuluk duygula
rımızın tam karşılık gördüğünü iddia etmemiz
mümkün değildir. Bu gerçeği çırılçıplak orta
ya koymakta ve bunun gereğini düşünmekte,
hele muhataplarımızı düşünmeye sevk etmekte
zaruret olduğu inancındayım.
Türkiye Ortadoğu'da büyük ağırlığı olan,
büyük gücü olan bir Devlettir. Çeşitli gaileler
içinde bulunan ve birçok haklı dâvalarında
Türkiye'den samimî dostluk gören bâzı komşu
larımızın Birleşmiş Milletlerde dostluk gören,
Devlet adamlarımızın beyanlarıyle destek gö
ren, son ziyaretler sırasında temel dâvalarında
bir hayli dostluk gören bâzı komşularımızın
Türkiye'nin iç huzuru ve güvenliği ile ilgili hu
suslarda hafiflik ve sorumsuzluk göstermeleri
ne asla katlanamayacağımız bilinmelidir.
Türk Milleti sabırlıdır, fakat sabrı taşırıldığı zaman mücadele azminin siniri yoktur. İçi
mizde fesat kaynatmak isteyenleri barındıran,
besleyen, teşvik eden, eğiten, silâhlandıran,
hiçbir idare bizden dostluk bekleyemez ve bi
zi nezaket gülüeülülderiyle aldatamaz. İyi kom
şuluk isteyenler bunun gereğini yerine getirme
lidirler ve Türk hariciyesi bunu onlara anlata
cak güçte ve kararlılıkta olmalıdır.
Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Millî
Güven Partisi ve Demokratik Parti, Sıkıyö
netimin kalkmasını çok güçleştirdiği geçmiş tec
rübelerle bilinen bir duruma çare bulmak için
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Sıkıyönetim sıvasında duruşması başlamış olan
dâvalarla ilgili 'bir Anayasa değişikliği yapıl
masını faydalı görmektediıier.
Nedir mevzu? Sıkıyönetim mahkemelerince
ele alınmış, fakat hazırlık ve ilk tahkikatı bit
mediği için hakkında henüz dâva açılmamış dos
yalar, sıkıyönetim kalkarsa yetkili mercilere
verilecektir. Devlet güvenliği mahkemesi kurul
muşsa, Devlet güvenliği mahkemesinin yetkisi
ne giren işler varsa bu mahkemeye; yoksa,
ağır ceza mahkemesinin yetkisine giren işler
ağır ceza mahkemesine, asliye ceza mahkemesi
nin yetkisine giren işler asliye ceza mahkeme
sine verilecektir. Bunda hepimi/ mutabıkız.
Fakat, Sıkıyönetim mahkemesinde, dâva
açılmış, bir ölçüde, ilerlemiş, 'belki duruşmala
rın sonuna gelinmiş, hüküm safhasına yaklaşılmış; yahuıt karara bağlanmış, Askerî Yargı taya
gitmiş, 'bir küçük usul noktasından belki bozul
muş veya bozulacak; hükme bağlanmış ama
kesinleşmemiş bütün dosyaların, bunca çalış
ma bir anda sıfır edilerek ve duruşmalara silbaştan haşlanmak üzere bir başka mahkemeye
verilmesinin sakıncaları olacağı görüşündeyiz.
Dâvalar yarı yokla iken, bütün yapılmış
kazaî işlemlerin hükümsün kalması ve dosya
nın baştan ele alınmasına yol açacak bir duru
mun doğmasını önlemek için Hükümetler ve
Meclisler Sıkıyönetimin kalkmasına, kolay ko
lay karar verememektedirler. Geçmiş tecrübeler
bunu gösteriyor.
İki sıkıyönetim tecrübemiz var: Birisi 196o
May us ayaklanııuısiıiıda.n sonra Yüce Meclisin
onayladığı sıkıyönetimdir, Bu sıkıyönetim ka
rarlarının iki ayda bir 190;» senesinde ve 19(5-1- se
nesi boyunca ne kadar 112un zaman devam, etti
ğini o Meclislerde bulunmuş olan arkalaşlarıimız
hatırlayacaklardır. Daima Hükümetleri de Mec
lisi de sıkıyönetimin devamı konusunda, âdeta
zorlayan ve sıkıyönetimin kalkmasını güçleştiren
faktör, o günle 11i yaşamış olanlar bilirler, başla
mış olan ve heran somu; 1 anması ümidedilen da
vaların bir anda, durması, dosyaların sivil mah
kemelere gitmesi suretiyle de Mayıs ayaklanma
sını yapmış olan. suçlular cezalanmadan, ibreti
müessire teşkil edecek, bir cezıa verilemeden sı
kıyönetimin kalkması endişesidir. Bu endişe yü
zünden. 'Sıkıyönetim uzamış da uzamıştır.
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İkinci: bir örneği daha, yakın tarihten göste
rebilirim. .15, .1(1 Haziran 1970 DİSK ayaklan
ması. ertesinde ilân ettiğimiz sıkıyönetim. Bu sı
kıyönetimde ise sıkıyönetimin hemen, kaldırıl
ması yoluna gidilmiştir. Hükümet böyle iste
miştir. böyle davranmıştır; sıkıyönetimin uzatıl
masını istememiştir kısa, bir süre sonra, ve Mec
lis bu mevzuda tabiî hiçbir beyanda bulunmak
imkânına, sahilinim anı ıştır, tekli!' gelmeyince;
sıkıyönetim kalkmıştır.
Kakat sıkıyönetimin kalkması üzerine ne ol
muştur.' 15, İli Haziran'ayaklanmasını tezgâhla
mış olan ve bir askerî mahkemede zannediyo
rum Selimiye Kışlasında, yargılanmakta olan aşı
rı sol. militanları, sol yumrukları havada, kızıl
ihtilâl marşları .söyleyerek, hâkimlerini ve sı
kıyönetim makamlarımı sol yumrukları havada
tahkir ederek, âdeta biraz kahraman halinde terketmişlerdir askerî binayı. ve doğruca, kurban
lar kesilerek; faaliyetlerini sürdürecekleri fabri
kalara, dalmışlar, kimi. yerde deve kestirmişler,
kimi yerde başka kurban, kestirmişler ve oralar
da eskiden kaydettikleri militanların sayısına ye
nilerini kaydetmek, biraz daha. itîbariı olarak
kışkırtıcı faaliyetlerine, :bu kürsüden vesika bi
riyle. sizlere vaktiyle .arz ettiğim, Çekoslovakya'
yi, Doğu Almanya'yı, Polonya'ya Romanya'yı,
Macaristan'ı hür ülke diye gösteren ve bu ülke
leri bize örnek gösteren, - faaliyet raporlarında
yazılıydı - devanı etmişlerdir. Bu raporun altın
da imzası olan militanlar ceza görmeden salıve
rilmişlerdir.
15, 10 Haziran ayaklanmasını tertipledikleri
bantlarla, vesikalarla, gazetelere geçmiş demeç
lerle ortada, olan beraet etmişlerdir. Bu kürsü
de, «Kan dökeceğiz,» diye 15, Ki Hazirandan
ilci gün evvel ilân etmiş olanlar rahatça elleri
ni, kollarını sallayarak dolaşmışlardır. Çünkü
sıkıyönetim uzamasın endişesi davayı bitmek
üzere iken yarı yolda bırakmak neticesini do
ğurmuştur.
Şu İnilde sıkıyönetimin fazla, uzaması sak İlı
casını önlemek için. bir yandan, bir yandan da
suçluların cezasız kalmasını veya çok 'geç kara
ra b'ağianmak suretiyle müessir ibret etkisinin,
cezadan, beklenen, bu. etkinin ortadan kalkmasını
önlemek için bulunan bir çare, düşünülen bîr
çare.
1-102 sayılı Sıkıyönetim Kanunu yapılırken
bir madde kabul etlik, ve dedik ki, davalar eğer
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son tahkikat safhasına gelmemiş ise, dosyalat'
mahkemeye intikal etmemiş ise, sıkıyönetim kal
kınca olduğu ııı.erciye- gönderilsin ama,, son tah
kikata. gelmiş ve son tahkikat safhası haşlamış,
durumalaı devam, edecek noktaya gelmiş ise ar
tık hu davalara işe haşlamış olan mahkeme bi
tinceye kadar devam etsin.
Vaktiyle Yüce .Meclisin Sıkıyönetim Kanunu
na ilâve etmiş olduğu bu madde, Anayasa Aiah'kcmemiz tarafından 1-4 10kim. .1972 tarihli ."Res
mî Gazetede yayınlanan bir karar ile iptal edil
di. İni iptal hükmünden sonra yeniden, demin
bahsetmiş olduğum sakıncalar ortaya çıkabilece
ği düşüncesiyle bir Anayasa, değişikliği fikri or
taya, atıldı ve 'bu fikir etrafında, üç siyasî grup
muhtemelen birçok bağımsız arkadaşlarımız gö
rüş birliğine vardılar.
Sıkıyönetim kaldırıldığı zaman başlamış du
ruşmaların ne olacağı konusunda bir Anayasa
değişikliği yapılarak konu aydınlığa •kavuştu
rulmadığı: taktirde ya, bu sıkıyönetimin çok faz
la, uzaması ya da suçluların şımartılması gibi,
ikisini de göze almak istemediğimiz, göze ala
mayacağını uz sa.kınca.ların doğabileceğine bütün
arkadaşların, bütün partilerin dikkatini çekmek
istiyorum ve bu değişikliğin sıkıyönetimi uzat
mak, dol ay h şekilde uzatmak maksadına değdi;
fakat sıkıyönetimi kaldırmak imkânını daha ça
buk bulmak, amacına yöneldiğini belirtmek iste
rim.
Sıkıyönetimin biran önce kalkmasını isteyen
ler, sıkıyönetimin kalkmasını güçleştirecek bir
tutum içinde olmamalıdırlar. Niyetleri dâvala
rın sürüncemede 'bırakılması değil de, niyetleri
birtakım, kimselerin cezadan kurtulması- değil de,
gerçekten sıkıyönetimin fazla uzamasını önle
mek ise, 'buna yardımcı olacak Anayasa ve ka
nun değişikliklerinin karsısına geçmemelidirler.
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bir dakikanı
zı rica edeyim;
.Muhterem arkadaşlarım, Sayın Feyzioğlu'
nun görüşmesinin bitimine değin uzatılmasını
oylarınıza., sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 'Buyurun efendim.
TURHAN FEYZİO<lI,F (Devamla) — Sı
kıyönetim, kaynağını^ Anayasadan alan tamamen
meşru bir yönetim şeklidir. Fakat, normal bir
yönetim şekli değildir. Biran önce normal yöne
time dönülmesini içtenlikle isteyenler (ki biz on— 107
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lar d anız) Türkiye'nin Sıkıyönetimsiz de huzur
ve güven içinde yaşaması için gerekli olan ted
birlerin biran önce tamamkmmasma yardımcı ol
malıdırlar.
Şimdi, biraz evvel bâzı sözcü arkadaşlarımın
değindiği, benim de bugün değinmeyi zorunlu
gördüğüm bir konuya ; güçlü ve yeterli polis ko
nusuna dokunmak istiyorum. Hatırlayacaksınız,
Sıkıyönetim ilk defa ilân edildiği günlerden baş
layarak Millî Güven Partisi Grubu bu konuyu
kürsüye getirmiştir.
Arkadaşlar, hiçbir demokrasi, sıhhatli işle
yen bir demokrasi yoktur ki, yer yüzünde, güç
lü polisi olmasın, yeterli polisi olmasın. Ben,
Fransız polisini, İngiliz polisini, İsviçre polisini
bilirim. Federal Almanya, polisi hakkında işiti
yorum, dinliyorum, gücü hakkında dolaylı ola
rak okuduklarımdan, duyduklarımdan bir* bildi
ğim var. Biraz evvel burada, bir büyük şehirde
Mayıs .1.908 ayaklanmasında harekete geçirtilebilen iyi eğitilmiş, mükemmel teçhizatlı polis
lerin sayısı hakkında bir rakam verildi. Bu ra
kam ne dereceye kadar resmîdir, kesindir, bilmi
yorum ama, kesinlikle bildiğim bir şey vardır;
artık nüfusu birkaç; yüz binden birkaç milyona
çıkmış olan, sinesinde bin, iki bin öğrenci ba
rındırırken, yüzlüne yakın öğrenci barındıran,
yüzbinleree işçi barındıran, büyük sosyal prob
lemleri olan, büyük tıkanıklıkları olan, büyük
asayiş problemleri olan şehirleri eskisinden bir
kaç parmak üstün polis kadroları ile idare et
mek mümkün değildir. Toplum polisi bu ihti
yaçtan doğmuştur, bu fikri çok erken bif tarih
te savunmuş olduğumu hatırlıyorum. Toplum po
lisi hakikaten faydalı bir kuruluş olmuştur, eme
ği geçen herkese bundan dolayı şükran borçlu
yuz. Daha iyi eğitmek ve güçlendirmek lâzımdır.
Polisiu yalnız sayısı değil, polisin eğitimi, poli
sin manevî vasıfları, polisin teçhizatı hepsi bir
düşünülmelidir.
Bir, Sibel Erkan olayında; anarşistlerin teç
hizatının polisinkinden güçlü okluğu, çelik ye
lek bulamadığımız vakıası yüreklerimizi dağlamıştır. Bir koca Devletin polisi tedhişçinin üstü
ne yürümek için çelik yelek 'bulmakta sıkıntı çe
ker mi?.. Elindeki silâhı, karşısındaki yeraltı ör
gütünde çalışan /birkaç eşkiyanın silâhından çok
daha vasıfsız, çok daha yetersiz olur mu ve oto
matik silâha karşı çe/k- basit ve çok geride kal
mış silâhlarla mücadele edilebilir mi?..
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Mayıs 1968 olaylarımda Fransa Devletini yık- ;
ma noktasına getirmiş olan hareketlerim, ko- |
müniist, 'anarşist, aşırı solun kullandığı1 silâh, Sen
Misel Bulvarından söktükleri birtakım kaldırım
taşlarından ibaret idi. Harekete geçen yüzbinlerin elinde tek silâh yoktu, Paris sokaklarımda.
Buna karşılık Fransız polisi, kurşun geçmeye
cek çeşitli zırhlar içerisinde, plâstik miğferler
içinde, gözü, kaşı, yüzü her tarafı korunarak bu
çeşit sokak mücadelelerine 'karşı tam teçhizatiı
büyük sayıda harekete geçmek imkânını buldu.
Polisiniz yeterli \ e güçlü değilse, ikide bir
de askere başvurma zorunluğu vardır. İkide bir
de askeri yardııma çağırmanın, demokratik reji
min işleyişi bakımından, normal düzenin işleyi
şi bakımından sakıncaları, Sıkıyönetimin uza
masının sakıncaları 'meydandadır.
No olacak Sıkıyönetim 'kalkarsa, sorusunu
siz hiç kimseden işitmiyor musunuz? Bıen her va
tandaştan, her gittiğim yerden işitiyorum. Bu
gün nispî bir sükûn, var, bugün 12 Mart öncesin
de veya 12 Mart'ı hemen, takibeden günlerde ol
duğu gibi Ankara'da her saatte bir patlama, her I
gün bir patlama olmuyor, adam kaçınılması, ban
ka soyulması-, üniversitelerde silâhlı çatışmalar,
günlük olaylar olmaktan çıktı, Öğrenciler derse
girebiliyor, 'öğrenciler sınava, girebiliyor. Evet I
ama, Sıkıyönetim kalkınca, ne olacak sorusu her- I
kesin kafasında eminim ki, burada bulunan bü- I
tün vatansever arkadaşlarımın, partileri ne olur- I
sa olsun kafasında vardır, Hükümetin kafasın- 1
da vardır, sıkıyönetim makamlarının ve zabıta I
kuvvetlerinden sorumlu olan arkadaşların zi'h- I
ninde bu soru vardır.
I
Polise duyulan ihtiyaç totaliter rejimlerde I
vardır, demokrasilerde yoktur sanılmasın. Bas- I
ki. rejimlerinde, totaliter rejimlerde polisin za'fı I
örtülür. Polis ürkütücüdür, «indiricidir. Zaaf I
içinde de olsa yetersiz de oılsa, bu zaaf ortaya I
(Mkmaz. Asıl demokrasilerde güçlü, yeterli, iyi I
yetişmiş bir polis gücüne ihtiyaç vardır.
I
12 Marttan bu yama bu konuda hem gerile- I
ine olmuştur, samimiyetle söylemek lâzım, hem I
bâzı ilerlemeler olmuştur.
Arkadaşlarımın 12 Marttan sonra kurulan ilk I
Hükümet zamanında poliste yapılan bâzı tâyin- I
derin isabetsizliğiyle ilgili tenkidlerine katılıyo
rum. Bu konuyu bu kürsüye ilk defa getiren
grup biz olduk. Poliste tahribat yapıldığına dik
kati çektik. Poliste tahribat yapılmıştır. Çırıl- |
— 108
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çıplak konuşmayı âdet edinmiş, cesaretle gerçek
leri ortaya koymayı âdet edinmiş bir siyasî par
ti adına, bir grup adına 'konuşurken şunu ifade
etmek isterim; 'maalesef hiçbir siyasî sorumluyu,
o günkü Hükümetin başını vesaireyi düşünmüyo
rum ; ama o günün İçişleri Bakanı takdirini yanh'Ş kullanmıştır ve sonradan hangi feci işlerin içi
ne karıştığı meydana çıkmış olan bir emniyet
başmüfettişi birtakımı tâyinlerde, anlaşılıyor ki
müessir olmuştur. Ama,, bu tâyinlere müessir
olan zatın sonradan hangi feci işlerin, Parlâmen
tonun kapışıma kilit asmak için, Devleti temelim
den yıkmak içim hangi anarşi eylemlerinin içinde
ve yanında bulunduğu meydana çıktıktan sonra
bu tâyinler gözden geçirilmek gerekir. Şimdi bir
kaç bin daha kadro almak suretiyle, eğitim yap
mak suretiyle polisin takviyesi yolumda Sayım
Bakanın öğrencilik yıllarından beri tanıdığım
değerli Emniyet Genel Müdürü arkadaşımın gay
retlerini biliyorum. Fakat, bu gayretleri daha
da takviye etmek lüzumuna inanıyorum. Bir
Devlet kendi zabıtası ve kemdi güvenliği için,
kendi varlığının korunması için bir fedakârlık
tan kaçınmaz. Ben, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, Türk zabıtasını çağın ihtiyacıma, çağım
düzeyime yükseltmek içim yapılacak olan çalış
malarda hiçbir fedakârlığı esirgemeyeceği ve
Hükümetle destek olacağı inancındayım. Hükü
metten, 'bilhassa Sayım İçişleri Bakanından ve
Emniyet Teşkilâtımızın bugünkü sorumlularım
dan, «Sıkıyönetim kalkarsa ne olacak?» endişesi
ni vatandaşın kafasından silecek şekilde bu ko
nuya bir defa daha eğilmelerini rica ediyorum..
İstihbarat Teşkilâtımızın da düzeltilmeye,
çağdaş hale getirilmeye ihtiyacı olduğu bir va
kıadır.
Ayrıca, Şuayım Bakamım 'konuşmalarından an
ladığımız üzıere, faaliyetlerini şehirlerden kırsal
bölgelere yöneltmekte olan ve Türkiye için çok
tehlikeli' olabilecek birtakım büyük ayrılıklar
peşinde koşan eşkiya ile uğraşabilmek için, yal
nız şehirlerdeki polis teşkil âtımı zım değil, ama
yurt sathında güvenlik kuvvetlerimizin yeterli
düzeye çıkartılması için hiç vakit kaybetmemek
gerektiğine inanıyorum. Bu çeşit olaylarda yan
gın küçükken kolay bastırırsınız. Yangın büyü
dükten sonra büyük güçlüklerle karşılaşıldığımı
yalnız Türkiye'nin tecrübesi değil, başka devlet
lerin tecrübesi gösteriyor. İngiltere'nin İrlanda'
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da karşılaştığı güçlükleri düşününüz. Başka bir
takımı büyük devletlerin kolaylıkla ezebileeeklerini sandıkları olaylar karşısında karşılaştıkları
güçlükleri düşününüz; yangını küçükken söndürebi'lmck için hazırlıklı olmak zoı unluğu vardır.
Efendim, itfaiye teşkilâttınız yeterli değildi,
su bulamadık, musluklar tıkalıydı, demenin, yan
gın büyüdükten sonra faydası yoktur. Ondan
sonra dünyanın bütün vasıtalarımı yığsanız, yan
gın tahribatını yapmış olur.
Sıkıyönetimin uzaması ve uzamaması ile ya
kımdan ilgili bir konuya daha birkaç kelime ile
dokunayım : Dâvalarım fazla uzamasını önleye
cek tedbirler üzerinde durmak istiyorum.
Adalette verilen hükmün i.sabeti ıelbette her
düşünceden önce gelir. Adalet hiçbir zaman sü
rate feda edilemez. Bir masumun mahkûm olma
ması için her türlü tedbiri almak adaletin göre
vidir. Fakat, hükmün fazla gecikmesi de adalet
ten beklemen faydaların gerçekleşmesi yönünden
birtakım sakıncalar doğurur. Fazla geciken bir
hüküm kendisinden beklenen faydaları sağlamaz
veya kısmen sağlar. Hüküm geciktikçe ibret teş
kil etme va'sfı azal IT. Suçun acıları unutulduk
ça, suçum uyandırmış olduğu nefret dalgası ge
rilerde kaldıkça, hükmün kamuoyundaki etkisi
ve kabul ediliş derecesi değişir.
Bu sebeple, adaletin isabetle, işlemesini teh
likeye düşürmeden dâvaların daha. süratle yürü
mesini sağlayacak idarî tedbirler ve imkânlar
incelenmıelidir, kanaatindeyim.
Değerli arkadaşlarımı, anarşi hareketlerinin
kökünün kazınması için bu çeşit örgütlere giren
lerin cesaretinin kırılması lâzımdır. Halbuki bu
gün Türkiye'de birtakım gafillerin yurt dışında
ki birtakım çevrelerle işbirliği ve ağız birliği ha
linde giriştikleri faaliyet, anarşinin ve komüniz
min cesaretimi kurma yolumda değildir. Aksine,
anarşi ile komünizmle mücadele eden Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin, Sıkıyönetim makamlarının, Hü
kümetin, zabıtanın, Devlet kuvvetlerinin cesare
tini kırma veya kırmaya çalışına yolundadır.
Avrupa Konseyimde cereyan eden sahnelerin
içinde bulundum. Yanımda bir belge var... (Ka
lın bir kitabı Genel Kurula göstererek) Avrupa'
da basına dağıtılan, Avrupa'da bütün milletve
killerine tek tek dağıtılan, Paris'ten postalanan,
Abidin Dinolar buradan firar etmiş, başkaları ta
rafından! hazırlandığı muhtevasından belli olan
bir kitap var.
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Avrupa Konseyinde Türkiye'yi suçlamak için
kullanılan bir başka kitap var. Adı «Mahir Ca
yan Dosyası» yayınlayan; Mahir Cayan, İlkay
Demir, Xecmi Demir, o çetenin avukatı. Bu kita
bın önsözü tercüme ediliyor ve demokratik: hak
la ıı savunmak için kurulmuş müesseselerde, de
mokratik hakları korumak için kurulmuş hukuk
çu örgütleri tarafından bu kitaptan alınmış bil
giler, sanki tümü yüzde yüz gerçekmiş gibi, bası
lıp dağıtılıyor. Aslında demokratik rejimden ya
na olan birtakım Avrupa basınında, aslında ko
münizmle karşı olan 'birtakım Avrupa basınında
yeterli karşı mücadele yapılmadığı için, Mahir
Cayan Dosyasının önsözünden alınmış cümleler
yer alıyor.
Bilir misiniz, İngilizce, Fransızca tercümesi
ni gördüğüm bu kitabın önsözünde, Avrupa Kon
seyi üyelerine dağıtılan bir büyük, demokratik
hukuk teşkilâtının sahip çıkmaya çalıştığı bu ön
sözde ne yazılı? Mahir Cayan ve arkadaşları, mü
ebbet hapse mahkûm olmuş, idama mahkûm, ol
muş, birtakım adam öldürme işleriyle elleri kana
bulanmiK insanlar hakkında yazılı olan şudur :
«Türk gençliğinin en ilerici ve en aydın kesimi,
Türk entelektüellerinin en aydın ve en ilerici
kesimini teşkil eden bu gençler...»
Türk entelektüellerinin en aydın ve en ile
rici kesimi bu tedhişçiler midir?. Bunu tekrar
eden insanlar demokratik rejime mi hizmet 'edi
yorlar, dünyada demokrasiye mi hizmet ediyor
lar? Bu soruyu açıkça sormak zorunluluğu var
dır. Mahir Cayan Dosyası adlı kitap baştan başa
tek taraflı olarak duruşmaları uzatmak veya baş
ka maksatlarla mahkeme önünde bu tedhişçile
rin Sıkıyönetim makamların], güvenlik kuvvetle
rini lekelemek için söyledikleri cümlelerin ve yal
nız bu cümlelerim alt alta dizilmesinden ibaret.
I>u kitapta bir kelime ile, «Mete Has'ı biz ka
çırdık veya bunlar kaçırdı.» yoktur. Bu kitapta
bir kelime ile, Mahir Cayan ve arkadaşlarımın bir
yabancı diplomatı öldüren insanlar olduğuna da
ir tek satır bulamazsınız ve bunu tercüme edip
yayanlar da söylemiyorlar, farkında değiller.
Bu kitapta banka soygunlarından, bu kitap
ta polis dinamitlemekten, bu 'kitapta Kızıldere
faciasına yol açmış olan, üç teknisyenin kaçırıl
masından ve aynı Mahir Cayan ve arkadaşları
çetesinin üç teknisyenin öldürülmesinden sorum
lu olduklarından bahis yoktur. Bu kitapta bu
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insanlardan bâzıları yakalandığı zaman üstlerin
de öldürülen diplomatın hüviyet varakasından,
şahsi eşyasına, kadar birtakım, eşyaların (aktığın
dan bahis yoktur. Ellerinde yakalanan çanta
lardan, yayınladıkları ve cinayeti kabul] en dikle
rini gösteren belgelerin çıktığından bahis yoktur.
Ayni: çetenin .14 yaşında bir kızı; rehine al
mak suretiyle, 'bütün dünyayı nefrete sevk eden
bir rehin alma olayının sorumlusu olduklarına
dair tek satır yoktur. Kitap, baştan başa Türk
Silâhlı Kuvvetlerini lekelemek için ortaya atıl
mış tezvirlerle doludur.
Şimdi bu kitabı, «Ben sosyal demokratım, ben
sosyalistim.» diyen bir İsveçli veya bir Hollân
dalı eline alıp da, Türkiye'de işkence yapılıyor,
iddiasını bu kitaba dayadığı zaman ve bu iddia
ların Türkiye'de 'birtakım sözcüleri ve tckraılayıcıları çıktığı zaman bunun karşısında bir millî
isyan duymamak mümkün değildir. Ne yapmak
istiyoruz 1.
Adanı öldürmekten çekinmeyen ve bütün bu
cinayetleri ajitasyon yolluyla propaganda diye
vasıflandıran, şiddet yoluyla, propagandayı bir
usul haline getirdiklerini açıkça ilân öden, dâviaıııızı duyuranfak idin ladauıı da öldüreceğiz,
•adanı da kaçıraeağıız, soygun da yapacağız diyen
şer erbabının, aynı hedefe ulaşılmak için, giiveınili'k kuvvetlerini yıpra!tımaik, rejilııı çökertmek için
yalan söyleımeyeceklerii; .adanı öldürenin y alam
söylemeyeceği nereden istühnae ediliyor, nasıl bu
ısonuöa varılıyor?..
Lod hava alanında veya Münih'te katllanı
yapıldığı zaıman bunun foırş ısımda ayağa diki-.
den A'c bu todbişçleıi dünyanın en menfur, eni
'alçak insanları olarak suçlayan karar suretlerini
alkışlarla kabul eden kısanların, aynı örgütler
le irtibatları yüzde yüz sabit olan -birtakımı in
sanlar Türkiye'de aıynı tedhişi yaptıkları zaıman,
iki ölçü kullanılmaları, arşını ortada başka, bura
da başka türlü kullanılmalarımı kalbul edemeyiz ve
Türk haysiyeti ile, Türk millî haysiyetiyle bunu
bağdaştıranlayız.
Türkiye, Tanzimat Türkiyesi cteğildir. Cumhuriyet Türkiye'sine bu tarz
da dıştan müdahaleyi kabul etmemek ve bunun
karşısına dikilmek de her Atatürkçünün ve her
nıiilliyetcinin görevi olduğu inancındayız.
Aıma, ne yazık ki, bunlar kaırşısmia bir baş
yazar dikiliyor, bir yabancı gazetemin başyaızaın, «Journal de Geneve» adlı bir gazetenin, dün-
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yaca tanınmış ve dünyaca sayılan bir ciddî fi
kir gazetesinin başyazarı, bir ilim adanın, bir
profesör, dünyanın tanıdığı bir büyük parlâmanter, Avrupa. Konseyinin Başkanlığını, yıllar
ca yapmış insan, İsviçre'min UNESCO nezdiudeki Kültü r 1 ^legasyoııun'un B>aşkanı, Türki
ye'ye yirmi defa gelmiş, Türkiye'mizi tanııımş,
sevmiş, Türkiye hakkımda raporlar yazmış bir
kalem, bir inhanı çıkıyor bu tezvirler karşısın
da ve «Türkiye'yi tamııııııyorsuııuz.» diye tezyif
le bakarak, genç bir kadın sosyaliste «hamını efendi, siz Türkiye hakkında, ne biliyorsunuz,
birkaç, tedhişçimin sıize söylediği yalanlar dışın
da kiy Türkiye hakkında bu kadar cesaretle
hüküm veniyorsunuz ve ülkelerini nasıl idare
edecekleri hakkında ders vermeye kail ki yor sun uz 1
Ben Türkiye'yi yirmi defa. ziyaret etlim, Tür
kiye hakkında yazılar vaizdim, raporlar yaz
dım; aıma kendilimde bu cesareti görmüyorum.
Bk- şeyi biliyorum; Türkiye bir kanun ülkesi
dir.» dedi ve «kanun» kelimesini Türkçe söyledi.
«Türkiye kanım hâkimiyetine ve kanun saygısı
na burada, bu Mecliste; temsil edillen 17 hür ül
kenin 'hepsimden daha, fazla titizlikle riayet et
meyi asıırlaırdan beri gelenekle rinde yaşatmış
olan bir ülkedir.» dedi. «Bizim bazen göz yu
mup geçıtlğiimiz hukuk iinıcelikleri üzerimde bu
kada.r titizlikle duran bir ülkeyi ben hayatımda
aız göndüm.» diye ilâve etti ve netice olarak,
«Her demokrasinin ayrı ımesıelelem vardır, her
demokrasinin ayrı bir yaşı vardır, her ülkenin'
ayrı bir coğrafyası vardır. Bu derecede müda
haleci olmaya, karışmaiya hakkıımız yoktur.» di
yerek bil' güzel ceivabıını verdi. Ama nıe hazin
dir ki, İni konuşıımailar karşısıında bir İsviçre
gazetesinin başyazarı. bu tarzda haykırırken,
Türkiye'ye döndüğüm zauııaın ve «Peyzıiıoğlu'nun
hakkı, vardır.» diye benlim konuşmanın destekle
yip, «Meslekdaşıımın komuşma'Siima yüzde yüz
katılıyorum.» tarzımda beni teyiden konuştuğıı
halde, Türkiye'de bizi tezvir çamuru altında bı
rakmış dtaMİairın savunulduğunu ve bir başka
gaizetcnin, bir Türk gazetesinin başyazısında
bana sövüldüğünü gördüm. Ne imiş kabahaitiıın? Türkiye'yi savunmak. Ne imiş kabalıatiım? Türkiye'ye heyeti tahkikiye göndermeye tcşebbüs eden zevata, «Türkiye'ye heyeti lallikiıkiye göndermenizi kabul etııııiyorum.» demek.
Türkiye'de 'demokrasiyi kurtaracağız, biz
kurtaracağız. Türkiye'de döiiKjkrasıiyi savuniaca110 —
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ğız; ama biz savunacağız. Sizim bunun için mü
dahale etmenize lüzum yoktur. Türkiye'de se
çimler olacaktır; auna Türkiye'de seçimler Türk
Anayasası böyle emrettiği için olacaktır. Tür
kiye'de siyasî partiler öloile verip, bu Anayasa
emrini mutlaka yerine getirmeyi şeref borcu sa
yacakları için Türkiye'de seçimler olacaktır.^
İsviçreli Byörk efendi istiyor diye veya bir Da
nimarkalı mebus kendi bölgesindeki ii<: beş aşı
rı sol örgütünün reyini topkiinak için, oradan
•bin* çıkış yapıyor, özel propagandası için çıkış
yapıyor diye değil. Ne hazindir ki, Türkiye'
de birçok özet konuşmalarımda, birçok yazılarda birçok arkadaşların destek okluğunu gördüm.
Dışişleri Komisyonunun toplantısında bulunaimadım. Yurt dışında görevde idim ve lıir toplan
tıya rastladı. O komisyonda konuşuldu, ister
dim orada buluntınayı, isterdim birtakım vesika
ları ortaya koymayı.
Arkadaşlar, dağıtılan ve mesnet diye alınan,
Türkiye'yi suçlamıafk için iddialara mesnet di
ye yapılan kitap elimde. Size sadece birkaç cüaıılesînii arz edeyim. Sanıyor musunuz ki, bu
ibütütı Avrupa yi aldatıyor? Ama, bintakım in
sanlar aklanıyor ve çok gürültü yapıyorlar.. Ak
lı basında insanilar ben bu kitabı görmeden ba
na. demişierdir ki, «Bir nüshasını size bulacağız;
ama müsterih Olun büyük bir hata yapan ıslar, bi
raz komünistlerin .jargonunu, onların alışılmış
edebiyatını, sloganlarını bilen bir dikkatli göz
üç sayfa okuyunca bunun hangi merciler tara
fından, hangi knırıılluşlai1 ve hangi merkezler
tarafından yapıldığını hemen teşhis eder.» Te
selli olacak noktası budur.
Bakınız burada ne yazıyor? Değerli arkadaş
larını, nefretle irkileeeğinizi biliyoruaıı; amıa sa
lcınla birkaç şey dinlemenizi rica ediyorum.
Bu kitanın başında bir harita var. Bu ha
ritada İspanya var, Yunanistan var ve Türki
ye var; «Avrupa'nın üç faşist ülkesi.
Türkiye'de parlaıınento var, Türkiye'de se
çilmiş bir Meclis var. Türkiye'nin basınına ba
lanız., Yunanistan'a -bakınız; Meclis mi kaldı,
seçim mi var Anayasa mı var, basın mı var?»
F I J toplantısında Türk: basın mensupları
Türk Hülminıetlinıi, Türk bakanlarını, Türk
basın mevzuatını alaiMdiğine suçlayan konuşma
lar yapMar. Basit bir tenkit yapıiimiak istendiği
•gaman Yıınaınistan hakkında, dinlemekten kor
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karak salonu terk etti Yunanlı gazeteciler. Çün
kü, dinlese hele rey verse ne Yunanistan'a gire
bilir, ne de girerse hapisten kurtulabilir.
Milletlerarası Basın Enstitüsünün Başkanı
ile o. gün konuştulm; FlJ'niıı değil, sendikanın
değil; - sendika tutumu başka tutumdur, hep
biliriz. - ama Milletlerarası Basın Enstitüsünün
Başkanı misafir olarak davetli idi, dedim ki,
«Hürriyet olmayan bir ülkede bu derecede ağır
bir konuşmanın yapılabildiği vaki mıdır ' Bu de
recede ağır bir dille iktidarın suçlanabildiği bir
ülke söyleyiniz ki, o ülkede iddia edildiği gibi
hürriyet oltadan kalkmış olsun, var mıdır böy
le bir şey?» dedi ki, «Bu remarkı, İm düşüncelini,
konuşmaların bâzılarını dinlerken aynı müşahe
deyi yanlımda oturan nıeslelkdaşıma şu sözlerle
söyledim; şayet 'bu söylenenlerin hepsi doğru olsa
idi, bu konuşmacı kürsüden indiği zaman bil ek
le nine kelepçe vurulurdu. Eğer indiği zaıman
bileklerine kelepçe vurulmazsa, bu söylenenle
rin bir kısmı mübalâğalıdır dedim.» dedi. O gün
dini ediğim, sözdür; ama ne çare ki, mübalâğa
veya değil, yay ılıyor, yayılıyor, yayılıyor ve
bakıyorsunuz Avrupa Konseyinde F I J toplantı
sına gelmiş birtakım insanlar çıkıyorlar; «Efen
dim, Çetin Aftan Mecliste yaptığı bıir konuşma
yı tekraıflaımış ve ondan mahkûm olmuş. Mec
liste yaptığı bir konuşmadan bir milletvekili
mahkûm Olur mu?» O teşriî dokunulmazlık kal
dırılması müzakerelerini hatıılıyorum, o müsa
mahaları hatırlıyorum, o açıktan açığa orak çekirili ihtilâl sözlerini hatırlıyorum, açıktan açı
ğa Mustafa Kemal'in bir sözünü alıp, «Bu bal
gibi boüşevik sloganıdır.» diye yazılan yazıları
hatırlıyorum ve âdi hakaret suçundan mahkûm
olmuş . bir insanın fikir suçundan mahkûm ol
muştur diye takdim edilmesini lıatTilıyorutm.
Fikir suçu evet, fikir sucu olmasın; ama ar
kadaşlar bir gerçeğin cevabını açık verelim, çı
rılçıplak koyalım, ortaya. Türkiye'de 163 ncü
maddesiyle, 14-1 - 142 nel maddesiyle Ceza Ka
nunundaki birtakımı maddeleri tüm kaldırmayı
isteyenler varsa, mebusturlar kanun teklif ede
bilirler. Cumhuriyet Halk Partisi zamanında
yürürlüğe konmuş 141, Cumhuriyet Halk Parti
si zamanında yürürlüğe konmuş 142; o zaman
dan beni ufak tefek değişikliklerle uygulanı
yor. Türkiye'nin coğrafyasında demişiz ki, 1961
Anayasası da bunu söylemiş, gerekçesinde söy-
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iemiş, metninde bunu ifalde etmiş; «Komünizm
propagandası ve örgütçülüğü yasaktır.» diye...
«Komünizm propagandası ve örgütçülüğü ya
saktır.» Anayasa hükmü ve Ceza Kanununun
141 -142 mci maddesi.
TİP dâva açtı 1963 mü 1964 de mali? Arka
daşlar yılını hatlriarlar., Anayasa Malıkemesi,
TliP'ni'n açtığı birçok dâvaları haklı görüp kaibul
ettiği de vâki olan Anayasa Malhkemesİ, TİP'in
bu dâvasını temelinden haksız gördü ve 141 142 noi maddeler Anayasaya uygundur, Türle
Anayasası, 1961 deiki değişmemiş şekli ille Türk
Anayasası komünizm propagandasını yasakla
nmıştır, dedi, 141 - 142 doğrudur dedi, Baylefendler, bu Anayasamıza uygun. Bu Ana
yasayı kim yaptı, bu Anayasaya Cumhuriyet
Halife Partililer rey vermedi mJi; bu Anayasamın
biz 1961 deki sakilini savunup durmuyor onuyuz,
savunup durmuyor mu bâzı arkadaşta-ımız? Ne
deni o halde açıkça söylemiyoruz Türkiye'de
komünizm propagandası ve komünist, teşkilâtı
kurmak serbest olsun ımu, olmasın mı? Soru bu
dur. Bunun cevabı evet veya hayır olacak ve
rilmelidir. Efendim, yaisak olımaılrdır,, 141 nci
madde yenimde kallmalıdır,, 142 n/eli madde ye
dinde kallimalıdır; net bir cevaptır. Hayır efen
dim, 141 - 142 kalkmalıdır, komünliist partisi
de, feomünlist hücresi de kurulmalıdır, komü
nizm propagandası da alabildiğine serbest ol
malıdır. Bu da bir fikirdir; kallmalıdır, kalk
malıdır.. Bunu söylemek zoruııluğu vardısr.
Yuvarlak sözlerle geçiştirmek mümkün değildir..
Efendim, Batı'da vaır. Batı'da var, Batı'da
yok, İsviçre'de sınır başka, Federal Almanya'
da sınıır başka, İngiltere'de sınır başka, Fran
sa'da sınır başka,,.. Bir mevzuda başka, öteki
mevzuda başka, Kiminde din esaısı üzerine par
ti kurmak serbest, «konfıeksiyonel parti» diyor,
kiminde mezhep ve din üzerine parti kurmak
yasak. Alman Federal Mahkemesi Deutsche
Kommunistisehe Parteti, yanlı Alımam Komünist
Particini kapattı. Bizde, Anayasa Mahkemesi
TlP^i kapattı. Avrupa Konseyinde o sosyalist
mebus kalkıyor, arkasından öbür sosyalist me
bus kalkıyor, -sayıları birkaç kişi- «efendim,
Türkiye'de sınıf menfaatini koruyanı,
kitleye
hiizme't eden tek partiyi..,;» yegâne paTtffi oydu,
öbürlerinin hiç biri işçiyi, köylüyü düşünmüyor-'
muş, yalnız o düşünüyormuş, OMU, İşçi Parti
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sini kapatmış. «... .kapattı, Türk%te'rde artık de
mokrasi bitti, çünkü TİP kapandı.» dayar., Pe
ki, TİP'i kapatınca Türkiye'de demokrasi biti
yor da Federal Almanya'da Anayasa Mıahkemesi komünist partisini kapatınca Federal Alman
ya'da niçin demokrasi1 bitmiyor? «Efendim, yeni
si kuruldu» diyor. Yenisi kuruldu, bizdeki de
10 sene çalıştı. Bakalım yenisinin marifeti or^
taya çıkınca senin Anayasa Mahkemen ne yapa
cak? Kaldı ki, ben Almanya'daki sınırı aynen
uygulamaya mecbur değilim,, Türkiye'min coğ
rafyası ayrı, Türkiye'nin çevresinde demokrasiy-.
Oje idare edilen tek ülke yok. Rusya, Bulgariisıtanı, Yunanistan, Irak, Suriye ve İran. Kimi
kamünliıst diktatörlük, kimi faşist diktatörlük,
kimi feodali diktatörlük, kimli ise yarı askerî,
siyasî, Baas ve saire diktası altında.. Bu rejim
lerin ortasında, her tarafından çeşitli eylemciıniin, silâhın sızdığı, hareketli bir Orta Doğu,
b'injbir dış tehdidin üzerinde çöreklendiği biır Or
t a Doğu'da Türkiye varlığını ve Cumhuriyetini
ve hürriyetçi demokrasisini korumak için müca
dele ediyor. Sınırr koymamam mı, ben? Sınır ko
yamam mı, Türkiye'yi »alıp da Basra Körfezin
deki petrol şeyMiklıerinin durumunda Aromca
Şirketinin esiri yapmak isteyen birtakım adam
lara, 200 sene geride yaşayan insanlara karşı sı
nır düşünemem mi? Ve Türkiye'de komünizme
karşı Türkiye'yi Moskova'nın peyki yapmak iste
yenlere karşı sınır düşünemem mi? Bana bunu
İsveçli Byörk'ün veya Hollândalı Dankert'in
dikte etmeye hakkı olmadığını kaibul etmeliyiz
ve buntun karşısına Allah rızası için bölünmeden,
parçalainımadam Türk Paırlâmentosu olarak hep
beraber çıkmalıyız. (Sağdan ve soldan alkış
lar) Neden bu noktada beraber olmuyoruz da
falsolu sesler veriyoruz. Tekrar ediyorum, Tür
kiye, Tanzimat Türkiye'si değildir. Böyle dış
'müdahaleler Türkiye'yi uçkurdan kurtarmaz,
Türkiye'yi faşizmin 'kucağına iter veya Türki
ye'de eylemciyi, militanı, anarşisti, komünisti;
şımartır. Eğer demokrasiyi faşizmden korumak
istiyorsak^ eğer demokrasiyi komünizmden ko
rumak istiyorsak, dış müdahale ile bunu sağlıayaimıyacağımızı, dış müdahalienlin aksine bir
takım irklmeAere, birtakım tepkilere yol aça
cağını blmeliyiz veya birtakım şımarmalara yol
açacağını bilmeliyiz.
Nitekim, bu şımarma bir ölçüde gerçekleşmişitiır. Bu kitapta diyor ki; «İstiklâl Savaşı,
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Halik Kurtuluş Ordusunun «seridir.» Buyuru
muz, aynen yazmış. Efendim, «yeşjl ordu, gerllıa çeteleri» yapmış, istiklâl Savaşını. Hepsi
var, burnun içinde. Atatürk vaır, İnönü var, Kâ
zım Karabekir var, Alili F u a t Paşa var; ismen
ide var.. «Osmanlı paşaları, zafer yaklaşınca za
fere sahip çıkmışlar, gerillâ liderlerini büyük
toprak sahiplerinle ve büyük burjuvaziye yaran*
mııafc içim imha etmişlerdir.» En büyük suçia/rını
'da yazıyor Mustafa Kemal ve arfcad>aşlarınan.
«Mustafa Suphi ve 14 arkadaşıma Kemailüıstıler
Karadeniz'de katlettiler» diyor. «Ve IstMâl Sa
vaşımım yönünü değiştirdiler» diyor. Çünkü
Moskova ajanı Mustafa Suphi ve 14 'arkadaşına
teslim edecefcmişiz, Ankara'da Hükümeti.

