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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
(Birleşime saat 15,51 'de son verildi.

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Fa
ruk Gürler ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul
Üyesi Tekin ArıJburun'un Cumhııı%a<şkanı seçi
mi için adaylıktan feragat ettiklerine dair ya
zılan okunarak bilgiye sunuldu.
Cumhurbaşkanı s'eçimi için yapılan yedinci
turda gerekli çoğunluğun sağlanamadığı anla
şıldığından ;

Başkan
Scıbvt Osman A

Kâtip
Manâsa
Orhan Daut

Kâtip
Kayseri
Tufan Doğan Aı 'şargü

»•••<«

BİRİNCİ OTURUM
Açı^na (Saatli <: 15,00
BAŞKAN : Başkaaıvakül İFükret TurnangİLl
1

KÂTİPLER : Şavfeet (Doğan i( Kayseri), Tufan Doğan A vşargil'(Kayseri)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik toplantısının 9 neu birleşimini açıyovam.

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz

II - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — htanlbul, Kocaeli, Ankara, Adana, Ha
tay ,Diyarbakır ve Siirt illerinde evvelce ilân
edilmiş bulunan Sıkıyönetimin
iki ay süre ile
uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/119)
BAŞKAN
olkuıtuyorum.

Başbakanlık

tezkeresi vardır,

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 25 . 1 . 1973 tarih ve 2 - 6/632 sa
yılı yazımız.
Memllekeitdımizde uzun süneden beri gözlem
lenen çıkarcı çevrelerin tutumuyle, anarşik ni
telikteki eylem ve davranışların sadec/e kamu
düzeni ve güvenliğini bozucu amaçlara yöneltmiş
olmayıp, aslında ideolojik malksatlarla Devletin
temel nizamına, yurt bütünlüğüne, vatan ve
lâik Cumhuriyetle karşı kuvvetli ve eylemli
Mr kalkışma mahiyeti aldığını gösterir kesin
ibeiliiriillerin meydana çıkması nedeniyle, Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 124 noü maddesi

ıgereğince 11 ilimizde 26 . 4 . 1971 tarihinden
itibaren bir ay süre ile ilân edilen ve Türkiye
Büyük Millet Meclisinin 28 . 4 . 1971 tarih ve
250 sayılı kararıyle onanmış bulunan ve 251,
254, 255, 258, 266, 270, 275, 280, 281 ve 282 sa
yılı kararlanyll'e de ikişer ay uzatılması kabul
edilmiş olan ve son olarak Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 25 . 1 . 1973 taraflı ve 291 sayılı
kararıyle 26 . 1 . 1973 .tarihinden itibaren doIkuz ilimizde iki ay süre ile uzatılan Sıkıyöneti
min 2 6 . 3 . 1973 'tarihinden itibaren İzmir ve
Eskişeihir illeri hariç; İstanbul, Kocaeli, An
kara, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Siirt olmak
'üzere 7 illimizde iki ay süre ile yeniden uza
tılmasının Türkiye Büyiük Millet Meclisine arzı
22 . 3 . 1973 tarihinde Bakanlar Kurulunca
uygun .görülmüştür.
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BAŞKAN — Sıkıyönetimin uzatılması ile
ilgili Başbakanlık tezkeresi üzerinde grupları
ve şahısları adına söz almış builunan sayın mil• letvekillerini arz ediyorum:
Delmokratik Parti Grubu adına Sayın İlhan
Darendelioğlıu,
Millî Birlik Grubu adına Sayın Mucip
Ataklı,
Kişisel görüşlerini arz etmek üzere Sayın
Hüseyin Abbas, Sayın Mevlûıt Oealkeıoğlu, Sa
yın Zeki Çeliker söz aO;mış bulunmaktadırlar.
İçimleri Bakanı, buyurunuz efendim.
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Sa
yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
değerli üyeleri;
'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 124 ncü
maddesi gereğince 26 . 4 . 1971 tarihinde bâzı
illerimizde ilân edilen ve Yüce Meclisinizin de
tasviplerine mazhar ola.n ve ikişer aylık uzat
malarla halen dokuz ilimizde devam etmekte
bulunan 'Sıkıyönetimin yedi illimizde iki ay da
ha uzatılmasına illişkin Hükümetimiz teklifinin
gerekçesini açıklamak üzere huzurunuzda bu
lunuyorum.
Hükümetimiz Sıkıyönetimin bugüne ikada'
devamını zorunlu kılan ve yüksek heyetinizce
tasvip buyurulan nedenlerin bugün için de ge
çerli olduğuna ve tehlikenin aynen ve fakat şe
kil ve taktik değiştirerek yer yer açıkça ve da
ha çok sinsice devam ettiğine inanmaktadır. Bu
inancıımızım bundan evveli sıkıyönetimin uzatıl
masına ilişkin müzalkerelerde sözünü ettiğim
belirti ve dayanaklarına ilâve olarak, son iki
tespit edilen ne
t -ylık devrelerde, gelişmelerde
denlerini, olayları zikrederek açıklayacağım.
Yurdumuzda bugüne kadar vukua gelen bu
tu n komünizan ve aşırı sol hareketler beynel
milel komünizmin tam paralelinde ve onun di
rektif ve yönetimi içinde oluşmuştur, Bu ba
kımdan beynelmilel komünizmin mahiyetini çok
iyi bilmek gerekmektedir.
Demokratik ülkelerin özgürlük ve hoşgörü
anlayışından, hür düşünceye ve insana saygı
sından yararlanan komünistler özellikle İkinci
Dünya Harbinden sonra hareketi maskeli kuru1'ttşTıar eliyle ve mâsuım görünüşler altında yü
rütmek için geniş çapta örgütlenmişlerdir. Bu
maskeli kuruluşlar kendilerine ya demokrasi,
bağımsızlık ve barış gibi mukaddes kavramları,
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ya da kooperatifçilik gibi geniş kitleleri cez
beden konuları seçerek bunları Marksist, Leninist fikirleri yaymak için istismar etmektedir
ler. Ayrıca işçiler, talebeler, gençler, kadınlar,
gazeteciler ve hukukçular gibi her toplumda et
kili olabilecek unsurlar arasına karışmakta ve
böylece dünyanın her yerinde enternasyonal koımünizim paralelinde bir oluşum sağlaıma hede
fini güden çalışmalarını sürdürmeiktedirlier.
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yurdu
muzda aşırı sol hareketlerin hepsinde tahrik
çi, düzenleyici ve eylemci olarak parmağı bu
lunan Türkiye Komuünist Partisi 51 yıldan beri
illeıgal yollarla, faaliyetlerini
sürdürmektedir.
özellikle 1961 yılında yapılan Komünist tevkifatmdan sonra karargâhını yurt dışında belli
merkezlerde kuran bu parti, işçilerimizin ve
öğrencilerimizin, yoğunlaştığı bölgelerde geniş
bir yn-opaganda ve eğitim faaliyetine geçmiş,
Türkiye'deki Marksist ve Leniinistlere geniş çap
t ı destek sağlamıştır.
Avrupa'nın her yerine dal - budak salan yüz
lerce örgüt Türkiye'deki komünistlerin düşün
ce, eylem ve faaliyetlerini şu yollarla destek
lemekte ve takviye etimıekitedir :
Bulundukları bölgedeki öğrenci ve işçiler
üzerinde Marksist, Leninist propaganda yap
mak, Türkiye'deki anayasal kuruluşlar, yöne
ticiler aleyhinde onları tahrik etmek, öğren
ci ve. işçiler için, evvelâ masum görünüşlü ko
nularla kurslar açarak maskeli bir propaıganda izlemek, sonra kendi paralelinde yetiştirdiği
ne kaani olduklarını birer anarşist ve militan
olarak eğitmen, bulundukları bölgelerdeki ka
nı uoyunu kendi taraflarına çekebilmek için bu
işçi ve öğrencilerle mitingler, yürüyüşler ve
Türk konsolosluklarına tecavüzkâr hareketller
tertiplemek, bildiri, broşür ve afişler dağıt
mak, Türkiye aleyhinde kampanyalar açılma
sını sağlamak, Türkiye'deki kuruluşlara malî
destek sağlamak, Türkiye'de tertiplenen her
türlü eylemleri telgraf, mektup, bildiri ve her
çeşit yayın araçlarıyle desteklediklerini ilan
etımJek, bu eylemlerde kullanılacak silâh, teçhi
zat ve sair malzemeyi sağlamak, bildiri, afiş ve
broşürlerin basımını yaparak Türkiye'ye gön
dermek, Türkiye'de mahkûm ottan komünistle
rin affı için insan haklarından, demokrasiden
bahseden kampanyalar açmak, bu kampanya
lara komünist olmayan yazar, sanatçı ve düşü-
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nürlerin de katılmasını sağlamak, öğrencilere
îkurslar açarak onların daima kendi paralelle
rinde yetiştirilmelerini gözetmek ve ilişkilerini
devamlı kılmak..
Bütün bu gayretlerin tek ortak sonucu ola
rak da komünist bir Türk Devleti ortaya çıkar
mak.
Görülüyor ki, son 2 - 3 yıl içinde açıkça or
taya çıkan Türkiye'yi yıkma ve aşırı sol bir
diktatörlük kurma çabaları, uzun yıllardan beri
millî ve milletlerarası seviyede yürütülen plân
lı hazırlık ve çalışmaların sonucu olmuştur.
- Bu hareketler hem yurdumuzun çok çeşitli
bölgelerinde yıllardan beri süregelen çalışma
larla filizlenmiş, hem de aynı hareketler bütün
dünyaya dal - budak salan enternasyonal cafca
flarla beslenmiştir.
Bu balkımdan yurdumuzda cereyan eden
olayları yorumlarken, eylemin oluş tarzından
çok, enternasyonal komünizm amacına hizmet
niteliği daima gözönünde tutulmalıdır. Eylem
lerin hücra sistemi içinde yürütülmesi, bunla
rı destekleyen
maskeli kuruluşların çokluğu
ve yaygınlığı milletlerarası malî yardımın bü
yük kuvveti bu örgütlerin tam olarak meydana
çıkmasını ve anarşist eylemlerinin önlenmesini
güçleştirmektedir.
Ancak; hepinizin bildiği gibi, Devletimizi
yıkmaya yönelen şer kuvvetleri, 2 yıllık sıkıyö
netim devresi içinde büyük ölçüde bozjguna uğ
ratılmış, elebaşlarının öemlii bir kısmı yakalan
mış, yakalanamayanların büyük çoğunluğu da
dış ülkelere kaçma zorunda kalmıştır.
1970 - 1971 yıllarının, vatandaşların
hu
zurunu bozucu anarşik ortamı bugün bir hayli
ıgerilerde kalmıştır.
Bütün bu başarılara rağmen anarşinin kökü
tamamen kurutulmuş mudur? Bunun cevabını
»on 2 aylık gelişmelere kısaca bir gözâtarak
vermeye çalışalım::
Bildiğiniz gibi aşırı sol faaliyetler, hedefleri
aynı olmakla birlikte, birbirlerinden ayrı ça
lışan çeşitli örgütler eliyle yürütülmektedir. Bu
bakımdan son 2 aylık gelişmeleri bu yeraltı
gruplarını esas alarak belirtmeye çalışacağım.
Marksist, Leninist Türkiye Komünist Par
tisinin kuruluşu ve faaliyetleri son 2 aylık dev
rede önemli derecede su üstüne çıkarılmıştır.
Bu partinin çalışmaları ile ilgili olarak Tun
celi, İstanbul ve diğer yerlerde ele geçirilen
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belgelerin ve yakalanan militanların ifadeleri
nin değerlendirilmesi sonucunda değerli bilgiler
sağlanmıştır. Elde edilen bu bilgilere göre; bu
yeraltı örgütünün özellikle yurdumuzun Gü
neydoğu illerinden başlayarak
tamamında
eyleme geeane hazırlıkları yaptığı anlaşılmak
tadır. Bunların bu devre içinde tespit edilen
plânları şöyle özetlenebilir:
1. Bahar aylarına kadar eylemlerine ara
vermek;
2. Bu arada kadrolarını yeniden toparla
mak ve örgütü kuvvetlendirmek;
3. Örgüt mensuplarının askerî ve siyasî
eğitimini tamamlamak, dış ülkelerdeki kamp
lara gitme olanakları güçleştiği için, yurdumu
zun kendilerine göre gizlenmeye ve barınmaya
müsait yerlerinde, müsait eğitim merkezleri
kurmak;
4. Yaz aylarında sabotaj ve imha hareket
lerine girmek.
Yine ele geçen belgelerden; faaliyetlerinde
Türkiye'nin 7 bölgeye ayrıldığı anlaşılmakta
dır. Bu arada İstanbul 11 Komitesinin örgüt şe
ması da tam olarak tespit edilmiştir. Buna gö
re komite; askerî büro ve siyasî büro ile ka
lıcı ve geçici görev mensuplarından teşekkül
etmektedir. Bu 3 anaböiünı ayrıca grup, komu
tanlık ve bürolara ve bunlar da hücrelere ay
rılmaktadır.
Bu illegal yeraltı örgütü, yapacağı işleri de
şöyle tespit etmiştir :
1. Komite; okullara, fabrikalara ve silâhlı
kuvvetlere müteveccih olmak üzere üç önemli
sahada çalışacaktır.
2. Askerî büro; Dışarıdan silâh teminin
den başka, bizzat silâh ve cephane imal ve ta
mir işlerini yapacaktır,
3. (Siyasî büro; istihbarat, ve casus takibi
hücreleriyle güvenlikleri hakkında bilgi topla
yacak ve güvenlik kuvvetlerine hulul edecek
ajanları tespit edecektir.
Bu belgeler yarında bir de el yazısıyle yazılı
bir sabotaj talimatı ele geçirilmiştir. Bunda, sa
botajın amacı, geçici iktidarın kitleler üzerinde
baskı makanizmasmı hasara uğratmak ya da
sakat bırakmak şeklinde açıklandıktan sonra,
yetiştirdikleri sabotajcılara şu hedefler göste
rilmektedir :
Polise ve orduya ait taşıtlar, depo ve cep
hanelikler, polis istihbarat teşekkülleri, ordu
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•adliye ve hükümete ait tesisler, her türlü askerî
malzeme ve asker taşıyan trenler, telefon, telg
raf ve diğer haberleşme şebekeleri, askerî amaç
larla kullanılacak veya kullanılması muhtemel
köprüler, yollar ve binalar, resmî ve özel amaç
larla kullanılan yerlere ait elektrik istasyon
ları ve elektrik hatları, hava alanları, resmî ve
ya sivil her türlü kuruluşlar, dernekler ve bun
lara ait mallar ve özel iş yerleri.
Görülüyor ki, yüzyılların bilediği kinlerle
dolu bir düşmanın bile kolay kolay yapamaya
cağı bu çılgınlıkları bu anarşistler rahat rahat
düşünebilmekte, yurdumuzun can damarı olan
bu yerleri tahrip etmek için plânlar hazırlaya
bilmektedirler.
Kaldı ki, bu güne kadar tespit edilen sabo
taj olayları bunların yalnızca düşünce ve plân
halinde kalmadığını, ilk fırsatta uygulamaya
konulacağını da açıklıkla göstermektedir. Gü
venlik Kuvvetlerimizin takdire lâyık dikkati ve
sıkı takibi, tehlikeyi olayların vukuunu çoğu
zaman önlemektedir. Ancak olayların takibin
den de anlaşılmaktadır ki, tespit edilen her ola
yın arkasından başka bir hücre, yeni ve benzer
olaylar yaratmak için çaba harcamaktadır. Bu
bakımdan en küçük bir zaaf ve ihmal, telafisi
mümkün olmayan kayıplara yol açabilecektir.
Hükümet olarak bütün çabamız, yurdumu
zu böyle sonuçlarla karşı karşıya bırakmamak
tır. Marksist, Leninist Türkiye Komünist Par
tisinin bir çok militanı ile önde gelen beş mili
tanı son günlerde yurdun çeşitli yerlerinde ya
kalanmışlardır. Tespit edilen ipuçlarına göre di
ğer eleman ve faaliyetler de dikkatle takibedilımektedir.
En önemli militanları ele geçmesine rağmen,
hâlâ eylemlerine devam etmek için çalışan di
ğer önemli bir aşırı sol grup, Türkiye Halk
Kurtuluş Partisi veya Cephesidir. Bu grup, faa
liyetlerini son günlerde Güney - Doğu Anadoluda yoğunlaştırmıştır. Bunlardan ele geçenlerin
sorgularından anlaşıldığına göre, Güney - Do
ğuda bir çok il ve ilçe merkezlerinde fabrika
larda ve iş yerlerinde komite ve hücreler teşkil
edilmiştir, örgütleş'me faaliyeti özellikle köylü,
öğretmen, öğrenci ve işçilere ağırlık verecek şe
kilde devam etmektedir. Ayrıca bir ilimizde sa
botaj, suikast ve adam kaçırma gibi teşebbüs
leri plânlamak ve uygulamaya koymak üzere «çe
lik çekirdek» adlı bir hücre teşkil edilmiştir.
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Bütün bu faaliyetlerle ilgili olarak elli kişi
yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Türkiye
Halk Kurtuluş Partisi veya cephesi paralelinde,
istanbul'da faaliyet gösteren dokuz kişi de son
devre içinde yakalananlar arasındadır. Türk
Halk Kurtuluş Ordusu, Türkiye'de halen faali
yet gösteremeyecek derecede çökertilmiştir.
Ancak, güney komşularımızdan bir ülkede ba
rınma imkânları bulan bu örgüt mensup veya
militanları, yeni bir çalışma plânı hazırlıkları
tespit etmişlerdir. Buna göre :
1. Dağ köylerinde güvenilir adamlar temin
edilecek.
2. Uygun yerlerde, depo, yuvalama yerle
ri ve mağaralar tespit edilecek.
3. Militanların buralarda yerleşmesini ön
leyecek kişiler ortadan kaldırılacak.
4. Böylece kır gerillâsı için arınmış bölge
ler tesis edilmiş olacaktır.
Aşırı sol eylemleri sürdürmeye çalışan belli
başlı kuruluşlar dışında, son iki aylık devrede
tespit edilen diğer anarşik olay ve faaliyetleri
de şöylece özetleyebiliriz :
1. Anarşik olaylar ve bunları sürdürenler
öğünmek ve bugünkü yöneticiler yerilmek sure
tiyle aşırı sol propaganda devam ettirilmek
tedir.
Çeşitli illerimizde tespit edilen olaylara gö
re, bugünkü enerjik tutum ve davranışlardan
rahatsızlık duydukları için askerî ve mülkî er
kân yerilmekte, anarşik olayları tahrik ve över
mahiyette bildiriler hazırlanmakta, anarşik ey
lemlerin memleket yararına olduğu ifade edil
mekte, anarşistlerin vatan ve milletini seven,
iyi yetişmiş, iyi niyetli kimseler olduğu yolun
da propaganda yapılmakta, komünist rejim
övülmektedir. Olayların hepsinde failler yaka
lanmış ve ıgerekli adlî işlemlere tevessül edil
miştir.
2. Kaçak anarşistler ve bunlara bilerek sı
ğınma yeri sağlayan kişiler de dikkatle izlen
mekte ve anarşistlerin eksiksiz yakalanmasına
çalışılmaktadır. Örneğin, geçen devrede sıkıyö
netimle ilgili konuşmamda sözünü ettiğim! bir
polis karakoluna atılan bomba olayında yaka
lanan anarşistin babasının köyde bâzı anarşist
leri sakladığı haber alınmış, evin sarılmasıyle
başlayan müsademe sonunda bir anarşist ölü
olarak ele geçirilmiştir.
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teksir makinesi, bol miktarda yasaklanmış sol
eserler, haritalar, bildiriler ve ayrıca çalıntı ol
duğu anlaşılan askerî talimnameler gibi, sava
şın yardımcı malzemeleri de ele geçirilmiştir.
Tunceli'nin bir köyünde dört anarşistin sak
landığı bir eve yapılan baskında, bombalar, di
namitler, bir tüfek, yasak kitaplar, askerî mal
zeme ve sahte nüfus kâğıtları bulunmuştur.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 28 Şubat gü
nü yapılan bir aramada iki anarşist müsademe
sonucu yakalanmış, beraberinde bulunan bir
adet otomatik tüfek, 199 adet mermisi, 9 mili
metre çapında bir tabanca, 9 mermisi, üç adet
yedek şarjörü ele geçirilmiştir.
8 - 10 Şubat günleri Bafra'da yapılan bir
seri operasyon sonunda 3 896 adet tabanca,
981 344 adet mermi ele geçirilmiş ve bunlar
la ilgili iki sanık yakalanmıştır.
Güneydoğuda bir hudut bölgemizde bâzı
kimselerin yıkıcı faaliyette bulunmak üzere si
lâh ve ımühimmat sakladıkları tespit edilmiş,
son günlerde yapılan üç operasyon sonucunda
13 tüfek, yüz adet tüfek fişeği, 40'5 tabanca, iki
Imakmeli tabanca, 22 693 adet tabanca mermisi
ele geçirilmiştir; biri ölü, biri yaralı olmak üze
re on faili yakalanmıştır.
4. Lise talebeleri ve işçiler üzerinde yoğun. laşan propaganda faaliyetleri, bu devre içinde
de devam ettirilmiştir.Vaktiyle Dev - Genc'in
lise
talebeleri arasında başlattığı Dev - Lis ha
I
I reketi, son günlerde canlandırılmak istenmek
I te ve bu talebelerden sağlanacak militanlar ile
I özellikle işçi sınıfı üzerinde propaganda faali
I yetlerine girişilmesi planlanmaktadır.
Yurdumuzu bölücü yönde yapılmakta olan
I
faaliyetlerde de, lider kadronun ve belli başlı
I
militanların yakalanmış olması dolayısıyle nispî
I
bir hareketsizlik bulunmasına rağlmen, devam
I
etmektedir. Türkiye içinde harekete geçmenin
I
sıkıyönetim dolayısıyle zorluğu gözönünde tuI
tularalk, son zamanlardaki bölücü akımlar daha
I
çok dış ülkelerden birinde planlanmakta ve ça
I
lışmalar oradan idare edilmektedir. Bu mem
I lekette kurulan bu örgütler, en kısa zamanda
Türkiye'ye göndereceği militanlar vasıtasıyle,
bu örgütlenmeyi Türkiye'de tamamlamayı dü
I şünmektedirler. Bu arada aynı örgütü aşırı sol
yönde yönetenler, yurdumuzu parçalatmak ve
aşırı sol dikkatoryayı daha kolaylıkla kurabil
1 mek için, Türkiye'de derhal bir isyan hareketi

Diğer önemli bir olay da son günlerde İs- I
tanbul'da cereyan etmiştir. Türkiye Komünist
Partisi, ya da Türkiye işçi ihtilâlci Komünist
Kurtuluş O'rdusu militarilarmın barındığı haber
acınan bir evde alman tertibat sonucunda, 19
Mart 1973 günü bu eve gelen ikisi kız, ikisi er
kek, dört anarşist güvenlik kuvvetlerimiz ta
rafından yakalanmak istenmiş, ancak anarşist
lerin güvenlik kuvvetlerimize ateşle mukabele
etmesi üzerine yapılan .müsademe sonunda,
anarşistlerden birisi ölü, ikisi yaralı ve biri de I
sağlam olarak eel geçirilmiştir.
20 Mart 1973 gününde bu anarşistlerle iliş
kisi, bulunduğu tespit edilen diğer bir militan
üzerinde çıkan 7,65 çapında bir adet Kırıkkale
tabancası, 18 adet mermi ile yakalanmıştır. Bir A
işçi olan bu anarşistin evinde yapılan aramada
ise, 22 adet dinamit lokumu, üç adet el bomfcası 75 adet tahrip maddesi, 1 âdet lâstik cop,
şişe ve torba kâğıtlarda bomba imâlinde kul- I
lanılabilecek kimyevî maddeler, beş adet askerî I
parka ele geçirilmiş bulunmaktadır.
}
Alman bütün tedbirlere rağmen, kaçak ya I
da yakalanmayan anarşistlerin neler yapabile
ceğini ve bu nedenle de tedbirlerin hiçbir za- I
man gevşetilmemesi gerektiğini son Ulucanlar I
banka soygunu bir kere daha göstermiştir.
I
Bilindiği gibi, 22 Mart Perşembe günü saat
15.00'te yani güpegündüz, hepsinin ellerinde
tabanca bulunan üç maskeli şaihıs, Ankara'nın
Ulucanlar semtindeki Garanti Bankasına girerek silâh tehdidiyle vezneden 59 0'92 liralık bir
.meblâğı gaspetmek cüretini göstermişlerdir.
Olayın tahkikatı halen devam etmekte ve suçkıların yakalanmasına çalışılmaktadır.
3. Halk kitlelerini komünist ihtilâlin başarısı uğruna birbirleriyle çarpıştırmak için gerekli gördükleri silâh, mühimmat ve teçhizatı
içte ve dışta her çareye başvurarak temin etme
ve saklama çabaları devam etmektedir. Son iki
aylık gelişmede, konu ile ilgili şu örnekler gösteriletoilir :
(istanbul'da yakalanan Türkiye İhtilâlci işçi
Komünist Partisine mensup bir militanın evinde
yapıl'an aramada kavanoz içinde barut, patlamıaya hazır dinamit lokumları, dinamit fitilleri,
dinamit kapsülü, çeşitli -el bomlbaları, patlayıcı
ateşleme pili, 7,65 çapında bir tabanca, 24 adet
mermisi, iki adet şarjör gibi savaş malzemesi;
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başlatma^ fikrini müdafaa etmektedirler. Gü
venlik kuvvetlerimizin bu konudaki istihbaratı
dikkatle değerlendirilmekte ve gerekli tedbir-.
ler alınmaktadır.
Aynı örgüt içinde diğer bir grup da, evvelâ
bol miktarda eleman yetiştirmeyi, örgütü geniş
letmeyi düşünmekte ve «Türkiye'de hücre sis-'
temi ile geliştirilecek bir faaliyet, beş sene son
ra bizi başarıya götürecektir.» demek suretiyle
teenni ile hareketi tavsiye etmektedirler.
îçte ve dışta yürütülen bütün bu faaliyetler
güvenlik kuvvetlerimiz tarafından devamlı ola
rak izlenmekte, eyleme dönüşmelerinin önlen
mesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.
Son iki aylık devre içinde aşırı sağa dönük
eylemler de durmamış, yer yer bu faaliyetlerle
ilgili olarak dört ilimizde yapılan baskınlarda
73 vatandaşımız âyin yaparlarken yakalanmış
ve haklarında gerekli takibat yapılmak üzere
adlî makamlara tevdi edilmişlerdir. Ayrıca, aşı
rı sağ akımların yurt dışı kaynaklarla irtibatı
na ait mevsuk istihbarat yapılmıştır. Bu haber
ler değerlendirilmekte ve yurt içi, yurt dışı za
rarlı akımlar tümü ile izlenerek, yurdumuz aley
hinde bir sonuç doğurmaması için, her türlü
ted'birler alınmaktadır.
Yıkıcı ve bozguncu unsurlara karşı iki yıl
İçinde sağlanan başarı gerçekten büyüktür ve
bu başarıda en büyük pay, sıkıyönetim yetkili
lerinin güvenlik kuvvetlerimizle tamı bir ahenk
v-3 işbirliği içinde fedakârca çalışmasın dadır.
Bu bakımdan yurdumuzu bugünkü huzur dere
cesine getiren sıkıyönetim komutanları ve mensuplarıyle birlikte fedakârca çalışan güvenlik
kuvvetlerimizi takdir ve teşekkürle anmak iste
rim.
Değerli Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin sayın üyeleri; bu vesile ile sıkıyönetim
ilân edildiğinden bu yana, Mart 1973 itibariy
le sıkıyönetimin faaliyetleri hakkımda da kısa
bilgi vermekte yarar görmekteyim.
Halen sıkıyönetim mahkemelerinde hazırlık
soruşturması safhasında bulunan dosya adedi
2 991'dir. 179 dosya halen duruşma safhasında
bulunmaktadır. Sıkıyönetim mahkemelerine in
tikal edip, Cumhuriyet savcılıklarına devredilen
dosya adedi de 16 569 dur. Mart 1973 itibanylo 1383 kişi mahkûm edilmiş, 553 kişi de beraat
etmiştir.
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Diğer taraftan, Sıkıyönetim süresince bütün
Türkiye'de yapılan idarî aramalarda kaçakçılık
ve diğer suç olaylarında 2333 adet piyade tüfe
ği, 12 451 adet piyade tüfeği mermisi, 39 088
adet çeşitli model tabanca, 10 256 834 adet ta
banca mermisi, 13 adet hafif makinalı tüfek,
45 adet otomatik tüfek ve kasaturası, 96 adet ro
ket atar mermisi, 84 adet saplı elbombası, 20
adet saatli elbombası, 11 adet savunma elbomba
sı, 17 adet antitank mayın fünyesi, 616 adet di
namit lokumu, 231 adet Molötof kokteyli, '61
adet telsiz ve 26 adet elektronik malzeme ele ge
çirilmiştir.
Buraya kadar belirttiğim olay, belge ve dav
ranışlardan anlaşılacağı gibi;
Sıkıyönetimin ilânına ve devamına sebebolaıı
anarşik nitelikteki eylem ve davranışların, aslın
da ideolojik maksatlarla Devletin temel nizamı
nı, yurt bütünlüğünü, vatan ve lâik Cumhuriyeti
yıkmayı ve yerine Marksist, Leninist bir düzen
getirmeyi hedef aldığı;
İki yıllık mücadele ve ekle edilen önemli
gelişme ve başarılara rağmen, aynı hedefe yöne
len eylem ve davranışların hâlâ yeraltına kaya
rak sinsice devam ettiği;
Ortaya çıkarılan ve •elemanları yakalanan her
örgütün yerine, yeni örgüt kurma, yeni yeni ey
lemleri plânlama, militan yetiştirme ve eğitim
hazırlık faaliyetlerinin yürütüldüğü;
Orta dereceli okularda, üniversitelerde, işçi
muhitlerinde ve kırsal bölgelerde yoğun bir pro
paganda faaliyetinin sürdürüldüğü;
Yurdumuzun bugünkü Anayasal düzeni içlin
de kalkınmasını sağlayacak her türlü tesislere
ve yurtta huzur ortamını sağlamak ve korumakla
görevli güvenlik kuvvetlerimize karşı sabotaj
tertipleri hazırlandığı;
Yukarıda belirtilen anahedef'i gerçekleştire
bilmek maksadı ile yıkıcı eylemlerini en müessir
şekilde sürdürebilmek için, yurdun çeşitli bölge
lerinde silâh, mühimmat ve teçhizat elde etmek
ve saklamak için uğraşıldığı;
Hükümetçe alınan tedbirlerin ve anarşistlere
büyük bir darbe vuran sıkıyönetim ve güvenlik
kuvvetleri çalışmalarının müessiriyetini azaltmak
için, dış ülkelerde geniş, bir propaganda faaliyeti
ne .girişildiği;
Aşın ve bölücü akımları yürütenlerin maddî
ve manevî yollarla dış ülkelerde benzer amaçlar
la kurulan kuruluşlarca desteklendiği;
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Bütün bunların sonucu olarak da, yıkıcı ve
bölücü .çalışmaları içte ve dışta yürüten ve sür
dürmek isteyenlerin, fırsat bulduklarında ve
Devlet kudret ve otoritesinin zaaf ânını bekle
dikleri, buldukları ilk fırsatta Devletimizi yık
mak çabalarını aynı şiddetle sürdürecekleri;
Sıkıyönetim mahkemelerindeki soruşturmala
rın ve muhakemelerin henüz büyük ölçüde de
vam ettiği;
Sürdürülmek istenen eylemlerin ve propagan
daların bütün yurtta yaygınlığı;
Sıkıyönetimce yapılan inceleme, soruşturma
ve değerlendirmelerin, yeni fesat yuvalarını mey
dana çıkarmaktaki ve operasyonların güvenle ve
sonuç alıcı biçimde yürütülmesindeki yararları
açıkça ortaya çıkmıştır. Bütün bu olaylar ve
gelişmeleri, sıkıyönetimin devam ettiği 9 ilimiz
itibariyle ayrı ayrı inceleyen ve değerlendiren
Hükümetimiz, iki yıllık sıkıyönetim tatbikatını,
bölgelerin güvenlik durumunu, olayların seyrini
ve güvenlik mahkemeleri kurulmasına ve muha
kemelerin sıkıyönetim malike melerin de devamına
imkân veren son Anayasa tadilini gözönünde tut
muş ve iki ay evvel sıkıyönetimin kaldırıldığı
iki ile ilâve olarak, İzmir ve Eskişehir illerinde
de sıkıyönetimin kaldırılmasını uygun bulmuş
tuk.
Ancak, diğer sıkıyönetim bölgelerinde yuka
rıdan beri •açıkladığım gerekçeler muvacehesin
de, sıkıyönetimin ilânını zorunlu kılan şartların
hâlâ devam ettiğini inandığımız için 7 ilimizde;
İstanbul, Kocaeli, Ankara., Adana, Hatay, Di
yarbakır ve Siirt illerinde sıkıyönetimin iki ay
daha uzatılmasını Hükümetimiz gerekli bulmaktaefai'..
Keyfiyeti Yüksek Heyetinizin takdirlerine
arz eder, saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına
Sayın İlhan Darendelioğlu, buyurun.
DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA İL
HAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (İstanbul
Milletvekili) —• Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ;
12 Mart Muhtırasından birkaç gün sonra, da
ha doğrusu komünist anarşistlerin sabotajlara
hazırlandığı, üniversiteleri işgal ettiği, soyacak
banka, kaçınılacak adam, öldürülecek polis ara
dığı-; bir cümle ile Devlete kafa tuttuğu günler
de ilân edilen sıkıyönetim, aralıksız iki yıldan he
ri devam etmektedir.
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Sıkıyönetimin bu kadar uzamış oluşundan
dolayı,, şayet şikâyetçi olanlar varsa, ümidederiz ki, onlar, sıkıyönetim komutanlarının devral
dığı Türkiye'nin hangi korkunç noktaya nasıl
getirildiğini ya hâlâ öğrenememişler veya o gün
leri çabuk unutmuşlardır.
12 Mart Muhtırasından önce, Hükümet gücü
nü ve itibarını yitirmiş, Devlet kuruluşlarının
Hükümete olan inancı sarsılmıştı. İktidar par
tisinin başı ise, hâdiselere karşı tedbir alacağı
yerde, hâdiselerden şikâyetçi olmuştu. Türkiye'
yi Marksist, Leninist bir düzen içine itmek isteyenlerse, üniversitelerden sonra, sokakları da
işgal etmişlerdi.
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de yapılan
son tatbikat, 1917 İhtilâlinden beri, dünyanın
her gafil ülkede tatbik edilen Leııin'in bilinen
bir emri idi.
Lenin, «Bir memlekette komünizm adına hiç
bir şey yapamıyorsanız sokaklara hâkim olun.»
diyordu. V]e sonra ilâve ediyordu. «Eğer bu da
mümkün değilse, genç ve körpe dimağlara hülûl
edin.»' diyordu. Bunu, şunun için söylüyordu.
«Sokaklar birtakım bahanelerle yürüyüşlere sah
ne olursa o memleketin ticaret erbabı, varlıklı
kişileri', 'kapitalistleri bir korku içinde paralarını
saklamak ihtiyacını duyacaklar. İktisadî kiriz do
ğacak, halkın sefaleti artacak, bundan siz istifa
de edeceksiniz.»
Genç kafalara da hülûl etmeyi de şunun için
istiyordu. «Yarının mesuliyeti bugünün gençleri
ne teslim edilecektir. Belki 5, belki 10, belki 15
sene sonra bu gençler memur olacak, öğretmen
olacak, kaymakam olacak, vali olacak, müdür
olacak, umum müdür olacak, bir kelime ile yö
netici olacaktır. İşte o gün komünist ihtilâlimi
yapmak daha kolay olacaktır.» diyordu.
Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'yi 12 Mart
Muhtırasına getiren, önceleri gizli sonraları ise
açık tatbikat, Lenin'in emrinden başka bir şey
değildi.
Türkiye'deki Leninist hareketin bir başka
yönü de şu idi. Dünyanın hiçbir yerinde komü
nizm bir milletin bünyesine girerken, hele Dev
leti ve Hükümeti işgale hazırlanırken geleceği
ni, gelmek üzere olduğunu asla haber vermemiş-.
tir. Rusya'da Lenin ve Troçki, Stalin ve arkadaş
ları Kerenski Hükümetini yıkarken, sosyal de
mokrat sütresi altında hareket etmişti. Çin'de
Mao ve arkadaşları, Pekin'e hâkim olurken bir
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kurtarıcı postuna bürünmüştü. Küba'da Gastro
ve silâhşörleri «Biz komünist değil, sosyalistiz.»
demişlerdi. Rejimi yıkıp Devlet işgal edecekleri
ni asla söylememişlerdi. Hattâ bu liderlerden
başta Lenin olmak üzere hepsi, darbe hareke
tinden önce, komünistliği ile iltifat veya iftihar
eden genç komünistlere hiçbir hakikî komünist
«komünist» olduğunu söyleyemez, öğüdünü ver
mişlerdi.
Türkiye'de is>e bunun tam tersi olmuştur.
Yurdumuzdaki komünistler, Hükümeti yıkacak
larını, Devleti işgal edeceklerini, her çeşit mül
kiyeti devletleştirip Marksist ve Leninist bir dü
zen getireceklerini gazete ve dergilerde açıkça
haber vermişlerdi. Öyle ki, «geliyoruz, gelece
ğiz, yakındır» diye gazetelerine manşet, plâkla
rına şarkılar dizmişlerdi. Ama buna rağmen bir
devrin derin uykusuna gömülen b;r iktidar söy
lenenleri duymaz, yazılanları görmez olmuştu.
İşte Sıkıyönetim, 50 nci yılını idrak edeceğimiz
Cumhuriyetin hiçbir devrinde rastlanmayan ko
münist eşkıyalarının bir gecede binlerce masum
ve namuslu insanı katletmeye hazırlandığı bir de
virde ilân edilmiştir.
Sıkıyönetim, aslında Devleti yönetenlerin
keyfine ve menfaatine göre değil, milletin bütün
lüğünü korumak, rejimin selâmetini tesis etmek
maksadıyle ilân edilir. Bu kere de öyle olmuş
tur. Sadece bizde değil, Dünyanın her yerinde
bir miletin meşru nizamı gayrimeşru hareketler
le bozulmak istenirse, hele bu hareketlerin reji
mi ve Anayasayı yıkmaya matuf hareketler oldu
ğu anlaşılırsa, o ülkeyi idare edenler daha ciddî,
daha dikkatli ve sıkı tedbirler almaya mecbur
durlar. Kaldı ki Sıkıyönetim, Anayasamızın da
cevaz verdiği bir yönetim sistemidir.
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de başta re
jim olmak üzere Devlete, Hükümete ve Anayasa
müesseselerine karşı, üstelik Marksist, Leninist
bir düşünce adına silâhlı, dinamitli, kanlı bir ha
reket başlamıştır. Bunu, kimse inkâr edemez. O
günleri çabuk unutanlar, Sıkıyönetimin uzamış
olmasından belki tedirgin olmaya başlamışlardır,
ama unutmamak gerekir ki, yurdumuzu kızıl bir
ihtilâlin içine itmek isteyen zihniyetin başı henüz
ezüınemiştir.
Bugünkü muvakkat sayabileceğimiz Hükü
mete bakıp da yurdumuzun komünist kundakçı
lardan temizlendiğini zannetmek gafletin de öte
sinde büyük bir hamakat olur. Bugün de Sıkı— 173
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yönetimin ilânını gerektiren sebeplerin maalesef
ortadan kalktığını söyleyebilmek mümkün değil
dir. Sıkıyönetim mahkemelerinde henüz başlan
mamış dâvaların yanında yeni yeni olayların zu
hur ettiği bir yana, hâlâ Sıkıyönetim tarafından
yakalanamayan birçok kanun kaçakları vardır.
Üstelik üniversitelerimize emanet ettiğimiz genç
lerin Marksist öğretim üyelerinin tasallutundan
kurtulduğunu da iddia edöbilmek mümkün değil
dir. Sayın Perid Melen, 20 Temmuz 1972 Per
şembe günü bu kürsüden, «Devlet teşkilâtında,
millî kuruluşlarımızda, üniversitelerimizde ciddî
tedbirler alınmasını gerektiren sızmalar mevcut
tur. Bunları ortadan kaldırmaya mecburuz,» de
dikten sonra sözü üniversitelere getirerek aynen
şunları söylemiştir: «Üniversitelerimizde kuluç
ka makinası gibi komünist yetiştirmek isteyen
ve fırsat bulduğu takdirde buna da devam et
mek arzusunda bulunan hocalar vardır, talebeler
vardır. Bunları rahat bıraktığınız takdirde hepsi
binlerce, onbinlerce komünist yetiştirebilir.» Ger
çekten ve maalesef 12 Mart Muhtırasına kadar
üniversite kürsülerini ilim tedrisi yerine, beyin
yıkama mahalli haline getiren öğretim üyeleri
henüz bu kürsülerden temizlenmiş değildir. 27
Mayıs hareketinden sonra 'bir «aydınlar hastalı
ğı» halinde yayılmaya başlayan solculuğun genç
ve körpe dimağları nasıl tahribettiği, Sıkıyöne
tim mahkemelerinin zabıtları, savcıların iddianameleriyle açıkça ortaya çıkmıştır. Bugünün gen
cinin eğer kafası, karekteri, kalitesi ve terbiyesi
bozulmuş, memleket vazife ve mesuliyetini idrak
ten âciz bir varlık haline gelmiş ise, sadece onla
rı suçlamak yetmez, onları bu hale getirenleri de
hesaba katmak gerekir. Her şey artık açıkça
gözler önüne dökülmüştür. Müesses nizama karşı
talebeyi tahrik ve teşvik eden öğretim üyeleri
için henüz bir tedbir alınmamıştır. «Tembelliğe
paydos, artık eylem istiyoruz.» diyen öğretim
üyesi vazifesinin başındadır.
Mao'nun Pekin'deki heykelinin büyüklüğün
deki resim altında talebesine «Sosyalizm»' dersi
veren öğretim üyesi kürsüsünün başındadır. Ko
münist Manifestosunda «komünizm propaganda
sı yoktur» diyen, bilirkişi raporu hazırlayan öğ
retim üyesi derslerine devam etmektedir. Bir ko
münist partisi kongresine Türkiye delegesi ola
rak katılan öğretim üyesi henüz vazife basımda
dır. Beyazıt Kulesine asılan kızıl paçavrayı al
kışlayan öğretim üyesi hâlâ yerindedir.
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Anarşinin karargâhı, isyanın kaynağı hali
ne gelen üniversitelerde henüz ciddî bir operas
yona dahi gidilememiştir. Hükümetçe hazır
lanan Üniversiteler (kanun tasarısı şu ana ka
dar gerçekleştirilemeırdiştir. Kaldı M, bu tasa
rıda yeterli tedbirler olduğuna kaani değiliz.
Bizler, üniversitelerimize millî müeısseselerilmd'zin başında özel bıir ehemmiyet verilmesine
taraftarız. Bir milletin üniversitesi, •milletin
mesuliyetine ortak olacak, yarının mesuliyeti
mi omuzlarında taşıyacak insan yetiştiren mües
seseler olduğu için özel ehemmiyet verilmesine
taraftarız. Yarının gençliğinin yakasını yaban
cı ellerden, kafasını satılmış ağız ve sözde öğ
retim üyelerinden kurtarmanın şart olduğuna
inanıyoruz.
Düşünün ki, bugüne kadar Sıkıyönetim Ko
mutanlığının nezarete aldığı, tevkif ettiği,
adalet huzuruna getirdiği ve halen aradığı sa
nıklardan yüzde 90'nı talebedir. Banka soyan,
adam kaçıran, güvenlik kuvvetlerine karşı si
lâhla mukabele edenlerin ilse tamamı talebedir.
Şimdi bu gençlerin okuyup adam olmaları için
kurulan bu müesseHerde onların ceplerine ko
nan paranın onda biri kadar da beyinlerine
ve vicdanlarına millî ve manevî değerlerimize
saygı ile millet ve vatana bağlı olmanın duygu
su konabilse idi, her halde hem Türkiye bu ha
le gelmez, hem de sıkıyönetime lüzum kal
mazdı.
Muhterem arkadaşlarım, hassaten merak
etmeye değer, aslında da vuzuha kavuşması lâ
zım gelen bir hususa daha temas ettmek istiyo
rum. On gün kadar önce üstüste sunulan bir
televizyon saatinde 12 Mart Muhtırasından ön
ceki ve sonraki hâdiseleri hatırlatmak maksadiyle bir program hazırlanmıştı. Mesul ma
kamların asayiş berkemal deyip uyuduğu,
TRT'nin sofl. ağızlara alkış tuttuğu zamanlarda
Türkiye için bir komünist tehlikesinin mevcu
diyetine halkı inandırmaya ve tedbirli olmaya
davet eden bir kısım teşekküllerin de adı TİP,
TÖS, Dev - Genç gibi yıkıcı faaliyetlere katı
lanlar arasında sayılmıştır. Hattâ bir kısım
mesul makamlara göre veya mesul şahıslara
göre Milliyetçiler Dermeği, Türk Ocağı, Komü
nizmle Mücadele Derneği, hattâ 7 yaşındaki
Türk çocukların îslâımiiyetin vecibe ve esasları
öğretilen Kur'an kursları da bu1 memleket için
zararlı teşekküller arasındadır.
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Adını saydığım teşekküllerin hiç birinde
'bir tek silâhlı, bombalı kişiye hele Devleti ve
rejimi yıkmaya matuf hareketlere katılmış bir
kişiye rastlamak mümkün değilken; ona da,
ona da karşıyız diyenlerin kimin ve neyin karişısında oldıiklarını öğrenmek isteriz. (D. P. sı
ralarından bravo sesleri.)
Ruhsuz, duygusuz, ülküsüz, düşüncesiz ve
inançsız bir milletin ayakta durabilmesi müm
kün müdür? Millet bir başıboşluğa terk edile
mez, hele teşvik edilemez. Milletin millî ve
manevî inançları ise asla rencide edilemez.
Sağcıyım diyen adama gerici, ımllliyetçiyim diyen kişiye faşist, Müslümanım diyen
vatandaşa yobaz diyen zihniyete maalesef Ana
yasa kuruluşları, bâzı mesul kişiler de ayak
uydurmuşlardır.
Muhterem arkadaşlarımı, Dahiliye Vekili
miz biraz levvel bu kürsüden 30 veya 37 kişi
nin âyin yaparken yakalandığını ifade ettiler.
Aziiz ve muhterem arkadaşlarım, Islâmiyeıtte
âyin yoktur, ibadet vardır. İbaret ise açlıktır.
Âyiln sadece Hristâyanlıkta ve mason locaların
da vardır. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Sıkıyönetimin ilânı ile ortaya birçok gerçekle
rin ve gizli! tasavvurların çıktığını inkâr ede
bilmek mümkün değildir. Bir kere ve en baş
ta üniversiteyi işgal eden anarşistin, sokağa
dökülen isyancının, banka soyan eşkıyanın bu
hareketi, onların dili ile bu eylemi telkine ve
inandırmaya çalışılan bir devrimcilik ve i'leıiöililk, /bağımsızlık, hâttâ bir talebe meselesi
adına değil, Türkiye'yi İçinden çökertmeye,
rejimi yıkmaya, milleti ve yurdu bir demirper
de memleketi haline getirmeye matuf Markist,
Leninist bir düzen adına yapıldığı ortaya çık
mıştır. Devrimci Gençlik Federasyonu, yani!
Dev - Genç, Devrimci Liseler Teşkilâtı, Demok
ratik Devrim Demeği gibi bir yığın, başında
devrimci bulunan açık kuruluşların aslında Tür
kiye gizli komünist partisine bağlı legal te
şekküller olduğu anlaşılmaktadır. Bunların
haricinde ise Türkiye Halk Kurtuluş ordusu,
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi, Türkiye İhti
lâlci İşçi - Köylü Partisi, Türkiye Gizil Komü
nist Partisi, Şafak hücresi, Sabotajcılar hüc
resi ve daha birçok yeraltı faaliyetleri ortaya
çıkarılmıştır. Sıkıyönetime bağlı
organların
komünist anarşistlere karşı tavizden uzak,
kararlı ve inançlı tutumlarını elbette takdirle