yaparmış, daha sonra da Amerikan emperyalizımine kapıları açmış.. Hele 1946 dan sıonra De
mokrat Parti Türkiye'yi tatm bir Amerikan müs
temlekesi halline getirmek için kurulmuş, ona
hizmet etmiş. Hele 27 Mayısın izahı var, çok
şık; meğer 27 Mayıs'm tek sebebi, «.Türkiye'de
Moskova ile birtakım ilişkiler kurulmasını dü
şünen ve tam o sırada Moskova'ya bir Devlet
seyeıhatı yaparak Rusya ile ticarî, iktisadî an
laşma yapmaya hazırlanan Menderes'i...» ıböyle
yazıyor.» elemime edip, bertaraf edip, onun ye
rine NATO'ya OENTO'ya sadık oldukları bili
nen ve CIA''dem (Amerikan entelijansından)
beslenen birtakım subaylarım iktidarını getarmefcmiş, tezvir budur.

Arkadaşlar, «Kemjalizmdn nazi ve faşizm kar
ması etkilerle geliştiğini», yazıyor. «Subaylarım
İstiklâl Savaşımdan sonra
onbinlierce dönüm
araziyi gaslbederek ve özel bankalar kurarak
büyük kapitalistler halime geldiklerini ve Türk
Silâhlı Kuvvetlerinin o gün, bugün İstiklâl Savaşımdam bu yana büyük finamis kapitalin em
rimde olduğu» iddiası var. Alçakça, en büyüfk
düşman gördükleri Türk Silâhlı Kuvvetlerini
tahrip kampanyasıdır, bu. OYAKItan, Reneault'dan, yabancı sermaye ortaklığından, yabaıncı sermaye işbirliğinden, Türkiye'de bugün üze
rine bir hayli toprak örtülmüş olan ANTların
ve benzeri dergilerim yaptıkları bütün tezvirler
den parçalar var, burada. Kimidir bunu yayımla
yan diye merak ede/bilirsiniz. İlân etmişler, ba
şında. «Bütün anti faşist deımıokraıtik kuvvetler,
hep el ele verdik» diyor. Yurt içinde ve yurt dı
şında faşizme karşı çalışan bütün kuvvetler,
TİP, Halk Kurtuluş Ordusu, Halik Kurtuluş
Cephesi, Çin taraftarı olan, Moskova taraftarı
olan hepsi, Mao taraftarı
olan... Hepsi,
hepsi birleşmişler, yazıyorlar ve «bir ara
da demokratik mukavemet cephesi olduk,
içerde ve dışarda bu savaşı yapacağız» diyorlar.

Suçlamadığı, küfretm'ediği, tezvir bulaştır
madığı kimse yoktur. 12 Mart'm izahıma gelin
ce; sıkı durunuz, 12 Mart'ı Amerifcam Sefaretin
de 8 Mart günü tezgâhlamışlar, meğer; CIA
ajanları ile bâzı Türlk Subayları. 12 Mart da
Amerikan'ım eseriymjş. Çünkü artık "VVaşington
Demirel'dem ümidi kesmiş, yerine kemdisime da
ha sadık birisimi getirmiş. Yialbancı sermayeye
daha çok hizmet edecek, finams kapitale, dış
sermayeye kapıları açacak birisini aramış, bula
bula da Karaıosmanıoğkı'mu bulmuş zahir. (Gü
lüşmeler) Böyle böyle birtakım tezvirlerle dolu,
baştan sona kadar her hadiseyi, ta İstiklâl Savaşımdam başlııyarak, Atatürk'ün bütün reform
larımın yüzeysel olduğumu, köklü reform, yapıl
madığını, asıl köklü reformum köklü dönüşüm
lerin şimdi yapılmasına çalışıldığını, fakat bu
na bütün tutucu kuvvetllerin karşı çıktığını ve
Türkiyetâeki mücadelenin aslımda bu mücadele
olduğumu yazıyor.