— 174 _

T. B. M. M.

B : 9

ıkarşılıyoruz. Ama televizyona çıkan spikerin
töhmet altında bulundurmak istediği teşekkül
lerden hiç birinin anarşik olaylara yardımcı
olduğunu ispat edebilmek asla mümkün olma
mıştır. Gerekirse kan dökülmelidir, ihtilâl ya
pılmalıdır diyen eşkiyanm karşısında Hüküme
tin gücü bitmişse, milletin de gücü vardır di
yenleri yıkıcılarla bir arada göstermek alkil ve
mantıkla bağdaşır bir hareket değildir.
Endenozyayı komünizmin ağından kurtaran
kuvvet Sukarno'nun Hükümeti değil, Endenozyallı vatandaşın gücü, milletin uyanıklığı idi.
Başta Hükümet erkânı olmak üzere biz, ona da
ona da karşıyız, yani sağa da, sola da kar
şıyız diyen zihniyetin artık neyin yanında oldu
ğunu açılkça burada beyan etmelidirler; sokak
anarşisti ve komünist militan yeni yeni tertip
ve tasavvurlar peşindedir. Bugünkü gazeteler
de bir bankanın daha soyulduğu yazılıdır. 1917
den önceki Rusya'da da Stalin banka soygun
culuğunu bizzat lidare eden adamdı. Görülü
yor ki, dünkü banka soygunu ile komünistler
bütün güvenlük ve devlet kuvvetlerine karşı
biz varız, ayaktayız, henüz yıkılmadık demek
istemişlerdir.
Açıkça belli M palyatif tedbirlerle komü
nizmle mücadele edilemez. Hele komünizme
karşı olanları da rencide edebilmek suretiyle
hiç edlemez. Komünizm bir içtimaî hastalık
tır. Milletlerin bünyesinde bir kanser gibidir.
Onun kazınması, yok edilmesi için cesur,
^inançlı operasyonlara ihtiyaç vardır. Bilhassa
sıkıyönetim makamlarının oldukça ciddî davra
nışlarını zafa düşürecek, hele Devlet yıkıcıla
rına kanat germek gibi politik davranışlardan
daima kaçınılmalıdır. Aslında da öylesi dü
şünenleri, müsamaha taraftarlarını Türk ta
rihî, Türk Milleti, gelecek nesiller asla affet
meyeceklerdir.
Konuşmamızın başında da beyan ettiğimiz
giilbi, sıkıyönetim, Türkiye'yi parça parça et
mek, demokratoik rejimi kökünden yıkmak is
teyen çok ciddî bir tehlikeyi' bertaraf etmek
için ilân edilmiştir. Biz, Demokratik Parti
Grubu olarak şjimdiye kadar sıkıyönetimin ta
sarruflarının Devlet ve millet düşmanlarına
yaptığı mücadelenin tasvipkârı olduk. Bugün
de milletimiz ve yurdumuz üstünde bir kâbus
gilbi çökmek isteyen kızıl tehlikenin henüz or
tadan kalktığına kani değiliz. Onun için bu
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kerre de oylarımız sıkıyönertâmin liıki ay daha
uzatılması istikametinde olacaktır. Bu arada
ise sıkıyönetimin tedrici olarak kaldırılmasını
da memnuniyetle karşıladığımızı
hatırlatmak
isterim.
Demokratik Parti Grubu adına Yüce Mec
lisi saygı ile selâmlarım. (D. P. sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Millî Birlik Grubu adma Sa
yın Mucip Ataklı.
Buyurun efendim.
MİLLÎ BİRLİK GRUBU ADINA MUCİP
ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri;
Sıkıyönetim rejiminin bir ,'kez daha iki ay
süre ile uzatılması hususundaki Hükümet tek
lifine ilişkin Millî Birlik Grubunun görüşleri
mi arz edeceğim.
İki ay önce Zonguldak ve Sakarya illerin
de, bu kez de izmir ve Eskişehir bölgeilerinddki sıkıyönetim rejiminin kaldırılmış olmasını,
Hükümetimizin ve Silâhlı Kuvvetlerimizün de
mokratik rejime geçiş için olumlu ve samimî
davranışlarının eseni olarak kabul ediyoruz.
Millî Güvenlik Kurulu telkini ile alınan bu ka
rarı, içte ve dışta demokratik rejimimiz üze
rinde yaratılmak istenen spekülâsyonların isa
betsizliğini de ortaya koyan olumlu bir dav
ranış olarak belirtmek isteriz.
Sorumluların olumlu ve samimî çabaları so
nucunda sıkıyönetimi gerektiren nedenlerin or
tadan kaldırılarak: sıkıyönetimsiz bir ortama
milletçe geçeceğimize olan inancımızı muhafaza
ediyoruz.
Bu arada özellikle Cumhurbaşkanı seçimi
sırasında yaratılmak istenen bütün kuşkulara
rağmen Silâhlı Kuvvetlerimizin Anayasayı ve
demokratik rejimi korumadaki içten inançları
bütün şümulü ile kamu vicdanında bir kez da
ha yerini bulmuştur.
Grupça sıkıyönetimin yedi ilde i/ki ay daha
uzatılması hususunda olumlu oy kullanacağı
mızı arz eder, Yüce Heyetinize saygılar su
narım.
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adma
Sayın Orhan Dengiz, buyurun efendim.
A. P. GRUBU ADINA ORHAN DENGİZ
(Uşak) — Çok Sayın Başkan, Türkiye Büyük
Millet Meclislinin sayın üyeleri;
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ıSılkıyönetümin uzatılması ile -ilgili ımüzake- I muzu felâketten felâkete sürükleyebilir. Den
reiler • dolayısiyle Adalet Partisi gruplarının gö geyi bozmak için devamlı ve çeşitli gayretlerin
var olduğunu biliyoruz. Böyle bir ortamda
rüşünü arz etmek üzere huzurunuzda bulunu
kendimizi zaafa uğratmamız, ancak düşmanla
yorum. Bu vesile ile Yüce Meclisin Sayın Baş
rımızın işine yarar.
kan ve üyelerini saygıyla selâmlıyorum.
Memleketimizin içinde bulunduğu
olağan
Hükümet «Devletin temel nizamına, yurt
dışı
şartlar
sebebiyle
devam
eden
sıkıyönetim;
bütünlüğüne, vatan ve lâlik cumhuriyete karşı
hürriyetçi demokratik Cumhuriyetin muhafaza
vaki olan ayaklanmalar ve bunların hazırlık
ve güçlendirilmesi için mevcuttur. Demokra
larının devam etmekte bulunduğu» gerekçesiy
tik düzenin bizzat bünyesinde bulunan Anaya
le yedi ilde sıkıyönetimin 2 ıay daha uzatılma
sal bir müessese olan sıkıyönetimi işletmek su
sı teklifiyle gelmiş bulunuyor. İki ay öncesine
retiyle, demokratik rejime yönelen tehlikeyi
kadar 11 ilde devam eden sıkıyönetimin önce
bertaraf etmek yolundan başka bir yolda bu
9 ile, şimdi de 7 ile indirilmiş bulunması, şüp
lunmuyoruz. Bunun neticesi olarak da sıkıyö
hesiz memnun olacağımız bir durumdur. Sıkı
netimin
bu şekilde devam etmesinin hedefinin
yönetimin bu defa kaldırıldığı iki ilden biri
demokratik cumhuriyetimizi hiç bir suretle ze
(olan İzmir'de sıkıyönetimin kalkması memnuni
delemek mânasına -alınmamasını ifade ediyoruz.
yet vericidir. Ancak: hâdiseler hâlâ devam et
Bu,
bilâkis normal şartlara bir an evvel dön
tiğine ve henüz tesirsiz hâle getirilemediğine
mek
için atılmış olan adımın iyi istikamette yü
göre, İstanbul ve Ankara'da saklı bulunan bir
rümesi
anlamındadır.
takım ımilit anların, İzmir'i bir nevi faaliyet
Şunu artık açıkça biliyoruz: Rejim ve mem
sahası hâline getirmıeımelerline dikkat olunma
leketimizin huzuruna musallat olanlar vardır.
lıdır. Bunun üzerinde ısrar ile durduğumuzu
Bunların maksadı, memleketimizi komünizme
ifade etmek isterim.
veya faşizme sürüklemektir. Komünizm ve
Sıkıyönetim
Anayasaya
dayanmaktadır.
faşizm, memleketimizin başına musallat ol
Normal rejimin vasıtalarından biridir. Bir
muştur. Bunların peşinden koşanların kökle
iSÜre daha sılkıyönetJimıden vazgeçileımiyeeeği an
rinin temizlenmesi şarttır. Şunu da hemen veı
laşılıyor. Öyle ise ne zamana kadar devam
ehemmiyetle ifade (etmek mecburiyetindeyim
edecektir ?.
I ki, komünizm ve faşizm gibi dikta idaresi arİşte sayın arkadaşlarım, 'memleketin selâ I zularınm baş hedefi Parlâmentomuzdur. Böyle
mete çıkması, komünist veya faşist rejimin pen
olunca, Anayasa dışı olan bu arzularla müca
çesi altına girmemesi, her türlü anarşinin,
dele, T. B. M. Meclisinin bir numaralı meseletethişçi'liğin başarıya ulaşamaması, memleketiısi olmak lâzımgelir. Rejime sahip çıkmak,
mizli bölmeye, parçalamaya çalışan komünist
T. B. M. Meclisine sahip olarak yaşanmakla anmilitanların eline düşmemesi ve Devletimizin I cak mümkündür.
olağan şartlar içerisinde yaşamasına bir an
Cumhuriyetimizin büyük teminatı; Devleti
evvel kavuşması ve dolayısiyle sıkıyönetimin
yıkıcı
bir düşünce ve hareketlerin karşısına
(kalkması için ne yapmamız gerekli olduğu me
hürriyetçi,
insan haklarına dayalı, demokra
selemi, kanaatimizce bugün günün en önemli
tik cumhuriyeti hayat tarzı olarak benimsemiş
problemini teşkil etmektedir. Eksiık olan, ya
bulunan milletimiz, Parlâmentomuz ve Ana
pılmayan ve yapılamayan işler nedir ki, ola
yasa
müesseselerinin beraberce çıkmasıdır. Par
ğan dışı şartlar devam ediyor ve bunun neti
lamenter
rejimin düşmanlarına hiç bir silâh ve
cesinde de bir türlü huzur ortamı teşekkül ede
ümit
verilmemelidir.
Bu hususta Parlâmento,
miyor 1.
Hükümet ve Anayasal kuruluşlar, en ufak bir
Sayın arkadaşlarım,
zaıf göstermemelidir, tereddüde düşmemeli
dir. Ancak bu yolla olağan dışı hâlden olağan
Memleketimiz dış tehlikelerle çevrili bulu
halle geçmek kolay ve mümkün olur. Sıkıyö
nuyor. Büyük kuvvetlerin temas çizgisi üzerin
netim ilânlhaye devam etmeyeceğine göre,
deyiz. Hiç bir zamanda ve hiç bir surette iç
T. B. M. Meclisli normal işleri dışında fevkalâde
yapımızın zayıf bulunmaması lâzımdır. Dünya
dengesinin memleketimizde bozulması, yurdu- j bir görevle karşı karşıya bulunmıaktadır.
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Çok değerli arşadaşlarım,
Yarınımızı teminat altına almalk için hukuk
devletinin meşru güçleri ve usulleriyle cum
huriyetimizi hep beraber ayakta tutmaya mec
buruz. Bunun için kısa ve uzun vâdede yapıl
ması gerekli işlere süratle sarılmamız ve ba
şarmamız lâzımdır. Siyasî ve ekonomik haya
tımızın yeniden düzenlenmesi ile birlikte mo
dern Türkiye'nin bugünkü ve yarınki ihtiyaç
larına uygun şekilde görev yapmaya mecburuz.
Bu görevi iyi niyetle, ard düşüncelerden uzak
ıbir şekilde ifa etmedikçe, memleketimizi is
tikrara ve huzura kavuşturmamız mümkün de
ğildir. Bu görevi yaparken, kararttı olmamız
da şarttır.
Memleketimizin üzerine çökmüş bulunan ve
bütün milletin nefretle karşıladığı duruma an
cak Devletlimizin bütün güçleri ve milletimizin
takdire değer üstün kararlılığı ile karşı koya
biliriz. Bu sırada Devletin gücü iüe büyük mil
letimizin kararlılığı birbirinden ayrılmadan
beraberce yürümelidir. Bunu Parlamenter ola
rak bizler temin edebiliriz.
Devletin kararlılığı ve milletimizin gücünün
birleşmesiyle meydana gelen bu büyük (kudret,
her şeyimizin, güzel vatanımızın, büyük Cum
huriyetimizin, müreffeh Türkiye'mizin, huzur
ve sükûnun ve saadetin teminatıdır.
Çok değerli senatör ve milletvekilleri;
Burada bir noktaya daha temas etmek isti
yorum : Memleketimizin meselelerine doğru
teşhis konulmalıdır. Doğru teşhis koymak,
geriye doğru giderek olanlardan faydalanmak
ile mümkündür. Hastalığın ne olduğunun mü
nakaşa edilecek tarafı kalmamıştır. Bu takdir
de, tedbir ve çarelerin aranması, bulunması,
yerine getirilmesi için herkesin, hepimizin
müşterek bir kesin tavır taknımamıza zaruret
vardır. Zaman geçmiş değildir, ama ilerliyor.
Daha fazla gecikilmemelidir. Büyük bir şeref
le bu yıl 50 nci kuruluş yıldönümünü kutlaya
cağımız Cumhuriyetimizin, meselelerini kendi
başına halledememesini düşünmek de artık
mümkün değildir. Böyle bir düşünce, Devle
tinizin kudretini inkâr etmek olur. Kendi ken
dimizi inkâr olur. Görünür ve görünmez olan
olayların içinden çılkılmaz olduğunu kabul et
mek, acz içine girmek demektir. Hepimiz bir
olup beraberce derdin üzerine yürürsek orta
da halledemeyeceğimiz bir şey kalmaz.
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Çok değerli arkadaşlarım, Devletimizin ve
rejimimizin zayıf noktaları varsa ve bu zayıf
noktalar, Devleti yıkmak isteyenlerin faaliyet
gösterdiği noktalarsa, bunları derhal bulup
kapatmamız lâzımdır. Şu anda Parlâmentoda
görev ifa eden bizler, aziz miiUetilmizdn tem
silcileriyiz. Hepimiz nüfusunun yüzde yetmişi
köylü olan ve pek çok ihtiyaç içinde bulunan
ve medenî dünyanın bütün nimetlerinin kısa
zamanda kendisine ulaştırılmasını iştiyakla, he
yecanla bekleyen insanların mümessilleriyiz.
Hiç birimiz memleketi anarşiye, terör havasına
sürükleyenlerin, Devleti bölmek ve yıkmak
isteyenlerin mümessilleri değiliz. Burada Dev
letin bağımsızlığı, vatan ve milletin bütünllüğü, milletin hâkimiyeti, demokratik ve lâiiki
cumhuriyetin muhafazası ve büyük milletimi
zin mutluluğunu sağlamak için bulunuyoruz.
O halde karşılaştığımız hâdiseler karşısında bir
bezginlik, bir bıkkınlık içerisine girmek de
ğil, Devleti güçlendirerek hâdiselerin üzerine
yürümekten başka çıkar yol yoktur.
Biz Adalet Partisi olarak bu ahenk^izliğii
gidermek için kuruluşundan bugüne kadar ol
duğu gibi, bundan böyle de bütün gücümüz
le çalışmaya kararlıyız. Bugünkü ortamdan
'bizi çıkaracak başlıca kuvvet olan Millet Parlâmento - Türk Silâhlı Kuvvetleri arasında
ki ahengi, bozmaya çalışanlara fırsat vermeme
ye kararlıyız. Ahengin kurulmasına yardımda
tereddüdü olanlar, hattâ ahenk kurulmasına
engel olmaya çalışanlar ve bunu adet haline ge
tirenler kimin ekmeğine yağ sürdüklerini ve
neye hizmet ettiklerini bilmeseler dahi, Tür
kiye'nin iyiliğine değil, kötülüğüne alet ol
muş olmaktan ileri gidemezler. Hattâ bu gi
biler bir gün gelir kendi kendilerini eritirler,
yok olurlar. Aslolan, Türkiye'yi, ıstıraba, der
de sokmamaktır. Biz Adalet Partisi olarak,
selâmetin anahtarını yalnız ve yalnız ahenkli
ve güzel çalışmada buluyoruz.
Bu nazik ortamda, kökünde feomüniam teh
likesi bulunan şiddet hareketlreini bastırmaya
gayret eden ve bu vazifeyi dikkatle, itina ille
bütün ayrıntılarını bilerek yapan sıkıyönetim
.kuvvetlerinin, hukuk devletinin şartları için
de görev yapmaya çalışmalarını hiç bir kimse
nin yadırgamaması lâzımdır.
Kökünde rejim düşmanlığı bulunan şüddet
hareketlerinin içerisinde ideolojik, sapık eanel-
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BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
ler yattığı, artık bilinen bir gerçektir. Bunun I
bu adına Sayın Orhan Birgit, buyurun efen
hakkından gelmeyi tek başına Hükümetten bek
dim.
lemek ve ona bırakmak da doğru değildir. Hü
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU
kümeti aşan vazifeler vardır. Biz, Türkiye'nin
ADINA
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sayın
en liıyl şekilde idaresi, normal hayata bir an
önce dönülmesi için ne lazımsa yapmaya, sıkı
Başkan, T. B. M. M. nin sayın üyeleri;
yönetim idaresini güçsüz duruma sokmayacak
Hükümet, iki yıl önce ilân ettiği Sıkıyöne
ve Devleti güçlü kılacaık tedbirleri almaya ha
timin, bu defa da «Ankara, İstanbul, Kocaeli,
J
zırız..
Adana, Hatay, Diyarbakır ve Siirt» illerinde, iki
ay daha sürdürülmasini Yüce Meclise önermek
Başkalarını zor duruma düşürmek kolaydır.
tedir.
Ama faiz, Adalet Partisi olarak, başkalarını
Bu ara dönemde, Cumhurbaşkanı seçimi gibi,
zor duruma düşürüyorum diye, Devleti, zor
Ordumuzun da istemeyerek karıştırıldığı önem
duruma düşürmeye çalışanların karşısında bu
li bir sorunun henüz çözümlenemediği bir ortam
lunuyoruz. Devlet güçlüdür. Tehlikenin vüsa
da bulunmasaydık, geride bıraktığımız bu iki
ti! ne olursa olsun, Devletin kudreti karşısın
yılın geniş bir muhasebesini yapmak için ken
da çökmeye 'mahkûmdur. Aksini düşünmek,
dimizi görevli, hattâ sorumlu sayacaktık.
Devleti ve rejim düşmanlarının işini (kolaylaş
Ama bâzı kimselerin, ısrarla onu politika ge
tırır.
misinin kaptan köşkünde tutma niyet ve çaba
Sayın arkadaşlarım.; burada en ehemmiyetli
larına karşın, Ordumuzun akılcı bir tutum ile
addettiğimiz diğer bir noktaya, bir başka ifa
biran önce aslı görevine dönme niyetlerinin apa
deyle temas etmek istiyorum:
çık belirlendiği bir dönemde biz C. H. P. olarak,
daha ziyade ileriye bakmak isteğindeyiz.
Milletin hâkimiyetini esas tutarak her şe
yi milletle beraber düşünmek zorundayız. Bu
Cumhuriyet Halk Partisinin, 12 Mart 1972'den
kudreti canlı tutmaz isek, millet kudretini cam
çok önce, 1968'lerde ve daha başlangıcında
ili tutmaz isek hiç bir şeyi halledenleyiz. Va
anarşik olaylara karşı nasıl kararlı ve tavizsiz
tandaşı, Devletin daha çok sahibi yapmak, re
bir tutum izlediğini bir defa daha hatırlatarak,
jimin istikrar içinde gelişmesinin teminatıdır.
bu olaylara karşı mücadele örtüsü altında, de
Aksi halde, kaynağını milletten almayan bir
mokratik olan ne varsa ezilmesi için gösterilen
siyasî otoritenin meşruiyeti münakaşa konusu
gayretlerin karşısında bulunan tek siyasal ku
»olmaya başlar ve Devletin başka bir yoldan
ruluş olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.
zayıf düşmesine yol açılır. Vatandaşı şu ve
Düşünce özgürlüğünün ve onun doğal bir
ya bu sebeplerden ötürü devre dışı bırakmak
aracı olan basın özgürlüğünün ezilmek istenil
veya böyle düşünmek, demokratik bir düzen
mesi, o arada demokratik sola karşı ortak cephe
de tamamıyle yanlıştır. Adallet Partisi olarak
kurulma çabaları, ülkemizde korkunç bir dur
bu düşünce ve uygulamanın şiddetle karşısın
gunluk dönemi yaşatmış, bu dönem FİJ : in, Bey
da bulunduğumuzu ifade etmek isterim.
nelmilel Gazeteciler Sendikaları Birliğinin ge
Sayın arkadaşlarım, şunu açıkça ifade et
çen Eylül'de, İstanbul'da yapılan kongresine ka
mek isterim ki, Adalet Partisi, millete ve mem
dar amansız bir şekilde sürdürülmüştür. «Sol
lekete fayda sağlayacak her yeniliğin sadece
yayınlar» adı altında mahkeme kararları dahi
yanında değil, başındadır. Milletimizde ilerle
araştırılmadan girişilen yasaklama yarışı, res
me şevkini uyandıran cumhuriyettir, demokra
mî ağızlarda «anarşi» ile «sol düşünce» yi ay
sidir. Adalet Partisi olarak bu görüşün, bu
nı cephe ve aynı sorumlulukta gösterme gayret
fikrin ve bu inancın sahipleriyiz, takipçisi
lerini ortaya çıkartmıştır. Bu gayretlerin ülke
yiz.
içinde sürdürülmesinin, kader ve rejim birliği
içinde bulunduğumuz özgür Batı ülkelerindeki
Sözlerimi bitirimken, Türkiye Büyük Mil
haklı tepkileri başlayınca, tertipçilerin başlıcalet Medisinin Sayın Başkan ve çok sayın üye
ları, gerçek niyetlerinin sosyal demokrasiyi ya
lerini saygı ile selâmlıyorum. (A. P. sıraların
dan : Alkışlar)
I şatabilecek ortamı sağlayabilmek için anarşi ile
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mücadele olduğunu söylemek zorunluğunu du
yacak şekilde telaşlanmışlardır.
öteden beri tekrarladığımız gibi, bu gidişin
başlıca sorumluları, aslında normal bir düzen
de, milletten temsil ve vekâlet yetkisi alamaya
cakları için, iktidarda bulunma olanağını yitir
miş kimselerin, ancak 1971 ara rejimi sayesinde
kurmuş oldukları hükümetlerdir.
Birtakım politikacılar, ordunun samimî ola
rak ülkedeki anarşiyi kaldırma ihtiyacını ya
kalamış ve anarşinin ancak kendi dar görüşleri
ve tercihleri içinde giderilebileceği gibi bir tu
tuma sahip çıkmışlardır.
Öte yandan anarşiyi, ülkede kurumlar, kav
ramlar ve siyasî organlar anarşisi haline sokma
gayreti de, aynı karargâhtan, ara rejimin Hü
kümet etme görevini yüklediği kimselerden çık
mıştır.
İki yılı tamamlayan tecrübelerin kesin ola
rak ortaya koyduğu böyle bir rejimin, demok
rasi askıya alınarak sürdürülmeye çalışılan
bir rejimin, Türk halkına ters düştüğüdür. Bir
başka gerçek ise, bu tür rejimlerde hiçbir re
formun yapılamayacağı sonucuna ulaşılmış ol
masıdır.
Artık, 1973 Martının son günlerinde, Türki
ye'de halka rağmen iktidar sürdürülebileceğine
inanmış olanların sayısı parmakla gösterilecek
kadar azalmıştır. Halka ve onun özgür irade
siyle seçtiği kimselere rağmen, bâzı yolların ken
dileri için açılacağını sananların, bu düşüncele
rini sürdürme imkânları da kapanmıştır. Halkın
katılmadığı bir rejimde, halk için adı altında ol
sa bile, reformları gerçekleştirmenin mümkün
olmayacağını söyleyenlere hak verenlerin sayısı
ise, ülkenin tümünü kapsayacak bir ölçüye ulaş
mıştır.
Bu konuda hiç kimseyi eleştirmeden ve suç
lamadan, böyle bir ortak yargıya rejimin bütün
kurumlarının da varabilmeleri sonucuna ulaş
mış olmayı, biz, geride bıraktığımız iki yıllık
deneyin, insanlarımızın bir kısmına yaşattığı
ve belki hâlâ yaşatmakta olduğu acı olayların
hiç değilse bir tesellisi olarak kabullenmeyi isti
yoruz.
Geride bıraktığımız dönemde, Hükümetler
sanmıştır ki, ordumuzu, anarşiyi kaldırmaktan
başka bir düşüncesi olmayan ordumuzu, iktidar
da kalma hevesleri içinde bırakacak formüller
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ne ölçüde işletilirse, birtakım politikacıların ik
balleri o ölçüde güvence altında tutulur. Bu sanı
iledir ki, Sayın Başbakan, sıkıyönetim kararla
rının kendi denetim ve emrinde olmayacağını
ileri sürebilmiştir. Sayın Başbakanın, demokra
tik bir ülkede nasıl Hükümet edilebileceğinin
aslî gereklerini öğrenebilmesi için geçen süreye
gösterilen müsamahayı, toplum içinde kendi ye
rini ve yönünü bulması için kavram karışıklı
ğında bulunan aldatılmış ve kandırılmış genç
lere tanınmak istenmemesi, onları toplumumuza
tedavi edilmiş vatandaşlar olarak kazandıdırılmak için hükümetlerin en küçük bir çaba
göstermemeleri, hazin ve insafsız bir tutum ola
rak devam ettirilmektedir.
Köylüyü taban fiyatları politikasıyle bâzı
çıkarcılara ezdiren bu idare anlayışı, bir yandan
sıkıyönetimi ilân ve her uzatma gerekçesinde,
çıkarcı çevrelerin sebebolduğu olaylardan bah
sederken, öte yandan kendi tutumuna karşı Par
lâmentoda işletilmek istenilen denetim yolunu
da Silâhlı Kuvvetlerimizin o günkü sayın yük
sek komutanının himayesine sığınma ricasiyle
tıkamayı tercih etmiştir. Bu yolun, sadece de
mokratik rejimimizin muhtaç olduğu tedaviyi
uzatmaya değil, büyük üretici kitlesinde bâzı
değerli kişiler üzerinde hayal kırıklığı doğma
sına da yol açtığı söylenebilir.
Bu tür olaylar, memleket kaderinde söz sa
hibi olmaya talip ve aday bâzı siyasal kuruluş
larda, uzun süre ya sessizce izlenmiş ya da tas
vip görmüştür. Ordumuzun, biran önce istemeye
rek karıştırıldığı bu görevini tamamlayarak,
olumlu bir şekilde esas vazifesine dönmesini
isteyegelen C. H. P.,
sıkıyönetimin de bir
an önce sona
erdirilmesini defalarca öner
miştir. Biz
bu yolda yapageldiğimiz sa
mimî önerilerimizde, Yüce Parlâmento içinde
yalnız bırakıldık. Yalnız bırakılmakla kal
madık, değerli arkadaşlarım, özgürlükçü de
mokratik düzenle yöneltilen ülkelerde ordula
rını başlıca ve aslî görevi, asayişi sağlamak
mış gibi çeşitli suçlamalara da hedef tutul
duk. Bu suçlamaların kanıtları Yüce Meclis
lerin tutanaklarında saklıdır. «Cumhuriyet
Halk Partisi sıkıyönetimin biran önce kaldı
rılmasını mı istiyor; o halde memlekette anar
şinin kol gezmesinden mi yanadır? Düşünce
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özgürlüğünün üzerindeki kayıtlamaların kalk
masını mı savunuyor; komünizmin hâkim ol
masına mı taraftardır? 1 » gibi ilkel suçlama
lar, bu bir avuç suçlayıcıdan çok daha sağ
duyuya sahip, çok daha Hlinçü ve şüphesiz
yurtsever halkımızda beklenilenin tam aksine
tepki yapmıştır.
Biz, bağımsızlık savaşını, ordumuzun iç ve
dış düşmanlara karşı iki yıl içinde zaferle
tamamlayabildiğini, bugün daha güçlü ve daha
kudretli olduğu için 'kendisine verilen anar
şiyi önleme görevini de hiç değilse aynı
süre içinde, sona erdirilebileceğini, inançla söy
lerken, kendi politik çıkarlarına destek arama
gibi beyhude bir gayretin içine düşen bâzı kim
selerin hiddetleneceğini de, telâşlanacağını da
biliyorduk.
Biz, sıkıyönetimin, ordumuzun demokra
siye olan içten bağlılığına rağmen, demokra
tik rejime, hattâ sıkıyönetimin ilân ve sürdü
rülmesi, amaçları dışında bâzı kayıtlamalar geticereğini iki yıldır söylerken, yasaklamaların,
sansürlerin, «aman daha çok sansür, daha çok
yasaklama» diyenleri de kapsayacağını bili
yorduk. Şimdi, herhangi bir tariz olsun diye
değil, ama gerçekleri bir defa daha sapta
mak için süylüyoruz : Bir ülkede, sıkıyönetim
altında da seçim yapılabileceğini söyleyenler,
ya da savunanlar, Meclislerin kendilerine ve
rilen bir anayasal görevi, Devlet Başkanını
seçme görevini yaparken, hangi .sansürler al
tında kaldığını görerek, umarız ki, eski düşü
nüşlerinden vazgeçmeyi düşünürler.
Aslında, bu son seçim örneği, ülkemizin bu
günü ve geleceği için, politikacı, olarak, va
tandaş olarak hepimiz için yeterli dersler çı
kartmış olmalıdır.
Sayın arkadaşlarım, ordumuzdan, Cumhur
başkanlığı için bir sayın aday ortaya çıkınca
Hükümet ine yaptı? Başlıca görevleri arasında
rejimi korumak, yurttaşlarının her türlü gü
vence içinde olmasını sağlamak olan Hükümet,
propaganda dengesinin bi:* yanı ile ağır bas
ması karşısında nemelazımcı, umursamaz bir
tavır takındı.
Buca'da belediye seçimi yapılıyordu. Sıkı
yönetim, yasaların tanıdığı ve yürütülmesini
seçim kurullarına yetkili kıldığı hakları, o
arada açıkhava toplantılarını yasaklamıştı.
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Adayların afiş asma hakkını yasaklamıştı.
C. H. P. Genel Başkanının konuşmasının ya
yınlanmasını yasaklamıştı. O yasaklamanın
yazılmasını bile yasaklamıştı. C. H. P. bu seçi
mi büyük farkla kazandı. 1971'den bu yana
yapılan siyasî parti kongrelerinde, sıkıyönetim ya
sağı nedeniyle sadece delegelerin katılması
na izin verildiği halde, Sayın Başbakanın par
tisinin kongre kapıları, her isteyen için açık
tutulacak şekilde imtiyaz gördü.
Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu
özellikle son Cumhurbaşkanı turlamaları sıra
sında hepimizin gözleri önünde geçti. Birçok
bağımsız sayın Bakan, koridorlarda, adaylar
dan birisinin seçim şansını bu fartumlarıyle yi
tirdiklerini bile bile, o değerli adayın seçil
me zorunluğu için ancak Hükümetin elinde
bulunabilecek özel istihbaratlarıyle kulis yap
tılar. Kulaklara anlatılanrdan, herkes orta
lıkta kıyametin kopacağını öğreniyordu. Par
lâmento çoğunluğunun bir kısmı, «ip incel
diği yerden kopsun», bir başka kısmı da,
millî irade inancı ile bu anlatılanlara ve ya
ratılan ortama «hayır» dedi. Ertesi sabah, bü
tün dünyada, Türkiye'de demokrasinin yaşa
tmasını ve Türkiye'nin ancak demokrasi ile
güçlü ve yaşanabilir bir ülke olacağına inan
mış olanlar gördüler ki, her şey diğer özgür
lükçü Batı ülkelerinde olduğu gibi
geliş
mektedir. Bir büyü bozulmuş ve ortalık o
sabahın güneşi ile aydınlığa çıkmıştır. Millet
ve onun ordusu, demokrasinin inançlı sahibi
ve inançlı bekçisidirler. (C H. P. sıralarından
«Bravo» sesleri ve) alkışlar.
Hükümet, iradeleri felce uğratacak bir
tutum izlemese idi, bir büyünün, bir sihrin
var olmadığına başında önce kendi inanarak,
önce ordumuzu kendi tanımış olarak iş görse
idi, o zaman dünya radyoları, Batmıa ünlü
gazeteleri ordumuzun demokrasiye olan inanç
ları yanısıra Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tin de aynı inancı paylaşabildiğim yazabileceklerdi, değerli arkadaşlarım.
Aklı, sağduyuyu hâkim kılma rolünde ol
ması gereken bir Başbakan, aksine toplumsal
paniğin öncüsü olarak görünmeyecekti. Pi
yasa durmayacaktı, dükkânlarında esnaf siftah
yapmadan kepeneklerini kapatmayacaktı. Ya
rın ne olacak sorusu, evlerde radyo ve televiz180 —
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yon başlarında sorulmayacaktı. Gazeteler sa
bahları bil* ortak endişe i]e değil, yeni bir
güne başlamanın müjdecisi olarak kapışılacaktı.
Oysa görevi karar selâmetini sağlamak olan
Hükümet, bâzı olaylara seyirci kaldı. Bâzıla
rında da kendi yetkisinin ters kullanılmasına
bilerek ses çıkartmadı. Dahası, bâzı üyeleriyle
de bunlardan yana çıktı.
Böyle bir ortam, gösteriyor ki, iki yıldan
beri süregelen sıkıyönetim, Hükümet tarafın
dan ilân nedenlerinin dışında yeni yükümlü
lüklere muhatap tutulmaktadır.
Genel seçimler 1973 Ekiminde yapılacak
tır. Bugünden seçim ortamına girilmiştir.
Böyle bir durumda sıkıyönetimin, yurttaşları
mızın seçme ve seçilme hak ve özgürlüklerini
kullanma hazırlıkları sırasında nasıl bir buna
lım unsuru olabileceği, hele böylesine sorum
suz bir Hükümetin görev başında kalması ha
linde olayların nasd geliştirilebileceği bizim
için ciddî bir merak ve endişe konusudur.
C. H. P. olarak Yüce Ordumuzun bu işten bi
ran önce kurtulmasını istiyoruz. Bu isteğimizin
Yüce Meclisin bütün üyelerince de paylaşıl
masını içtenlikle arzuluyoruz.
Çok yakın geçmişte bıraktığımız, belki hâlâ
karşılaşacağımız olaylar, birimizin ve bâzıla
rımızın özgürlüklerinin, tümünü aynı eşdeğer
de ilgilendirmesi gerektiğini ortaya koymuş
tur. Gerçekten kaderde, kıvançta ve tasada
ortak toplum isek, bu bilinci tümüyle benim
semeliyiz; sayın senatörler ve sayın milletve
killeri. Sıkıyönetimin iki ilden kaldırılmış ol
masına memnunuz. Ancak yukarda belirtti
ğimiz gerçekler nedeniyle artık ülkemizde
sıkıyönetimsiz bir düzenin yürümesini isti
yoruz. Zaten Sayın Başbakanın bağlı bulun
duğu partinin sayın sözcüsü de Millet Mecli
sinin dünkü birleşiminde bu kürsüden olağan
üstü koşulların ülkemizde bulunmadığını be
lirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, sıkıyö
netimin kaldırılmasına oy kullanacağını Yüce
Meclise saygıyle arz ederken, ülkemizin çıkar
ları, demokrasimizin güçlenmesi, ordumuzun
selâmeti için 'diğer gruplara ve Parlâmentonun
bağımsız değerli üyelerine de aynı yolda ha
reket etmeleri çağırışında bulunmaktadır.
Yüce Meclisi saygıyle selâmlarım. (C. H. P.
sıralarından, (Alkışlar.)
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BAŞKAN — Grupları adına görüşmeler bit
miştir.
Şimdi kişisel görüşlere geçiyoruz. Sayın
Hüseyin Abbas, buyurunuz.
HÜSEYİN ABBAS (Tokat Milletvekili) —
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım;
23 ayını dolduran sıkıyönetimin 2 ay daha
uzatılması için Yüce Meclisin huzuruna sa
yın Hükümet ımemlekctin hakikaten büyük teh
likelerle karşı karşıya olduğu gerekçelerini
yeniden getirmiş ve tekrar uzatılması isteğin
de bulunmuştur.
Değerli arkadaşlarım, biz daha evvelki'görüş
melerimizde de belirttik ki, bu memleketin bu
gün içine düşmüş olduğu maddî ve manevî
buhranlardan kurtuluşu için gerekli tedbir
leri getirmedikçe, değil Örfi İdareleri kaldır
mak, Türkiye'de bundan sonra Örfi İdaresiz
bir rejimi ayakta tutmak imkânsızdır demiş
tik.
Değerli arkadaşlarım, hakikaten 2 senelik bir
uygulamanın neticesinde
yine tehlikelerin
geçmediğini Hükümet Sözcüsü burada delil
leriyle dile getirdikten sonra, artık bunun
bir kördüğüm halinde kalması veya bir ip
gibi uzayıp gitmemesi için bu memleketin ger
çek dertlerine çare bulmaya mecburuz. Yoksa
bu iş böyle sürüp gidecektir.
Değerli arkadaşlarım; biz âcizane bu buh
ranın temelinde iki mühim faktörün yattı
ğını söylüyoruz ve yine de söyleyeceğiz. Bunlaradn birisi, memleket nesillerinin manevî ve
ahlâkî terbiyeden mahrum olarak yetiştiril
miş olmaları; ikincisi de, iktisadî sistemin
yanlış uygulanışı neticesinde bu memlekette
artan işsizliğin ve fakirliğin içtimaî patlama
lara sebep oluşudur.
İşte bu iki mühim faktörün neticesidir ki,
bugün dünyayı sarsan komünizm tehlikesinin
Türkiye'deki sermayesi, falkrü zaruret ve ka
pitalizmin yanlış uygulanmasiyle ilgili olanı
dır, ki zenginin alaibildiğine zengin, fakirin alabildiğne fakir ve orta sınıfın da artan hayat
pahalılığı karşısında durumunu muhafaza ede
meyişini istismar etmekten ileri gelmektedir.
©eğerli arkadaşlarım, bugün artık fiilen ha
rekete geçmiş olan ve her gün memleketimizin
bir yerinde bir resmî daireyi veya özel kuruluş
ları veya daha başka birçok ö/nemli tesisleri
tahribetmeye kalkan ve genç dimağları zehir181 —
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lemc'k için her türlü çabayı sarfeden komünizmi
ortadan kaldırmak için getireceğimiz tedbirler
ne kadar şiddetli olursa olsun, eğer biz onla
rın istismar konusu olan iktisadî tedbirleri ge
tiremezsek ve bu memleketin nesillerinin kafa
sından ve gönlünden silinmiş olan manevî de
ğerleri, millî duyguları onların kafa ve gönül
lerine yerleştirerek vatan sever ve millî duy
gularla meşjbu nesiller yetiştiremezsek biz bu
komünizmi tehlikesinden bu meleketi kurtara
cağımıza imkân ve ihtimal göremiyoruz.
•Değerli arkadaşlarım; bu iki faktörün ikti
sadî olanına kısaca baktığımız zaman; sizlere
sebeplerini saymaya lüzum yok, getirilmesi lâzimıgelen çareleri sadece özetleyecek olursak;
bugün Türkiye'de büyük 'kitleyi teşkil eden
halkımızın ve çiftçimdzfin
durumuna
gözatma'k gerekiyor. Ziraî maJhsüllerinin taban fi
yatlarını ayarlayan veya salbit tutmak isteyen
hükümetlerin tasarruflarına ilişmek gerekiyor:
Çiftçinin tarlasını işleyecek traktörünün, topHağında kullanacağı gübresinin, ilâcının, ve sair
malzemesinin ve yine Türkiye'de her sahada
kullanılan yerli ve yalbancı veya ithal sanayi
mamullerinin hiçbirisinin üzerinde en ufak bir
fiyat kontrolü yoktur. Maalesef, bunların sa
hipleri de, bu memleketin 36 milyon insanına
göre .kıyaslanacak; olunursa birkaç yüz bin kişi
den ibaret oldukları görülecektir ve bu mem
leketin maddî ve manevî servetini bu bir avuç
zümre sömürmekte ve maalesef hükümetlerimiz
bilerek veya bilmeyerek bunların daha çok zen
gin olmalarına, büyük kitlenin daha çok yıpran
ması karşısında önlerine geçip dur diyememekto ve onlara karşı gerekli tedbirleri alamamak
tadır.
ıDeğerli arkadaşlarım; yine bugün hayat
pahalılığını körükleyen ve paranın günbegün
değerini düşüren, alma gücünü düşüren yine
aşırı sömürücü dediğimiz faiz sistemi de bu
memleketteki iktisadî düzeni bozan faktörlerin
ıbaşında gelmektedir. Maalesef, artık milletin
istiralbma tahammül edemeyenlerin göstermelik
olarak yakında, yıllarca söylenilen bu faizin
tahribatı karşısında sadece yüzde bir, iki in
dirmekle milletin karşısında yeniden kredi faiz
lerinde ucuzluk yaptık diyerek milleti aldat
ın aktadırlar.
Değerli arkadaşlarım,; bugün Türkiye'de ko
münizme bu şekilde istismar imkânı veren faiz
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dir. Bunu iktisatçılarımız çok daha iyi bilir
ler. Ve bugün kapitalizmin iflâsı karşısında Ba
tıdaki birçok iktisatçılar da artık faizin orta
dan kaldırılmasıyla ancak cemiyetleri huzura
kavuşturmanın mümkün olabileceği tarzındaki
beyanlarını kitap halinde serdetmektedirler.
ıDeğerli arkadaşlarım; yine bu memlekette
artan nüfusu istihdam edecek iş sahaları ihdas
etmek; lüksü, israfı, ölü yatırımı terk ederek
kârlı kuruluşlara geçmek ve çiftçiye, esnafa
ve tüccara faizsiz kredi ayarlaması yapmak,
tevzii yapmak, yine değerli arkadaşlarım sana
yiimizi dışa bağlılıktan kurtarmak içlin; gerek
harp sanayiimizü, gerek diğer sanayiimizi biran
evvel kurmak mecburiyetindeyiz. Bunlar için
gerekli teşvik tedbirlerini almak mecburiyetin
deyiz. Değerli arkadaşlarım; bunları sağlaya
madığımız müddetçe bir avuç mutlu azınlığa
bu memleketin sömürülmesini başıboş bırakır
sak biz komünistlerin istismar mevzuunu lâfıgüzafla ortadan kaldıramayız. Zira, bugüne ka
dar Türkiye'nin nüfusu topraklarından yetişen
mahsulü ile geçinecek miktardaydı. Ancak bu
yüzdendir ki, sosyal patlamalar olmuyordu.
Bundan sonra artan nüfus, artık mevcut top
rakların, verimi düşen toprakların geliriyle ge
çineni ediği için ve toprağın dışında kalan in
sanların iş imkânları bulamadığı için asıl pat
lamalar bundan sonra olacak ve bunun altında
hem Hükümet ve hepimiz kalacağız, hiçbirimiz
bu patlamalardan kurtulamayacağız, maalesef
meleketi ele kurtaramayacağız.
Değerli arkadaşlarım; iktisadî sahada bu
tedbirleri almak için hükümetleri artık ciddî
vazifeye davet ediyoruz.
Manevî sahaya gelince:
Değerli arkadaşlarıma dalha evvel de defaatle söyledik. Biz öğretmen olarak...
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Örfi idare...
HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Örfi ida
renin ta kendisi bu sayın beyefendi, örfi idare
dir 'bu.
ıDeğerli arkadaşlarım; biz öğretmen olarak
ilkokulda 7 yaşında bize teslim edilen çocukla
rın hiçbirisinin ne banka soyguncusu, ne adam
kaçırıcısı, ne şu veya ne de bu olmadığını gö
rüyoruz. Bu çocuklarımız ilkokulda tertemiz
bize teslim edilirken, nasıl oluyor da ilkokul
dan sonra ortaokul, lise ve hattâ üniversiteye
geldikten sonra anarşist oluyorlar? Demek ki
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bizim eğitim sistemimiz, manevî vfe millî duy
gularla mücehhez nesiller yetiştirmekten çok
uzaktır. Sadece maddeperest, sadece hayalpe
rest, sadece dünya sevgisiyle meşbu, sadece
maddeye bağlı, zevklerine düşkün insanlar ye
tiştirmekte, bunların da en ufak infiallerle iğ
fal edilmesi sağlanmaktadır.
Değerli arkadaşlarını; burada her seferinde
sayın Hükümet sözcüsü geliyor, Türkiye'nin en
büyük tehlikesinin komünizm olduğunu izah
ettiği zamanın aşağı - yukarı yarım saatini, bir
saatini buraya hasrediyor. Fakat, bu saydıkla
rı komünizm tehlikesinin çok cüz'i bir mikta
rıdır.
Bunu izah ettikten sonra hemen karşısına,
biraz evvel Sayın Dareıiderioğlu arkadaşımızın
izah ettiği gibi, diğer bir tehlike de sağ tehli,'kedir diye bu memleke'tin inanmış saf ve temiz
insanlarını komünistlerle bir tutmakta, yani
teslbih çekenlerle tetik çeikenleri bir terazide
tartmaktadırlar.
Değerli arkadaşlarım; şurada sayın Hükü
met sözcüsünden bekledik ki, şu yakaladıkları,
kitap okurken ve saire ibadet yaparken yaka
ladıkları insanların ceplerinden ne bir taban
ca, ne bir mermi, ne bir gizli teşkilât vesikası
nın çıkarıldığını bir türlü gösteremiyorlar. Sa
dece, eğer bilerek yapıyorlarsa, bunu da, bir
Hükümet sözcüsüne yakıştıramıyorum. Bilme
yerek yaparlarsa, bir Hükümet sözcüsü ibadet
ve âyin arasındaki farkı bilmeyecek bir durum
da ise, bu memlekette Dahiliye Vekilliği gibi
bir mühim makama gelememesi gerekir.
ıDeğerli arkadaşlarım; bu milleti rencide et
mek için ikide bir ibadet yapan veya kitap oku
dukları halde yakaladıkları insanları, âyin ya
parken yakalıyor, diyorlar. Değerli arkadaşla
rım; yine arkadaşımız izah etti; âyin Müslü
manlıkta yoktur, ibadet vardır, dkuma - yazma
sı vardır Müslümanlığın. Bunun dışında yine
arkadaşlarımızın belirttiği gibi, âyin, Hıristi
yanlıkta, Yahudilikte ve bir de Siyonizm Teşki
lâtının Mason localarındaki gericilik âdetleri-ne âyin denir. Bunun dışında âyin bilmiyoruz
biz. Ve bu iftira ve isnatlarla inanmış insanları
rencide etmeyi biz Hükümetten beklemiyoruz.
Zira, Hükümet memleketteki maddî ve manevî
'buhranı kaldırmak, emniyet ve asayişi sağla
makla mükellef olduğu halde, karşısına aldığı
'komünistleri susturabilmek için, diğer yandan
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büyük halk kitlesinden destek görüyorken;
bunları da bu şekil iftira ve isnatlarla tahkir
ve terzil ederse ve bu millet ve Hükümeti yal
nız bırakılsa o zaman ne yapacaksınız? Değer
li arkadaşlarım; Hükümetlerin bu yanlış tutum,
ve davranışları millet ve Devlet kaynaşmasını
devamlı olarak ihlâl etmektedir. Halbuki, Hü
kümetin birinci vazifesi kendi tcbasmı, ekme
ğini yediği, onun sayesinde makamlara yük
seldiği milletinin maddî ve manevî değerlerine
saygılı olması gerekir en azından. Ama, maale
sef bu memlekette bu millete kendi kafaların
daki yanlış saplantıları gerçekleştirmek için
bir Batıcılık, bir Hıristiyanlık âdeti, bizim hiç
bir şeyimize uymayan bir Avrupalılık hayranı
peşinde bu milletin şeklini değiştirmek, bu mil
letin yolunu, inancını, karakterini değiştirmeye
kalkmak, onu uygulamak isteyenlere hiçbir şey
sağlamaz. Ancak, bu memleketin gerilemesine
sebelbolıır. İşte bu yanlış uygulama ve yanlış
zihniyetledir ki, yarım asırdır hiçhir harp gör
mediğimiz halde, bu memleket dünyanın en me
deni, en kültürlü, en büyük bir Devleti olması
lâzımgelirken, ki tarih de örneklerini vermiş
tir; maalesef bu memleketi yarım asır sonra
Avrupa'ya işçi gönderecek kadar, dilenci duru
muna düşecek kadar aşağı seviyeye düşürdük.
Bu memlekette yöneticilerimizin maalesef en
büyük hatası budur. Her milletin devlet baş/ka
nı tebaasını ihya etmekle mükellefken, bizim,
Devletimizin yöneticileri maalesef fertlerini im
ha etmek, ekmek bulmak için yadellere sevketmek; böylece benden iş istemesin, ekmek, iste
mesin diye onları başıhoş bırakmaktadırlar.
ıDeğerli arkadaşlarım; bugün gerek Türki
ye'mizde, gerek dışarıya giden kardeşlerimizin
yabancı ideolojilerin tesiri altında aile müesse
selerimizin yıkıldığını; ahlâkî, manevî değerle
rinin kaybedildiğini ve komünizmin kucağına
düştüğünü yine sayın Hükümet ilgilileri bizler
den çok daha iyi bilmektedir.
Değerli arkadaşlarım; son söz olarak şunu arz
ediyorum: Sayın Hükümetlerimiz, eğer bu mem
leketin hakikaten samimî olarak yükselmesini
ve yücelmesini istiyorsa - ki bunda şüphemiz
yok - biz, yükseltmeye kahiliyeti olmadıklarına
hamlediyoruz. Hüsnüniyetlerinden
şüphemiz
yok; kabiliyetleri yok bu memleketi yöneltme
ye. Bu memleketi kurtarmak istiyorsak; önce
en büyük sermaye olan, en büyük dayandığı-
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mız olan bu millete güvenmeye, bu milletin iti
madını kazanmaya, bu milletin maddî ve mane
vî, millî ve tarihî değerlerine saygılı olmaya
davet eder, hepinize saygılar sunarım.
(MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale Mil
letvekili) — Sayın Cumhuriyete inanıyor musun,
evvelâ onu söyle?
('Mustafa Oalıkoğlu ile Hüseyin Abbas'ın sı
ralar arasında karşılıklı münakaşaları.)
BAŞKAN — Sayın Oalıkoğlu, Sayın Afobas
rica e'd'eyim, efendim.
Sayın Mevlût Ocakçıoğlu, 'buyurun efen
dim.
ıMBVLÛT OCAKÇIOĞLU (Niğde Milletve
kili) — Sayın Baştan, sayın milletvekilleri;
iSıikıyönetimin iki ay daha uzatılması konu
sunda şalhsî görüşlerimi arz edeceğim,
Aziz arkadaşlarım; yurt ölçüsünde, dünya
ölçüsünde ehemmiyet arz eden konularda, şah
sî anlayış içinde bir saplantıya girmeden, de
ğişen yurt ve dünya koşulları ve anlayışı için
de bir kanaa'ta varmak gerekir inancındayım.
Bir inanç içinde ülkeye sıkıyönetim yönetimini
getirdiğini iddia edilen olaylara da çeşitli açı
lardan ba'kmaik; devam edip etmemesinin fay
da ve sakıncalarını çeşitli açılardan mütalâa
etmek lâzımdır. Hoşumuza gitmeyen, anlayışı
mıza aykırı gördüğümüz her anlayışa bir vatan
hainliği damgasını basarnayız. Ne olmuş, ne
var? Bir anarşi var; eylemler var idi. Nereden
ve ne maksatla başlamış, naniği yollardan geç
miş, nereye gelmiş? 12 Mart Muhtırası, hangi
hedefleri işaret etmiş; sonra nereden geçmiş,
nereye varmış? Bunlar her gün yazılıyor, ko
nuşuluyor; kulaklarımız dolu, görüyoruz, şahi
di oluyoruz.
12 Martta işaret edilen, mahkûm edilen he
defler sonradan nasıl değişmiş, değiştirilmiş;
'bağlanan ümitler nasıl kırılmıştır ? Bu kırıklı
ğın, düşülen ümitsizliğin, hedef değiştirmenin
12 Marttan sonra eylemlerin azmasına tesir öl
çüsü nedir?
Aziz arkadaşlarım; Türkiye, tez elden halli
lâzıımgelen problemleri, sorunları olan bir aziz
ülkedir. Türkiye, vatandaşları arasında ekono
mik, sosyal, malî dengeyi kuramamış; bunu kur
manın sancıları içinde olan bir aziz ülkedir.
Türkiye geri kalmışlığın mahcubiyeti içinde kıv
ranan geniş halk (kütlesi, yoksulluk İçitnde kıv
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ranan bir israf ve saltanata güç yetiremeyıp;
ezilen şansız insanların bir aziz ülkesidir.
Türkiye bugün medenî âlemin geride bırak
tığı bir ekmek kavgasıdır. Bir varolma ya da
yokolma kavgasının içten, dıştan kendisini sö
mürenleri, sırtından geçinenleri sırtından atma
nın kavgası içimdedir. Bu meşru kavgayı Ana
yasanın gösterdiği yoldan (başlayan gençlerin
eylemleri temsil etmektedir.
AHMET BULDANLI (Muğla
— Öyle mi başladı?