Değerli arkadaşlarım, bu kitabın
içinde
'Cumhuriyet Hal/k Partisinin tarihi ile ilgili tez
virler de tümen tümen. «ÖHP tek parti yöneti
minde, özellikle işçiyi ezmeğe, köylüyü ezmeğe
önem vermişmiş, (Sosyalistlerin hepsini ağızları
nı açımca hapsetmiş. Nazım Hikmet bunların
başlıca örneği imiş. CHP iktidan emperyalist
lerle işbirliği yapmış,
nazi emperyalisleriylle
başlatmış, ticaretinim yarışım nazi Almanya ile
-

Beyefendiler, TİP konusu karşımızla geliyor;
Avrupa Konseyimde yanımda Le Monde Gt&z&hesi vardı. Türkiye'den, Haceıttepelde memur oldupnınu söylediler, Artun isminde bir zatın im
zası ile yazılan bir yazı var. «Efendim, TİP demjokratik sosyalistmiş yahut bilimsel sosyalistmiş de komünMımiş, değilmiş, tartışılabilirımiş...» falan. falan, eveleme, gevelemie bir yazı.
Altımda Le Momde'nmm bir notu arkadaşlar. Bi
zle sempatisi olan bir gazete değil, ama Allah
Söyletiyor. Parantezi açmış diyor ki, «Le Monde'nin bu yazısında adı geçen Behice Boran
Türkiye. İşçi Paırtisimim Çekoslovakya'mın Sov
yet Rusya tarafından işgalinle taraftar olan
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Üyesi okluğu için başkanlığa getirilmiştir. Par
t i . içi operasyonla BeHıice Boran Ocıko'S'lovaikyn
işgalime taraftar olduğu için partinin başkasnlığına: getirilmiş olan liderdir. Not : Le Monde
.(raz'etesi.:» Aidini, (bunu orada okudum. Hangi
sosyal denijokratparfti, hangi soslayist parti ve
hattâ batıda kendisine biraz saygısı olan hangi
komünist partisi Çekoslovakya'mın işgalini sa
vundu. Bakımız, bu kâfi değil mi, bu partinin
ne okluğunu- gövstermıeğe? «Çekoslovakya, işgali
ni savundu» diyor, bu kâfi değil mi? Karşım niza
geçip Türkiye'de demokrasiyi savunan te'k par
ti buymuş, bütün diğer partiler şuymuş, buynıuş, diyorsunuz. Çekoslovakya'mın işgalini sıavunan parti deıtnokı-asiden yana olaibilir mi? Bu
soru soınıimuştur. Ama devam ediyor, devamı
ediyor, devanı ediyor... Aynı ağızlar lo Aralık
günü Dışişleri Balkanına ylno TİP için aynı so
ruyu sormuşlardır. «TİP gitti, demokrasi bitti.»
Hadi oradan, efendim. TİP eğer kalsaydı ve büyüsieydi demokrasi gidecekti, omların demokrasi
anlayışını bilmiyor muyum, ben. Nasıl bir demiokrasi getirecek, ınenkez komıiitesi, polit büro
demokrasisi.
Adalet baği'misrz değilmiş, göz altı şöıyley'miş,
işkence iftiralaırı vesaire. Efendim, dernek kur
ma; hürriyeti kalkmış TünkiyeVie, Neymiş, aliimışlar ellerine iki tane tlereüine, «.permissyon»
kelimesi, «nntorisatiou» olmuş; kaktım 'baktım
«ne. olaki?» dedim. Aradım., meğer o 'fıkrayı dedeğiştirmeımişiz. «önceden izin almadan dern'e'k
kunmak serhestir. «196İİ Anayasası tadilden son
ra, maddenin laltı değişmiş, İlk cümle aynen 'kal
inis. Önceden izin almadan dernek kurmak ser
keştir. 'Birisini kirişi iterciime e-tmıis, birisini kaşkasr tercüme etmiş. Bilisinde izin kelimesi Pernıissyon diye., kirişinde auitorisation diye tercüme
edilmiş. Efendim. Autorisation cok daha serttmiş, çok daha silki imiş, demokrasi bitmiş. Sana
ne?. İster izin veririm, ister müsaade veririni.
- Yani kullanacağımız kelimeye kadar ve bu ke
lime gelirse «dennokrasi biter» e kadar bir ya
bancı milletvekilinin müdahalesine imlkân var
mıı? Bitmemiş dâvalar için benim 132 nci mad
deye göre çıkıp bu kürsüde konuşma hakkını
• yok. Ben Türk Parlâmentosunda, halen Yargı
tay da görülmekte olan bir dava .için karar hak
sızdır, karar doğrudur diye konuşmak hakkına
sahip değilim. Ama Türk'iye'de birtakımı iıısan-
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kır var İd, bir Danimarkalı bir İsveçli mebusa
Türk mahkemelerinde karara hağlanmamuş da
va hakkında konuşma yetkisini vermek istiyor
lar ve kıı yetkiyi kullandığı zaman da karşısı
na dikilip, Tünk m ek uslarının bile Türk mahke
meleri hakkında söyleyemeyeceği sözü, Anaya
sanın yasakladığı bir şeyi, sen nasıl söylersin,
diye karışırsın Türk mahkemesinin henüz d e 
vam eden dâvasına, ne karar* cılka cağını bilme
den nasıl söylersin Türkiye'de şu iş şöyle oklu
böyle oldu diye? Ama bunlar devam ediyor.
Değerli arkadaşlarımı, tekrar edeyim, uya
nık durmazsak kıı dış müdahale bize çok zarar
verir. Efendim, dış dünya dçımokrasimrizc sahip
çıkacak da deanokrasimizi kurtaracağız hayali
ne kimse -kapılmasın. Türkiye'de demokrasi böy
le kurtulmaz; biz kurtaracağız. Dış müdahale
daha çok karanlığa iter, her şeyi. 'Uçlara iter,
memleketleri. Hele Tüık Milleti gibi onurlu,
Tüık Milleti gibi izzetinefsinde son derecede
düşkün, haysiyetine son derecede düşkün bir
millettin yabancı heyeti tahlkikiyelere kendi si
lâhlı kuvvetlerinin eylemini, işlemini rapor et
tirmek gibi kir duranın gitmesini, Avrupa Kon
seyine Türkiye'de demokrasi vardır, yoktur gibi
raporlar vermesini arkadaşlarınım kakül edece
ğini sanmııyorum. Onun için, «alt komite ktirulacaıkmış, şöyle olacakmış» Kıica ediyorum) Tünk
hariciyesinden, kütün ağırlığını kullansın, kü
tün delilleri ortaya koysun, kütün gücümüzle
kunun karşısına çıkalım. Bir Mahir Cayan dos
yası var. Cevabını hazırlayalım arkadaşlar. Bu
nun karşısına bir bir bu adamların işledikleri ci
nayetleri koyalım, fotoğrafları ile koyalım. Öl
dürdükleri insanları, kaçırdıkları çocuğu, ka
çırdıkları işadamıını, soydukları bankaları, ye
re serdikleri Elmnı'u kurşun sıktıkları o teknis
yeni üzerlerinde bulunan delilleri; işkence ile
değil, kendileri övünerek suçlarını itiraf ektik
lerini, itiraf eden 'bildiriler yayınladıklarını is
pat edelim. İşkence altında birtakım mâsumı in
sanlar şöyle olmııış, böyle olmuş. Necini Deıınir'in parmakları kopmuştur,» dediler. Makamılarımızdan rica ettim, Hariciyemizden, İçişlerimıizıd"u fotoğrafını aldım, götürdüm. İşte buyu
run dedim, parmak takılmadı ya, Barnard'ı ça
ğırıp parmak laiktirmadık ya? Duruyor paranafcları adamım; ama kesildi diyorsunuz. Bunun ce
vabını ve rekilirimı, çünkü kıı iddia, aksini ispat
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raümkün'olan bir iddiadır. Anıa bâzı iddialar
vardır ki, aksini ispat edemem, iddiayı ispat si
ze düşer. Ben çıkıp da «Holaııda'da Türk işçile
rine tcva görülen zulmü tertipleyen sizsiniz
dersem, bana bunun hemen aksini ispat edecek
vesikalar getirebilir misiniz, hemen» dedim?
Hayır getiremezsin. Aıma benim bu iddiayı yap
maya hakkım yok delil yoksa, elimde; sizin de
böyle iddiaları delilsiz söylemeye hakkınız yok.
Delil de iımal edilmektedir. Delil imal edildiğine
dair elde birtakım şeyler vardır. Düşününüz bi
raz evvel söz konusu olan zat Amnesty İnternational'ın Türkiye'ye gönderdiği Mr. ITantell.
TTantell Türkiye'ye geliyor - sonradan muttali
oklum've komisyonda kısmen söyledim - tercü
man istiyor. Bilir inisiniz istediği tercüman kim
dir'? Madam Behice Boran. Bellice Boran'ı ter
cüman istiyor, başka tercüman kabul etmiyor.
Tünkiye'de Behice Boran'dan başka dil bilen
'kimse yolk mu Bfend'im, Türk makamları bu
durum ortaya çıkınca hadi efendim demişler.
30 tane san ilki a veyalıut mahkumla konuşmak
istemiş Ve Tüıik sıkıyönetim ınaıkamları. Tür/k
adliyesi hayır demiş, reddetmiş. Bir küçük giriş
yapmışlar bir yende; -faikat hüviyetleri, tutum
ları meydana çıkınca hayır denmiş. 'Behice Bo
ran'ı tercüman olarak isteyeceksin, ondan son
ra ben tarafsız müşakidolarak geldim diyecek
sin. Bunların cevabını verebilecek durumdayız;
ama bunu ortaya koymak durumundayız.
Çekoslovakya'ııııı işgalini savunduğu senin
gazetende yer alan bir kadını tercüman olarak
isteyen insan tarafsız mıdır ki, onun bu sözleri
ni hakikat gibi yayınlıyorsun diye biz de anlat
maya çalışmalıyız. Basın 'servislerimiz, elçilikle
rimiz, rica ediyorum mukabil kitaplar yayıulayalıım. Bir araştırma komisyonu kurulmak ge
rekiyorsa bunu İsveçli, Belçikalı kabul etmeyiz.
Tünkiye'de bir araştırma komisyonunu Hükü
met kursun, meseleleri incelesin, iddiaları bir
bir toplasın; varsa hakikat, bunu da ifade et
mek isterim. Sahiden gayriinsanî muamele var
sa, sahiden 20 nci Asırda yapılmasını kabul et
meyeceğimiz birtakım gayriinsanî şeyler yapıl
mışsa meydana çıksın. Bunun da sorumlusu
varsa soralım; ama ben iddia edilen şeylerin ne
kadar fantastik, ne kadar uydurma büyük ya
lanlar okluğuna dair bir intiba edindim. Bu in
tibaını incelemelere dayanıyor. Bunu rahatlıkla
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kendimiz araştırabilirrz.- . Hükümet
cesaretle
bir komisyon kurabilir, vesikalar hazırlayabilir,
yayın yapabilir. Bunun yapılmasını da soıi de
rece ehemmiyetli saydığımı belirtmek isterim,
közlerimi burada
tamamlıyorum. Sıkıyö
netimin uzatılmasına bu anlayış içinde rey veceğiz. Türkiye'nin hür seçimlere, demokratik
ıbiı* rejime, normal düzene geçmesi bakımından
Hükümetin sarfettiği çabaları, Türk •'-Silâhlı
Kuvvetlerinin asayişi, huzuru korumak için sar
fettiği calim lan takdirle takibettiğimizi belirt
mek isterim.
iSon nokta olarak bir şeyi belirteyim. Bir çe
lişkiden bahsedildi. Evet, zahirî olarak bakıl
dığı zaman bâzı çelişkiler görülüyor. Hem Tür
kiye'de birşeyler düzeldi diyorsunuz, hem sıkı
yönetim devam etsin diyorsunuz, Arkadaşlar
doğrudur, konuşmamın bir yerinde söyledim.
Türkiye'de bugün imtihanlar yapılıyor, Türki
ye'de bugün ders yapılıyor, Ankara'da hergün
bir adam kaçırılmıyor, bir banka soyulmuyor,
hergün polis, asker veya öğrenci kendi arasın
da silahlı çatışma yapmıyor. Doğru. Bir hu
zur ve asayiş, daha rahat bir yaşayış vardır.
Evlerinizde acaba bu sabaha karşı ne olacak
korkusu içinde yaşayan günler vatandaşlar ba
kımından bir ölçüde geride kaldığını vatandaş
lar söylüyor; ama kökü kazındı mı, meseleler
bitti ini, çözülecek proiblem yok mu, yeni ör
gütler yok mu, sıkıyönetim kalkmadan değişti
rilmesi gereken- Anayasa maddeleri, kanun
.maddeleri yok mu? Bunun cevabı da aşikârdır.
Biz, sıkıyönetimi, bundan zevk duyduğumuz
için değil, Türk .Devletin varlığını sürdürmek,
rejimi korumak için yararlı gördüğümüzden've
işini biran evvel bitirmesi temennisi ile destek
lemeye devanı edeceğiz'. Bunu vatanımıza karşı
vazife sayıyoruz.
Yüce Meclise saygılar sunar, teşekkür ede
rim. (Millî Güven Partisi sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Hüdai Oral.
C. H. P. GRUBU ADİNA HÜDAİ 'ORAL
(Denizli Milletvekili) -— Sayın Başkan, değerli
arkadaşlarım;
Dokuz ilde ilân edilmiş bulunan sıkıyöneti
min iki ay daha -.uzatılması ile ilgili Hükümet
talebi hakkında G. TL P. Grupları adına" görüş
lerimi arz etmeye çalışacağım.
• •
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Bilindiği gibi, Bakanlar Kurulu 26 . 4 . 1971
tarihinde memleketimizde uzun süreden
beri
gözlemlenen çıkarcı çevrelerin tutumu ile anar
şik nitelikteki eylem ve davranışların sadece
kamu düzeni ve güvenliğini bozucu amaçlara
yönelmiş olmayıp, aslında ideolojik maksatlarla
Devletin temel nizamına, yurt bütünlüğüne,
vatan ve lâik Cumhuriyete karşı kuvvetli ve ey
lemli bir kallkışma mahiyeti aldığını gösterir
kesin belirtilerin meydana çılkması nedeniyle
T. C. Anayasasının 124 ncü maddesine dayana
rak, istanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, İz
mir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyar
bakır ve Siirt illerinde 26 . 4 . 1971 günü saat
24,00'den itibaren bir ay süre ile sıkıyönetim
ilânını kararlaştırmıştı. Bu karar 28 . 4 . 1971
tarihinde T. B. M. Meclisince onanmıştı.
Bu tarihten sonra Hükümet aynı gerekçe ile
ikişer ay olmak üzere 10 kez sıkıyönetimin ye
niden uzatılmasını istemiştir.
Bugün aynı gerekçe ile (2 il hariç) sıkıyö
netimin tekrar (11 nci kez) uzatılması talebiy
le T. B. M. Meclisi huzuruna gelmektedir.
Değerli arkadaşlarım,
Hükümetin bugüne değin sıkıyönetim ilân
îkararı ile bu kararın T. B. M. Meclisince onan
ması taleplerinin gerekçelerini her
defasında
Hükümet üyelerinden dinlemiş
bulunuyoruz.
Bugüne kadar bu kürsüde Hükümet adına ya
pılan konuşmaların belirli bir ayırım ifade et
mediğini ifade etmek mümkündür.
îki yıla yaikm bir süreden beri uygulanan
sıkı yönetimin 11 nci kez uzatılmasıyle ilgili
bugün yüksek huzurunuza gelmiş talebi hakkın
da T. B. M. Meclisince karar verilmeden önce,
her türlü duygusal nedenler ve küçülk çıkar he
saplarının ötesinde, genel demokratik hukuk
devleti kuralları ve uygulamalarının ışığı altın
da bir değerlendirme yapılması gerektiğine ina
nıyoruz.
iSıkıyönetim, bilim adamlarımızın daha açık
lıkla belirttikleri gibi, Devlet hayatında önem
li değişiklikler husule getiren, normal yönetim
yerine çok dar, özgürlükleri kısıtlayıcı, sınır
layıcı ve durdurucu, kamu ve kişi hakları ve
özgürlükleri ve toplumun normal hayat ve
ilişkileri üzerinde ağır kayıtlamalar getiren si
lki bir sistem, olağanüstü bir rejimdir. Anahak
ve özgürlükleri ıgeçdci bir süre için kısıtlayan
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ve erteleyen, mülkî yönetim ve güvenlik kuv
vetleri yerine askerî bir yönetim ikame eden ve
bâzı suçların yargılamalarını, özellikleri olan
askerî yargı usul ve esaslarına bırakan olağan
üstü bir rejim, çok ender ve çok kısa süreler
için uygulanan bir sistemdir.
Her normal Hükümetin ve yönetimin yürür
lükteki yasaların verdiği görev ve yetki olanaklarıyle ve müeyyideleriyle
karşılayabilmesi
mümkün, basit polis olayları, sıkıyönetim reji
minin devamı için sebebolarak gösterilmeye
başlanır, ya da ortadan kalkmış gerçek bir se
bebin varlığından söz edilmekte direnilirse,
böyle bir sıkıyönetim rejiminin uzatılması tale
bindeki nedenlerin hukukiliği ve kanuniliğini
kabul etmek mümkün olmaz.
Derhal belirtelim ki, Anaaysamızm 124 ncü
maddesinde belirtilen; savaş, savaşı gerektire
cek bir durumun başgöstermesi, vatan ve Cum
huriyete karşı kuvvetli, eylemli bir kalkışma,
ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dış
tan tehlikeye düşüren, Anayasanın tanıdığı hür
demokratik düzeni veya temel hak ve • özgür
lükleri ortadan kaldırmaya yönelen yaygın ve
şiddetli hareketler hakkında kesin belirtilerin
ortaya çıkması sebeplerinin kabulü hali dahi,
Hükümete ve sıkıyönetim makamlarına olağan
üstü bu hallere mahsus verilen ek yetki ve tak
dir kudretinin genişletilmesi, 1961 Anayasasının
öngördüğü demokratik rejimimizin mahiyetini
değiştirici, kanunî ve hukukî bir rejim olmak
tan çıkaramıyacağı gibi, böyle bir uygulamaya
meşruiyet de veremez.
Hükümetin ve sıkıyönetim makamlarının
olağanüstü hallerle ilgili tasarruflarının normal
idarî tasarruflar gibi hukukî tasarruf olabilme
sinin asgarî koşullarına uymak, hukukî ve Ana
yasal bir zorunluktur.
Anayasanın 123, 124, ve 1402 sayılı Yasa hü
kümleri gereğince yapılacak tasarrufların, kişi
sel, keyfî, indî ya da takdirî tasarruf olmadığı,
olamıyacağı ve tamamen hukukî tasarrufların
unsurlarını taşıması gerektiğini, aksi halde başlı
başına yeni bir rejim uygulamasına gidilmek
te olduğu görüşünü haklı çıkaracağı bilinme
lidir. Genellikle bilim çevrelerinde tartışma ko
nusu olmakla beraber, üzerinde durulduğu gibi
gerek Hükümetin sıkıyönetim İlânı kararı, ge
rekse bu kararın onanması ve uzatılması ile il116 —
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gili yasama Meclisleri kararlarının yargı dene
timine bağlı olması görüşü, denetimin hangi kı
sımda ve ne biçimde olacağı konusu, hangi
çeşitli görüşlerle belirtilmiş olursa 'olsun, polis
Devlet sistemi ile hukuk Devleti sistemini kalın
çizgilerle ayıran en önemli kurallardan birisi
olduğunu da kabul etmek gerekir.
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Hükümet, Anayasaya uygun sıkıyönetim an
layışı dışında hukukilik ve kanunilik niteliğinden uzak hiç bir anlayış ve uygulamaya sahibolamaz. Çıkar çevrelerinin böyle bir anlayışına alet olacak tutum ve davranışa ve görünüme
giremez.
Sıkıyönetim rejimi, hak ve özgürlüklerde
kısıtlama ve sınırlama yaparken, Anayasa ile
güvence altına alınmış temel hak ve özgürlük
lerin özüne dokunacak bir uygulama mahiyetini
alamaz.

Anayasamızın, sıkıyönetim ilânının hukukî
sebeplere dayanmasını şart koşması ve sadece
siyasal sebeplerle Meclislerimizin ve Hükümetin
I
takdirine bırakmamasının nedeni, bu yetkinin
kullanılmasında keyfiliği önlemek, siyasal çıkar
İster olağan, ister olağanüstü olsun, tem/el
düşüncelerinin yürütme ve yasama kararlarına I hak ve özgürlüklerin özüne dokunma halinde,
yansıtılması suretiyle totaliter bir Devlet siste
o ülkede demokrasinin vardığından ve hukuk
mini fiilen gerçekleştrme girişimlerinin ve he
devleti kurallarının uygulandığından söz ediileveslerinin önlenmesi amacını taşımaktadır.
I mez.
I
Sıkıyönetim, söz konusu olan hakların özü
Anayasamız, sıkıyönetim karar ve uygulama
nü zedelemeyecek bir .sınırlamadır. Bu da sos
larında ek yetki ve genişletilen takdir hakla
yal ve millî güvenlik gibi hukukî nedenlere darının kullanılmasında demokratik rejimi değiş
I yanacaktır. Bugüne kadar Hükümetin yaptığı
tirme, totaliter bir Devlet sistemine geçme giri
I uygulama, üzüntü ile ifade etmelk isterik ki, te
şimlerini kesin olarak önlemiştir.
mel hak ve özgünlüklerin özünü zedeler bir ma
Oysaki, ülkemizde iki yıla yaklaşan bir sı
hiyet almıştır. Bu ise Türkiye'de ikinci ve ağır
kıyönetim uygulaması ile Hükümetin, sıkıyöne
bir huzursuzluğun nedeni olmuştur, nedeni oltim ilân ve karar sebeplerinden derece derece
I maktadır.
uzaklaşmakta olduğunu gösteren ve dünya ka
Sıkıyönetim, hangi hukukî sebebe müstenit
muoyunda Türkiye'nin sürekli totaliterliğe ka
I olarak ilân edilmiş ve onanımiışsa, o sebeple ilgi
yan bir rejim uygulaması içinde bulunduğu in
li temıel hakların özünü zedelememek suretiyle
tibaının tartışılmasına olanak veren hatalı bir
bu hak ve özgürlüklerin sınırlanması söz konu
anlayış ve uygulama içine girmiş bulunduğunu
su olabilir. Örneğin : Savaş hali ele alınarak
gösteren haklı deliller ileri sürülmeye başlan
verilen sıkıyönetim ilânı kararı ile bir bölgede
mıştır.
I kısmî her hangi bir sebebe dayanan ayafklanma
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununu, yukarıda
I ve sair sebebe dayanan sıkıyönetim kararının
esaslarını sunmaya çalıştığımız genel çağdaş bi
I hukukî gereği ayrı ayrı hak ve özgürlüklerin
lim ve hukuk anlayışının ışığı altında değerlen
sınırlamasını gerektirir.
dirmek ve uygulamak gerekirdi. Oysaki, Hü
kümet bunu iki yıla yaklaşan süre içerisinde ge
Oysa ki, ülkemizde belirli amaçlarla yapılrekli itina ile nazara almamıştır. Bugün Tür I muş anarşik eylemlerden dolayı önce bir ay için
kiye'nin dünya kamuoyunda rejim konusunda I istenen ve uygulanan 'Sıkıyönetim iki sene süreeleştiriye tabi tutulması, Hükümetin bu konu I bilmiş ve temel hak ve özgürlüklerin özü bazen
daki hatalı tutum ve davranışının tabiî sonu I hukukî sebebe istinadetmeyen gerekçelerle h'otcudur.
behot zedelenebilmi'ş, sıkıyönetim sebebiyle il
Şu hususu derhal belirtelim ki, Türk Devle
gisi olmayan sosyal ve ekonomik hayatın her
tini çağdaş demokratik hukuk Devleti anlayışı I yanma ve alanına Hükümetçe müdahaleler yaiçinde, ileri yönetim kurallarına sadık devletler I pılabilmiş, dernek çalışmaları, siyasî partilerin
topluluğundan ayrı olarak düşünmek olanağı : toplantıları yer yer kanun dışı müdahalelere
mâruz kalmış, mektup, telgraf v.s. m'ersuleler
yoktur.
Hükümetin, günün koşullarına uygun görev j aranmış, TRT yayınları dâhil olmak üzere televe yetkilerle teçhizi anlayışı, sıkıyönetimin hu I fon, telsiz, radyo, televizyon gibi her çeşit araçI larla yapılan yayın ve haberlere kayıtlamalar,
kukilik niteliğini bir yana itemez.
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bazen, fiilî sansürler konulaıbilmis, söz, yazı, re
sim, film ve sesle yapılan her tüıilıü yayılnr," ha
beri eşımie, mektup ve telgraflar kontrol edile
bilmiş ve sıkıyönetim ilânı sebebiyle ilgili ol
madığı halde, ilgiliymiş gibi gösterilerek 'keyfî
kitap toplama, gazete ve dergi kapatma gibi
tasa ITU ('lar yapılabilmistir.

gılama organları ve usulleri ihdasını öngörebilen hükümetin temel hak ve özgürlüklerin özü
nün zedelenmemesi inilti çaba gösterdiği iddiası
boşlukta kalmaya (mahkûmdur. Nitekim, Türk
ve dünya kamuoyu, Hükümetin, insan hak ve
özgürlüklerine aykırı bu tutum ve davranışını
tartışıma konusu yapmaktadır.

Bütün, bunlar temel hak ve özgürlüklerin
özüne dokunmaktır. Bunları zedelemektir. Bir
ayaklanma bertaraf edilebilir, ayaklanmayı,
tethiş hareketlerini yapanların sosyal huzuru
bozmaları önlenebilir. Ancak, temel hak ve öz
gürlüklerin zedel emmesinin toplumda yarattığı
derin yaranın tedavisi ve telâfisi uzun süre
mümkün olmlaz.
Sıkıyönetim rejiminin alsı! sorumlusunun
Hükümet olduğu konusunda hiç bir tereddüt
yoktur. Genel güvenlik ve kamu düzenine iliş
kin zabıta görev ve yetkilerinin askerî makam
lara, geçmiş olması, Hükümetin ısorumluluğunu
ortadan kaldırmaz. Hükümetin İni sorumluluk
ta «tecezzi» kabul etme ya da sorumiluluğu demıokratiîk rejimin olağan koşullarla biran önce
geri getirilmesini savunan Türk Ordusuna yük
lemeye kalkışmıa, ve bir çok konularda geri çe
kilme istidadı içinde tutum ve davranışları nor
mal demokratik' rejime geçmede samimî olma
dığı intibaını yaratmaktadır.

Hükümetin, tutum; ve davranışları istesek
de, istemesek de bizi bu üzücü .noktaya doğru
götürmekte ve esefle kaydetmek isteriz ki, re
jim .düşmanlaırına daha çok cesaret vermekte
dir.