Milletvekili)

MEVLÛT OCACIOĞUU (Devamla) — Öyle
başlamıştır. Sırça köşkten Yüce Meclise gelen
ler, sırça kşökte oturanlar, gecekondu ve köy
sefaletini yaşamayanlar, yurt sathındaki ıstı
rapları tatmamış olanlar bundan tedirgin ol
maktadırlar. Çıkar ve işbirlikçi çevrenin oyunu
na gelenler, bunu istememektedirler. Bu, gayre
ti istememektedirler. Bu meşru uyarı, polisiye
tedbirlerle sindirilmek, engellenmek istenmek
tedir.
•Türkiye'de ne zaman demokratik bir haklaş
ma ve hesaplaşma zeminine gelinmiş; sömürü
ye karşı bir direnç fırsatı zuhur etmiş ise, bir
müdahale ile karşılaşılmış. Sömürüye karşı bir
niyet, içinde gelen müdahale, direnç gücü za
yıflamış ; sömürüyü 'büsibütün güçlendirerek
sahneden ayrılmıştır.
Gençlerimiz, genç ilim, adamlarımız insanlık
için çok geçerli bir dünya görüşü içinde, de
mokratik bir ortamda yetişmektedir. Haksızlık
lara karşı haklı olarak reaksiyon gösteren bir
zindelik ve medenî bir cesaret ve anlayış için
dedirler. Ülke sorunları ile kendilerini görevli
ve sorumlu görmektedirler. Bu büyük bir aşa
madır, geleceğimiz için sevindiricidir. Geniş
ölçüde bu anlayış ve sorumlulukla eylemler ve
harekete geçen gençlerimizi, kendi gençlik za
manımızın uyuşuklukları, adamsendeciliği zih
niyeti ile bağdaştıramayarak, onların tümünü
vatana hiyanet, rejime hiyanet ile suçlandır
mam alıyız.
(Sıkıyönetim idar!esi, idareyi Uyarma ve ser
best tartışma zemininden ülkeyi bâzı katı ka
lıpların içine sürüklemekte; fikirlerini serbest
çe ifade edemeyen insanları bir boğucu buna
lımın içine atmaktadır. Ne kadar tekzibedilirse
endişesi ve inancı ülkede mevcuttur.
-
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TURHAN BİLGİN (Erzurum Milletvekili)
edilsin, bu idare altında işkenceler yapıldığı
— İnanç ydk.
MEVLÜT OCAKCIOĞLU (Devamla) — Aziz
arkadaşlarım; bâzı hakların Anayasadaki belir
tilerini arz etmek isterim. 41 nci madde.
«Madde 41. — İktisadî ve sosyal hayat,
adalete, tam çalışma esasına ve herkes için in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi
sağlanması amacına göre düzenlenir.» İkinci fık
rada da bu ödev Devlete verilmiş bulunmakta
dır. Madde 48.
«Madde 48. — Herkes, sosyal güvenlik;
hakkına sahiptir...» Eğer yönetim Anayasanın
bu gereklerini, emirlerini yerine getirmiyorsa,
vatandaşın bunları istemek ve idareyi ikazda
bulunmak vazifesidir. Anayasa, bu ikazın gös
teri yürüyüşleri ve toplantı suretiyle yapılaca
ğını da kabul etmiştir.
Aziz arkadaşlarım; şimdi ne yapalım: Kişisel
görüşüme göre, sıkıyönetimi kaldıralım, bâzı
noktalarda meşruluğuna kanaatimiz olan geç
miş olayların üzerini çizelim, ülkede bir barış,
hattâ bir af ilân edelim, kurunun yanında yaş
ları da yakmayalım.
İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir Milletvekili)
— Seni de bir kaçırırlarsa..
MEVLÜT OCAKCIOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim, kaçırsmlar, razıyız.
Aşağı yukarı, üzerinde ittifak edilen buna
lımın, eylemlerin, isyanın asıl kaynağı olan, idarî,
malî, ekonomik, sosyal sebeplerin tez elden or
tadan kaldırılmasını sağlayacak tedbirlere inan
dırıcı bir şekilde tevessül edelim. Ceza tehdidiy
le, polisiye tedbirlerle kaynağının kuvutulamayacağmı, her an patlak verebileceğini gözden
uzak tutmayalım. Bir büyük tecrübeli devlet
adamımızın dediği gibi, karmaşık anların so
rumluluğunu yüklenenler, bir anda bütün olay
lara ve herkese dur diyebilmeli, zamanı durdurabilmeli, geçmişle gelecek arasına bir çizgi çekebilmeli, geçmişin üzerine müsamaha ile eğile
bilirleridir. Ancak bunu yaparsa, bâzı insanlar
büsbütün çaresiz kalmayacak ve büsbütün çıkar
mayacaktır. Burada, anayasa hocalığı yapan bâzı
arkadaşlar, günün koşullarına göre kendisini
ayarlayan, fetva verenler bu konuşmama belki
kızaeaklardır. Ülkenin gerçeklerini görmek için
gayret göstersinler, haklılığımızı göreceklerdir.