Bugün, Türkiye'nin içinde bulunduğu Sorun
ların çözümlenebilmesi, görev, yetki ve sorum
luluğu itüm anayasal kurallar içinde taşıyabile
cek güçlü bir hükümetin varlığına bağlıdır. Hü
kümet, iki yi İbik süre ilcinde Sıkıyönetim rejiımiinin sürekliliğini ister bir tutum ve davra
nışla, Anayasa ve yasa değişiklikleri ile Parlâ
mento huzuruna getirmeyi başarılı bir icraat
sanmıştır.
Bu-noktada bir Anayasa değişikliği istemin
den de söz ctmiek isteriz. Kişiler her türlü fiil
ve hareketlerinden dolayı tabiî hâkimi ve tabiî
yargı ilkesine bağlıdırlar. Hükümet, yeni Ana
yasa değişiklikleri istemiyle sıkıyönetim kaldı
rıldıktan somra dahi tabiî yargı ve hâkimi anla
yışı dışında nominal mahkemeler yerine, özel
mahkemeler kurul masını savunabilımiştir.
• ' Sıkıyönetimin kalkmasına rağmen, sıkıyöııetînı.'(îıvahkeın Kelerin in devamım ve ayrıca yar
gı. bağımsızlığını--; zedeleyecek nitelikte Devlet
Güvenlik Mahkemeleri kurularak ayrı ayrı yar-

Hükümetin bünyesinde mevcut zaafın nede
ni, kuruluş biçiminden ve Parlâmento ve Türk
kamuoyu önündeki görüntüsünden ileri gel
mektedir.
Hemen, ilave edelim ki, halka dayanan, gü
cünü halktan alan millet iradesine iltica etmiş
hükümetler, yalnız teknik idare gücüne değil,
siyasal iktidar olmıa gücüne de erişmiş olurlar.
işte böyle bir hükümette halkın temel hak ve
özgürlükleri konusunda gerekli.hassasiyetin da
ha yakın ve daha içten bir anlayışla karşılana
cağını rahatlıkla iddia edebilmek ve savunabil
mek mümkündür.
Hükümetin, tutum ve davranışlarında de
mokratik rejime bar an evvel dönülmesi konusnnnjda içtenlik bulanı adı ğnmızı özellikle belirt
mek isteriz. Hükümet icraatı 'bu görüşümüzü
teyidedecek delillerle doludur.
Yukarıda da arzettiğimiz
gibi, Hükümet,
demokratik rejimle bağdaşması mümkün olma
yan olağanüstü merciler kurmak, yoluyle dev
let yönetimine devam etmek kararanda görü
nüyor. örneğin: Anayasanın 32 nci miaıddesine göre, olağanüstü merciler kurulamaz hükımü, kişiler, tabiî yargıcından başka bir mer
ci önüne her ne sebeple olursa olsun sevkedilcitnez, çıkarılamaz. Sıkıyönetimin kalkması ha
linde, sıkıyönetim mahkemelerinin görev süresıinin 'devamını A^C ayrıca 'Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin kurulmasını, 'sıkıyönetimin kalk
maması halinde, hem Sıkıyönetim Mıahfcemelerinin, hem de öngörülen Mçimfde Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin çalışmalarını 'düşüne
bilen ve isteyebil en Hükümetin temel halk ye
özgürlüklerin özüne dokunmadığım, dolkunamıyaeağ'im dokunmak istemediğini kabul et-
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mek mümkün değildir. Özgürlük ortamı, hak
lar ve özgürlükler çiğnene çiğnene yaratılamaiz.
Hükümetin, Anayasa dışı bir tutum ve dav
ranışına örmek vorfnek isteriz:
Tünkiye Barolar Birliği Genel Kurul top
lantısı 5 - 6 Oealk 1973 günü Hatay'da yapıl
mıştır. Gen'el Kurul çalışılmaları sonurtuda 'sıkı
yönetim bölgesi olan Hatay'da bir bildiri ya
yı nla-na madiği gibi, Ankara'da hazırlanan bil
diri TRT Genel Müdürlüğüne, radyoda yayınv
'laranaik üzene gönder/ilmek istendiğinde, Genel
.Müdür yetkilileni, Tünkiye Barolar Birliği Ge
nel Sekreterine, Barolar Binliği Yönetim Kuru
lunca hazırlanmış bildiriyi mahallî Cumhuriyet
Savcılığından yayımlanmasına izin verildiğine
dair belge lalınıp ibraz edilmedikçe ve bir nüs
hası mahallî mülkiye amirliğime verilmedikçe
yayınla m lyacaklarını söylemişlerdir.
Barolar Birliği, Anayasamın öngördüğü te
mel halk ve özgürlük!erinin özüne dtokunan bu
uygulama karşısında Savcılığa müracaat etme
miş, hazırlananı, bildiri de yayınlanmamıştır!.
Bunu da birçok arkadaşlarımız, Hükümet nasıl
Avrupa Konseyinde savunacaktır! Bunu bil
mek de bir hayli güç.
Türkiye Barolar Birliğindin İçişleri Bakanlı
ğına, hiç olmaızsa tkamu kurumu niteliğinde bu
lunan meslekî kuruluşların bu biçimde hüküm
lere tabi olmaması gerektiği yolunda yaptığı
müracaat İçişleri Bakanlığınca cevaplandırıl
mamıştır.
Anayasanın, demokratik hukuk devleti ku
rallarının en büyük savunucusu bir meslekî te
şekküle bu ııygulaınıa neva görülürse, o mem
lekette özgürlükten söz edebilımlek mümkün
müdür?
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk
Partisiyle (ilgili bir örnek vereceğim. Fantiler
demıokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır
lar, partiler ikendi çakışmalarında özgürdürler
ve kendi çalışmaları içinde Dermekler Kanu
numda da heıj nasılsa ))ir madde lütfetmişler,
siyasî parti'ler bu Dernekler Kanun ııamn şu
hükümlerine tabi değildir diye, o da bir lütuf
tabiî. Bununla İm örneği size veriyorum •arka
daşlarım.
Yarın secimler yapılmaya başlandığı, kür
sülerde konuşmalar yapıldığı zaman aynı mua-
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meleleıîhı her| siyasî partiye yapılmak istenebi
leceğini gözönümde tutarak, Parlûımıento (ala
rak topyekûn Türk demokrasisine, Türk Auayasasıma, Türlk Halikına sahip çıkma bilinci
içinde olmamız 'gerektiğini bir kez daha burada
ifade 'etmekte fayda olduğuna k a n ı at getirme
miz gerekir.
Değerli 'arkadaşlarım, 11 Ocak 1973 günü
Cumhuriyet Halk Fantisi Adana'da tüzük hü
kümlerine göre bölge toplantısı yapmıştır. Bu
bölge toplaınltısına, Adana, İçel, Hatay, Gazian
tep, Maraş Cumhuriyet Halik Partisi! il başkan
ları ve ilçe başkanları katılmıştır ve bu bölge
toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Sekreteri, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri,
Cıumhuriyeıt Halk Patitisinıin o bölgedeki millet
vekilleri ve senatörleri katılmıştır. Bu bir bölge
toplantısıdır, halka açık toplantı değildir. Bu
toplantı yapıldığı sırada, sayın Genel Sekretere
biı* yaızı gönderilmiştir. Bu pusulada. 4 emniyet
mensubu tarafımdan parti içi •çalışmaların izlen
diği, konuşmaların teype alındığı ve yazıldığı
belirtilmişti'. Genel Sekreter müdahale etmiş
tir ve hareketin kanunsuz olduğumu emniyet
mensuplarının derhal toplantıyı terk elttoeleri
gerektiğini bildirnııiştir. (AP sıralarımdan "İyi
olmuş" sesleri)
4 emniyet mensubumun, toplantının yapıldı
ğı salonum: bir köşesine daha Önceden gelip bir
paravananın arkasına teypleri yerlıeştdıjmiş ol
dukları ve konuşmaların tesbit cdilımıekte oldu
ğu görülmüştür. Genel Sekreterin, hareJketitn
kanunsun olduğunu söylemesi üzerine emniyet
.mensupları salonu torik lejtmişlerdir. İş bunlunla
bitmemiştir. Biraz sonra bir görevli albay, bir
manga askerle birlikte salonun kapısını tut
muş, içeriye girerek toplantıyı dağıtmak istıeaniştir. (AP sıralarından '"Bravio" sesleri)
Bravo diyen arkadaşlarıma daha öncelerine
gitmek suretiyle cevap vermek istemiyordum;
çünkü demokratik rejimi savunma bilinci içeri
sinde bulunuyorum. (Gürültüler) Bu demokra
tik rejimin savunmasında en az bizini kadar* siz
lerin de hakikinin bulunduğuna inanıyoruz ve
size saygı duyuyoruz. Lütfedin de.. (Gürültü
ler)
BAŞKAN —Efendim rica ediyorum...
HÜDAİ OPvAL (Devamla) —- Yanlış mı alı
şıldı efendimi. (Gürtütüler

T. B. M. M.

B : 3

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Efen
dim, lütfen cevap vermeyiniz sayın Oral. (Gü
rültüler) Efemdim rica lediyorumş...
HÜDAİ ORAL (Devamla) .— Değerdi arka
daşlarımı ve albay toplantıyı dağıtmalk istemişiiir. (Gürültüler)
Toplantıları eğer daha evvel böyle sık sık
dağıtılanlar "bu toplantıyı dağıtmak iyi yapıl
mıştır." ışeklliınde müdahale ederlerse, hiç şaş
masınlar ki aynı müdahale bir gün kendilerine
daha sert bir şekilde, bu zihniyet devam eJttiği
müddetçe gelebilir.
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu
Eskişehir
üyesi) — Genel Merkezin basıldığını göırdüjk
biz,. (Gürültüler)
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım müşterek bir konuyu konuşuyorum,
siz bunu başka şekilde lütfen tefsir etmeyin.
(Gürültüler)
Durum bu defa ilgili arkadaşlar tarafından
albaya intikal ettirilmiş ve toplantının dağıtıl
masının kanunsuz olduğu söylenmiştir. Bunun
üzerine albay, kapıda Cumhuriyet Halk Partisi
milletvekili ve senatörleriyle, genel sekreterle
yapmış olduğu konuşmadan sonra, konuyu adlî
müşavirle görüşeceğini: ifade etmiş ve bu arada
da konu mahallî gazete ve halk arasına yayı
lınca oraya, bu konuyla ilgili olarak birçok
kimselerin geldiği, gazetecilerin geldiği görül
müş; fakat bu durumun tespit edilmemesi için
gazeteciler ve gelen kişiler baskı altında tutul
muştur. 1 saat böyle geçtikten sonra adlî müşa
virlik albayın tutum ve hareket tarzının kanun
suz olduğunu kendisine ifade etmiştir ve bunun
üzerine toplantı yapılmış; içerde gerek İçişleri
Bakanlığı mensuplarının teyplerle paravana ar
kasında yaptıkları, tesis ettikleri ve gerekse
ordu mensubu bir arkadaşımızın kanunları bel
ki de bilmemesinden mütevellit yapmış olduğu
tutum ve davranışlar askerî adlî hukuk müşa
virinin vâki mütalâasıyle bertaraf edilebilmiş
tir. Bundan sonra, yapılan toplantı bir müddet
devam ettikten sonra tamamlanmış ve demecin
yayınlanması ve bu olayın basma geçmesi önlen
miştir.
Şimdi Sayın İçişleri Bakanından ve Sayın
Başbakandan istirham ediyorum. Hangi özgür
lük?.. Evvelâ şunu ifade etmek istiyorum; sıkı
yönetimde, Anayasada, yasalarda özgürlükleri,
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temel hak ve özgürlükleri memleketin, vatanın
bütünlüğüyle ilgili 124 neü maddedeki hukukî
unsurlar tekevvün ettiği zaman sınırlayabilir
ler, ama özüne dokunamazlar; özüne dokunu
yorsunuz ve bu özüne dokunmada Hükümet ola
rak bir tutum ve davranış içine girmiyorsunuz,
burada Türk toplumunu gerçekten burada tem
sil eden Parlâmentoda bulunan bir çoğunluğun
hükümeti olsa idi, o topluluğun ıstırabını, bu
günkü toplantıların nasıl ve ne biçim yapıldığı
nı daha iyi anlar, burada yapılacak bir tenkide
vereceği cevapta böyle bir davranışa müsaade
etmemek gerektiğini öyle zanediyoruz ki, daha
rahatlıkla ifade edebilirdi. Bugüne kadar bu
nun burada ifade edilmemiş olmasını biz yeri
yoruz. Sonra da Türkiye'de belirli birkaç Mark
sist tedhiş eyleminde bulunan insanların veya
hut kimlerse onları sebep göstermek suretiyle
demokratik rejimin, normal demokratik reji
min dönüşümünü engelleme düşünceleriyle be
lirli bâzı tutum ve davranışlara gitmenin yerin
de olmadığını söylediğimiz zaman, karşımıza,
ya bir isim bahsedilir. Necmi Demir, ya Hasan
Demir, ya Hüseyin Demir misali ile gelinir. Bu
misallere cevap vermek gerekir. Değerli arka
daşlarım hepimiz bu memleketin, bu vatanın ço
cuklarıyız. Hepimiz bu memleketin gerçek top
lum yararına olacak olan sorunlarında gerçek
milliyetçilik anlyaışma sahibiz. Ondan sonra
buraya çıkıp milliyetçiliği iinhisar altına almak
suretiyle Hükümet icra etmek mümkün değil
dir. (C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri ve
alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, yukarda arz ettiğimiz
uygulama, bırakınız sıkıyönetim rejimini, Hü
kümetin normal rejim içinde yapılmasını iste
diği bir uygulamadır ve bu istemi taşıyan tasarı
Meclislerimize hükümetlerce sevk edilmiştir, mec
lislerimize bu hükümetlerce sevk edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, Dernekler kanunu ta
sarısının burada kabul edilmiş olması, çıkmış
olması, Hükümetin sevk etmiş olması, bütün
bunları şunun için söylüyorum; bu Anayasaya
aykırı, Cumhuriyet Halk Partisi dâva açtı, Ana
yasa Mahkemesine iptal dâvasını açtı. E, şimdi
kamu kurumu niteliğinde meslekî bir teşekkül
Barolar' Birliği veyahut filân yerdeki Türkiye
Tabipler Odası Genel Başkanlığı... E, bunun
savcılık tarafından, ki evvelâ savcı bakacak,
suç unsuru var mı, yok mu? İzin vermedim di-

— 120 —

T. B. M. M.

B : 3

yecek, normal rejimde bu, sıkıyönetimde değil,
normal rejimde; ondan sonra ben bunda suç
unsuru gördüm, diyecek. Ne olacak? Neşredil
meyecek. Suç unsuru görmedim diyecek, vere
cek. Ya suç unsurunu taşıyorsa bildiri; o savcı
nın durumu ne olacak? Böyle olunca şunu ifa
de etmek istiyorum; savcıların, bir savcının bu
takdir hakkını ihmal veyahut suiistimal etme
diği düşüncesiyle Adalet Bakanlığı o sav
cı hakkında takibata mı girişecek? Suç
unsurları
bazan
mahkemelerde
tekevvün
eder; ya beraet eder, ya unsurun biri te
kevvün etmiştir ceza alır. E, savcıya bu kadar
büyük yetki vermek; mahkemeler var, mahke
meleri bırakıyoruz; kapatma kararlarını bırak
tık, idarî makamlara, kapatma kararları verdik,
arama kararı verdik, gidiyor artık, istediğini
kapatacak, arayacak; sanki bugünkü partilerüstü Hükümet bugünkü Parlâmentoda ve Türk
toplumunda millî iradenin bugüne kadar tecel
lisi yönünden onu tam anlamı ile temsil etme
miş olan Hükümet bunu daha iyi mütalâa ede
bilecek. Hayır. Hükümete oy verdük, doğrudur.
BAŞKAN — Sayın Oral bir dakikanızı rica
edeyim. Efendim Sayın Oral'm süresinin de
konuşmasının bitiminedeğin uzatılmasını oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. Buyurunuz efendim.
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Teşekkür ede
rim.
Değerli arkadaşlarım, konuyu bu şekü'lde alı
şımın sebebi şu; biz demokratik rejime tekrar
dönmek ve onu 1961 Anayasasının koşulları al
tında tam anlamı ile tekrar tecelli ettirebilmek
için, bir girişim içinde bulunabilmek frçin, hep
beraber bugün yapmış olduğumuz fedakârlıkla
rın bir sonuç vermesini de beklemek hakkına
sahibiz.
Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 10, 11 ve
diğer maddeelrine açıkça aykırı olan bu Der
nekler Kanunu ile ilgili bu kısmı bir hakkın
özüne müdahale bakımından ele aldım, yoksa
Parlâmentoya bir tarizde bulunmak içlim değil.
Bir jhakkm özüne müdahale edildiği kanısında
isek- Anayasa Mahkemesine gideriz. Parlâmento
dan^ Anayasaya ayttarı kanunlar da çıkabilir.
Bunu yermiş oimaJk içlin söylemiyorum. Meclise
böyle temel hak ve özgürlükleri kısıcı devamlı
yasalar geliyor. ISebep?... Aynı sebep; iki yıl

25 . 1 . 1973 T

Ö : 1

'evvelki sebep. Türk toplumunu, 30 ımrilyonü et
kileyecek, 30 milyonun temel hiik ve özgürlük
lerimi tahribedecek yasaları bu Hükümet deva/mlı olarafc getiriyor.
Değerli arkadaşlarım, bu şekilde gittiği tak
dirde demokratik rejime dönmekte umudumu
zun kalmadığı yolundaki görüşlerimizin ne ka
dar haklılık arz ettiğini Yüce Meclisinizin tâkıdirime arz (ediyorum,
Değerli arkadaşlarım, C. H. P. 12 Mart önce
si anarşik olaylar ve tedhiş hareketleri karşı
sında derhal vaziyet almış ve 1961 Anayasası
nın ımillî, demokratik, sosyal, hukuk devleti
kurallarına sahlip çıfearalk topluluğumuzun için
de bulunduğu sosyo - ekonomik sorunların çö
zümlenmesini ve Anayasanın öngördüğü reform
ların normal hükümet kuruluşu biçimi içinde:
gerçekleştirilmesini ısrarla istemiş ve bu uygu
lamalar yapılırken de, Ibelirli çıkar çevreleri
nin yararına işleyen bozuk düzen temsilcileri
nin etkilerinden uzak kalınması zorunluluğuna
işaret etmişti.
Oysa, 12 Mart'tan bu yana kurulan partilerüstü hükümetler Anayasanın öngördüğü reform
ları gerçekleştiremedikleri gibi, normal demok
ratik rejime geçişi kolaylaştıracak hukukî ve si
yasal tedbirleri almakta ve gerekli girişimleri
yapmakta büyük ihmal göstermişlerdir. Sıkıyö
netimin 2 yıla yakın devam etmesi (bunun deli
lidir. Üzüntü ile ifade etmek isteriz ki, 1961 Ana
yasasının demokratik hukuk devleti kurallarına
sosyal devlet ve sosyal adalet anlayışına C. H. P .
tüm gücü ile sahip çıkarken, partilerarası hükü
metler ve O. H. P. dışındaki siyasal partiler anar
şik olaylardan 1961 Anayasasının özgürlük ku
rallarını sorumlu tutma gibi dünya demokrasi ta
rihinde görülmemiş bir yarış ve girişimde bulun
muşlar ve temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı
Anaj'asa değişikliklerini anarşik hareketleri ön
leyen tedbirlermiş gilbi göstererek kamuoyuna
sunmaya çalışmışlardır.
Oysaki Anayasamız ve yürürlükte bulunan
yasalar temel hak ve özgürlüklere ve demokratik
rejime yönelecek her türlü şiddet ve1 tedhiş ey
lemini önleyebilecek esasları ve müeyyideleri ta
şımaktadır. Belirli çıkar çevrelerinin etkisiyle
Anayasamızın sosyal devlet anlayışına bir türlü
sahip çıkmak istemeyenler, Anayasanın öngördü
ğü toplum düzeninin yaratılmasını engelleme gi-
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rİşkrileriyle. aslında, toplumumuzu sosyo - ekono
mik 'bunalıma itmişlerdir. Bugün partilerüstü
hükümet ve sıkıyönetim rejiminin uygulandığı bir
ortamda toprak, maden, petrol ve üniversite re
formları gibi Anayasanın öngördüğü reformla
rın Anayasaya uygun olarak çıkarılanıayışının
nedenlerini normal demokratik ortama dönülem ey işte ve bozuk toplum düzeninden yararlar
uman 'belirli çıkar çevrelerinin etki yapmak iste
melerinde aramalıdır. Sosyal, ekonomik ve siya
sal huzursuzluğun tüm sorumluluğunu sadece
Anayasanın özgürlük ortamını yaratan kuralla
rında görme ve gösterme heveslerine katılan Hü
kümetin dünya, kamuoyunda itibarlı ve güçlü
devlet olma çabalarımızı zaıfa sürüklemekte ol
duğu bilinmektedir. Kökü ister içeride, ister dı
şarıda olsun İver türlü sosyal, ekonomik ve siya
sal sömürü düzeninin karşısında olan O. II. T\,
1961 Anayasasına sahip çıkan tek siyasal parti
olarak görevini yapmanın huzuru içindedir.
GÜNGÖR HÜN (Sakarya Milletvekili) —
Değiştirdiniz ya...
HÜDAÎ
ORAL
(Devamla) — O. H. P.
28 . 4 . 1971 tarihinden beri sıkıyönetim ile il
gili görüşmelerde açıklıkla içeriden veya dışarı
dan her türlü maksat sahiplerinin olumsuz etki
de bulunabileceklerini belirterek gerekli uyarı
larda bulunmuştur. Bu uyarılara Hükümet, ge
rekli önem ve değeri vermemiş, 'bugünkü ortama
gelinmesinde başlıca âmil olmuştur.
Yine O. H. P. anarşi niteliğindeki eylem ve
davranışlara ve bunların faillerine ve fikrî yapı
larına, doğru ve yeterli teşhis konulmasında Hü
kümetin titizlik göstermesi için gerekli uyarılar
da bulunmuş olmasına rağmen 2 yıla varan bu
dönemdeki uygulamalar 100'lerce vatandaşın mak
satlı kişilerin gerçek dışı iftira ve ihbar kanıpanyasıyle gözaltına alındıklarını ve sonra da salıverildikl erini, ya da beraet karan yi e topluma
iade edildiklerini göstermektedir.
GÜNGÖR HÜN (Sakarya Milletvekili) — O
tatbikatı iyi bilirsiniz...
BAŞKAN — Sayın Hım, rica ediyorum
efendim.
HÜDAİ ORAL (Devamla) — ıSuçlarııı ta
kibinde suç unsurlarının, özellikle fikir suçu
unsurlarının tespit ve teşhisinde yeterli bilgile
me sahibolamadıkları anlaşılan birtakım meimur1 arın yetersiz bilgi ve istihbaratla yaptıkları
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işlemlerin ve gözaltına aynalardan .bâzılarına
yapılan muamelelerle ilgili üzücü iddiaların
ağır sonuçlarından her halde sorumlu olan Par
lâmento önündeki Hükümettir.
Yine C. H. P. olarak, baştan beri anarşik
olaylara son -vermenin sadece1 polisiye tedbir
lerle değil, toplum ihtiyaçlarına cevap vere
cek ekonomik ve sosyal düzenlemeler ve köklü
hareketlerle mümkün olacağım ve bu sorunla
rın çözümüne halkın yaratıcı katkısından yok
sun görülmemiş bir yönetim biçimiyle başarılı
sonuç alınamayacağını belirtmiştik. C. H. P.
nin bu görüşlerini Atatürk 1920'dc T. P». M. M.
Bildirisi ile aynen şöyle açıklamaktaydı; aynen
okuyorum.
T. P>. M. M.'nde halkın öteden beri'karşı kar
şıya kaldığı yoksulluk nedenleriyle ilgili ola
rak Atatürk'ün 1920 T. B. M. M.'nde sarfettiği bu «yoksulluk» kelimesinin bâzı çevrelerce
nasıl tefsir edildiğini, hattâ radyo ve televiz
yondaki yayınlarından. nasıl çıkarıldığım he
pimiz yakından biliyoruz. «Yoksulluk nedenle
rini yeni araçlar ve örgütler ile kaldırarak ye
rine esenlik ve mutluluk getirmeyi başlıca
amaç sayarım. Öyle ise toprak, eğitim, Devlet
işleri, maliye, ekonomi ve vakıflar işlerinde ve
diğer çalışmalarda içtimaî uhuvvet (kardeşlik)
ve teavüıi'ii. (yardımlaşma ve dayanışmayı) ege
men kılarak halkın gereksinmelerine göre ye
nileştirmeler ve kuruluşlar yaratmaya çalış
maktır.» (A. P. sıralarından «olmadı, tercüme
yanlış» sesleri ve (1. H. P. sıralarından «biraz
tahammül gösteriniz» sesleri)
BAŞKAN — Lütf'en dini eviniz, efendim.
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Atatürk... (sı
ralar arasında karşılıklı konuşmalar ve A. P.
sıralarından «Atatürk olsaydı kimin dilinden
anlardı» sesleri)
BAŞKAN — Devam ediniz, buyurunuz efen
dim.
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Atatürk ol
saydı sanırını ki, benim dilimden anlardı, sizin
dilinizden anlamazdı. (O. II. P.
sıralarından
«bravo» seksleri ve alkışlar)
KEMAL BAfJOIOcUU .(Çanakkale Milletve
kili) —Allah, Allah...
BAŞKAN — Sayın Bağeıoğlu, n'ea
rum.
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HÜ'DAİ ORAL (Devamla) — 1920 yılında
açıklanan bu... OSıralar arasında karşılıklı ko
nuşmalar)
BAŞKAN — Rica ediyorum, yani ceza mı
tayin edeyim, deminden beri rica ediyorum,
yapmayınız diyorum, mütemadiyen lâf atıyor
sunuz. Sayın Hım, siz de yapıyorsunuz, müte
madiyen yapıyorsunuz, size ihtar cezası veriyo
rum efendim, lütfen susunuz.

Bâzı yayını! ara sansür konul makta, ve .bâ
zı gazetelerin ve dergilerin okunması ve belir
li 'kurum!lana sokulması dâhi yasıklaııahilmek
tedir. Kuru m! kır, müesseseler, •dernekler hattâ
siyasî partiler bâzı uygulamalarla bildiri ya
yınlamak olanaklarından yoksun bırakıldıkla
rı gibi, yasalara uygun toplantıları dâhi zabı
ta kuvvetlerince müdahaleye mâruz bırakılabil
mektedir.

CİİNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) —
«Benim dilimden anla rıh, sizin dilinizden anla
mazdı» diyor.
HODAİ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarını âdedindir, müdahale edilmedikçe mü
dahale etmem. Sayın Başkan da takdir buyu
rurlar ki, devamlı olarak konuşmalarım, şu ve
ya bu maksatla bâzı arkadaşlarımızın müdaha
lelerine maruz kalmaktadır.