23 . 3 . 1973

O : İ

Sayın İçişleri Bakanımızın, Devlet ve rejini
için büyük tehlike endişesini ben şahsen payla
şamıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bilhas
sa inandırıcı teşhise mâruz bulunan üç - beş
teşebbüsün yıkabileceği geçici, gecekondu bir
Devlet değildir; sağlam temellere dayanmakta
dır. Genel olarak konuşuyorum; bâzı çevrelerin
işine gelecek biçimde toz koparmanın bir anla
mı yoktur. Esasen, sıkıyönetimin görevi bâzı
aşamalara varmış olmakla sona da ermiştir. Bu i
sebeplerle, sıkıyönetimin uzatılmasına karşıyım,
devamında bir fayda görmemekteyim.
Şahsen talebin reddine oy vereceğimi arz
eder, Yüce Heyetinize saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Kifayet önergesi gelmiştir efen
dim.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin pek de
ğerli üyeleri;
Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar itiba
riyle Yüce Meclislerce tasvip buyurulmak sure
tiyle sürdürülmekte olan sıkıyönetimin iki ay
daha uzatılmasıyle ilgili konu görüşülürken, de
ğerli grupların sayın sözcülerini dikkatle takip
ettik. Demokratik Parti Grubu adına Sayın Darendelioğlu, Millî Birlik Grubu adına Sayın
Ataklı, Adalet Partisi Grubu adına da Sayın Den
giz görüşlerini, Parlâmentonun bu tarz konuş
malarında pek tabiî karşılanması lâzımgelen
ufak - tefek serzenişler, birbirlerine lâf atmalar
şeklinde telâkki edilebilecek ifadeler dışında,
tam bir mesuliyet idrakiyle başbaşa bulunduk
larını gösterir tarzda ortaya koydular; kendile
rine teşekkür ederiz. İçinde bulunduğumuz, bu
günün şartların da meseleleri tamamıyle ters
çevirmek suretiyle âdeta Hükümet eleştirisi,
Hükümetin genel politikasını ortaya atan Sayın
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sözcüsüne ay
rıca cevap arz edeceğim. Çünkü, Yüce Heyeti
nize tam saygı içerisinde vereceğimiz cevap,
gerçeklerin ifadesi olacaktır ve gerçeklerin yük
sek huzurlarınızda dile getirilmesi lüzumuna da
inanıyorum.
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Bu arada, Sayın Demokratik Parti sözcüsü
nün, Türkiye'nin içinde bulu' duğu şartlar, alın
ması lâzımgelen tedbirler tL<irindeki tüm görüş
lerini paylaştığımızı arz ederek, yalnız bir nok
tada bir hususu açıklığa kavuşturma ihtiyacını
hissediyorum. Özellikle son günlerde...
TURHAN BİLGİN (Erzurum Milletvekili)
— Hükümet olarak DP'nin görüşlerini paylaşı
yoruz diyorsunuz.
ADALET BAKANİ FEHMİ ALPASLAN
(Devamla) — Çok özür dilerim, ben, Türkiye'
nin Devlet olarak karşısında bulunduğu konu
lara temas ediyorum, siyasî teşekküllerin, bir
birlerine olan bâzı sözlerini, bu gibi konuşmalar
da biraz da tabiî karşılamak lâzmıgeldiğini ifa
de ettim. Çünkü, dikkatle dinledim, Demokratik
Partinin sayın sözcüsü nasıl ki Adalet Partisine
bâzı söz atmalarda bulunmuşsa; Adalet Parti
sinin sayın sözcüsü de ders çıkarılması lâzımgclen bâzı sözleri söyledi, hiç dikkatimden kaçma
dı. Ama bunların içerisinde Hükümet olarak bi
zim girmemizin hiç bir anlamı olmadığını tak
dir buyurursunuz. Şimdi bizim üzerinde durdu
ğumuz konular, memleket meseleleriyle alâkalı
konulardır, siyasî partiler meselesini burada mü
nakaşa etmenin yeri ve zamanı değil, haddimizin do dışında olduğunu müdrikiz.
Şimdi, değerli arkadaşım bir noktayı işaret
ettiler; son günlerde bilhassa TRT'nin yayınla
rından bahisle, aşırı sol ile sağı bir ve beraber
mütalâa etmenin inancı zedeleyeceğini, Türki
ye'yi saran aşırı sol tehlikesi karşısında, Tür
kiye'yi güçsüz ve kudretsiz bırakabileceğini be
yan buyurdular. Bu arada da, Sayın İçişleri
Bakanının konuşmasında, aşırı sağcıların bâzı
âyinlerinin takibedildiği, yakalandıkları, tutuk
landıklarına dair sözler üzerinde de duran arka
daşlarımız oldu.
Değerli arkadaşlarım; huzurunuzda bir hu
susu açıklamakta fayda umarız: Sağ, sol te
rimleri, herkesin kafasına göre değişik mâna
ile ortaya konulabilmektedir. Türkiye'de Anaya
sanın teminatı altında herkes dinî inanç ve iba
detlerini yapmakta serbesttir. Hiç kimse için sen
neden dinî inanç ve ibadetini yapıyorsun, ne
den bu kanaati taşıyorsun diye söz söylemek, onu
mahkûm etmek, onun hakkında kovuşturmaya
geçmek mümkün değildir ve yapılmamaktadır.
Ama kanunlarımızın yasakladığı fiilleri kim ya
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parsa yapsın, o noktada sorumlu kişiler elbetteki görevlerini ifa edeceklerdir. Bu meseleyi or
taya koyan arkadaşlarıma, hususiyle şahısları
adına konuşan Sayın Abbas'a hemen söylüyo
rum; eğer kanun uygulamasından şikâyet mevzubahisse, lütfetsin, kanunu değiştirsinler. Aşırı
sağ denildiği zaman, dışarıdan dahi yöneltilen
biçimiyle memleketin bütünlüğünü bertaraf et
mek gibi bir maksada matuf teşebbüslerin ol
duğu tespit edilmekte ve işte bunlar Türkiye'
nin birliğini, beraberliğini yoketme maksadıyle
ortaya konulan fiiller olarak ele alınmak sure
tiyle üzerine varılmaktadır. Herhalde Türkiye'
nin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü tehlike
ye düşürecek, rejimimizin şeklini değiştirip ona
teokratik bir sistem verme temayülünü göstere
cek kişilerin faaliyetlerini burada müdafaa et
mek kimsenin hatırından geçmez. Ama, bu hare
ketlere karşı konuluyor, bu hareketlere karşı
kanunlar ve kanunları yürütmekle , mükellef t
olanlar faaliyet gösteriyor diye, sanki dinî iba
detlerini yapanlara, bunu muayyen inançlarına
bağlı olanlara karşı bir hareket yapılıyormuş gi
bi tanımlamak ve bu şekilde göstermenin doğru
olmadığını ve olmayacağını ve böyle bir halin
de asla sözkonıısu bulunmadığını bilhassa huzu
runuzda belirtmeyi vazife telâkki etmekteyim.
Değerli arkadaşlarım; sıkıyönetimin kaldırı
larak normal idare içerisinde memleketin hizmet
lerinin yürütülmesi elbette ki, Hükümetin Parlâ
mento üyelerinin ve iyi niyetli tüm vatandaşla
rın en tabiî arzularıdır. Ama Türkiye bir gerçek
lerden gelmiş ve bir gerçeğin içerisinde bulun
maktadır. Bu husustaki arzu ve istekler, sami
mî temenniler, ulaşabildiği noktaya kadar götü
rülmekte, geçen dönem iki ilimizde kaldırılan
sıkıyönetim, bu defa yine iki ilde daha kaldırıl
mak suretiyle sıkıyönetimsiz hale getirilmekte
dir. Sıkıyönetimin devamı süresince bir Anaya
sa düzeni olan sıkıyönetim rejiminin hukukî
esaslar içerisinde çalıştırıldığını herhalde insaf
sahibi arkadaşlarımız kabul ederler.
Sıkıyönetimin elbette kendisine mahsus bâzı
sıkılıkları vardır ve bu, Anayasadan,, kanundan
doğmaktadır. Ama, bir milletin, bir devletin ve
bir vatanın selâmeti için bâzı sıkılıklara da gö
nül rızasıyle gitmek, bâzı ahvalde lâzımdır, zo
runludur. Nitekim, bugün sıkıyönetimin deva
mı iste bu zorunluluğun bir neticesi olarak
karşımızda bulunmaktadır. Yoksa, hiç. kimse
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kendi arzusu için, kendi keyfi için sıkıyönetimin
ilânını istemez ve sıkıyönetimin devamını da
arzu etmez. Kaldı ki, sayın Cumhuriyet Halk
Partisi sözcüsünün evirip çevirip Melen Hükü
metini hedef almak suretiyle, sözüm ona çamur
atabilmek için...
ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) —
Çok ayıp Sayın Bakan, çamur lâfı çok ayıp.
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN
(Devamla) — Şimdi, söylediğiniz sözleri alır
sak, karşılıklı tartışabileceğiz.
Sıkıyönetime sarılmış bir Hükümet vasfıyle
onun takdimi evvelâ Türkiye Büyük Millet Mec
lisine bühtandır. Hemen huzurunuzda söylüyo
rum. Sıkıyönetim ilânına gitmek için yüce Cum
hurbaşkanının başkanlığında toplanan Güvenlik
Kurulu, ki sayın sözcünün hani üzerine toz kon
durmamak için bilhassa dikkatli olduğu ve ayı
rarak ortaya koyduğu Ordunun Genelkurmay
Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Genel Sekrete
rinin de bulunduğu Güvenlik Kurulunda bu ih
tiyaç görülür, bu tavsiye yapılır; Hükümetler
bu tavsiyeyi değerlendirir ve bu tavsiyeyi yüce
Meclislere getirir, yüce Meclisler bu konularda
karar ittihaz ederler. Şimdiye kadar sıkıyöne
timler eğer devam etmiş ise, bu, elbette ki, yüce
Parlâmentonun, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin tabiatıyle çoğunluğunun; bir zamanlar sa
yın Cumhuriyet Halk Partililerin de katıldığı
bâzı ahvalde tamamının iradelerinin mahsulü
olarak ve Türkiye'nin içinde bulunduğu şartla
ra iyi niyetlerle tedbir almış olmanın bir netice
si olarak devam etmiş gitmiştir. Şimdi bunu
Hükümet kendi hükümetliğini sürdürmek için
sıkıyönetimi sürdürüyor tarzında bir görüşe
bağlarsanız, bu çok haksız, çok insafsız ve aklı
başında hiç kimsenin hiç bir zaman kabul etme
yeceği bir görüş, bir mütalâa olur.
Türkiye'nin bilhassa Cumhurbaşkanı seçim
lerine de dokundular; bu konuyla oraya geçme
yi katiyen istememekle beraber, dokundukları
için temas etmeye mecburum. Böyle hassas bir
zamanında meseleleri bu derece ters çevirmek
suretiyle ortaya koyma itiyadından sayın sözcü
nün sakınmasını, biz Hükümet olarak çok te
menni ederdik. Bu da bir kısım partilerin, ez
cümle Adalet Partisinin sayın sözcüsünün bir
likte beraberlik içerisinde hür demokratik re
jimi tam inançla yaşatabilmek için hareket et
memiz lüzumuna işaret edilmiş olduğu bir saf
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hada en azından bu arzunun izhar edilmesi se
bebiyle sükût ile bu hususların geçiştirilmesini
istedik. Çünkü bundan evvel hep aynı şeyler
söylenildi ve hepsi de cevabını aldı.
Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik dü
zen, bilmem, hububatın taban fiyatları konusu.
Değerli arkadaşlarını, bunlar bundan daha bir
kaç gün evvel bütçe görüşmeleri dolayısıylc
enine boyuna burada tartışıldı. Taban fiyatları
meselesi geliyor, bir sayın Bakan arkadaşımız,
Ticaret Bakanı hakkında açılması istenilen
gensoru ile alâkalı olan konuyu, o zamanın Ge
nelkurmay Başkanının arkadaşlığı dolayısıyle
geçiştirmişiz gibi Hükümeti, sözde töhmet al
tında tutan bir söze bağlanıyor. Bu nasıl ina
nılacak bir konu1? Bu konu yüce Heyetinizin
huzurunda görüşüldü ve yüce Millet Meclisi
bu konuyu enine boyuna tartıştı ve sonunda
sorumluluğu gerektiren bir vaziyetin bulunma
dığı üzerinde durdu.
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsüne
bir gerçeği ifade etmek isterim. Benim kendile
rine ifade edeceğim bu gerçek belki kendileri
üzerinde tesir icra etmez; ama aklı seliminden
hiç bir zaman şüphe etmediğim, çok saygı duy
duğum aziz milletimizin bunu takdirle karşıla
yacağına eminim.
Melen Hükümeti hadiselerin seyri içerisinde
kuruldu. Melen Hükümetine çoğunluk partisi
olan Adalet Partisi, ondan sonra gelen Cumhu
riyet Halk Partisi ve o zamanki ismiyle Millî
Güven Partisi üye verdiler. Demokratik Parti
o zaman da bu tarzda Hükümet tertibinin kar
şısında olduğunu ifade etti ve ayrıldı. O zaman
dan itibaren Melen Hükümeti programıyle, bün
yesine aldığı üyeleriyle yüce Meclislerin huzu
runa çıktı ve yüce Meclisten güvenoyu aldı.
Şimdiye kadar pek çok vesilelerle Sayın Melen
ve ayrı ayrı her birimiz yüksek huzurlarınızda
müteaddit defa söylemişizdir. Siz, güvenoyunuzu geri aldığınız andan itibaren biz teşekkürleri
mizi arz etmek suretiyle hizmetimizi sahibi as
lisine emanet etmeye hazırız. Kimse gâsıp de
ğildir. Hiç bir zaman illâ ve illâ Hükümet ede
lim iddiasıyle ortaya çıkmış ne Melen vardır,
ne de onun arkadaşları. Bu ağır dönemde eli
mizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar
ve dahası da var, Meclislerin bizi desteklediği
nispette muvaffak olmak için gecemizi gündü
zümüze katıp çalışmamızı sürdürdük. Bunu CHP
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sonradan çekilme kaparını verdi bünyeden
diye, getirip, sanki Millî Güven Partisi, - o za
manki ismiyle - şimdi daha da imanlı bir şe
kilde gelişmiş olan Cumhuriyetçi Grüven Partisi
adı ile taazzuv etmiş ve millet hizmetinde olan
bir siyasî teşekküle biz kuvvet vcriyoroıuşuz,
biz güç veriyormuşuz gibi bir anlamda tefsir
•etmek ve o şekilde takdim etmenin, gerçekten,
bir (maksadın, hem de maksadı mahsusun neti
cesi olduğu inancını ifade ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, tekrar ediyoruz, ha
diselerin gelişmesi içerisinde M ellen Hükümeti,
bütçe görüşmelerinin içine
girdiği için, şu
ıgörüşmeler hayırlısı ile bitsin, ondan sonra
'Cim a neti teslim ederiz düşüncesinde samimî idi.
Bütçe bitti, bugün Cııimibur'başkam seçimi gibi
•'bir mesele ile karşı karşıya geldik. Buhran ar
ıt ırmak gibi bir sorumsuzluğa bizatihi sebebi
yet. vermek • istemiyoruz. Ama, bu seçim meselesi
uzayacaksa ye bu uzamaya karşı Melen Hükü(nı etinin varlığı, Cumhuriyet Halk Partililer için
düşünmüyorum, onlar için rahatsızlık
verse
de fazla mesele teşkil etmez; ama, Parlâmento
üzerinde menfi tesir icra edecekse, o zaman,
emaneti derhal bırakmaya ve bu bırakmadan
yalnız memnunluk duyacağımızı arz Ve ifade
ye kendimi mecbur hissediyorum. (A. P. sırala
rından» Hep söylüyorsunuz, çekilmiyorsunuz»
sesi) Şimdi, Sayın Adalet Partili .arkadaşımdan
ses geldi: «Hep söylüyorsunuz, çekilmiyorsu
nuz». O kadar kolayı var ki, grubunuza men
sup çok değerli arkadaşlarımız var Hükümette,
onlar, «çekiliyoruz» dediği zalman, otomatik
olarak Melen Hükümeti de çekilmeye mecbur
olur. (D. P. sıralarından alkışlar», doğru söy
lüyorsun» sesleri) Yani, kimsenin sarıldığı yok,
rahatlıkla ifade ediyorum, sarılmış değiliz. Ama
!
bir buhran yaratmamak için vazife görüyoruz.
Millet karşısında, Melen Hükümete sarılmış,
onun arkadaşları Hükümete sarılmış, ayrılamı
yor yolunda yaratılmak istenen kanaati kesin
likle redediyorum, nefretle reddeıdiyo.ru,m.
Şimdi değerli arkadaşlarımı; bunların hepsi
kolay. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü,
•bilhassa dışarı ülkelerde aleyhimize alabildiği
şekilde yürütülmekte olan faaliyetleri, FİJ'in
kongresine kadar, Türkiye'de her türlü sol dü
şüncelere karşı hareketler vükubuluyordu, on
dan sonra biraz, baskı altında, gevşetildi şek
linde takdim ettiler. FİJ'in toplantısı dolay ısı y-
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le benim bir beyanatım çıikmıştı, orada da söy
ledim. Türkiye, kendi meselelerini kendi bün
yesi içerisinde halleder. Elbetteki dünyanın gö
rüşlerini de dikkate alırız; Ama FİJ'e gelmiş
olan bir kaç aşırı sosyalist kişinin Türkiye
hakkındaki düşüncelerini mutlak surette: itibar
da tutma pahasına, Türkiye'de hükümetler hü
kümet icra etmezler. Ne geçmiştekiler etmişler
idir, ne bugünkü eder, ne de yarınkilerin edebil
meleri mümkündür. Türkiye, kendi meselelerini
kendisinin idare edeceği hükümetlerin işbaşın
da olaıbil'cceği bir ülkedir. Binaenaleyh,
FİJ
toplantısı öyle olmuş, dışarının baskısı böyle
olmuş, bunlar değildir. Dışarının baskısı konusu
şu; İşkence iddiaları, bizatihi anarşistlerin ken
dilerinden gelen, memleket hainlerinin, vatan, ha
inlerinin kendilerinden gelen veya onların kafa
sında olup ta, onların savunucusu olarak Müdafaaname adı altında hazırlanan sözde belge
leri bilge telâkki etmek suretiyle! ortaya konan
Türkiye'de işkence iddiaları .meselesi hâlâ sür
dürülmektedir. Bu, dahilde imâl edilmekte, ha
rice uçurulmakta, orada oluşturulmakta ve
memleektimiz aleyhine de kullanılmaktadır. Bu
bir vakıadır. Bu konu bir tahkik ve tetkik mev
zuu yapılmıştır. Bu mevzunda, işkence edenler
•hakkında kanunî muamelenin yapıldığı bir ül
kede yaşıyoruz. Ama, Türkiye'yi batırma pa
hasına kanla, canla oynayan insanların kendi
maksatlarına ulaşabilmelerini önledi diye Türk
güvenlik makaımlarına ve onların elemanlarına
vâki isnatlarının, fam mânasiylie bir iftiradan
ibaret okluğu, yapılan tetkiklerle anlaşılmış
tır. Bunun için, Hükümetiniz bir beyaz kitap
neşreiımıekjtedir. Bu beyaz kitabı tercüme etmek
suretiyle diğer dillere de çevirip, hakkımızda
uçurulan "yalan haberleri bertaraf edici tesir
lerini icra etsin diye oraya da göndermeye! ça
lışmaktayız. Bugünlerde takdim edeceğiz. Ka
fası ve gönlü Türkiye düşmanlığı ile dolu olma
yıp da, vakıalar karşısında üzüntü duyarak
Iranları, bu iddiaları mesele yapanlar, bundan
istifade ederler, doğru yola gelirler. Ama, de
mirperde gerisi kafa içerisindeki bir
adama
ne kaıdar çok aydınlık gösterirseniz gösteriniz,
onun karanlık kafasını ve karanlık ruhunu ay
dınlatmaya imkân olmadığı da bir vakıadır.
Ve zaten böyleleriyle de bizim işimiz yoktur,
bizden sonra gelecek hükümetlerin de böyle-
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leriryle işi olmaması gayet taibiî ki aynen devanı
«dip gidecektir.
Değerli arkadşlaram; Ordu meselesi üzerin
de pek fazla durdu Sayın Cumhuriyet Halk
Partisinin sözcüsü ve sanki, Melen Hükümeti
Orduya dayanarak işlerini getiriyornıuş dedd.
Bu arada, reformların çıkrnaısmın mümkün ol
madığı konusuna dokundu.
MJelen Hükümeti, başında, programını tak
dim ederken ve o günden itibaren hulûs ile,
samimiyetle, yüzlerce sefer, Parlâmentoya da
yandığını ifade etti. Reformlar çıkmazmış.. Sev
gili arkadaşlarını, Türkiye'nin
daha sıkıntılı
günlerinde, biz, her türlü reformun bu Türki
ye Büyük Millet Meclisinde yapılacağına dair
bir inanca salhdıbolduk ve bunu ifade ctiık. Ve
bunu ifade etmekle de, Cumhuriyet rejimine,
demokratik rejime büyük hizmetler yaptığımız
inancını taşıyoruz. Şimdiye kadar başka türlü
düşünmedik ve başka türlü de söylemedik. Tıekrar ederek de söylüyoruz ki, bu Yüce Meclis her
türlü reformları yapmaya kadirdir, muktedir
dir. Ve şimldiye [kadar da peık çok reform, tasa
rısı Yüce Meclise sevkedilimişıtir, bunlardan
bir kı&mı komisyonlardan çıkmış, hattâ Yüce
Heyetlerden geçmiş, bâzıları kanunlaşmış, bâzı
ları elide bulunmakta, bir kışımı da tetkikinize
golıecek'tir. Hükümet olarak en iyisini mutlaka
'getirdiğimiz iddiasında olmadığımız gibi, bura
da Yüce Meclislerden çıkan tasarılardan bâzı
ları, bâzı gruplarca- beğenilmiyor diye, en kö
tü şeklini aldığı iddiasıyle karşı karşıya geldi
ğimiz zaman, bu tarzda iddiaları da olduğu gibi
kabul etme temayülü de bizden uzaktır.
Şimdi değerli arkadaşlarım; sıkıyönetim,
gerçekten yorucu bir hizmetin içerisinde, mil
letin, memleketin selâmeti için, kendine düşen
görevi şimdiye kadar yaptı. Daha bir süre bu
görevini sürdürmek mecburiyeti vardır. Lütfe
dip kabul ettiğiniz Anayasa değişikliğiyle Dev
let Güvenlik mahkemelerini kuracaksınız, tasa
rıyı hazırlıyoruz, zannediyorum ki, Pazartesi
günü Hükümete ve oradan da Yüce Meclise
sevk edebileceğiz. Daha iyi bir şeklini vermek
suretiyle tedbirleri Yüce Meclis getirecektir o
zaman çok ümidediydruz ki, daha birçok yer
de hiç olmazsa, sıkıyönetimin kaldırılması im
kân dairesine girmiş olacaktır. Bugüne kadar
sıkıyönetim idaresi konusunu sırf memleket
sevgisi görüşü ile değerlendiren ve bunu bir
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Hükümet meselesi, bir parti meselesi, partiler
meselesi telâkki etme yerine, milletin yüksek
menfaatleri zaviyesinden değerlendirmeyi bilen
Yüce Parlâmentoya Cumhuriyet Hükümetinin
sözcüsü olarak, Melen Hükümeti demiyorum,
Cumhuriyet Hükümeti, çünkü Cumhuriyet hü
kümetleri birbirini takibedecektir, Cumhuriyet
Hükümetinin sözcüsü olarak teşekkürlerimi ve
saygılarımı arz ediyorum.
BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi
Grubu adına Sayın Vefa Tanır.
C.G.P. GRUBU ADINA VEFA TANIR
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; sıkıyönetimin iki ay daha uzatıl
ması teklifine Cumhuriyetçi Güven Partisi be
yaz oy verecektir. Huzurlarınızda beyaz oy ge
rekçemizi çok kısa olarak anlatacağım. Kor
kum, sıkıyönetimin ikinci yılında hepimize hâlâ
sıkıyönetim şartlarını kaldıramamış olmanın
hüzün vermesi lâzım gelirken, bir kısım parti
Ihesaplarmın bizim sözlerimiz arasında da
oynanmış olmasına yol açmış olmamam için
dir.
Muhterem üyeler; sıkıyönetimin niçin iki
ay daha uzatılması lâzım geldiğini Hükümetin
yetkili kişisi yani İçişleri Bakanı bütün detay
larıyla, müzakereye başladığımız saatte, anlat
tılar. Hemen böyle bir esbabı mucibenin huzu
runuza gelmeden iki, üç gün evvelki hâdiseler
de sıkıyönetim şartlarının Türkiye'de devam
ettiğinin delili evlerimize atılmış gazeteler için
de dahi vardır; Şehremini hâdisesi, dünkü Samanpazarı hâdisesi...
Şahsı adına konuşan kişiler sıkıyönetimin
derhal kalkmasını isteyebilirler. Grupları adı
na konuşan arkadaşlarımızın dışarıdaki şartla
r ı ; yani yurt içinde ve dışındaki şartları, İçiş
leri Bakanının biraz evvel gözlerimizin önüne
serdiği şartları ve bunun dışında, yurt dışında
gelişen sıkıyönetim kalktığı zaman 12 Marttan
evvelki hâdiseleri daha şiddetli bir hale getir
mek için mihrakların nasıl çalıştığını bilme
mecburiyetleri vardır. Hele gruplar adına ko
nuşan kişilerin bu mecburiyeti yanında kişile
rin vakif olmadığı; ama partilerin üst kademe
lerinin yapılan bir kısım birifingten aldığı bil
gilerle de mücehhez oldukları halde, bunun kar
şısına şartları olgunlaştırmışız, sıkıyönetimi ge
rektiren şartları defetmişiz gibi geçmeleri biraz
acayip geliyor; hoş karşılamadım.
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Bugün hoş karşıladığımız bir şey var. Muh
terem arkadaşlarım, sıkıyönetime niçin geldik,
şart mıydı? Bunların müzakeresi, iki yıl evvel,
neden sıJkıyönetime girileceği ilk defa
teklif
edildiği zaman görülmüştü. Tekrarında fayda
görmüyorum. Ancak bir şeyin hatırlanmasında
fayda görüyorum : Sıkıyönetimin gerekli olup
olmadığı müzakereleri yapılırken, bugün kür
süde âdeta telâffuz edilirken, «Ordumuz, Or
dumuz» diye ağızdan ballar akarcasına telâffuz
edilirken, aynı orduya iki yıl evvel buradan,
yaptığı hareketin bir Yunan Cuntasına benze
diği ifadesinden bugünkü hale gelmiş olması,
sıkıyönetimin hiç değilse iki yıl içerisinde bir
kısım çevrelere, varlığımızın daima koruyucu
su olan ordumuzu sevdirmiş olabilmesi bize hu
zur vermiştir.
Yine sıkıyönetimin bilinci, ikinci üçüncü
uzatılmalarında burada sıkıyönetim dolayısiyle
işkenceler yapıldığını, Anayasamızın millî ira
denin mensubu olan siz parlamenterlere denet
leme hakkı verirken yurt dışındaki bir kısım
devletlerin parlamenterlerine yurt içinde bir
nevi denetleme hakkı tanırcasma
beyanlarda
bulunanlar; işkenceler yapıldı diye ballatıp
büyütenlerin bu işkenceyi yaptığı iddia edilen
ordumuzdan bu kadar tatlı bir ifade ile bahsedilişiyle karşı karşı olmak, iki yıllık geçen
süre içerisinde, her şeyden evvel anarşiyi defedememiş olmanın, sıkıyönetimin şartlarından
kurtalamamış olmanın hüzünü içerisinde Türk
Ordusuna bir kısım çevreler tarafından sevgiy
le bakılmasından dolayı biz de gurur duyduk.
Bunun kaydedilmesinde fayda gördüğüm için
ifade ettim, özür dilerim.
Saygılar sunanım.
OEHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) —
Söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Blrgit, Adalet Bakanının
Hükümet adına vermiş olduğu cevapta kendi
beyanlarını yanlış olarak ifade ettiğini ve sa
taşmanın olduğunu Başkanlığımıza yazılı ola
rak tevdi ettikleri yazıyla iddia ettiler.
Hükümet adına verilen cevap, konuşulan
konulara münhasır olmak üzere devam etmiş
tir ve cevap mahiyetini taşımaktadır. Cevap dı
şında beyanlarınızın ne başka şekilde izahı ve
ne de bir sataşma Başkanlıkça müşahede edilmeımistir.
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ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) —
Grup adma yeterliğin aleyhinde söz istiyorum.
Yeni bir sataşma konusu açılmasın efendim.
BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Çeliker
söz istemişlerdi. Grup adma siz istediğiniz için
size söz vereceğim.
BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesini
okutayım,
ISaym Başkanlığa
ISıkıyönetimin iki ay daha uzatılmasına dair
teklifin müzakeresini yeterli görür, kifayeti arz
ederim.
Saygılarımla,
İzmir Milletvekili
Burhanettin Asutay
BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Orhan
Birgit, buyurun.
C . H . P . GRUBU ADINA ORHAN BİRGİT
(Ankara Milletvekili) —• Sayın arkadaşlarım ;
iSaym Adalet Bakanı eski bir hukukçudur, avu
kattır. Terimleri, gayet iyi bilmeleri gerekir,
ölçülü kullanmaları gerekir. Burada, Türkiye
Büyük Millet Meclisinde Hükümeti eleştirmek
için söz alan bir arkadaşını «Çamur atmakla»
vasıflandırıyor. Maazallah
bilirkişi olsaydı
veya yargıç olsaydı kendi önüne gitseydik, kı
lıcı ne ölçüde keskin olur ve hangi yargılarla
işlerdi, bunun yeterlik aleyhinde konuşurken
kamuoyunun ve Yüce Parlâmentonun takdirle
rine sunmak istiyorum. Kendileri, evet Cum
huriyet Hükümetinin bir bakanıdırlar. Üstelik
bu ara rejim dolayısiyle, siyasal sözlüğümüze
girmiş «Partilerüstü» bir hükümetin bakanıdır
lar. Bu sıfatla buraya çıkarlar. Millî Güven
Partisinin, Cumhuriyetçi Partiyle güç birliği
yaptıktan sonra; aksini söyleyen olmuş, olma
mış ; 1973 Martının 23'ünde Türk halkını ne Öl
çüde ilgilendiriyor? Güçlendiğini iftiharla ilân
ederler.
GÖNGÜR HUN (iSakarya
tmanlandığmı.