Bütün bunların yanısıra, Avrupa Konısteyi
Danışına M'ecllsi Türk Hükünretilni; demokrasıiyi işletmek, insan haklarına saygılı olmamak,
rejiimıi otoriter 'bir 'sisteme 'kaydırmakla itham.
eder konuşmalara sahne olabilmekte ve ayrıca
bir eski Partilerüstü Hükümet Başkanımın ic
ra atımdan dolayı Avrupa İnsan Hak'ları Mahkemesüne üye olmasının sakıncaları Dünya Ba
sınında. açıkça tartışılmakta ve ileri sürülebilm ektedir.
Değerli arkadaşlarım; bütün bu ortamdan
sonra da önümüzde yeni bir problem vardır.
Maı^t'a weçtim için hazırlıklara
başlayacağız.
iki ay süre ile sıkıyönetimin uzatılması için ge
len Hükümetin, iki ay :sonra ne ile gelıeJbdleeeğinii
hemen hemen kestirmek mümkün. Gerekçe de
ğişmiş değil İki. İlki seneden beni aynı gerekçe
yi söylerler, iki seneden beri aynı şeyi söyer
ler. Dört yıl geçtikten, s'onra seçime gidince bîr
•dört yıllık Millet Meclisi döneminim genel se
çimlerden sonra Türk kaniiiıoyuna, Türk top
lumuna 'demokratik normal rejim içinde icraat
yaptığımızı, yasalar çıkardığımızı mı iddia ede
ceğiz. çıkıp söyleyebileceğiz?.. (C. H. P. sıraılarmdau «Iîravo» sesleri) •

BAŞKAN — Buyurunuz, devanı ediniz
efendim.
HÜDAİ ORAL (Devamla) — 1920 yılında
açıklanan bu sosyal görüşler bozuk toplum dü
zenimizin değiştirilmesi ve Anayasanın öngör
düğü sosyal devlet anlayışına uygun düzenin
gerçekleştirilmesi için büyük anlam ifade et
mektedir.
Oysaki Hükümet, adımlarını bu görüşlerin
ışığı altında ileriye atacak yerde, geriye atmak
ta, Türk toplumunu geri kalmışlık koşulları
içinde daha uzun müddet her türlü hak ve öz
gürlüklerden yoksun
bırakmaya ve bir nevi
sosyal ve siyasal mahkûmiyet altına almaya yol
açacak tutum ve davranış içinde bulunabilmek
tedir.
Değerli arkadaşlarım, i'ki yıla yakın bir süre
dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir Hükü
met biçimi ile Anayasa değişiklikleri, sıkıyö
netim rejimi uygulamaları ve olağan rejimle bağ
daşması mümkün olmayan özgürlükleri sınırla
yıcı ağır cezaî müeyyideler taşıyan yasa tasa
rılarının görüşmeleri ile uğraşıyoruz. Aynı bi
çim uygulamaları için de değişen hükümetler
Anayasanın genel kurallarına uygun olmayan
yozlaşmış reform tasarılarıyle Meclislere gele
bilmekte ve Hükümet etme fonksiyonunun de
vam edebilmesi için tâviz vermekten geri kalmianıalktaıdırlai". Gazeteler, dergiler gelişigüzel ka
patılmaktadır; haberleşme hak ve özgürlükleri
'kısılmakta, özü tahribedilmektedir.

Değerli arkadaşlarım,
Yukarda arz ettiğim nedenlerle C. II. P..'nin :
1. Partilerüştü 'hiçimde kurulan Hükümet,
normal demokratik rejime dönüş için yeterli,
olumlu ve umut, verici Ihir tutum ve davranış
içinde görmemesi,
2. Sıkıyönetim kaldırılsa dâhi, Sıkıyönetiinrmahkenıeleıüniıı görevlerine devam etme
leri ve ayrıca Devlet Güvenlik
Mahkemeleri
(kurulması yolumda Hiikikıncitim tabiî yargı tabiî
hâkim kuralına aykırı Anayasa dışı önerilerde
buluıuması ve diremmesi,
8. Petrol, Maden, Üniversite ve Toprak Re
formu gibi tasarıların, Hükümetçe Anayasanın
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örıigördüğü reform 'anlayışından uzak yozlaş
mış olaratk Parlâmentoya sevkedilmesi ve Üçün
cü Be§: Yıllık Kalkınma Plânı müzakerelerinde,
Plânın .rejfonm anlayışında toplum yararına ay
kırı tavizler vermesi,
4. Sıkıyönetilmin
kaldımlacağı
yolunda
hjicjbiir umut vermeyen Hükümıetfiın normal re
jimde uygulanması gereken DeırnelMer Kanunu
ve Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri fcaniunlaxı
ile; Temeli Hak ve özgürlüklerin özünü zedele
yecek bir tutum içine girdiğinin görülmesli,
6. J)iömolkratlik rejime inançlı ve oranı sar
sılmaz savunucusu Türk Ordusunun tüm liyii
nliyetli davranışlarına rağmen, kendi hatalı ic
raatımın şoı-umlluilüğunu Türk Ordusuna yükle
meye yömelmesi,^
6. 19-61 Anayasasının, tüm demokratik hu
kuk devletli (kurallarının işlediği ve uygulan
dığı olağan demokrattık ortama geçmek ve za
manında genıel seçimleri yapmak içim Hüküme
tin kanarlı ve güçlü oilmadığmm görülmesi,
7. Dıeımıofcratiik hukuk Devleti tflkellertilıiıiln,
yargı bağımsızlığının ve temeli hak ve özgürlük
lerin tam ve işlediği ve uygulandığı bir orta
lımın yaratılimasıyle ilglilıi 'gıirişijmilerde Hüküme
tin yeterli olmadığının görülmesi,
8. Anarşik olaylar karşısında eltlkiliı o'labülnııefe içini sosyo - ekonomik tedbirlerin alınma
sında gerekli girişimlerin yapılmadığının görül'mesi! (bir yana, ien k'üçük biır poilis ya dıa kaçak
çılık olayınım abartılarak kamuoyuna duyurul
ması suretiyle norma,! rejüme geçişil «ınıgelleme
hareketlerinin içinde bulunduğu' intiiibaını ve
recek uygulamalarda (bulunması,
'9. Sıkıyönetim ilân ve onanmasayle ilgili
hukukî sebepllerin ortadan kalkması, nedenleniiyil'e; iSılkıy ön etimin uzatılması taleıbimıe O. H.
P.'niin (kırmızı oy vereceğini, Sıkıyönetiimıin kaildırılmasında millî menfaatler baknmından sa
yılamayacak yararlar bulunduğu görüşünde ol
duğunu saygı ile arz ederini;. (€. H. P. sırala
rından sürekli alkışlar.)
BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Ndbil Oktay, buyurunuz efendim.
MEHMET NEIB1L OKTAY (Siirt) — Vaz
geçtik efendim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz- efendim.
Şahısları adına; Sayın Tayfur Sökmen, bu
yurunuz efendim.
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TAYFUR SÖKMEN « L Senatosu Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın parlâ(manter arkadaşlarım;
Anarşik olaylar hakkında Hükümetin eskiye
ilâveıen verdiği yeni malûmat, Sıkıyönetimin
iki ay daha uzatılmasını zarurî kılmakladır.
'Bu '.M dar hadiseler den sonra Sıkıyönetimin uza
tılmasını istememeyi hayretle karşılamaktan
kendimi alamıyorum.
Ne dehşet verici bir haldir ki; bir fırka as
keri ceçhiz edecek miktar ve mahiyette olan
esliha ve mühimmatı memleketimize nasıl soka
bilin eik imkânını bulabilmişlerdir1? Bu' satılmış
hainler de diğerleri gibi müsıtehak oldukları ce
zaya çarpılınca; birtakım düzen değiştirme he
veslileri muhtelif yollardan, «Türkiye'de zulüm
yapıyorlar» diye feryada başladıkları zaman,
fırsat bekleyen solcu ve sosyalist yazar ve çizer
lerimiz, derhal kaleıme sarılıp «Avrupa Konse
yi Danışma Meclisi bize ne der?» feryadını ba
sarlar. Mamafih mütecasirler daha cezaya çar
pılmadan, uydurma vesilelerle mütecasirlere ce
za vericilerin maneviyatını bozmak için bir ya
zar, 4 O'cak tarihli gazetesinde «Ne çlkar» baş
lıklı başmakalesinde Avrupa Danışma Konseyi
Meclislinde birkaç solcunun aleyhimizdeki ko
nuşmasından bahsetmiştir. Aleyhimizde konu
şanlar, memleketimizin içinde bulunduğu vazi
yeti bilmeyen birkaç solcu kimselerdir. Bunlara
vaziyetimizi çekinmeden anlatalım.
Sevgili aılkadaşlarım;
Bundan başka solculuğu savunan Le Monde
Gazetesi ve ona benzer mecmualar da derhal
harekete geçip memleketimiz aleyhinde yazma
ya başlarlar. Şimdiden Hükümetimizden ve di
ğer devlet adamlarından rica ediyorum; böyle
bir hal karşısında endişeye kapılıp icraatı gev
şetmesinler.
Hele, o gibi gazete ve mecmuaları mukabil
davet edip geliniz tetkik ediniz demesinler. Ge
çen defa da tarihî misaller vererek arz etmiş
tim; anarşistlerden memleketimizi temizler, bir
lik ve huzuru sağlarsak ecanib bizi saygı ile kar
şılar. Yok, ecnebi bizıe ne der endişesine kapıla
rak icraatı gevşetir, şu veya bu sebeple bâzı
kimseler hakkında olduğu gibi müsamahalı ha
reket edersek mutlak yıkılırız. Yıkıldık mı da
Balkan Ve İkinci Dünya Harplerinde gördük;
dost bildüklerimiz bile enkazımız üzerinde pay
koparmaya çalıştılar.
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Arkadaşlarım, kuvvetli olmaya bakalım. Di
ğeri lâfü güzaftır. İşte İspanya. Faşist diye İs
panya'ya arka çeviren Batılı ve Amerikalı dost
larımız, Rusya'nın Akdenize inip üsler kurması
karşısında ve gelecek bakımından da kendileri
ne İspanya'nın lüzumunu takdir ve kalbul ede
rek dört elle ona sarılmışlardır. İşte Yunanis
tan; düpedüz totaliter bir idare altında olduğu
halde askeri yardıran resmen kesmişler; ama
başka yollardan yardım yapıp yıkılmam asına
çalışmaktadırlar. Bölgesine sızan komünistler
den temizlenmek isteyen Türkiye'ye sırt çevi
rirler mi?
Sevgili arkadaşlarım, memleketimizin içinde
bulunduğu çetin vaziyet karşısında hâlâ nizam
değiştirme isteyenler yeni bir marifet daha gös
terdiler. Sanki Türkiye müstakil değilmiş de,
özgürlük yaygarası yapıyorlar.
Ey insaf ve izandan nasibedar olmayan in
sanlar: Türkiye özgür olmasa, «Türkiye'de öz
gürlük yoktur» diye bağırabilir misiniz?
Ya şu sosyal adalet perdesi arkasında halkı
aldatmaya çalışanlara ne diyelim. Milyonlara
sahibol, bir kuruş fedakâr!ılkta bulunma, başka
sının sırtından «iSosyal adalet» diye bağır.. İşte
bu olmaz.
Arkadaşlarım., bir taraftan muhtelif yollar
dan memleketin düzenini bozmaya çalışırlar, di
ğer taraftan da «Memlekette düzen, orduda bir
lik istiyoruz» diye bağırırlar.
Memleketin varlığından vücut bulan, mem
leketi korumakla vazifeli olan ordumuzda bir
lik olmasaydı, anarşistler memleketi komünistleştirirlerdi. «Kurucu Meclis» sözü üzerinde tah
kikat açan Hükümet, endişe doğuran,, «Orduda
birlik olmadığı» sözü üzerinde durmayacak mı?
Aziz arkadaşlarım, hayretler içinde kalıyo
rum. İstenilen şekilde tefsire müsaidolduğu için
birkaç defa değiştirilen ve daha da değiştiril»
mesi zarurî olan Anayasanın değiştirilmesini isffeemteyenler, Bulgaristan'a uçak kaçıranların pa
raleline düştüklerini nasıl farketmıiyorlar ?
Arkadaşilarcm, hainane olayların en çirkini
ve en yüz kızartanınıdan da bahsedeceğim, şöy
le ki :
Okumuş ve temeıvvür etmiş bir Türk kızı,
Türklüğüm ve müslümanlığm
sarsılmaz gelenietolerinm bir icabı olarak hayatından üstün
tutması iktiza eden iiffeit ve namusunu memle
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keti, milleti aleyhine kullanmasıdır. İnanılması
güç; amjma mahkeme za/bıtlarından alınıp mat
buata intikal eden olayl/arın içyüzü işte şudur :
«Ben mü&lüman, ayını zamanda bir Türk kızı
ve kolej mezunu (F)'yiım. Kocam da mühendis
aynı ırktan (M)'dir. İkimiz de. devrimci olduk;
komünizımd memleketimizle yerleştiraneyie uğraş
tık ve uğraşıyoruz. Bunun için (F) adına tan
zim ettirdiğim. nüfus cüzdanı ile Ankara'dan.
İstanbul'a gelerek Kartal'da bir fabrikaya işçi
olarak girdim ve bir müddet sonra fabrika civa
rında bir ev tuttum ve yerleştim. Faıbriıkada
'tanıştığım arkadaşları evime davet ettim. Bun
lar arasında bize faydalı olacağını tahmin etti
ğim kimsellerle cinsî ilişkiler kurdum>. Bu sa
yede epeyce işçi tanıdım ve idealime hizmet et
tim; ve fayıdalı oldum.» demek suretiyle şairin
«(Şecaat arzederken merdi kıptî sirkatim söyler»
deyişinin bir örneğini vermiştir.
Muhterem; arkadaşlarım, ibidayetlte ımaisum
olan bu Türk çocuklarını bu hale getiren profe
sör, doçent, asistanlar hâlâ yerlerinde durup,
kürsüde yapamadıkları tahrik ve fesadı kori
dorlarda, hususî soıhibetlerde şeytanıatfcârane
' usullerle yapmaktadırlar. Bir de bu hainleri
(koruyup, kainat geren bir zümre var ki, bunlar
- ıgeçenleride de arzietmiştdm - mazileri olmayan,
Millî Mücadelede ne kendilerinin, ne de ebe
veynlerinin en küçük bir hizımetlleri bulunma
yan birtakıim hadiselerden faydalanarak sahmeye çıkmış -politikacılardır. Bu gibilerin estirdik
leri kirli hava, çıkarttırdıkları anarşik hadise
ler asla yolumuzu değiştirmez. Zira, bunların
tanımak istemediğimiz bir dünyadan ithal malı
gibi getirmek istedikleri kaypak ve karanlık
mefhum ve düşünceleri gerçek aydınlığın kar
şısında erimeye malhkûmdur.
İşte birbirini tevali eden ve sonu alınaimayan
olaylar karşısında, «AP İktidardan uzaklaştırılsa üç ayda ortalık düzelir» diyenlerin vicdan
ları sızlayıp yüzleri kızarmıyor mu acaba?... (AP
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Aziz arkadaşlarım, dünyanın her tarafında
olduğu gibi, matbuat bizde de büyük bir kuvvet
tir. İyi kullanılırsa miemleket fayda görür; kö
tü kullanılınca da zarara uğradığı bir hakikat
tir. Nitekim, 12 Mart Mulhtırasından evvel biziım matbuatımızın solculuğu ve
sosyalistliği
açık ve dolaylı yollardan müdafaa edenleri anar-
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sinin doğ*masına, yayılmasına yalnız yandım, etni/is değil, âmil olmuşlardır. O gazetelerin ko
leksiyonları mevcuttur. Simidi de aynı gazeteler
dolaylı yollardan ve kapalı usul ve üslûplarla,
tahrike devam etmektedirler. Bunlardan şimdi
lik ilki numunte misal vereceğim. Birisi lo Ocak
197o tarihli bir sıolcıı gazetenin birinci sayfasınida, «,rrii ikiye 'de çıplaklar kampıma izin v erdim eıdi.» diye yazılanı yazının iki tarafındaki karikatüi'le.r, diğeri, «42 s'eue evvel Kubilay işeihit edil
di.» Başlıklı yazıda, «kafaları kesilmiş Kubilayların bugün iflahları kesil.m ektedir.» demek su
retiyle solcu hareketlerinden ötürü Maarif Vıeikâlietinin cezalandırdığı ve.ya malike nelerin
maihkıım ettikleri solcu muallimleri kaydettiği
apaçık... Diğerlerini sırası geldikçe arz edece
ğim.
Arkadaşlarımı, fikir, dile ve kaleme intikal
•ötmeden tabiî suç. olmaz. Amma kaleme, dile in
tikal edince suç 'değil, iddiası bizatihi suçtur.
Fikrin dile, kaleme inıtikal edince suç sayılabi
leceğini Hürriyet Gazetesinde sayın E evet Gü
resin, ilimi iz allımı yapmaık suretiyle bizi teyit
etmiştir.
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Muhterem arkadaşlarımı,
çalışma süremiz
I dolmuş bulun uyur. Bi il eşik toplantı güııdemiI mıizde daha başka, .'konularımız da mevcuttur.
Bu itibarla uygun görürseniz,
Sıkıyönetimin
I uzatıl maSıyîl'e ilgili müzakerelerin bitimine deI ğin çalışmalarımızın devamını tasviplerinize, su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
I Kabul edilmiştir.
I

Sayın Başba'kan buyurunuz.

BAŞBAKAN'' m i l i ) .MELEN" (C. Senatosu
I Van ryesi) — Türkiye Büyük Millet Meclisinin
sayın üyeleri;
1
Sıkıyönetimin bâzı. illerde devam ettirilmesini
I zarurî kılanı sebepleri Sayın İçişleri Bakanı arI kadaşımız, Hükümet-adına, biraz önce yaptığı koI nuşmada, bütün ayrınlilarıyle arz etti. Bu arada.
I uzun bir süreden beri önemli olaya sahne olma-.
I mış iki ilimizde (ki Sakarya, Zonguldak illeridir
I bunlar.) -Sıkıyönetimin uzatılmasına ihtiyat; o'lI madiğini da, yine arkadaşımız izah etmiş bıılunuyoı'.
I
Muhterem arkadaşlar, Sıkıyönetimim bütün
I illerde kaldırılarak normal yönetime gvememize
I imkân verecek bir ortama, henüz ulaşamamış olI duğumuzu üzüntüyle söylemek istiyorum. IlüküI met olarak, bu hususta ileri vaitlerde bulunmaya
I bugüne kadar imkân, bulamadık ve içinde bulıınI duğumuz şartlar dolayısıyle, bugün için de yine
I ilerisi için fazla ümitli görünmeye imkân bulaI • iniyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar bugün
J için Sıkıyönetim konusunda daha. ileri bir adım
I atmaya mıaalcsei' imkân vermiyor. Ancak iki ilI de normal yönetime geçmek, diğer illerde daha
I bir süre Sıkıyönetimi sürdürmek zorundayız.

Aziz arkadaşlarım, mühim bir noktayı da
'belirteceğim,. Sosyal adalet nıefhumunda<n mül
hem olaralk medenî âlemde tatbik edilen sos
yalizmi; Orta. Şark'ta, Afrika ve. Asya'da ko
ni üniami doğuran bir vasıtadır. Bu haıkikaıtı yakinen anlaimış olan muhterem
İsmet İnönü,
(geçenlerde Milliyet Gazetesine yaptığı bir beya
natta diyor ki, «Bu mem'leikette hem sosyalist
bir düzen kurmaık hem bağımsız olmak müm
kün değildir. Sosyalist devletlerin lideri Sov
yetler Birliğidir. Biz de Sovyet Rusya'ya kom
Bundan evvelki müzakerelerde de aız etmiş
şuyuz. Onun burnunun dibinde hem sosyalist
tim. Türkiye'ye müteveccih tehdit devanı etmek•olacaksın hem de bağımsız devlet olacatksm, bıı- I tedir. Düşmanlarımız, Türkiye'yi içinden yıkmak
' ait imkân yoktur.» deımek suretiyle hem. solcu
hususundaki ümitlerini hem üz kaybetnıemişler'
dir. Sıkıyönetimde görev alan Silâhlı Kuvvetle
luğun, sosyalistliğin hem de Sovyetlerin bizim
rimizin ve güvenlik teşkilâtımızın mümtaz men
için ne kadar tehlikeli olduğunu açıklamış ol
suplarının fedakârane çalışmalarına ve hattâ,
makla, senelerce genel başkanlığını yaptığı Ata
insanüstü gayretlerine rağmen, yıkıcı, bölücü fatürk Partisinin, Atatürk'ün nefret ettiği sola ve
sosyalistliğe kaymamasını temenni etmişlerdir. I aliyetlerin sonu henüz alınamamış ve anarşinin
I kökü 'kazmamamıştır.
ıSaygılarılmila. (AP sıralarından «.Bravo» ses
Bu vesile, ile Demokratik Parti Sözcüsü arka
leri, alkışlar )<
daşımın bir tarizine ilişmek istiyorum. ArkadaBAŞKAN —• Yeterlik önergesi gelmiştir, sa I şımız benim yılbaşı konuşmalarımda ve bayramı
yın Başibalkan sez istemişlerdir. Kendilerine sföz I mesajlarımda, huzurdan bahsettiğimi ve asayişin
I mükemmel seviyeye gelmiş olmasını ileri sürdüveriyorum. Buyurun sayın Başbakan.
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ğiimü, halbuki bugün ileri sürülen görüşlerle
bunun çelişki arz ettiğine, işaret etmiştir.
İlk bakışta doğru gibi görünebilir. Yalınız 'ar
kadaşımız-, «latakrabüssalâte» olduğu gibi mesa
jın hepsini 'bir tetkik etse idi, başka işaretler de
olduğunu görürdü. Sadece bir parçasını oku
makla bir neticeye varmak, 'ekseriya aldatıcı olu
yor. Arkadaşnmız da bu sebeple fazla zahmete
katlanmayı göze almadığı için, sanıyorum ki aldanmıış bulunmaktadır bu konuda.
Muhterem arkadaşlar, biraz önce Sayın Feyzioğlu da işaret ettiler. Bir bakıma huzur var
dır, dememde hata yoktur. İki yıl evvelki gibi
artık bombalar patlamıyor, bankalar soyulmu
yor, adam kaçırılmıyor, okullarda, fakültelerde
gençler boğazlaşmıyor artık, fabrikalar işgal ve
tahribedilmiyor. Bütün bunlar elbetteki bir hu
zurum gelmiş olduğuna büyük işarettir. Ve va
tandaş geniş öılçüde bundan memnuniyet ve hu
zur duymaktadır. Herkes evinde, tarlasında, fab
rikasında geçmişe göre kuşkusuz olarak yaşa
maktadır. Bütün bunları ve memlekete huzur
gelmemiş olduğunu elbette inkâr edemeyiz. Ama
hemen, başka vesilelerle de arz etmiştim, demeç
lerimde de var; gerek Meclis kürsüsünden yaptı
ğım konuşmalarda, gerekse Meclis dışında verdi
ğim demeçlerde de daima huzurdan bahsederken
hemen arkasından şunu ifade ettim: «Nispî bir
azalma vardır hâdiselerde, huzur gelmiştir; fa
kat memlekette anarşinin kökü henüz kazmamamış olduğu için yeraltına girmiş olan örgütler
fırsat buldukça mevcudiyetlerini ortaya koymak
ta ve bu huzuru zaman zaman ihlâl etmekte
dir.» Gerçekten İçişleri Bakanımız da işaret etti,
parti sözcüsü arkadaşlarımızın birçoğu da temas
ettiler. Türkiye'de bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin
yeraltı çalışmaları (resmen arz ediyorum) devam
etmektedir. Her ay yeni bir örgüt meydana çı
karılıyor. Çok sıkı ve ciddî takiplere rağmen ör
gütlenme çalışmaları da devam ediyor ve yeni
yeni örgütilenmieler olmaktadır. Yeni gerillâ ha, reketleri hazırlıkları da vardır. Hattâ bunun için
silâh depoları da tesis edilmektedir. Okullarımız
da (İçişleri Bakanımız da işaret etti) propagan
da ve komünizmi yayma gayretleri devam etmek
tedir. Eski ölçüde olmamakla beraber, için için
devam etmektedir. Yabancı memleketlıerde, kom
şu memleketlerde çeşitli gerillâ kamplarında eği
tini gördükten sonra, anarşik eylemlere, özellik
le kıı- gerillâliğı yapmak üzere Türkiye'ye sız
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ma gayretleri mevcuttur ve birkaç gün önce bu
nun 'bir örneğini de görmüş okluk ve aldığımız
bilgilere göne o kamplarda hâlâ bâzı eğitim gö
ren anarşistler vardır ve fırsat buldukça hudut
larımızdan girmeye çalışacaklardı]'.
Yine memleket dışında çeşitli adlarla kurulan
örgütler 'büyük bir propaganda faaliyetine gir
mişlerdir; Türkiye'yi memleket dışında bir zu
lüm idaresi altında olduğunu göstermek üzere,
hattâ yaibancı komünist partilerle teşriki mesai
ederek geniş bir çalışma yapmaktadırlar. Bunu
biraz önee Sayın Feyziöğlu birçok misallerle or
taya koydular.
Muhterem arkadaşlarım, bunlar dışında Sıkı
yönetimce ele alınmış bulunan anarşik leylemle,
yıkıcı ve bölücü faaliyetle ilgili dâvaların büyük
bir kısmı henüz neticelenmemiştir ve hattâ baş
lamak üzere olan dâvalar vardır, hazırlık tahki
katı bitip durugm'a'31 başlatmak üzere olan »birkaç
dâva da vardır. O dâvalar, daha evvel de işaret
etmiştim; çok sanıklı ve çok tanıklı dâvalardır.
Bu sebeple, hem 'burulara ait hazırlık tahkikatı,
ilk tahkikat ve hem de bunların duruşması ister
istemez genişçe bir zaman istemektedir.
İşte bu sebeplerle Hükümet, Sıkıyönetimin
9 ilimizde bir süre daha devam etmesi zaruretini
görmüş ve bunu Yüksek Meclisin takdirine arz
etmiş tir.
Muhterem arkadaşlar, Sıkıyönetimden şikâ
yetler vardır. Geçen sefer de arz etmiştim bu şi
kâyetleri.- Bir defa memleket dışında Sıkıyöne
tim tatbikatına, uygulamasına ait çok çeşitli hi
kâyeler uydurulmaktadır. Taifedir edersiniz (ki
bunların büyük bir kışımı maksatlıdır. Bilhassa,
anarşik faaliyete katılmış olanları masum gös
termek ve bunları mahkûm edecekleri (miağdur
duruma düşürmek suretiyle dünya kamuoyunda
netice almalk gayretiyle «ikla hayale gelmedik
hikâyeler uydurmaktadırlar). Memleket içinde
de vardır bu şikâyetler: Bazı basın organlari!n>da, açılk olmamakla beraber 'kapalı şökilde bu
şikâyetler maalesef tekrar edilmektedir. Bu şi
kâyetlerin, büyülk bir Ikısmı da, bugün sıkıyöne
timin uzatılmasına kaıjşı çukan ve (karşı çıkma
'kararımda olduğunu beyan eden Cumhuriyet
Halk Partisinden gelmiştir ve gelimıeiktedir.
Cumhuriyet Halk Partisinin sıkıyönetim
den şikâyeti yeni değildir; başından beri Cum
huriyet Halk Partisinin büyük bir kısmı, bil-
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hassa bugünkü yönetimine hâkim o lamlar, sıkı
yönetime karşı çıkmışlardır ve bunu açıkça be
yan etmişlerdir. Uzun zaman oylamaya katılmamıışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
sıkıyönetimin uzatılmasına k a r a r verdiği hal
lerde dahi oylamaya Ikatılmamlışlardir. Bu se
beple bu şikâyetleri "ben yadırgaımıyorsum, yeni
de değildir. Cumhuriyet Halik Partisinin sayın
Genel Başkanı ile, muhtelif vesilelerle, bilhassa
Hükümet buhranları sırasında yaptığım komus/malarda da bu şikâyetleri açıkça bana beyanı;
etmiştir ve misaller, örnekler de vererek söyle
miştir, bunun bazılarını da basma açıklamışlar
dır. Bu sebeple, bugün ortaya konan: şikâyetler
den dolayı bir huzursuzıluk duymadım, mormıal
telâkki ediyorum.
Yalnız, dikkatimi çeken bir nokta oldu;
Cumhuriyet Halk Partisi, sıkıyönetimden bu
defa şikâyetlerini ortaya koyarken, Hükümet
ten şikâyet etti. Yani, sanki sıkıyönetim yokimmş gibi, ne toaıdar Hüıkümetin beğenmediği
tarafı varsa onları saydı d'ölktü ve omdan son
ra sıkıyönetimin uzatılmasına karşı oldu. Ben
bunun mânasını anlayamadım. Hükümetin gü
venoyu meselesini konuşmuyoruz, güvenoyu
mevzun ydk ortada bu anda, .sıkıyönetimini
kaldırılıp kaldırılmaması 'mevzuu var. Hükü
metin, beğenmediğiniz tarafları olabilir, bunu
daha tabiî telâkki ediyorum. Çünkü, hiç bir
zaman sizin görüşümüzde 'olmadığımı ve size
yaıklaşmalk suretiyle memlekete hizmet ödenme
yeceğimi söylemiştim, daima açıkça söylemiş
tim. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
MUSTAFA ÜSTÜNDAÖ (Konya MilletveIkili) — Hiç ide hizmet edemiyorsunuz sayın
Başbakan.
BAŞKAN — Rica ediyorlım müdahale etme
yiniz efendim.
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) —
Bu sebeple, birbiriımize yaklaşmamıza, bir nok
tada buluşmamızla imkân olmadığına ben de
kaniim.
ORHAN B1RGİT (Ankara Milletvekili) —
Mühim değilsin!..
BAŞBAKAN FERtD MELEN (Devamla) —
Bu sebeple, benim Hükümetime itimadetmemeniz kadar tabiî bir şey olmıalz ve bir bakı
ma eğer memleket meselelerini ikinci plâna al
sam bundan sevine ide duyardılm,
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ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) —
AP'ye yaiklaşL
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, mü
dahale etmeyimîz lütfen.
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) —
Madem böyledir, değerli arkadaşlarım Hükü
met hakkında bir gensorıu isterler ve Hükümet
hakkımda bir güvenoyu verip vermemeyi orta
ya atarlar, Hükümeti düşürmeye çalışırlar.
Hükümeti beğenmiyorum
diye sıkıyönetime
karşı çıkmanın bir anlamı var mı, sizin takdi
rinizle bırakıyorum.
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Millet ve
kili) — Onu da yapacağız sayın Melen.
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) —
Eğer sıkıyönetim bir ihtiyaç ise, arkadaşları
mız Hükümeti beğeınmemcikle beraber, memle
ket sevigisi onları sıkıyönetimin devam etmesine
karar vermeye sevk etmeliydi; sıkıyönetim bir
ihtiyaç ise sıkıyönetim bir .ihtiyaç değilse onu
belirtmeliydiler. Onu belirtecek yerde, sıkıyö
netim hakkımda tek kolime etmeden belki bililtizamj Ordu gücenir falan diye, (AP sıraların
dan gülüşmeler) hattâ omları birjaz överek, sıkı
yönetim hakkında tek kelime etmeden müteniiadlyen Hükümet şunu yaptı, Hükümet, bunu yap
tı, Hükümet şunu yaptı, Hükümet bunu yap
tı... Neticıe?. Sıkıyönetimin .uzatılmasına karşı
yız... Bununla hiçbir alâka görmedim ben.
HÜDAİ ORAL (benizli Milletvekili) — Hü
kümetin talebini inceliyoruz burada sayın Baş
bakan, Hülkümetin fonksiyonu yok ımu°?
BAŞKAN — Sayım O rai, rica ediyorum
efendim.
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) —
Eğer Sıkıyönetime hakikaten, karşı iseler, ki
karşıdırlar, ama söylemiyorlar onu, Hükümete
tariz yapmak suretiyle vasıtalı olarak ifade et
mek istiyorlar; bunun da mamasını anlayamıyo
rum. Buna sebep yok, açıkça söyleyebilirleırdi.
MEHMET SE YDİBE YOĞLU (Kastamonu
Milletvekili) — Açıkça söyledik ya...
BAŞKAN —• Sayın Bir git, rica (ediyorum
efendim, müdahale etmeyiniz.
ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) —
Ben komuşmuyoıtam efendim, ben. ağzımı açma
dım. (CHP sıralarından gülüşmeler)
BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar, rica
ediyorum müdahale etmeyiniz.
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BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) —
Muhterem arkadaşlar, sıkıyönetim, Hükümete
bağlı bir teşkilât değildir. Sıkıyönetim, Hükü
metin emrinde bir kuruluşta değildir; Anaya
samıza dayanan, kaynağını Anayasadan alan,
dayanağını Anayasadan alan bir Anayasa mü
essesesidir. Sıkıyönetim Kanıınumuzı sizin ka
bul ettiğiniz "İkamın, bu Meclisin kabul ettiği
'kanun, sıkıyönetim komutaınlıklarının görevle
rini ve yetkilerini tespit etmiştir. İsterseniz sa
yayım onları, sayın arkadaşlarımın «Hükümet
yaptı, Hükümet yaptı» dedikleri... Bakın yetki
kimindir:
«Sıkıyönetim Komutanı, sıkıyönetimi bölge
sinde ganel güvenlik ve 'kamu düzeninin gerek
tirdiği hailende aşağıda yazılı olağanüstü ted
birleri almaya yetkilidir.
a) Konutları ve heîj türlü dernek, siyasî
parti, sendika, kulüp gibi teşekküllere ait bina
ları, işyerleri ile özel ve tüzel kişiliklileri haiz
(özerk müesseseler dahil) müesseseler ve bun
lara 'ait müştemilât ve her türlü kapalı ve açık
yerleri, mektup, telgraf vesair mersuılelerji»
ki, arkadaşımız bunlarım hepsini saydı; «bunla
rı Hükümet yapıyor, Hükümet kısıtlıyor, Hü
kümet mektup açıyor, Hükümet mektup fcapıyoı, Hükümet derneğe müdahale ediyor» dedi...
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milleltvefcili) — Sayın Başbakan, 1 ııci maddeyi de oku
yun lütfen.
BAŞKAN — Efendimi rica ediyorum beye
fendi, böyle müzakere usulü yok effendim.
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) —
Okuruz, okuruz...
«... herhangi bir müracaat, talep ve karara
lüzum olmaksızın aramak ve bunlardan sübut
vasıtaları olanı yahut ızor alıma ıtabi bukunan
eşyayı zaptetmek;
b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
nun yayınları dahil bütün telefon, telsiz, rad
yo, televizyon...»
HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — Ge
tirilen teklifi inceliyoruz burada.
BAŞKAN — Sayın Oral, rica ediyortum.
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) —
«... ve her çeşit araçlarla yapılan: yayın ve ha
berleşmeye sansür koymak, kayıtlamak, (topla
mak ve saire, söz, yazı, resim, film, sesle yapılan
her türlü yayım ve haberleşme, mekjtup, 'telgraf
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ve saireyi, toplamak, sansür koymak...» bunlar
devam ediyor. Bunların hepsini .kanunla sıkıyö
netim komutanlarına yetki olanak vermiş bulu
nuyorsunuz.
Sıkıyönetim komutanı vazifesini yaparken,
Hükümete de değil kanunumuzda, Başbakana
karışı sorumludur... (CHP sıralarımdan gürültü
ler) Başbakana karşı sorumlu olmak başkadır,
Başbakanın emirlerine tabi olmak 'başkadır. Bu
fiaı/kı bilmeniz lâzımdır, kanun yapan insanlar
sıfatiyle. (Ankara Milletvekili Orhan Birgit ve
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu'nun anlaşılamayan müdahaleleri)
BAŞKAN — Sayın Seydibeyıoğlu... Sayın
Birgit, simidi ödeştik zannediyorum efendimi
(CHP sıralarından gülüşmeler)
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) —
Sıkıyönetim komutanı, sıkıyönetim idaresi, sı
kıyönetim mahkemeleri, görevlerini ve yetkile
rini kanundan alırlar. Sizin verdiğiniz kararı
tatbik ederler. Sadece Başbakan bundan denet
ler. Eğer, kanunlara aykırı hareket ederlerse,
Başbakanın denetimine tabidirler, sorumlu ol
mak sıfatiyle. Onlardan ibarettir. Yoksa, Baş
bakanını emrine Itabi değiller, taımamen yetkile
rini ve emri kanundan; alırlar. Bunu bilmek lâ
zımı.
Bu sebeple, sıkıyönetimi tenkit ederken...
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletve
kili) — Sayın Başbakan, sıkıyönetim kanunu
nun 1 mıci maddesini okuyun lütfen.
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum.
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) —
Hükümeti tenkit etmenize mahal yoktur, sebep
yoktur.
Kaldı ki, hele Hükümetin hiç alâkası yok
tur. Çünkü Hükümete bağlı değildir. Sadece
ve sadece Basjbakana karşı sorumludur. (C. H.
P. sıralarından alkışlar.)
Muhterem arkadaşlarım, Sıkıyönetime yö
neltilen şikâyetlerin başında işkence iddiaları
geliyor. Bu iddialara, bilhassa memleket dışın
da, biraz evvel işaret ettiğim gibi, Sıkıyönetim
icraat ve kararlarına gölge düşürmek maksadıyle gene aşırı solcu unsurları, Marksist ve Leninist komünist unsurlar tarafından tamamen
uydurularak 'Türkiye aleyhinde kullanılmaya
çalışılıyor. Bunların tamamını Hükümet adına
açıkça, resmen arz edeyim; bunların tamamı
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yalandır, uydurmada-. Bunların hiçbirisini mü
şahhas bir misale dayamak imkânı mevcut de
ğildir ve olmamıştır. Şikâyetler her defasında
ortaya çıktığı zaman, kendilerimi müşahhas mi
sal vermeye davet etmişimdir ve bu •misalleri
kimse verememiştir.
HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — Ver
dik efendim.
.BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla)
— Bir iki -misal vermişlerdir ve onları da tahIkik ederek taımamen yalan olduğunu meydana
çıikar.uş bulunuyoruz.
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletveki
li) — Yalan diyemezsiniz Sayın Başbakan. Siz
yalan söylüyorsunuz, yalan demeye hakkınız
yoktur.
BAŞKAN — Efendim bir dakika. Sayın Ecevit, ?ayın Eoevit, ;Saym Ecevit. (M. G. P. sı
ralarından Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu ıayağa kalkıp C. H. P. sıralarına doğru ge
lerek C. H. P. lilerle münakaşaya başladılar.)
iBÜLEN EOEVİT (Zonguldak Milletveki
li) — 'Sözünüzü geri alın, yalancı sizsiniz.
'BAŞKAN — Efendim bir dakika, rica edi
yorum. Efendim rica ediyorum. (Gürültüler)
Sayın Topaloğlu, rica ediyorum efendim! İdare
Âmirleri!... ıSayın Çeliker!... İdar*e Âmirlerini
göreve davet ediyorum. Sayın İdare Âmirleri!...
(Sürekli gürültüler) Rica ediyorum efendim.
HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) —
Ben size iki tane misal verdim.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lütfen
yerlerinize oturunuz. (Sürekli gürültüler ve
Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'nun anla
şılamayan bir müdahalesi.) Efendim rica ediyo
rum. (Gürültüler.) Sayın İdare Âmirleri lütfen ,
«sükûneti temin ediniz. (Gürültüler.)
HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) —
(İçişleri Bakanı Ferit Kubat'a hitaben) Tür
kiye Barolar Birliğinin yazısı okunsun lütfen
burada. O zaman kimin yalan söylediği ortaya
çıksın.
•BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Oral rica
ediyorum, efendim!
HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) —
O yazıyı burada okumaya mecbunsunuz! Ayıp
tır. Burada yalan söylüyor ne demek?
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BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. (Sataş
madan dolayı söz istersiniz. Rica ediyorum efen
dim. (Gürültüler.)'
BAŞBAKAN FERİD MELEN ODevamla) —
Şimdi... (Gürültüler.) Adana Milletvekili Tur
gut Topaloğlu'nun anlaşılmayan bir müdahale
si.)
BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, Sayın Tur
gut Topaloğlu rica ediyorum sizden efendim.
(Sürekli ıgünültüler ve münalkaşalar.) Sayın
Birgit, rica ediyorum, kâfi efendim. (Gürültü
ve münakaşalar.)
HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) _
İnsan bir kere tahıldık eder, ondan sonra söy
ler.
'BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, sa
yın üyeler rica ediyorum. Sayın İdare Âmirleri
görevinizi yapmanızı rica ediyorum. Sayın
grup yöneticileri sizden de rica ediyorum. (Gü
rültüler. )
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletve
kili) — iSaym Başkan, bu kürsüden bir Baş
bakan «yalan söylüyorsunuz» diyemez. Sözünü
geri alsın lütfen. (Sürekli gürültüler.)
MEHMET 8EYDİBEY0ĞLU (Kastamonu
Milletvekili) — Türk tarihinde senin gibi bir
Başbakan görülmemiştir.
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Sayın
Soydvbeyoğiu, efendim rica odliyıorum. (Gürültü
ler) Efendim rica ediyorum, oturunuz yerinize.
(»Sürekli gürültüler.)
MEHMET
SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu
Milletvekili) — Yazık yazık.
BAŞKAN — Oturunuz beyefendi yerinize,
yerinize oturun efendim, yerinize oturun. (Gü
rültüler.) Efendim, rica ediyorum lütfen yeri
nize oturun. Sayın Topaloğlu, Sayın Turgut To
paloğlu size hitabediyorum efendim.
•Sayın Başbakanın konuşmasına bir veya iki
üye müdahale ettiler. Bu müdahaleye sizin mü
dahale hakkınız yoktur. Hâdiseye sebebiyet
verdiniz, size ihtar cezası veriyorum efendim.
ıSaym Ecevit ve Sayın Hüdai Oral, Sayın
Başbakanın konuşmasına bu tarzda müdahaleye
hafkkımz yoktur. İçtüzükte yieri vatıdır, sataş
madan dolayı söz istersiniz, hakkınızı kullanır
sınız efendim.
Sayın Baısjbaikan buyurunuz efendim.
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MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt Milletve
kili) — Alışıktır o yaiaıı söylemeye, yalancı!
ABDULLAH BAŞTÜRK (Yozgat Milletve
kili) • - Yalancı sensin ulan!
(Yo/.gat Milbtveıkili A'MııIlaıh Baştürk aya
ğa kalkarak Siirt Milletvekili Mehmet Nebil
Oktay'ın üzerine doğru yürüdü, gürültüler.)
ıBAŞKAN — Efendim rica ediyorum. (Gü
rültüler.) Sayın Nebil Oktay, ayıptır efendim.
(Oürültüler.) Sayın Oktay, 'Sayın Nebil Oktay,
rica ediyorum, siz görevlisiniz beyefendi. (Gü
rültüler)
ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) —
Böyle millî irade olmaz.
ıBAŞKAN — Sayın Birgit, rica ediyorum.
ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) —
15 kişilik grupla Hükümet olmaz. (Gürültü
ler.)
BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit si
ze bir ihtar veriyorum efendim.
Buyurun Sayın Başbakan. (C. H. P. sırala
rından «Onları müdafaa ediyorsunuz» sesleri.)
Ben kimseyi müdafaa etmem efendim bura
da.
BAŞBAKAN PERİD MELEN (Devamla) —
Muhterem arkadaşlarım;
Ben, sinirlenmek içtin, alınganlık göstermek
için bir sebep göırmedi/m. SöylledMerinni tekrar
edeyim.
ÇETİN YILMAZ (İçel Milletvekili) — Siz
de konuşmanıza dikkat edin Sayın Başlbakan.
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) —
Müsaade buyurun.
Ya siz yanlış anladınız veya sesıimi duyma
dınız. Ben, işkence iddialarıından bahsediyorum.
İçeride ve dışarıda., Biflihsasa dışarıda diyorum.
Suçlulara, sanıklaıra işkence yapıldığına dair
(iddialar vardır.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya Milletve
killi) — 10 dakika içimde yalan söylüyorsunuz.
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devaımla) —
Bu iddialar için kendilerinli çoğu zaman davet
ettik, müşahhas misal göstermediler ve çoğu ya
landır, bilhassa dışarıda yapılanlar... Bundan
alınganlık göstermeye sebep mi var?.
AHMET DURAKOĞLU (Sivas Milletvekili)
— Söylediğiniz böyle değildi Sayın Başbakan.
(Gürülttülier.)
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BAŞKAN — Efendim rica ediyorum bey
efendi.
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) —
Siz sııkıyönetimdıe işkence yapıldığını iddia edi
yor musunuz? Etmediniz. (O H. P. sıraların
dan «zabıtlarda var» sesleri.)
BAŞKAN — Efendiim, zalbıitlıarı tetkik edece
ğim, rica ederim.. Böyle münafkaşa olmaz bey
efendiler.
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) —
Aynen böyle konuştum. (Gürültüler.)
BAŞKAN — Söz hakkınız var efendim, ri
ca ediyorum. Varsa böyle bir beyan söz hakkı
nız var.
Devam buyurun efendim.
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) —
Sıkıyönetim komutanlıklarına, zaman zaıman bu
iddialar ortaya atıldığı zaman, meseleyi tetiklik
ettiriyoruz ve bunların hepsi tetkike ve tahfcilke
dayanmaktadır. Zamam gelince veyahut istenin
ce her hâdise hakkında, hakikaten işkence yapı
lıp yapılmadığı hakkında ciddî tahkik yapılmış
tır, inandırıcı delillere dayamlaırak yapılan tah
kikler sonunda, bu işkence iddialarının,, tekrar
ediyorum işkence iddialarının tamamınım yalan
olduğu meydana çıkmıştır. (M. G. P. ve A. P.
sıralarından «Bravo» sesleri.)
Mulhterem arkadaşlar bu vesile İte milletler
arası bir teşekkülden Türkiye'ye gelen bir kim
seye bir mahkûmun gösterildiği ve kendisiyle
konuşma sağlandığı hakkında, bir arkadaşımız,
hattâ birkaç arkadaşımız haklı olarak serzenişte
bulundular, bundan dolayı.
Değerli arkadaşllarıım,
Değerli arkadaşlarım, Sıkıyönetimin ilânı
gününden bugüne kadar, ilânı gününden baş
layarak bu iddialar sistematikman ortaya atılımııştır. 'Sayın Nihat Erim Başbaikanken, buraya
ıgelen bâzı yabancı gazeteciler kendisine evvelâ
bunu tevcih etmişlerdir; «efendim, sanıklara
baskı yapılıyormuş, sanıkları zorla söyletmeye
çalışıyorlarmış, sanıklara işkence yapılıyor
muş..» E, olmadığı için böyle bir mesele, Tür
kiye'nin böyle bir töhmet altında bırakılması
na sebep olmamak üzere Sayın Erim haklı ola
rak, «Buyurun tetkik edin. Gidin görüşün. Eğer
tespit
ederseniz, bu şikâyetlerden bir tanesi
doğruysa, her şeyi yapmaya hazırım» demiştir
ve o vakit gelen gazeteciler bâzı temaslar yap-
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mışlardır ve iddiaların-yanlış'"•olduğunu, yalan
olduğunu tespit ederek yazmışlardır.
Bu, aslında bir imtiyaz verme veyahut ta
bir tahkikata imkân verme veyahut kontrola
tabi tutma mânasına gelmez. izin verip verme
mle benim elimdedir.
Ayrıca, milletlerarası bir teşekkül. Bunla
rın, maalesef, bu milletlerarası teşekküllerin
bir çoğu da hu komünist partilerin yan teşek
külleri halindedir veyahut ta onlara hizmet ede
cek elemanlar daima vardır içlerinde, bulun
maktadır. Bu nevi teşekkülleri ısevketımektedirler; ama bunların hüviyetini 'basında tespit eitaiDoye imkân yok. Milletlerarası bir af bıkmam
ne teşkilâtı, gelip müracaat ediyor, «böyle iddi. alar var, görüşebilir miyim?» ıSiıkıyönetime bağ
lı hapishanelerde nizamat 'müsaade etmediği
için izin verilmiyor. Ancak, adliye hapishane
sinden bir tanesine izin veriliyor ve görüşüyor.
Ve görüşen adaım ihanet ediyor, doğrudur.
Ama ihanet edeceği, başında belli olmaz. Mil
letlerarası, az çok itibar sahibi bir teşkilât.
Böyle bir şeye «hayır»1 denmek, b'ilâkis aleyhi
mizde bunların daha fazla neşriyat yapmasına
imkân hazırlamak olduğu için, işkence yapılma
dığına biz de kani olduğumuz için, buna im
kân veriliyor. Ve o sırada bir ımahkûm çeşitli
yalanlar söylüyor ve bu yalanlar maalesef ma
kale mevzuu oluyor ve Avrupa Konseyine ka
dar gidiyor. Aynı mahkûmun daha evvel yaz
dığı mektuplar var; kendi ihtiyarı ile, yani hiç
bir setop olmadan, eşine dostuna. Herhangi bir
işkence yapılmadığı, Ikötü, muamele yapılmadı
ğına dair ımiektuplaırı vardır elimizde, ımektupilar vardır, vesikalar vardır ve bunlar bugün
mahfuzdur. Aynı mahkûm bu defa Amnesty'den
bir kişi gelince bir çok yalanlar uydurarak
böyle bir şey ileri sürüyor. Btında bir hata var
mı, yok.mni; ama başında iyi niyetle yapılmış
tır. Türkiye hakkında bu türlü iddiaların yer
bulmasına ilmlkân vermeme maksadıyle yapılımlıştır ve bundan sonra dikkatli olmaya da bizi
sevk: eder bu örnek. Her önüne gelen teşekkül,
gayet iyi öğrenmedikçe, niyetleri hakkında taım
bir fikir sahibi olmadıkça bunlara kapılarımızı
açmamak, daha doğrusu isteklerini yerine ge
tirmemek lâzımdır. Çünkü kötü maksatla ve
aleyhimizde kullanmialktadır.
Muhterem arkadaşlar, Avrupa Konseyinde
Türkiye aleyhine girişilen propaganda faali-
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yetleri haikikında başka arkadaşlar geniş bilgi
verdikleri için, bu vesile ile ben fazla temas etmeyeceğim. Yalnız şunu beyan edeyita Hükü
met adına, Türkiyenih kaderine Avrupada bir
kaç sosyalist mebus hiçbir zaman hâkim ola
maz. Bunu bilmeleri lâzımdır. Türkiye, bir kaç
sosyalist mebus, Türkiye hakkında doğru ve
ya yanlış olarak şunu veya şunu söyleyecek
diye Türkiye kendisini komünizmin (kucağına,
bunların hatırı için hiçbir zaman atamaz ve at
mayı düşünmez, bunu herkesin bilmesi lâzım
dır. (A. P. ve M. Gr. P. sıralarından «bravo»
sesleri)
Muhterem arkadaşlar, biraz evvel de işaret
ettim, zaman zaman görülen bir ihtiyacın ifade
si olarak Anayasada yer alan Sıkıyönetim re
jimi, demokrasinin bir meşru savunma. müesse
sesidir. Geçici bir devre için, alınmasına mec
buriyet hâsıl olan, k i bir çok şikâyetler edildi
tedbirlerden dolayı, bu tedbirlerle Sıkıyönetim
rejimi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evren
sel beyannamesinde ve Avrupa İnsan Hakları
•Sözleşmesinde açıkça beyan edilmiş okluğu gibi,
hürriyetlerin, hürriyet rejimini yok etme hürri
yeti n alinde yozlaşmasını önleyici, demokratik
bir hizmet ifa etmektedir memleketimizde bu
gün, kim ne derse desin. Memleketimizde sıkı
yönetim, gücünü Anayasadan almaktadır, hu'kukî bir rejimidir. Sılkıyöneitim, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin kararları dairesinde ve İcanunlarıımıza dayanaraık iş yapmaktadır. Sıkıyöne
tim icraat ve kararları alenîdir, vatandaşın gö
zü önünde yürütülrniektedir, kararlar, kılı kırk
yararak veralımekıtedıir. Sanıklar her türlü sa
vunma halklarını kullanmaktadırlar ve hattâ
mahkemeleri uzatmak için bu 'halklarını kötüye
dahi kullanmak imkânına
sahibolmaıkjtadırlar
ve kendilerine bu imkân g'eniş şeîk'ilde' verilmek
tedir. Davaların uzun sürmesi bir bakıma da
işıin mahiyetinden ve bir de bu arz ettiğtim hu
sustan dolayıdır.
Muhterem aılkadaşlar, sıkıyönetimden şikâ
yetler oldu. Olağanüstü hallerin icabını karşıla
mak için bugün uyguladığımız sıkıyönetim ted
birleri, iddiaların alksine, meımleketimizide va
tandaşın günlük hayatımda ve fikir hayatında
herhangi bir kısıntı yapmamıştır ve yapmamak
tadır. Tam tersine, vatandaşın huzurunu bozan
tedhişçilik ve ihtilâl kışkırtıcılığı faaliyetlerini
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önlemek suretiyle milletimizi huzura kavuştur
muştur, kim ne derse desin.
Muhterem arkadaşlar, son zamanlarda sıkı
yönetim icraatını vesile yaparalk 'hürriyet müca
delesi yapanlar vardır. Bugün
memleketimiz
de Anayasa dışı, hürriyetsizlik rejiminin uygu
landığı yolunda bâzı iddialar ileri sürülüyor.
Biraz önce Sayın Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsünün verdiği misaller gibi... Türkiye'de ba
sın ve fikir hürriyeti başta olmak üzere, bir çok
hürriyetlerin kısıldığı iddiası vardır.
Muhterem ankadâşlar, 12 Mart muhtırasının
ve sıkıyönetimin anlam ve hedefi, bir türlü an
lamak istemeyenlerin memlekette demokrasiyi
ve hürriyet rejimini, sürüklendiği uçunumun ke
narından kurtarmak için girişilen bu tarihî ha
reketin sebepleri ve sonuçları üzerinde durmak
ihtiyacını duymamalarını hayretle karşılama
mak mümkün değildir. 12 Mart öncesi olaylarının
içyüzü ve bunların mahiyet ve şümulü bugün
bütün çıplaklığıyle ve dehşet verici tehlikeleriyle ortaya eılkmış ve bunlar belgelere dayana
rak kamuoyuna arz edilmiştir. Her aklı başın
da insan görmüş ve anlamıştır ki, Türk vatanı
ve Türkiye Cumhuriyeti ve Türk demokrasisi
yurt dışında, milletimize düşman kuvvetler ta
rafından tertiplenen ve yönetilen büyük bir mil
lî tehlike ve bir yıkılma ve içinden çökertilme
tehlikesiyle karşıkarşıya bırakılmıştır. Bu teh
likenin biı- yönü Türk Devletini ve T-ürlk Mille
ti id bölerek parçalayarak yıkmak, diğer yönü
ile ise, demokratik hürriyet rejimimizin yerine
(Marksist, Leninist bir komünist
diktatörlüğü
kurmak noktasında toplanıyor. Hürriyet rejimi
ni yıkmaya yönelmiş bütün anarşik tezahürler
12 Mart muhtırasının ışığı altında Anayasa re
jimimizin kendi meşru savunma 'müessesesi ola
rak sıkıyönetim uygulamasıyle bertaraf eclilmektedir. Bugün uzatılmasını istediğimiz sıkı
yönetimin fonksiyonu buldur.
Bu devrede, «Hürriyet Mücadelesi» iddiası
altında, sıkıyönetim uygulamasına karşı müca
dele edenlerin bu hareketleri - görüşüme göre hürriyet mücadelesi değil; bunun aksine Ana
yasa rejimimizi konuma ve kurtarma yolunda
gerçekten hürriyet mücadelesi yapanlara karşı
girişilmek, istenen ve milletimizin emellerine
ters düşen 'bir.mücadeledir. Bunlar hürriyet da
vasına hizmet şöyle dursun, bilâkis istikrarlı bir
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hürriyet rejiminin bu memlekette . yerleşmesini
engellemiek olmaktadır.
Muhterem ankadâşlar; Anayasamız komü
nizmi, komünist propagandasını ve komünizmin
örgütlenmesini yasak etmiştir ve bu faaliyetle
ri cezalandıran kanunlarımız vardır. 'Ceza Ka
nunumuzun 141 nci ve 142 nci maddeleri bu
aradadır. Bunların Anayasaya aykırı olmadığı
da, Anayasa Mahkemesi kararıyle teyidedilmiştir. Şimdi bu maddeler yürürlükte iken, bunla
rın uygulamasını zulüm olarak vasıflandırmak,
bunlann uygulamasını hürriyet rejiminin kısıt
laması olarak adlandırmak, caiz görülebilir mi?
Gerçek fikir hürriyetiyle demokratik rejim düş
manlarının propagandaları arasındaki farkı dai
ma görmiek lâzımdır. Hürriyetleri yolk etmek
isteyenler için hürriyet istemek, her şeyden ev
vel Anayasaımıza ters düşen bir iddia olur. Hür
riyet düzeni hiç şüphesiz anarşi değildir. Dün
yanın hiçbir yerinde yıkıcı faaliyetler başıboş
ıbıraıkılamaz ve bırakılmamalıdır. Bizde de aynı
sakilde düşünmeye meöburuz. Son yıllarda
Fransa'da, Kanada'da, İngiltere'de alınan ted
birleri görüyoruz. Bu tedbirlerin bir tanesini biz
alsak, kim bilir bize neler söylenecekti? Ve bi
zim aldığımız tedbirler biraz önce şikâyet edi
liyordu : Hükümet işte zihniyeti bakımından sı
kıyönetim kalktığı takdirde, sıkıyönetim mah
kemelerinin devam etmesi, koıfeınç bir zihniye
tin ifadesi olarak görülüyor ve Fransa'da daha
yakın zaman, bir süre önce kurulmuş olan Gü
venlik mahkemelerine benzeyen Anayasa Mah
kemesini Fransız kurunca demokratik oluyor
da; Türkiye'de kurulunca antidemokratik olu
yor ve bunu düşünenler korkunç bir zihniyete
sakip insanlar olarak görülüyordu.
Muhterem ankadâşlar, sıkıyönetim ne kadar
devam edecek, daha ne kadar zaman devam ede
cektir? Sıkıyönetim elbetteki daimî bir rejim
olamaz. Milletlerarası komıünizmin Türlkiye'ye
müteveccih tehditleri ve Türkiye'yi içinden yık
ma amacını taşıyan çalışmaları, devam edeceğe
benzemektedir. Son aylarda ortaya çıkan yeni
örgütlenme faaliyeti de bunu gösteriyor. Etrafı
mızda cereyan eden olaylar, komşu memleket
lerde ; Türkiye ile daha bir süre meşgul olacak
larını gösterrneikbedir. Bu sebeple bu faaliyetin
uzun süre Türkiye'yi içeriden yıkmak ümidi
kesilmceye kadar devam edecektir. Bunu açıkça
bilmek ve söylemek lâzımdır.
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Diğer taraftan, biran önce normal düzene
geçmek zarureti de kendisini hissettiriyor. Bu
sebeple, sıkıyönetimim anarşinin büyüik bir kıs
mının tasfiyesinden sonra kaldırılacağını tabiî
görmek lâzımıdır ve buna çalışmak lâzımıdır, bu
nun için hazırlanmak lâzımdır. Sıkıyönetimin
kaldırılmasını ve normal rejime dönüşü, bu fa
aliyetin arkasının tamamen alınmasına bağlaııııaık, kanaatimde müımıkün değildir ve doğru ol
maz. Aksi hakle, sıkıyönetimi yıllarca uzatmak
lâzımgelir.
Sıkıyönetim kalktıktan sonra neler olabilir?
Ben gördüğüm manzarayı arz etmek işitiyorum.
Görüldüğüne göre; bu işaret ettiğimiz, yıkıcı,
bölücü faaliyet ve anarşi sıkıyönetimin kalkma
sından. sonra da devam ©dteeeikltiir. Bu faaliyet
ler, sıkıyönetimin kalkmasından sonra, hattâ bi
raz daha fazla daha azgın hale gelebilecektir,
bunu bilmek lâzımdır. Zira bugün sıkıyönetimin
'kullandığı bâzı yetkiler - :ki, biraz önce onların
hepsi şikâyet konusu oldu - gözaltına alma, tu
tuklama, süratli muhakeme usulü, hürriyetleri
kısma, bütün bunlar ortadan kalktığı için, el
bet bu faaliyet sahipleri biraz daha kendilerini
serbest hissedeceklerdir. Sıkıyönetim muraike'besinin kalkmasından sonra, toplanmalar, gösteri
ler, yürüyüşler, bildiriler daha serbest bir re
jim içerisinde cereyan edecek; bugün sinmiş
olan anarşik unsurlar, .hürriyetlerden faydala
narak. yeraltından - yerüstüne çıkacaklardır.
Bunlar için daha rahat çalışma imkânı hâsıl
olacaktır. Hürriyetleri kötüye kullanıma, hürri
yetlerden hürriyetleri ydk etmek için faydalan
ma kapısı açılk kaldığı takdirde, kısa bir süre
önce anarşinin yeniden gelmesi - kanaatime gö
re - geri gelmesi mukadder olacaktır. Devlet
Teşkilâtı, hâkimler, zabıta, idare, sıkıyönetimin
(kalkmasından sonra bâzı kanunî kayıtlar ve
yetkisizlikler sebebiyle görev yapamaz halde
kalmaya devam ederlerse, anarşi yaratmak iste
yenlerin serbestçe kol gezmelerine engel oluna
maz. UniveTOiitelerianiz.de tahrikler, teşvikler
alabildiğine devam edebilecekse, anarşinin kökü
hiçbir surette, kazınamaz.
Bu sebeple, normal düzene geçmeye hazırla-'
nınken, hiç şüphesiz bu durumu gözönünde bu
lundurmaya mecburuz. Yeni sıkıyönetim ted
birine başvurulmadan, anarşinin yeniden doğ
masını önleyebilmemiz lâzımdır. Demokratik
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rejimimizi keridiikendini savunabilir hale getir
memiz lâzımıdır. Bir kelime ile, Devleti güçlen
dirmemiz lâzımıdır. Bir süreden beri Hükümet
ve Meclisler olarak bu hedeflerle yönelmiş ve
böyle bir çalışma içinde bulunuyoruz. Normal
düzene dönımeye hazırlanırken, bu faaliyetin
hızlandırılmasına ihtiyaç olduğunu, bu vesile
ile tekrar arz etmeyi vazife sayıyorum.
Bir defa, Anayasa değişikliklerinin biran
önce çıkması lâzımdır. Güvenlik mahkemeleri
nin - arkadaşlarımızın kanaati aksine - Güven
lik Mahkemesi kanaatimizce kurulmadan, nor
mal düzene döndüğümüz takdirde, Türkiye için
bu şartlar içerisinde, anarşiye gitmek mukad
der olacaktır. Bu sebeple her şeyden önce bu
Güvenlik mahkemelerini kurmaya' mecbur his
sediyoruz ; Hükümetin görüşü budur.
Adlî.kanunlarda yine Hükümetin görüşü, sı
kıyönetim mahkemelerinin elinde bulunan dâva
lar - arz ettiğim gibi - bir kısmı bir sene, iki
sene sürebilecektir. Sıkıyönetim kalktığı takdir
de bunlara yetki verilmezse, bu mahkemeler bu
davalara devam •edemezse, bu davaların bizim
normal muhakeme usulleriyle yürütülmesine im
kân olamayacaktır. Bu sebeple arz ettiğim gibi,
anarşik unsurların 1 - 2 yıl içerisinde 'kollarını
sallayarak memleket içinde faaliyetlerine yeni
den imkân ve zemin hazırlamış olacağız, bundan
dolayı. Bu sebeple Anayasa değişikliğinde bu
kısma ait değişikliğin de çıkması lâzımı. Adlî
kanunlarda Hükümetin takdim ettiği değişik
tiplerin, üniversite ve Danıştay kanunlarının,
eğitim reformunun idarî reformun gerçekleşti
rilmesi üzerinde, bundan dolayı ısrarla durmak
istiyoruz.
Muhterem arkadaşlar; Hükümet bu husus
ta kendisine düşenleri, programındaki taahhüt
lerini yerine getirmek için başından beri ciddî
çalışma içindedir. Kendisine düşenlerin büyük
bir kısmını da tahakkuk ettirmiştir. Hükümet
ve Meclisin el ele vererek Anayasa ile belli edil
miş olan önümüzdeki seçim tarihine kadar de
mokratik rejimimizi güçlendirmek üzere geri
kalan tedbirleri tamamlamamız lâzımdır. Nor
mal rejime, normal düzene dönerken, demokra
tik .rejimimizi sağlam bir zemine oturtmaya
meöburuz. Bunu bir seçim şartı olarak düşün
emediğimi, yanlış yorumlara mahal kalmamak
için arz ediyorum. Seçim şartı değildir, ancak
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rejimi korumanın ve rejimin, istikrarı sağlama
nın kaçınılmaz bir gereğidir. Bu sebeple bunları
gerçekleştirmeye meoburuz.
Muhterem arkadaşlar, izin verirseniz bunun
dışında arkadaşlarıınım üzerinde durdukları bir
kaç noktaya işaret edeceğim :
iSayın Demokratik Parti sözcüsü 11 Aralık
bildirisi hakkında bâzı görüşler ileri sürdüler
ve 11 Aralık bildirisi üzerine Hükümete tevec
cüh eden görevin yerine getirilmemiş olmasın
dan şikâyet ettiler.
Mulhterem arkadaşlarım, 11 Aralık bildirisi
dikkatle tetkik edildiği takdirde Türkiye Bü
yük Millet Meclisine ve onun yetkilerine bü
yük saygı ifade eden bir bildiridir. Orada sa
dece belli bir mesele için bir görüş ifade edil
miştir. Bu meselenin Ordu içerisinde bir huzur
suzluğa sebebolacağı; binaenaleyh bu hususun
gözöniünde bulundıırulması istirham edilmiştir.
Ondan ibarettir. O tarihte bu şekilde ifade etti
ğim görüşü bir demeç olarak da ifade ettim.
Bugün de tekrar ediyorum; eğer bunda başka
bir şey varsa, yeni bir teklifleri varsa tetkike
amadeyiz. Ben de Meclis de.
ıSaym Sükan Anayasa değişikliği mevzuun
da Hükümetin 6 teklif getirdiğini, sonra 3 ta
nesinden rücu ettiğini ifade ettiler. Muhterem
arkadaşlar, biliyorsunuz, Sayın Cumhurlbaşkanının başkanlığında yapılan parti başkanları
toplantısında Anayasa değişikliği üzerinde Hü
kümet bâzı görüşler ifade etti ve zarurî gördü
ğü değişiklikleri partilerin takdirine arz etti.
Bunlar filvaki 6 madde idi. Partilerarası komis
yon bunları oturdu, tetkik etti ve bunlardan 2
tanesini, üniversite 'ile Danıştaya ait maddeleri
çıkardı. * Gerekçe olarak da, «Kanunlarında
yapılacak değişiklikler Hükümetin isteğini ye
rine getirmeye yeter. Bu sebeple Anayasada
böyle bir değişiklik yapılmasına lüzum yok
tur.» dedi. iBu Partilerarası Komisyonda Sayın
Demokratik Parti mümessili de mevcut idi. Hü
kümet komisyonun varmış olduğu bu neticeye
katıldı. Yoksa rücu etmedi. Katılmasının bir
mühim sebeıbi de vardı. O tarihte Meclisin oy
dağılışı (bakımından Cumhuriyet Halk Partisi
nin iştiraki 'olmadan ıbir değişiklik yapmaya im
kân yok idi. C. H. P. daha o tarihlerde, daha
başlangıçta buna «'hayır» diyor. O «Hayır» de
diğine göre zaten böyle ibir teklif çıkamayacak
-
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tı. Binaenaleyh, Hükümetin-rücuu mevzuubahis
değil, partilerarası komisyonun vardığı netice
dir esas olan. Biz de o neticeye katıldık. Ama,
rücu etmiyoruz. Bu değişikliği Meclisin ibu
bünyesinde geçirmeye imkân olursa Hükümet
olarak memnun oluruz, karşı değiliz. Başından
beri hen ifade etmişimdir; üniversitelerimizde
hakikaten huzuru sağlayabilmenin şartı bu
dur. Anarşik unsurlara merkez olmasının im
kânlarını ortadan (kaldırmanın şartı budur. Ya
pılabilirse hence rejime ihizmet edilmiş olur.
Karşı değiliz. Tamamen Meclisin takdiridir.
Değerli arkadaşım, memleket dışında aleyhi
mize yürütülen iftiralardan bahsetti. Görüşleri
ne tamamen katılıyorum. Yalnız şunu arz ede
yim. Bu vesile ile Türkiye'nin dışarıda, memle
ket dışında propaganda gücünün çok yetersiz
olduğu neticesine Hükümet varmıştır. Hakika
ten aleyhimizde açılan bu 'kampanyayı tabiî res
mî teşkilât ile önlemeye, karşılamaya, göğüsle
meye imkân mevcut değildir. Dışarıda (bizi tu
tan basın organları yoktur, bizi tutan başka
yayın organları mevcut değildir. Başka 'mem
leketlerin tecrübesinden faydalanarak biz de
dışarıda kendimizi müdafa etmek, savunabilme
mizi sağlayabilmek için bâzı tedbirler ve tertip
ler alma yoluna girmiş bulunuyoruz. Daha doğ
rusu l>u ihtiyacı bu vesile ile derinden duymuş
bulunuyoruz. Böyle bir çalışma içindeyiz. Kısa
zamanda hem kendi teşkilâtımızı genişletmek
ve hem de »başka basın ve yayın organlarından
başka memleketlerin yaptığı tarzda faydalan
mak çarelerini aradık ve arıyoruz.
Değerli arkadaşlarım, bu vesile ile Doğu Al
manya'yı tanımamızdan söz etti. Hiç şüphesiz
Türkiye'nin bu tanımada, daha doğrusu dış mü
nasebetlerimizin hepsinde, Türkiye'nin men
faatleri esastır. Türkiye'nin menfaatleri Doğu
Almaııya'yi tanımamızı gerektiriyorsa ki, tanı
mamızda fayda olabilir. İktisadî, ticarî münase
betlerimiz vardır. Hattâ münasebetlerimiz ol
mamasından doğan bâzı mahzurlar vardır. Res
mî ilişkilerimiz olmamasından doğan başkaca
mahzurlar vardır. Bütün bunları tetkik ediyo
ruz. Hariciyemiz tetkik etmektedir. Faydalı
mütalâa edilirse ki, müttefiklerimizin hepsi ta
nımaya başlamışlardır. Tanınacaktır ve s'ebepleri de Yüksek Meclisinize arz edilecektir.
Zabıtayı güçlendirme konusu: Bu konu üze
rindeyiz. Son yılda polis mevcudumuzu % 40
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Sayın Fcyzioğlu, bilhassa anarşik olayların
nispetinde artırdık;.- % 40 nispetinde artmış bu
lunuyor. Yani, bu mevcudu 22 binden 30 bin • dış kuruluşlarla olan ilişkisi üzerinde durarak
yabancı kamplarda yetişen yetiştirilen gerillacı
küsura çıkarmış bulunuyoruz. Bunların eğitimi
ların Türkiye'ye gönderilmesinin iyi komşuluğa
devam etmektedir. Bunların eğitimini tamamla
sığmayan bir muamele olduğuna işaret ettiler.
dıktan sonra bu ölçüde, bu nispette bir hande
daha yapacağız, bir artırma daha yapacağız. Ay
Hiç şüphesiz bu görüşe tamamen katılıyoruz
rıca 30 Jandarma taburu kurulacaktır.
ve komşıularımız nezıdiııde ciddî teşebbüsler yap
maktayız ve yapmaya de>vaım edeceğiz., Aneak,
Muhterem arkadaşlar, Sovyet ve diğer Sos
koınşularımızıın 'bugün se^detjtiklerii mazeret, sa
yalist memleketler elçilikleri personel sayısı
dece bunflatfdaın haberdar olllınadıikliarı noktasında
üzerinde arkadaşımız durdu. Bunlar biliyorsu
toplanmaktadır. Ve kendilerini her vesile ile
nuz, kuruluş sırasında münasebet bâzı protokoluyarmaya devam edeceğiz, hattâ hatnıgi kamp
larla tespit edilir. Başından beri. protokolla tes
larda kim mevcuttur bdız tespit edip kendilerine
pit edilen miktar üzerinde durmaktadır.
Sa
biMiıriyoruz. ve bindireceğiz ve oradan sonra da
yın arkadaş 1 arımızın Hükümette bulunduğu za
netice alnı aya çalışacağız.
man miktar ne ise, şimdi odur,
artmamıştır.
Bunu temin edebilirim.
Muhteremi aıikadaşlar, C. H. P. Sözcüsü arkad aşıımızın bey arifen hakkınıdalki mnıtumî görüşü
iSaym Kürümoğlu ve diğer bâzı arkadaşlar
mü arz ettim, onları tekrar etmieyeyiiını. Daha
Hükümet meselesi üzerinde durdular.
evvel de söylediğim gibi arkadaşımız Hükümet
icraatımdan
şikâyetçidir. Ama Hükümet ieraa.Muhterem arkadaşlar, başka vesilelerle de
tınidaın şikâyet ederken, Sıkıyönetimin uzatıl
arz ettim; ben istida ile gelmedim. Bunu tek
ması aleyhinde bunu, yami Hükümette olan iti
rar söylemeye mecburum. Başbakanlık için di
matsızlığını izhar etmektedir., Benoe bu haitalı
lekçe vermedim. Hükümet tamamen olağanüstü
güır görüştür aııııa, takdir kendili erinlinidir. Bu
şartların getirdiği bir hükümettir. Evet, sizlerin
durumda
kendilerini soruımlulukfe karşı karşı
tasvir ettiğiniz ölçülere uymayabilir.
Doğru
ya
bırakırım.
dur, uymamaktadır. 12 Mart şartları içerisinde
Muhterem arkadaşımı değerli Sözcü uzatıma
kurulmuş bir Hükümettir. Meclisten güvenoyu
için basit sebepler ileri sürdüğümüzü iddia etti.
almıştır. Şekil'bakımından demokratiktir. Ben
ilâve ediyorum, öyle görmeseniz dahi şekil bakı
mından demokratiktir. Hükümet meselesinin
halli, bence olağanüstü şartlardan biran evvel
normal düzene kavuşmak suretiyle kesin ola
rak mümkün olur. Normal şartlara biran evvel
avdet ettiğimiz takdirde, bu sizin normal bir
kuruluş olarak görmediğiniz, yadırgadığınız
Hükümet şekli de ortadan
kalkar şüphesiz.
Ama bundan evvel de, daima tekrar ediyorum,
Hükümetin tek güç kaynağı, kuvvet kaynağı
T. B. M. M.'dir. Sizin verdiğiniz itimada daya
narak vazife yapmaktayız, güvene dayanarak
bu vazifeyi yapmaktayız. Eğer şartları uygun
buluyorsanız, uygun görüyorsanız bu güveni
geri alırsınız ve istediğiniz şekilde bir Hükü
met kurmak imkânı hâsıl olur ve biz buna ha- :
yır demeyiz, memnuniyetle karşılarız ve teşek
kür ederek vazifemizi devrederiz. O sebeple
Hükümet konusu üzerinde fazla tartışma yap
maya sebep görmüyorum. Gayet basittir, açıktır
durumumuz ve halli kolay bir durumdur.