Milletvekili) —

ORHAN BİRGİT (Devamla) — İmanlandığmı iftiharla ilân ederler.
BAŞKAN — Sayın Birgit, yalnız kifayet
aleyhinde söz verdim. Ona göre rica ederim
görüşlerinizi ifadie ediniz.
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Yeni bir
mesele çıkartmamak için söylemedim. Bu alışıl
dı. Yeterlik aleyhinde söylemek istediğim şey-
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İer var, onun için yeterliğin kabul edilmesini is
temiyorum.
Arkadaşlarım biz demedik. Ne dedik? Buca'da ne dedik? Hükümet sıkıyönetimi adlî te
minatın altındaki seçim yasaklarını, sıkıyönetim
yasaklarıyle karıştırarak kullandı, dedik. Biz
orada Millî Güven Partisi girmedi demedik. Çok
güçlendiğini iddia ettikleri Cumhuriyetçi Par
tinin girdiği ilk ve son seçimde Buca seçmeninin
70 binde bir yerini aldığını da söylemedik. Ta
raflı tutuyorsunuz, dedik. Ne âlemi var gelip
de tarafsız Hükümetin kürsüsünde (C. H. P.
sıralarından alkışlar) Buca'da 131 rey alan
Cumhuriyetçi Partinin sizi güçlendirdiğinizi
ilân ederek kimi inandırıyorsunuz? Buyurun se
çime, seçimden sonra görüşürüz, millet kimi
güçlendirmiş kimi güçlendirmemiş ?
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Tamam, hemen yarın. (Cumhuriyetçi
Güven Partisi sıralarından «buyurun hemen»
sesleri)
BAŞKAN — Sayın Birgit, istirham etsem
efendim.
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Yeterlik
aleyhinde söz istedim. Yeterliğin kabul edilme
mesini sayın arkadaşlarımdan hassaten istirham
ediyorum.
BAŞKAN — Sataşma hakkında gösterdiği
niz müsamahayı lütfen kifayet hakkında da gös
terirseniz çok memnun olacağım.
CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat Millet
vekili) — Paraşütçü.
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ben haya
tımda hiçbir zaman paraşütçü olmadım. Bir de
fa partimize bir sayın emekli amiral paraşütçü
gelmek istedi, İstanbul'daki yerimi ona bırak
mak için Ankara'ya geçtim, İstanbul'da 12 ilciy
dim, onu da iade ettim.
BAŞKAN — Çok rica ederim kifayet aley
hinde konuşun lütfen Sayın Birgit.
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Baş
kan, ricanızı başkalarına da yapın.
BAŞKAN — Tabiî tabiî. Ama kifayet dışı
na çıkınca bâzı kelimeler meydana geliyor ve
sarf ediliyor.
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım;
Bu yeterliği kabul etmemek gerekiyor. Bu
söze alıştık, daha evvel de söyledim. (C. G. P.
sıralarından gürültüler)
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TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvevekili) — Sayın Başkan, parti hakkında konuşu
lacaksa söz rica edeceğim.
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Parti hak
kında burada konuşuldu Sayın Feyzioğlu, çok
rica ederim.
BAŞKAN — Hayır çok rica ederini. Ben ki
fayet aleyhinde söz verdini efendim.
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Ama parti hakkında konuşuluyor efen
dim, onun için söz istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, söylüyorum ve ihtar
ediyorum. Kifayet üzerinde görüşmesini rica
ediyorum, istirham ediyorum.
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Söylendi. Bu söylenenlere çok verile
cek cevaplar var.
BAŞKAN — Meclisimiz bugüne mahsus de
ğil, ilerde de birleşimler olur tabiî.
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Şimdi Sa
yın Bakan bir noktayı anlamıyor. Diyor ki, sı
kıyönetim uzatılmasının lehinde parti vaziyet
aldı, aleyhinde partiler vaziyet aldı; doğru.
EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) —
Bunları söylemek için kifayetten vazgeçelim de
konuşalım. (C. G. P. sıralarından gürültüler)
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BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Birgit,
kifayet aleyhinde...
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Evet efen
dim.
BAŞKAN — Yok. Kifayetten vazgeçmeye..,
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Tek taraflı konuşturmayınız Başkan,
ypamaym bunu.
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Efendim
konuşalım, Sayın Feyzioğlu'nun belirttiği gibi
diyorum ki... (O. G. P. sıralarından gürültü
ler)
BAŞKAN — Rica ediyorum, istirham ediyo
rum, kifayete davet ediyorum.
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Yeterliği
kabul etmeyin, konuşmak imkânı verin. Konu
şalım.
İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) —
Konuşmanın kifayetle alâkası yok ki. (A. P. ve
C. H. P. sıralarından «Bağırma» sesleri)
BAŞKAN — Ama bağırmakla meselenin hal
line imkân yok ki.
-
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Sayın Birgit rica ederim. (C. G. P. sıraların
dan gürültüler)
TURGUT TOPALOĞLU (Adana Milletve
kili) — Davetten anlamaz o, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Tamam efendim, rica ediyorum
efendim. Ne yapayım? Kifayet diyorum.
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Şimdi ye
terliği kabul ettiğiniz takdirde, sıkıyönetimin
uzatılmasını isteyen partinin ve uzatılmasını is
temeyen - istemeyişlerini de saygı ile karşılıyo
rum,, takdirlerdir - partilerin durumları arasın
da; efendim, «sıkıyönetim görüşmeleri bir nevi
Hükümet eleştirmesi halini aldı.» Evet. Sıkıyö
netim aslında Hükümetin denetimi ve sorumlu
ğu altında cereyan eden Anayasal bir kuruluş
tur. Hükümete karşı sorumludur. Hükümet de
Parlâmentoya karşı sorumludur. Bunu Sayın
Adalet Bakanına, sıkıyönetimin ikinci yılında
öğrtememenin azabından kurtarın bizi; yeterli
ği kabul etmeyin, biraz daha anlatalım.
VEFA TANIR (Konya Milletvekili) — Tah
dit edilmemiş bir konuşmada grup sözcüsünün
bu aleyhte konuşmasına neye böyle yer verilir
Sayın Başkan? Tahdit kondu mu? Konuşulma
mış ne eksik husus kalmıştır ?
BAŞKAN — Sayın Tanır, çok rica ederim.
ORHAN BİRGİT (Devamla) Değerli arka
daşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Söz
cüsü olarak nâçiz arkadaşınız buraya gelmiş - ko
nuşmam yazılı, tutanaklara geçti, teype geçti burada «Hükümet sıkıyönetimi kendi varlığı
için devam ettiriyor» diye bir cümle kullanma
dım.
BAŞKAN — Beyanınızın tashihi için size söz
vermedim. Size yeterlik üzerinde söz verdim,
çok rica ederim Sayın Birgit.
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Yeterlik
aleyhinde konuşmama izin verin.
BAŞKAN — İmkân vermeyeceğim yoksa
zorlarsanız.
ORHAN BİRGİT (Devamla.) — Yeterlik
aleyhinde konuşmama izin verin. Böyle söyle
mediğimi Sayın Bakana anlatayım.
İ. KAYAHAN NAİBOĞLU (Giresun Millet
vekili) — Sayın Başkan, önerge üzerinde, konuş
sun. Yoksa indiririm onu aşağıya. (C. G. P.
sıralarından gürültüle r)
BAŞKAN — Tamam önergede... İhtar ediyo
rum efendim, Sayın Naiboğlu, rica ederim, bu
yurunuz efendim.
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ORHAN BİRGİT
(Devamla) — Yeterlik
aleyhinde konuşmama izin verin arkadaşlarım.
Böyle konuşmadığımı anlatayım. Aksi halde,
«Dervişin fikrî ne ise, zikri de o olur» şeklinde,
Sayın Adalet Bakanı burada kendi görüşüyle
karşı karşıya kalır.
Değerli arkadaşlarım ; Cumhuriyet Halk Par
tisi Grup Sözcüsü, Cumhurbaşkanı seçimi dola
yısıyla- bâzı şeyleri söylemiş; başka değerli Parti
Sözcü arkadaşlarım söylememiş. Şimdi yeterlik
geldi. Bu konuda sayın Adalet Bakanının eleş
tirilerinin karşısına çıkmiak imkânını bulamı
yorum. Yeterliği kabul etmeyin, sizden istirham
ediyorum ki, bu Parlâmentoda, (eliyle AP sı
ralarından DP sıralarına kadar göstererek) bu
radan o tarafa, oraya kadar oturan bütün ar
kadaşlarım arasında, isteyenin istediği şekil de
bu Millet Kürsüsünden, hür Millet Kürsüsünden
istediği eleştirileri yapma imkânını, Adalet
Bakanı bir eleştiri, bir takbih ve bir kınama
konusu olarak almasın.
Ne istiyorsunuz sayın Bakan? Denetiminizdeki Sıkıyönetim Organları daha Şubat ayırım
son haftasından başlayarak Cumhurbaşkanlığı
seçimine girilirken sansür koydular. Biz o san
sürlerle mücadele ettik. Diyorsunuzki «Millet
Kürsüsünden Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü
de ısaıısüre tabi olsun 'biz Milletin gerçek vekil
leri sayıyoruz kendimizi ve hür Millet Kürsü
sünden bütün gerçekleri anlatmak istiyoruz.
(CGP sıralarından «Vah hukukçu, vah» sesleri)
Beğenseniz de anlatacağız,
beğenmedeniz de
anlatacağız. iSizin keyfinizin millet vekil i ve se
natörü değiliz.
Yeterliği kabul 'etmeyin değerli arkadaşla
rımı; Cumhuriyetçi Güven Partisi Sözcüsünün
Partimize yaptığı bâzı suçlamaları da bütün etrafıyle cevaplandıralım. «Cumhuriyet Halk
Partisi bugün (ordumuz ordumuz) diyormuş,
daha evvel böyle terimler kullanmıyormuş (CGP
sır al arından gür ül tül er).
EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) —
Sayın Başkan, böyle böyle çığrmdan çıkıyor mü
zakere.
BAŞKAN — Efendim?
EKREM ÖZDEN (C. .Senatosu İstanbul Üye
si) — Konuşmaya devam edelim. Bu nasıl Reis
liktir, nasıl müzakeredir efendim?
MUSTAFA BOYAR (Samsun Milletvekili)
— Çok ayıp çok.
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BAŞKAN — Sayın Birgit... 'Sayın Birgit... I
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ayıp olan...
BAŞKAN — Sayın Birgit, çok rica ederim.
Kifayet aleyhinde görüşünüz.
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Kifayet
aleyhinde konuşuyorum.
BAŞKAN — Tamam, kifayet aleyhinde ko
nuşunuz.
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Kifayet
aleyhinde konuşuyorum. Bu kürsüye çıkacaksı- I
nız. Kökü, Bağımsızlık 'Savaşından gelen....
EKREM ÖZDEN (C. Senatosu Istan'bul Üye
si) —• Bu nasıl müzakere, 'buna nasıl müsama- I
ha ediyorsunuz sayın Başkan? (CGP sıraların- I
dan gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Özden, çok rica ederim I
efendim.
I
ORHAN BİRGİT (Devamla) — ...Gelen, her
biri Türk çocuğu, Türk nesli olan bir siyasî I
parti mensuplarının «Ordumuz» demesinin al- I
tında, kendimize göre birtakım sahte mânalar I
arayacaksınız. (CGP sıralarından şiddetli gü- I
rültüler.)
I
MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt Milletve
kili) — Bu sahtekâr sizsiniz. (CGP sıralarından I
«Sus sahtekâr, sus sesleri)
I
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bunun ce
vaplandırılmasına 'sıra geldijmli, Melen Hükü- I
meti gibi sansür koymak isteyeceksiniz. Yağma I
yok....
I
İHSAN KABADAYI( Konya Milletvekili)
— Yalancı, Sahtekâr...
I
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ordu hepi
mizindir. Ordu üzerinde pazarlığa girmem.
I
BAŞKAN — SaymBirgit Kifayet.
İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili)
— Sahtekâr... Yalancı... Tahrikçi.
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ordu üze
rinde spekülâsyona girmem. Ama, ordu üzerinde de kimsenin kimseden daha fazla vatansever
olmasını kabul etmem arkadaşlarım. (Bu sırada Samsun Milletvekilli Mustafa Boyar ayağa
kalkıp, kürsüye ilerledi)'