Gerek İçişleri Bakanı -arkadaşımın verdiği
bilgiler, gerek biraz önce benüm tekrar ettiğim
bilgiler gösteriyor ki, bunlar basit sebepler değil,
bunlar Türkiye'yi yok etmek, bölmek, p ar çala malk hareketleridir ve bunların devamıdır. Bu
nu basit olarak görürsek, geçen görüşmıemde
-de izah etltim, bunları basit olarak gördüğümüz
'anda Türkiye dâvayı kaybeder. Bu sebeple basit
görme ve gösterime yolunu tutmakta memleket
bakımından yanar yoktur.
Değerli arkadaşımız, «Sıkııyönetian birçok
halkları kısıtlamaktadır» dediler.
Biraz evvel arz ettim, kanunî yetkisi var-ı
dır, zaruret ve lüzum görüyorsa Sıkıyönetimin
başarıya ulaşması için bunllaırı yapmıştır ve taaıijaanen kanuna uygun hareketlerden dolayı da
Sıkıyönetimi kınamaya imkânımız yoktur ve bu
nu yapamayız, yapmaya da hakkımız yoktur.
Anayasada değişiklik mövzuu.
Anayasalda değişiklik mevzuunu Hükümet
teklif etti ama, Mecliste bir parti hariç diğer
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partilerin hemen hepsi de feaJbu! ettiler. Bina- I süre daha 9 ilde devam ettirilmesi lüzumuna ba
enlaleyh, bu antidemokratikle, bir kötü zdhninidir; Yüksek Meclisin tatkdiıierdıne arz ediyo
yetse, takunç bir zihniyetse, bu sadece Hükü
rum. Saygılarıonla.
meti ittilhaan değil, Hükümetin bu teMiifine işti
(A. P., C. P. M. G. P. sıralarından alkışlaır)
rak eden, onu kabul eden bütün Meclisi iıttiBAŞKAN — Doğan söz hakka sebebiyle D. P.
ham etmek demıekitjir; takdirini kendilerine bıraGrupu adına Sayın Hasan Korfcmazcan, buyu
layoram.
run.
Barolar Biriliğine ait bldirlinin TRT'den yai). P. GRUBU ADİNA HASAN KORKMAZyınlianımaması, savcılılktan karar ifstenımesi sanıCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli mil
yorum ki, birkaç hafta önıce kalbul buyurduğu
letvekilleri ve sayın senatörler;
nuz Dermekler Kanununun bir maddesine dayanDemokratik Parti Grubu adına ikinci defa
ınaktadır, 39 ncu maddesine. Bu madde doğru
söz almak mecburiyetinde kalışımız. Sayın Baş
mu uygulanıyor, yanlış mı uygulanıyor bilmi
bakanın 'konuşmasında demokratik düzenin
yorum; fakat bu vesile ile tetkik edeceğim. Der-ı
i normal lîşleyişi için tehlikeli sonuçlar doğu
neklere ait bu hükmün kanunen kurulmuş olan
rabilecek bâzı beyanlara rastlamış olmamızdır.
meslekî teşekküllere sirayeti var mıdır yok mu
Sıkıyönetim bit' Anayasa müessesesidir. Sıdur, hükmü tetkik etlikten sonra -/tespit ede J
ceğim bunu - hatalı bir tatbikat va>rsa elbette I kıyönetim komutanları Anayasa ve kanunlar
I çerçevesinde
görevlerini yerine getirirler.
düzeltilecektir.
Ancak, sıkıyönetim komutanları da diğer bü
Demekler Kanununun bu hükmüne gelince
tün Anayasa ve kanunlar tarafından kurulmuş
esasen C.H.P. Sözcüsünün ifade ettiğine göre
I makamlar gibi, denetime tabidirler. SıkıyöneAnayasa Mahkemesinle dâva açmışlardır, eğer
I timin ilânı hususundaki yetki, Anayasamızın
Anayasaya aykırı ise zaten iptal edilir mesele
124 neü maddesine göre Hükümete tanınmış
kalmaz.
olmakla beraber, bu idarenin kanun ve Ana
C H. P.'nin Adanıa'daki toplantısına gelince;
yasa çerçevesinde işlemesi hususundaki dene
bana verilen bilgiye göre, toplantımın evvelâ bir
tim yetkisi, Yüksek Meclislere verilmiştir. Meckongre olduğu zanınedilımiş ve kongrede de şüphe I 1 islerimizin denetim yetkisi sadece. Anayasa siz zabıta memuru bulunur, o sıf atıla polMer git I mızm 88 nci ve onu takibeden maddelerinde
mişler; fakat sonra kongre değil taım-aimen par
gösterildiği gibi, Hükümet üzerinde cereyan
ti idarecilerine mahsus ve kapalı bir toplantı ol I eder. Meclislerimiz kanun yapma yetkisinin
duğu meydana çıkınca, arkadaşımız da işaret
tamamlayıcısı olan denetim hakkına kanıın)eDti aldlî müşavirsin de nıüdalhalesiyle, bu şey I lan tatbik eden daha alt seviyedeki makamkaldırılmış. Arkadaşunız İçimleri Bakanlığına I lan denetlemek suretiyle yerine getirmezler,
müracaat ettik cevap vermedi diyorlar. Şimdi
I bütün bunların sorumlusu olan hükümetleri
tahkik ettim, İçişleri Bakanlığına müracaa.tleri
I muhatap tanırlar.
tougün gelmiştir; Yani İçişflieri Bakanlığına mü
I
Sayın Başbakan, «Sıkıyönetim komutanları
racaat, Bakanlığa bugün intikal etoniştir.
I Hükümetin emrinde değildir, Başbakanın eraC. H. P. Sözcüsünün reformlar hakkımda I rinde değildir» derken âdeta, sıkıyönetim
makamlarının aldığı kararları ve yaptıkları
söylediği sözlere dafir bir şey ilâve etmeye ihtiyaç
icraatı, denetimin dışına atmışlardır. Halbuki, ,
görmüyorum; başında da söyledim, bu husus
Meclislerin denetim hakkı ve denetim dengesi
ta kendileriyle görüş birliğine varmamıza imkân
demokratik rejimin vazgeçilmez bir özelliğiyoktur, bizim reform anlayışımız başkadır, onferin refoıtm anlayışı, düzen değişikliği iste- \ dir. Sıkıyönetim Kanunu, sıkıyönetim komutan
larına birtakım yetkiler tanımıştır, ama bu
dikleııi için, başkadır. EHlbetteki bir noktada
yetkiler
o komutanların bağlı vo sorumlu ol
bulmşımJaımıza imkân yoktur.
dukları Başbakanın denetimi altında yürürler
Muhterem arkadaşlar, bu suretle sayın arkave netice itibariyle Yüce Meclisler sıkıyöne
daşlarıımiKin üzerinde durduğu noktalar hakkın
tim makamlarının icraatları üzerindeki dene
da göriişleıriimizi açıklamış bulunuyoruz. Ba
tim haklarını, Hükümeti muhatap tutarak kulşında da arz etti/m Hükümet Sıkıyönetimin bir
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lanırlar. Aslında, çeşitli kanunlarımızda çe
şitli makamlara verilmiş yetkiler vardır, ama,
bu yetkiler o makamların elindedir dıiye Hü
kümet, Meclisle o makamlar arasından kendimi
dışarıya atamaz.
Polis Vazife ve Salahiyetleri Kamunu var
dır, polis makamlarına birtakım yetkiler ver
miştir. Bil yetkilenin kullanılışından bizim
muhatap alacağımız, sorumlu göreceğimiz ma
kam, yine, Hükümettir. İller İdaresi Kanunu,
valilere çok geniş yetkiler tanımıştır, ama hiç
bir vali, «Ben yetkimi kanundan alıyorum, ka
nunum verdiği yetki dol ayı siyi e Hükümete
karşı sorumlu değilim» diyemeyeceği gibi,
hiçbir Hükümet de, «vali, yetkisini kamundan
almaktadır; onun yaptığı işten dolayı beni
hesaba çekemezsiniz» diyemez. Köy Kanunu,
köy muhtarına geniş yetkiler vermiştir, oraya
kadar, kanunlardan alınan yetkileri incele
yecek olursanız köy muhtarına, gece bekçisime kadar iş gider. Ama, bütün bunlardan bi
zim sorumlu göreceğimiz makam, Hükümettir.
Kanunların işleyişi, Hükümetin idaresini dene
tim altında tutmasına bağlıdır. Sıkıyönetim
rejiminde sıkıyönetim komutanlarının Hükü
metle ilişkileri çok sıkı bir şekilde kurulmuş
tur. Askerî hiyerarşinin meydana getireceği
sıkıntıları bertaraf amacıyle Sıkıyönetim Ka
nunumuzu, sıkıyönetim komutanlarımı doğru
dan doğruya Başbakana karşı sorumlu tutmuş
tur. Yani, sıkıyönetim komutanları, sıkıyö
netim ilân 'edilip bu vazifeye geldikleri tarih
ten itibaren sıkıyönetimin icabettirdiği vazife
lerle ilgili hususlarda doğrudan doğruya Baş
bakana karşı sorumludurlar. Böylelikle, Hükü
met, ordu saflarında yer almış herhangi bir
orgenarald'n veya korgeneralin yaptığı isler
den belki, Genelkurmay Başkanı aracılığiylct
sorumludur, yetkilidir, ama sıkıyönetim komu
tanlarında bunu da kanun, bertaraf etmiştir.
İşin siyasî yönü olduğu için.
Sııkıyömetim ilânı hususundaki Anayasamı
zın koyduğu şartları, bu şartlarım
tahakkuk
edip etmediğini Italkdir etmek yetikisi (Hükümete
'verilmiştir.
Hükümet, Meclislere danışmadan
sıkıyönetimi gerektirecek: bir hail vu'ku buldu
ğumda sıkıyönetim ilân edeibilmeiktedir. Ayrıca,
'sıkıyönetim devamı ederken bumun uzamasına
gerek. oılrap olmadığı hususumda da Meclisin kar-
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şısuna bir kararla gelebilmektedir. Bugünde yü
ce Heyettiniz huzurunda sayın İçişleri Bakanı
(konuşmuştur ve Hükümet adına konuşmuştur.
Yüksek Meclise sıkıyönetimin iki ay daha do
kuz ilde niçin devam etmesi gerektiği hususun
da malûmat aırzetmiştir. Ayrıca, sayım Başba
kan, Sıkıyönetim Kanununun belli bâzı mad
delerini yüksek huzurunuzda okurlarken bu Ka
nunum Balkanlar Kurulu tarafından yürütülece
ği hakkındaki maddeyi de görmezlikten gel
miştir. Bütün kanunlarım yürürlük tarihi eriyle
birlikte onu hangi makamım yürüteceği Meclis
ler tarafından telsıpit edilir, kanun böyle yapılır.
Sıkıyönetim Kanununum tatbiki de, yürütülme
si de Hükfüm,eit taraıfındam yapılmaktadır.
Sıkıyönetim müzakereleri esnasında Hükü
metin bâzı icraatının bahis konusu edilmesini
de sayım Başbakan, 'buradan yadırgadıklarımı
ifade buyurdular. Aslında, sıkıyönetimin mu'vaıffafekiyetle işlemesi uzun süre devamı etme
mesi veya muvaffak olanıayarak, nııamltekeıtin
uzun süre sıkıyönetim şartları altımda ikalması
(hususunda Hükümetim bütün icraatımın rolü
vardır. Elbette, yüksek Meclisin huzurumda sı
kıyönetimin uzatılıp uzatılmaması ıgöriişülürken
bu şartların içinde bulunan Hükümetlim, diğer
icraatı da sıkıyönetimle ilgisi oranında söz ko
nusu olacaktır. Bir Hükümet, eğitimi sahasında
yanlış kararlar .alacak, ekonomik lalanda yanlış
kararlar alacak, siyasî tutuimu yanlış olacak, on
dan somra da sıkıyönleitimdm devamı ve yürüme
si hususunda bir taleple Meclisin huzuruna »ge
lecek; lelibeıtte Hükümetin, 'bu işartların meyda
na gelmesinde veya lortadan kaldırılamamasındaki rolü, yükefk Meclis [huzurunda imceilemecek
tir. Bumdan 'hiç (bir- sıikımtı duymıaımak lâzımıdır.
Sayın Başbakanın ıbugünkü (konuşmasını bu
yönleriyle, sıkıyönetim, santiarının bir an önce
ortadan Ikarkranasına yardımcı bir malhiyette .ger
ilmiyoruz. Sayın Başbakan; burada fikirlerimi,
'görüşlerimi, 'programlarını ve mıleitodlarımı be
nim sermediğimiz
Cumıhuriyet Halk Partisinin
'görüşlerinii cevaplandırırken, onlarım jbuıgümkü
ftutumilarının ordudan karktukları içim sılkıyöııetime çatmamak şeklinde tecelli ettiğini ima et
tiler.
Muhterem, arlkadaşlariim, hangi 'görüşü ısavumuraa savunsunlar, Meclis çatısı altında bulunan
ve bugün mulhalefet isafımda bulunan 'bir siya-
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sî teşekküle, görüşlerini ne kadar (benimsemi
yorsak beni'mısemıeyeliım, bu tarzda ibir tarizde
bulunmaya, demokratik şartlar
içerisinde iş
basma geldiğini iddia eden >bir 'Başbakanın ıhakkı yoktur.
Cumihuriyet Halk Partisinin, ıbiraz önce de
ifade ettiğim; ıgübi, programını, metodlarmı, fi
kirlerini benimıseımeyiz. Ama, Meclis yatısı al
tımda bulundukları sürece, Anayasa çerçevesi
içinde liıfade edeeefolerli fikirleri de saygı ile din
leriz. (CHP Biralarından «Bravo» sesleri) Hü
kümetin de aynı tutum içinde (olması lâzımdır.
Eğer bir »muhalefet partisinin Ibelli ibir yerden
korkusu varsa, bu korkuyu kaldırılmak hüküme
tin birinci vazifesidir. (DP ve CHP sıralarmdan «Bravo» 'sesleri)
Muhterem arkadaşlariim, Tür!k Ordusu hiç
bir zaman !bu milletin kioriku kaynağı olmamış
tır. («Bravo» sesleri a k ı ş l a r ) Bu ımilletin bir
kesiminin de korku Ikaynağj elmamıştır. Türk
Ordusunun siyasî polemikler içerisinde, Meclis
teki birt'a'kıım imüzıaîkereler içerisinde her .'gün
hadiselerin içine siokımak ve göstermek nenma'l
demokratik şartlara geçişin nazırlığını yapmak
la vazifeli ibir ihükümetin en uzaik durması ge
reken ibir konu olduğu kanaatindeyiz.
Sayın Başbakan; (burada 11 Aralık tarihin
de verilen Muhtıranın, «Türkiye Büyük Millet
Meclisine saygılı» !bir ifade taşıdığını söyledi
ler. Böylelikle 11 Aralık Muhtırasını «normal
bir taleptir, Meclisler, böyle »bir talep 'geldiği
zaman uy mallıdırlar» demek istediler. Yani 'bun
dan sonra da 'bir m,uıhtıra gelirse, bir talep ge
lirse, bu talepler Meclislerde neyin ele alınaıbileceğini veya nıeyin e'le alınamayacaği'nı kararlaşltırıcı mahiyette ise, anlara da uymaya ihazır
olun demiş oldular. Bu türlü İbir anlayışla da
bizim 'beraber olmamız mümkün değildir.
11 Aralık tarihinde Meclislerin ol e aldıkları
bir konuya, partilerin ittifak ettikleri !bir konu
ya ve hattâ Meclislerin gündemine müdahale
edilmiştir. Bu, oldu bittiyi hukuka uydurmaya
çalışma yerine, oldu lıittinin kendi şartları içe
risinde değerlendirilmesini yapmak lâzi'mdır.
Muhterem arkadaşlarım; konuşmamın baş
langıcında da ifade ettiğim gibi; Demokratik
Parti Grubu adına ikinci defa söz alırken sade
ce bu iki konuda yanlış bir uygulamanın baş
langıcı havasını sezdiğimiz için bu husustaki
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görüşlerimizi arzetmek üzere huzurunuza geldim.
Bütün bunların, Sayın Başbakanın bir sürçi lisa
nından ibaret olmasını temenni ediyorum. Hü
kümetin, Sıkıyönetim İdaresi üzerinde denetim
hakkı, o İdarenin muvaffak olması için alınacak
tedbirler üzerinde salâhiyetleri vardır. Bu salâ
hiyeti eri bir konuşma ile, bir beyanla ortadan
kaldırmak imkânı olmadığı' gibi, bu salâhiyetle
ri en ince teferruatına kadar kullanmak Türkiye'
yi. sıkıyönetim şartlarından çıkaracak yolun başlangreıdiT. Hükümetimizin bu yola girmesini te
menni ediyorum.
Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (D. P.
ve C. H. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Başbakan, tekrar söz is
temiyorsunuz efendim.
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan,
Sayın Barbakanın söz isteğinden sonra bir mâ
ruzâtım). olacak...
BAŞKAN — Sayın Başbakan söz istemiyor
lar efendim.
Yeterlik önergesini okutuyorum efendim.
Sayın Başkanlığa
Sıkıyönetimle ilgili müzakerenin kifayetini
arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Bolu
Halil İbrahim Cop
BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Hidayet İpek,
buyurunuz efendim.
HİDAYET İPEK (Giresun Milletvekili) —
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri;
İki seneye yakın bir müddettir mâkul gerek
çesi karşısında Sıkıyönetimi uzatıyoruz. Şimdiye
kadar 12 Mart 1971 'ıe neden, nereden, nasıl ge
lindiği ve Sıkıyönetim hakkında gerek bu kür
sülerde, gerek Radyo - Televizyon, gerekse mat
buatta birçok şeyler söylendi ve yazıldı, çizildi
ve okundu. Fakat söylenemeyen veya söyleme
ye cesaret edilemeyen bâzı acı gerçekler konuşuLamadığmdan, bu acı gerçeklerin de ortaya
dökülmesine fırsat vermeniz için kifayet aley
hine söz almış bulunuyorum. Kifayete müsaade
etmeyiniz ki, aşağıdaki gerçekleri açıklayalım.
Bu gerçekleri arz ederken nasıl bir haleti ruhiye
içerisinde konuştuğumu bilmeniz için evvelâ şu
hususu arz etmek isterim.
Kıymetli arkadaşlarım,...
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BAŞKAN — Sayın İpek, bir dakikanızı is
tirham edeceğim. Şimdi, zatıâliniz yeterlik aley
hinde konuşuyorsunuz, yeterlik aleyhinde konu
şurken, niçin aleyhinde konuştuğunuzu belirtece
ğinizi söylüyorsunuz, bu arada da haleti ruhiyenizi ifade etmek istiyorsunuz. Lütfen kısa kı
sa ve yeterlik aleyhindeki fikirlerinizi söyleyi
niz.
HİDAYET İPEK (Devamla) — Tamam efen
dim, kısa kısa olacak. Efendim; hepinizin aile
kütüğünde bu memleket için, bu millet için kay
bedilen canlar, verilen hayatlar için dökülen
gözyaşları vardır. İşte benim de aile kütüğüm
de vardır. Benim, biri 19 yaşında, biri de 18 ya
şında iki dayımı Birinci Cihan Harbinde Şark
Cephesinde komünistler şehit etmiş. Anneannem
kırk sene gözyaşı döktü, esirdir belki gelir diye...
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bunu önlemeye çalışalım. Ama birimiz şu ihtiras,
diğerimiz şu ihtirasla, birimiz bu havada, birimiz
başka havada gidersek komünistlerin bölüp par
çalayıp lokma gibi yutmak prensibine, programı
na, taktiğine âlet olmuş oluruz.
Aziz arkadaşlarım, şunu da arz edeyim ki,
bugün komünistlerin dini, imanı, vicdanı, Allah'ı,
insafı yoktur. Envai türlü gayriinsani işkence
leri yaparlar, kendilerine ufak bir dokundunuzmuydu ayyuka çıkarlar. İşte demin bir müna
zara dolayısıyle şahit oldunuz.
BAŞKAN — Sayın İpek, lütfen tamamlayı
nız.
HİDAYET İPEK (Devamla) — Bitiyor Sayın
Başkan, 'bir hususu daha arz edeceğim. (C, H. P.
sıralarından gürültüler.) Bitiyor beyler dinleyin
bir hususu arz edeceğim.

Şimdi, komünistlerle bu memleket yıllarca
savaş vermiştir ve halen de o savaşı yapıyor
maalesef.
Muhterem .arkadaşlarını; bendeniz işte o ha
leti ruhiye ile Kore'ye ilk kafile ile gönüllü gi
dip komünistlerle savaş yaptım, komünistlerin
tekniğini, taktiğini, plânını gördüm ve milletle
rin nasıl bölündüğüne şahit oldum. Orada bun
ları arz edeceğim. (C. H. P. sıralarından, «'Neye
şahit oldun?» sesleri.)
Muhterem, arkadaşlarım ; komünistler evvelâ
'kilit noktalarını tutarlar, köşebaşlarını işgal
ederler...
TURGUT ART AÇ (Kam Milletvekili) — İn
aşağı in.

Çok muhterem arkadaşlarım, yıkadıkları be
yinlerde hâlâ slogan halinde devam eden bir hu
sus vat-. Diyorlar ki; «Parlâmento bir şey ya
pamaz, Meclisler bir şey yapamaz». Muhterem
arkadaş]arını, millî iradenin üstünde hiçbir kuv
vet yoktur ve millî iradenin temsil ettiği Parlâ
mentonun yapamayacağı bir işi de hiçbir kuvvet
yapamaz ve birçok kuvvetler birleşse bile onlar
da yapamaz. Hepinize saygılarımı sunarım. (Al
kışlar).
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

BAŞKAN — Sayın İpek, şimdi... Yani komü
nist taktiklerini izah ederseniz yeterliğin aley
hindeki söz hakkinizin dışına çok taşmış olursu ı
nuz efendim.
HİDAYET İPEK (Devamla) — Bitiyor efen
dim. Ve evvelâ bölüp parçalar ondan sonra ta
arruza geçerler. Bugün köşebaşlarını nasıl işgal
ettiklerinin, nasıl faaliyet ettiklerinin tezahürle
ri meydandadır. Örfî İdareyi 22 ay gieçmesine
rağmen uzattığımız halde hâlâ bir netice alama
dık. Niçin dinlemiyorsunuz,.. (Gülüşmeler) Hâ
lâ bir netice alamadık beyler...
Bu, Türkiye'nin meselesi nedir, oraya nokta
'koyalım. Türkiye'nin mücadelesi nedir, evvelâ
bunu anlayalım. Türkiye'nin mücadelesi; komü
nizm 'mücadelesidir, hürriyet mücadelesidir. Bu
nu anlayıp da 'buna şs;öre el ele ve sırt sırta verip

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet tezkeresi
ni oylarınıza sunmadan önce Başkanlığa intikal
eden bir önerge hakkında Başkanlığın görüşünü
ifade etmek istiyorum. Sayın Zeki Çeliker ver
diği önergesinde Siirt ilindeki Sıkıyönetim İda
resinin ilânından bu yana ve bugünkü şartlar
altında da devamında bir gerek bulunmadığı mülâhazasıyle Siirt ilinde Sıkıyönetimin uzatılma
masını ve bu suretle kaldırılmasını önermiş bu
lunmaktadır. Birleşik 'Toplantı İç'tüzüğümiMin 26
ncı maddesinle göre bu önergeyi henüz Sıkıyö
netimin uzatılması da Yüce Heyetinizce kabul
edilmemiş bulunduğuna göre 24 . 11 . 1972 tari
hinde Yüce Heyetinizin kabul ettiği ve 26.1.1973
tarihine kadar devam edecek olan ve Siirt ilimi
zi de kapsayan Sıkıyönetim İdaresinin kaldırıl
ması şeklinde telâkki etmek mecburiyetinde bu
lunuyorum. Bu takdirde bu önergenizin aynı
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maddenin, Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 2G ncı
maddesinin 3 ncü bendi gereğince işlem görme
si gerekmektedir. Ancak biraz sonra Yüce He
yet Sıkıyönetimin uzatılmasına karar verdiği
takdirde 'bu önergeniz de eskimiş bir hüviyet iktisabedeccktir, onun gereğini de sayın önerge sa
hibi arkadaşımızın düşünüp teemmül etmesi ge
rekmektedir. Bu itibarla bu önergeyi işleme
koymuyorum efendim.
Muhterem arkadaşlarım, bu suretle devam
etmekte bulunan sıkıyönetim idaresinin 26.1.1973
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tarihinden başlamak üzere iki ay daha devamı
hususundaki Hükümet istemini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
'edilmiştir. Bu suretle Hükümet istem tezkeresin
de isimleri yazılı 9 alimizde Sıkıyönetim idare
sinin 26 . 1 . 1973 tarihinden itibaren iki ay sü
re ile uzatılması T. B. M. M. Birleşik Toplantı
sında 'kaibul edilmiştir.
Aldığımız karar gereğince Birleşik Toplan
tıyı kapatıyorum.
Kapanma saati : 21.05
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik Toplantısı
GÜNDEMİ
3 NCÜ BİRLEŞİMİ
25 . 1 . 1973 Perşembe
Saat : 15,00
1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI
1. — Istamlbul, Kocaeli, İzmir, Eskişehir, An
kara, Adama, Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerin
de evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimim
iki ay süre ile uzatılmasına ıdaiir Başbakanlık
tezkeresi. (3/118)
2. — Konya Milletvekili Sadi Koçaş'ın, adı
nın afyon kaçakçılığıma karıştığına dair haber
lerin ve iddianın aydınlığa kavuşturulması ba
kımından Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madıdesi uya
rınca eski Devlet Balkanı ve Başbakan Yardım
cısı ola.nl kejndisi hakkında bir Meclis soruştur
ması açılmasına dair önerge. (9/25)
3. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'mun, üreticinin ürünlerinin ve tarımla uğra
şanların emıeğinii değerlendirmek için gereken
tedbirleri almamıak suretiyle Anayasanın 52 nci
maddesini ihlâl ettiği iddiasıyla Tiicaret Bakanı
Naim Talû hakkımda Aniayasanin 90 nci ve
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nıci maddesi uyarımca bir Meclis sokuşturma
sı açılmasına dair önergesi. (9/26)
2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR
3. __ SEÇİMLER
1. —• Cumhuriyet Senıatosu İçel Üyesi Lûtfi
Rilgein'in, İmar ve İslkân eski Balkanı Haldun
Menteşeoğlu halklkımdaki önergesini lincelemekle
görevli Soruşturanla Hazırlılk Komisyonundaki
açık üyeliklere seçim. (9/23)
2. — Komiya Milletvekili İbrahim Etem Krlıçıoğlu'nun, eski Başbakan Süleyman Demirci
hakkındaki önergesimi incelemekle görevli So
ruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliğıo seçim. (9/20)
3. — Devlet Balkanı bulunduğu sırada, gö
revini kötüye 'kullanmak iddiasıyle Çanakkale
Milletvekili Refiet Sezgin hakkımdaki Başbakan
lık tezkeresini incelemek üzere (kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/21)
4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, gö
revini ihmtal ettiği ve kötüye kullandığı iddia
sıyle Maliye eski Balkanı Sait Naci Ergiin hak

kımdaki ömergesini incelemek üzere kumlam Soruşturmıa Hazırlık Komisyonuna üye seçimi.
(9/22)
5. — Manila Milletveıkili Veli Bakınlı'mın,
siyasî dmniyet balkımıından ağır bir suçla mu
hakeme edilen (kişilerin yurt dışına çıkmaların
da görevini ihmal ve kötüye kullandığı iddia
sıyle İçişleri Baklanı Ferit Kubat hakkındaki
önergeslini incelemek üzere kurulan Soruşturma
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/24)
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCİ MADDESİ
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN
SÖZLÜ SORULAR
5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK
TEKLİFLERİ
6. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ
7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılıyım, İkin
ci Beş Yıllık Plân döneminde kaılkmma fonu
adı altında hıareanfması lâzımgelen meblağın
sarf edilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve
bu fiilin T. C. Kanununun 240 nci maddesine
uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 nci maddesi
uyarında Başbakan hakkında bir Meclis soruş
turması açılmasına dair ömergıesi ve 15 nuımaralı Soruşturma Hazırlık Komisyon raporu
(9/15) (S. Sayısı : 86) Dağıtımla tarihi :
2.3.1972>
2. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi
Bilgen ve 4 arkadaşımın, Gülnar Belediyesinde
yolsuzluk ve kamuna aykırı işlemler yapıldığı
iddiasıyle «skii İmıar ve İskân Bakanı Haldun
Menteşeoğlu hakkında, Anayasanın 90 nıcı Türik
Cezıa Kanununum 240 ve T. B. 'M. M. Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünüm 12 imci maddeleri uya
rımca bir Meclis soruşturması açılmasına diair
önergesi ve 23 numaralı Soruşturma Hazırlık
Komisyonu raporu (9/23) (S. Sayısı : 87) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1972)