I
I
I
I
I

MUSTAFA BOYAR (Saımlsun Milletvekili)
— Sayın Başkan, hadise mi çıkarttırmak isti
yorsunuz? (CGP ve CHP sıralarından gürültü
ler)
BAŞKAN — Sayın Boyar, çok rica ederim,
oturunuz efendim. «Kifayet aleyhinde» diyor. [
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«Buna imkân veriniz» diyor efendim. «Bunları
beyan edeyim, imkân veriniz» diyor efendim.
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Yeterliği
kabul etmeyerek bir imkân veriniz değerli ar
kadaşlarını. Yeterlik önergesini kabul etmeyin.
(CGP sıraJlarından gürültüler, «Haydi paraşüt
çü»' sesleri)
Sayın Adalet Partili arkadaşlarım, sizden
bilhassa istirham ediyorum. (CGP sıralarından
gürültüler)
BAŞKAN—Tamam.
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Başkanı iki sene evvel '«Yu
nan Cuntası» demiş. Bugün... (CGP sıraların
dan «Yalan mı? Öyle demedi mi?» sesleri) Doğ
ru... Doğru... (CGP sıralarından «Yuh» sesleri
Bekleyin, neden «Doğru» olduğunu anlatayım.
Bugün böyle demiyormuş. 12 Martta Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin bir kademe müdahalesi ol
du. Kabul. Bu kademe müdahalesini...ı
MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt Milletve
kili) — Bay Başkan...
BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, kifa
yet...
MEHMET NEBİL OKTAY (İSİirt Milletve
kili) — Böyle Başkanlık mı yapılır.,
ORHAN BİRGtT (Devamla) — Bu kademe
müdahalesini kendi siyasal çıkarları uğruna ve
kcıidi siyasal çıkarları amacına saptırtmak is
teyen bir takım politikacılar da oldu. «Yunan
Cuntası»1 onlar için söylenmişti.. «Yunan Cun
t a s ı n ı arayanlar, eğer varsa ordu içinde değil,
ama bir Gurubun üyeleri arasında, teferruat
kabilinden de olsa, bulabilirler, çoğunlukla de
miyorum. Saygılar sunarım. (CHP sıralarından*
«Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni
oylarınıza arzediyorum. Kabul buyuranlar...
Kabul etmeyenler... Kifayeti müzakere önerge
si kabul edilmiştir. (CGP sıralarından gürül
tüler)
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Parti hakkında söylenen sözlere cevap
istendi. Şimdi rey venmiiyor'lar. Oylamada tered
düt var. (CHP sıralarından ,«Biz kabul reyi ver
medik» sesleri)
BAŞKAN — Efendim bir tereddüt mü var?
Oylamada tereddüt .mü var efendim? (CGP sı
ralarından «Tereddüt var» sesleri)!
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TURGUT TOPALOĞLU (Adana Milletveki
li) — Aleyhinde konuşuyorlar, sonra Grup ola
cak rey vermiyorlar. Tereddüt var.
HÜDAl ORAL (Denizli Milletvekili) —
Rey veriyoruz işte, görmüyor musun.
BAŞKAN — Peki efendim, tekrar oya arzedeceğim. Çok geniş bir kalabalığın, toplulu
ğun işari oy neticesinde tesbİti oturarak 'müm
kün değildir. Lütfen, önergeyi kabul buyuran
lar ayağa kalksınlar efendim.
t KAYAHAN NAİBOĞLU (Giresun) Millet
vekili) — Sayın Başkan, bir kişi ayakta gezini
yor. Acaba kabul mu etti, yoksa gidiyor mu?
(OHP ve DP sıralarından gülüşmeler) t
BAŞKAN — Eğer tereddüdümüz bir oyda
kalırsa, tekrar oylarız efendim. Lütfen herkes
sırasını alsın. Muhterem arkadaşlarını gezinme
yiniz, oy sayıyoruz. (DP sıralarından «Bravo
Başkan»* sesleri) Kabul etmeyenler lütfen- ayağa
kalksınlar...
ÎLHAMİ 'SANCAR (İstanbul) — Hüküme
tin neye katıldığını anlayamıyoruz.,
BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. Ki
fayeti müzakerenin oylamasını yapıyoruz.
İLHAMI 'SANCAR (istanbul) — Teklif sa
hiplerinin kime katıldığını anlayamıyoruz'?.,.
BAŞKAN — Çok rica ederim sayın 'Sancar.
Çok rica ederim.
268 kabul edenler, 160 kabul etmeyenler;
268 oyla kifayeti müzakere önergesi kabul edil
miş bulunmaktadır.
İSaym Çeliker'in 1.10 ucu madde gereğince
bir görüşme isteği vardır. Teklif ve tasarı müza
keresi bulunmadığı cihetle söz vermemize im
kân yoktur.
Ayrıca, Sayın Zeki Çeliker'in .Siirt ilinin Sı
kıyönetim kapsamı dışarısında tutulması hak
kında bir önergesi vardır. Birleşik içtüzüğümü
zün 26 ncı maddesine göre müzakere esnasında
.münhasıran süre ile ilgili önergelerin verilebil
mesi mümkündür. Bunun dışında bu şekliyle
verilmiş bir önergenin muameleye konmasına
imkân bulunmamaktadır. Bu sebeple muamele
ye koymuyorum.
istanbul, Kocaeli, Ankara, Adana, Hatay,
Diyarbakır ve Siirt illerinde 26 . 3 . 1973 tari
hinden muteber oîlmak üzere sikıyöneıtliımıin 2 ay
daha uzatılmasına mütedair Başbakanlık öner
gesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler..
Kabul etmeyenler,,. Kabul edilmiştir,
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2. — Cumhurbaşkanı seçimi.
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı seçimine ge
çiyoruz.
Başkanlığa, evvelce adaylığı teklif edilmiş
bulunan sayın Ferruh Bozbeyli'den başka aday
teklifi yapılmamış bulunmaktadır.
Hücreleri lütfen yenlerine koyunuz.
Bayın Divan kâtiplerimti'z bundan evvelki
tatbikat veçhile Hükümete ayrılmış bulunan
yerin ön sırasında yerlerini alsınlar ve oy pusu
laları kendilerine tevdi edilsin.
MUSTAFA KABİLÂY IMER (Konya Mil
letvekili) -— Sayın Başkan, tasnif komisyonu
üydlerinin isimlerini bu kadar kişi dışarı çık
tıktan sonra mı çekeceksiniz?..
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurursa
nız, seçime mütedair hücreleri getirtelim, du
rum tavazzuh etsin.
Sayım ve Ayrım Komisyonu için 9 kişilik
ad çekiyorum efendim.
Bir hususu da arz edeyim : Seçimlerde ya
pılan tatbikat veçhile, Cumhurbaşkanı seçimi
için yeter sayı olan 318 oy kullanılmadığı tak
dirde, bugüne kadar yapılan husus, oylama ve
açık oy aynı zamanda Meclisin çoğunluğunu
belirttiği cihetle neticeyi ona göre Genel Ku
rulla arz 'edeceğim. Bu suretle d£..,
EMlN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) —
Salonun 2 grup tarafından boşaltıldığını ilân
edin de, bir gösteri yapmayalım.
BAŞKAN — Efendim, ben buna yetkili mi
yim?
EMİN PAKİSÜT (Ankara Mlletvekili) —
Anayasanın icap ettiği.. (Gürültüler.)
MEHMET NEBlL OKTAY (Siirt Milletve
kili ) — CHP Grupunun salonu boşalttığını
açıklayınız.
AHMET BULDANDI (Muğla Milletvekili)
— Şu anda bile yine CGP Grubundan daha faz
layız.
BAŞKAN — Grup meselesi m'evzuu'bahis
değil.
İSaym Buldanlı, çök rica ederim, çok rica
ederim efendim.
Sayın Ali Erbek?.. Burada.
Sayın ismail Hakkı B i r l e r i . Yok.
ıSaym Yusuf Uysal?.. Yok*
Sayın Şevket Doğan?.. Divanda vazifeli bu
lunuyor.
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Sayın İlhami Ertem?.. Yok. (AP ve COP
Grupları arasında gürültüler, müdahaleler.)
Sayın Yılmaz, çok rica edenim, hiç bir mese
le yok orta yerde, hiç bir mesele yok efendim.
Sayın Mustafa Karaman 1. Yok.
Sayın İsmail Y e t i ş i . Yok.
Sayın Naci Yıldırım!. Yok.
Sayın Nejat Çuhadar!. Yok.
Sayın İ y a s K ı ı ç ! . Yok.
Saym 'Sakıp Hatunoğu!. Yok.
Kayın Şinasi Çolalkoğu?.. Yok.
Sayın Hüseyin Öztürk!. Yok.
Sayın Hüsnü Özkan... Burada.
Saym Sezai Okan.... Burada.
Sayın Sadık Perinçek... Yok.
Sayın Fazıl C4ülee... Yok.
Saym Cahit Ortaç... Yok.
'Sayın Kemal Turgut... Yok.
Saym Orhan Akça... Yok.
'Sayın Haldun Menteşeoğlu... Yok.
Sayın Barharos Turgut Boztepe... Yok.
Sayın Macit Zeren... Yok.
Sayın Hüseyin Yenipınar... Yok.
•Sayın ihsan Kırımdı... Ydk.
Sayın Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu... Yok.
Sayın Hikmet Yurtsever... Burada.
'Sayın Nimet Ağaoğlu... Burada.
Sayın Osman Gümüşoğlu... Yok.
Saym Mustafa Kemal Çilesiz... Yok.
Sayın Cengizhan Yorulmaz... Yok.
'Saym Halil Tunç... Yok.
ıSaym Hilmi Biçer... Yok.
Sayın Sinan Bosna... Yok.
Saym Safahattın Özgür... Burada.
Sayın Şükrü Kiykıoğlu... Yok.
Saym Raf et Aksoyoğlu... Yok.
Sayın Abdullah İzmen... Burada.
Saym iskender Cenap Eğe... Yok.
Saym İbrahim Kayahaıı Naiboğlu... Yok.
Saym Vefa Tanır... Burada.
Saym Orhan Dengiz... Yok.
Saym Kasını Önadım... Yoik.
Sayın Nedim Karahalil... Yok.
Sayın Turan Kapanlı... Yok.
Saym Cihat Bilgehan... Yok.
Saym Cihat Alpan... Burada.
Tamam efendim.
Oy verme işlemine başlanacak yer için ad çe
kiyorum...
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Saym Vehbi Melik, Ur fa.
Urfa Milletvekillerinden oylamaya başlaya
cağız.
Sayın Cihat Alpan, Sayın Vefa Tanır, Saym
Abdullah Iznıen, Sayın Salâhattin Özgür, Saym
Nimet Ağaoğlu, Saym Arif Hikmet Yurtsever,
Saym Hüsnü Özkan, Saym Sezai O'kan, Saym
Ali Erbek Tasnif Heyetine seçilmişlerdir.
Efendim, evvelce aildığımz karar veçhile Di
van Kâtibinin ad cetvelini oturtarak okuması
süratiyle devam ettiriyoruz. Çünkü oylamada
bu sistem kurulmuş bulunuyor, bu hususta ka
rar alınmış bulunuyor.
Urfa Milletvekillerinden itibaren oylamaya
başlıyoruz.
(Urfa Milletvekillerinden ballanılarak oyla
ma yapıldı)
BAŞKAN —Oyunu kullanmayan Saym üye
var mı efendimi?.. Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir.
Tasnif Komisyonu lütfen yerlerini alsınlar
efendim.
(Oyların Sayım ve ayırımı yapıldı)
BAŞKAN — Zarf sayıları tasnife yeterli mî
acaba efendim? Yani 318 den fazla oy var mı?'
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
—Yok Saym Başkan.
B A Ş K A N — O halde?
CEVAT ÖNDER (Erzurum Milletvekili) —
7 nci tur da öyle oldu ama saym Başkanım?
BAŞKAN — Doğru, 7 nci tur da öyle oldu,.
atma bımdaın evvel bütün tatbikatta olmadı.
NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon Milletvekili ) — Niçin olmadı saym Başka
nım ?
BAŞKAN — Bilmiyorum, tabiî yapılsın hiç
önemi yok, hiç önemi yok, ama neticeye müessir
değil çünkü bir nevi oylama biliyorsunuz açık
oy oylaması nisapla ilgilidir. Yani...
NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya Millet
vekili) — Zahit gelmeden neticeyi ilân edemez
siniz saym Başkan...
BAŞKAN — Peki hay hay. Şimdiye kadar
hiç uygulanmamış bir sistemdir. Zarflar sayılır,
nisap yoksa zarfların adedi bildirilir, tasnife
geçilmez.
NECATİ
İSFENDİYER
ÇAKIROĞLU
(Trabzon Milletvekili) — Tutanak gelir ondan
sonra.

— 195 —

T. B. M. M.

B :9

BAŞKAN — Tamam efendim tamam. Olmaz
tabiî; doğru, haklısınız, doğru, doğru.
NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya Milletve
kili) '—• Nisabın olmadığını nereden biliyorsu
nuz siz?
BAŞKAN — Zarflar sayılıyor dedim efen
dim ; var, yok demedim.
•NECATI
ISFENDİYER
ÇAKIROĞLU
(Trabzon Milletvekili) — 7 nci turda öyle oldu.
BAŞKAN — Birşey demedik efendim, rica
ederim eferidim? Söyledik ne olur?
SÜLEYMAN ÇİLOĞDU (Antalya Milletve
kili) — Sayın Başkan hiç olmazsa siz taraf tut
mayın.
BAŞKAN — Efendim tamam tamam, kalbul
ediyorum, yalnız 7 nci turda diyorum, doğru di
yorum. Ne tarafı efendim? Bunda taraf mı var?
Tatbikattan balhısediyorum size, geçmiş bütün
tatbikatlardan.
Cumhurbaşkanı 8 nci tur s'onucu Sayını ve
Ayrım Komisyonundan gelmiş bulunmaktadır.
'Genel Kurula arz ediyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
Toplantısı Başkanlığına
;Cu>mlhurfbaşfeanı seçimi için yapılan 8 nci tur
oylamaya 120 üye katılmış ve neticede aşağıda
isimleri yazılı sayın üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır, saygı ile arz olunur.
iSayıım ve Ayrım Komisyonu
!Üyö
Üye
Kütalhya Milletvekili
Hatay Milletvekili
Ali Erfoe'k
Hüsnü 'Özkan
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Üyo
Cumhuriyet Senatosu
ITaıbiî Üye
Sezai O'Kan

Üye
Cumhuriyet Senatosu
Bingöl Üyesi
Arif H. Yurtsever
Üye
Üyo
Cumhuriyet Senatosu
Muş Milletvekili
Tabiî Üye
.Nimet Ağaoğlu
Selâhattin Özgür
Üye
(üyo '
Giresun Milletvekili
Konya Milletvekili
Vefa Tanır
Abdüllalh İznıen
Üyo
Cuımihurbaşk anınca S. Ü.
Cihat Alpan
69
I^errulh Bozıbeyli
20
Fıarulk Gürler
5
İsmet inönü
2
Nihat Erim.
1
İhsan Birineioğlu
1
Osman Bülüıkbaşı
Boş
22

Tapliaim
,120
BAŞKAN — Sayım ve Ayrını Komisyonu
nun Genel Kurula arz edilen sayım ve ayrım
tutanağına göre Genel Kurulumuzda...
BUiBBANETiTlN ASUTAY (izmir Milletve
kili) —• Boş kaç tane Sayın Başkan?
BAŞKAN — Zalbıttan öğrenirsiniz efendim.
Genel Kurulumuzda Birleşik Toplantı çoğunlu
ğunun bulunmadığı anlaşılmıştır.
26 . 3 . 1973 Pazartesi saat 15,00'te toplan
mak üzere Birleşik Toplantıyı kapatıyorum.
Kaptaıfmja (saıartü : 18,37

>>e^<
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik Toplantısı
GÜNDEMİ
9 NOT BİRLEŞİM
23 . 3 . 1973

Cama

Saat : 13,00
1. — BAŞKANLIK DÎVANININ SUNUŞLARI
1. — İstanbul, Kocaeli, Ankara, Adana, Ha
tay, Diyarbakır ve Siint illerinde evvelce ilân
edilmiş bulunan Sıkıyönetimin iki ay süre ile
uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/119)
2. — Konya Milletvekili Sadi Koçaş'ın, adı
nın afyon kaçakçılığına karıştığına dair haber
lerin ve idianm aynılığa kavuşturulması ba
kımından Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birle
şik Tioplantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi uya
rınca eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı olan kendisi hakkında bir Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesi. (9/25)
3. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun, üreticinin ürünlerinin ve tarımla uğra
şanların emeğini değerlendirmek için gereken
tedbirleri almamak suretiyle Anayasanın 52 nci
•maddesini ihlâl ettiği iddiasıyle Ticaret Bakanı
Naim Talû hakkında Anayasanın 90 nci ve
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddesi uyarınca bir Meclis soruşturma
sı açılmasına dair önerglesi. (9/26)
2. — TEKRARLANACAK
3. _

OYLAMALAR

SEÇİMLER

1. — Cumlhurbaşkanı seçimi.
2. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi
Bilgen'in, İmar ve İskân eski Bakanı Haldun
Menteşeoğlu hakkındaki önergesini incelemekle
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki
açık üyeliklere seçim. (9/23)
3. — Konya Milletvekili İbrahim Etem Kılıçoğlu'nun, eski Başbakan Süleyman Demirel
hakkındaki önergesini incelemekle görevli So
ruşturma Hazırlık Komisyonundaki açık üyeli
ğe seçim. (9/20).
4. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, gö
revini kötüye kullanmak iddiasıyle Çanakkale
Milletvekili Refiet Sezgin hakkındaki Başbakan

lık tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/21)
5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, gö
revini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı iddia
sıyle Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin hak
kındaki önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi.
(9/22)
6. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm,
siyasî emniyet bakımından ağır bir suçla mu
hakeme edilen kişilerin yurt dışına çıkmaların
da görevini ihmal ve kötüye kullandığı iddia
sıyle İçişleri Bakanı Ferit Kubat hakkındaki
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/24)
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCİ MAiDDEBt
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN
SÖZLÜ BORULAR
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 Kargılı'nın, İkin
ci Beş Yıllık Plân döneminde kalkınma fonu
adı altında harcanması lâzımgelen meblâğın
sarf edilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve
»bu fiilin T. C. Kanununun 240 nci maddesine
uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 nci maddesi
uyarınca Başbakan hakkında bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesi ve 15 numa
ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu'
(9/115) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi :
2 . 3 . 1072)
2. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi
Bilgen ve 4 arkadaşının, Gülnar Belediyesinde
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yolsuzluk ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı
iddiasıyle eski İmar ve İskân Bakanı Haldun
Menteşeoğlu hakkında, Anayasanın 90 neı Türik
Oeza Kanununun 240 ve T. B. M. M. Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nei maddeleri uya
rınca bir Meclis sıoruşturması açılmasına dair
önergesi ve 23 numaralı Soruşturma Hazırlık
(Komisyonu raporu (9/23) (»S. Sayısı : 87) ('Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 .1972)
3. — Konya Milletvieıkili 1 Etem Kılıç'oğlu'ııun, eslki Başbakan Süleyman Demire! hakfkın-
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da, Başlbakanlığı zamanındaki, kayırma, usul
süzlük, yolsuzluk, nüfuz ticareti, vazifeyi suiis
timal, yakınlarına menfaat temini, Hazineyi
zarara sokma ve yetkilerini kötüye kullanmak
iddialarıyle Anayasanın 90 neı maddesi ve
T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12
nei maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması
açılmasına dair önergesi 20 numaralı Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu raporu (9/20) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1973)
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