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BAŞKAN – Muhterem Süleyman Ağabey, ev sahipliği yaptığınız ve bizi kabul ettiğiniz
için size teşekkür ediyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkemizde demokrasiye müdahale eden tüm darbe ve
muhtıralar ile demokrasiyi işlevsiz hale getirmek isteyen bütün girişim ve süreçlerin tüm
boyutlarıyla araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla dört siyasi
partimizin de müştereken vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin kabulüyle bir
Darbeleri Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu Darbeleri Araştırma Komisyonu üç kısımdan
oluşuyor: 1960 darbesi, 1971 muhtırası, 80 darbesi ve 28 Şubat dönemindeki yaşadıklarımız
ve 27 Nisan Bildirisi’yle oluşan üç tane komisyonumuz var. Biz bu 3’üncü komisyon olan,
Darbeleri Araştırma Komisyonu, 28 Şubat ve 27 Nisan dönemini araştırıyoruz.
Buradaki arkadaşlarımız, Avukat Feyzullah Kıyıklık Bey, İstanbul Milletvekilimiz;
Avukat İdris Şahin Bey, Çankırı Milletvekilimiz, bizim aynı zamanda komisyon sözcümüz, AK
PARTİ milletvekili her ikisi de; Sırrı Süreyya Önder Bey İstanbul Milletvekilimiz, kendisi
Adıyamanlı, sizin de hemşehriniz, şu anda Barış ve Demokrasi Partisi adına burada
bulunuyor. Benim ismim de Yaşar Karayel, Kayseri Milletvekiliyim, bu alt komisyonun
başkanlığını yapıyorum. Bize ev sahipliği yaptığınız için size teşekkür ediyoruz.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Biz de teşekkür ederiz.
BAŞKAN – Sağ olasınız. Öncelikle, kayıtlara geçmesi açısından kendinizi kısaca,
biyografinizi söyleyerek lütfederseniz memnun oluruz.
Buyurun efendim.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Ben, 1923 doğumluyum. Mesleğim avukat, önce
Ankara’da, sonra Adıyaman’da avukatlık yaptım. Sonra Adıyaman’da politikaya giriştim, 65
seçimlerinde Yeni Türkiye Partisinden milletvekili seçildim. Yeni Türkiye Partisinden sonra,
birçok arkadaşımızla beraber Yeni Türkiye Partisini, Millet Partisini, Milliyetçi Hareket
Partisini birleştirerek bir parti kurmaya karar verdik. Niçin karar verdik? Demirel, o zaman ki
terimiyle “milleti muhafazakâr” denilen birçok milletvekillerini teker teker dışlıyordu. Bu “daha
çok masonik bir tavır takındı” diye birçok çevrelerde alerji uyandırıyordu. Ondan dolayı, “Yeni
bir parti kuralım sağlam kişilerden.” diye düşündük. Evvela dedik ki “Bu üç partiyi
birleştirelim.” Yeni Türkiye Partisi, Millet Partisi, MHP, 40–50 kişi de Adalet Partisinden
geliyor, 101 milletvekiliyle sürpriz olarak bir parti kurmaya artık ramak kalmıştı. Birleşik
partiye Bölükbaşı’nı, ilk başta rahmetliyi genel başkan yapacaktık, Türkeş de, Ekrem Alican
Bey de razı olmuştu. Tam düğmeye basacağımız sırada, Bölükbaşı koyuverdi işi,
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darmadağınık etti. İsimleri kısa kesiyorum, çok teferruat var. “Efendim, beni Genel Başkan
seçersiniz veya sonraki kongrede halimiz nice olacak .” dedi. “ Ya, padişah seçecek değiliz,
tabii kongre ne derse o olur.” dedik. “Öyleyse biz bu işte yokuz.” dedi. Onun üzerine bu iş
yatar gibi oldu. Sonra dedik ki: “100 kişiyle kurmayalım da 50 kişiyle kuralım, bu kadar kişiyle
de olabilir, hiçbir önemi yok.” Peki, kimi genel başkan yapacağız? Çünkü hepimiz
delikanlıyız, isim de yapmış değiliz, milleti etkilemeyecek hareketimiz. Gittik, Kasım Küfrevi
rahmetli “İşte, sevinin gençler…….” O zaman Meclisteydi. Ali Fuat Başgil Hoca’ya durumu
anlattık. Ali Fuat Başgil Hoca, genelde, bildiğiniz gibi 27 Mayıs müdahalesinden sonra,
müdahale devam etmeseydi, o zaman ki Meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçilecek idi.
Sonra aldılar onu bir eve, uzaklaştırdılar, Cemal Gürsel’i dayattılar.
Şimdi, o mesele, o şekilde akamete uğrayınca, “Bu sefer ne yapalım? Bizden olan,
titr sahibi, makûl bir kişi bulalım.” dedik, Profesör Osman Turan’ı bulduk, Selçuk Kürsüsü
Profesörü, Trabzon Adalet Partisi Milletvekili, Demirel’in de sağ koluydu. Neyse, sen bu
Demirel’in peşinde ne kadar kendini yıpratacaksın bre Hoca? Gel seni Başkan yapalım.”
Zaten şakacı birisiydi o. Abdülhamid Han’ın 4’üncü torunusun Satı Hanım’ın da öylesin,adın
da Osman, 2’inci bir Osmanlı hareketi çıkar dedik. O mübarek bizi bir sene oyaladı. Osman
dedi ki: “Yeter bre Hoca, sen bu tutumla turşu bile kuramazsın, bizi rahat bırak da başımızın
çaresine bakalım.” Hoca dedi ki: “Tabii, ben kendimi dine adamıştım, hakkının adamı değilim.
Memnun olurum gelirsen, bulursan.” İş yine ortada kaldı, orta noktasına geldik. Sonra
tesadüfen bir arkadaşın bürosunda Erbakan Hoca’yla karşılaştım ben, gıyaben tanıyordum
da ilk defa karşılaştık.
BAŞKAN – Bunlar hangi yıllar?
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – 68.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Evet, 68. Erbakan Hoca’yla karşılaştık, Turan Güngen…
onun bürosunda. Ben tabii, Hoca’yı inceliyorum, bizim aradığımız bütün vasıfları haiz. Ne
yapalım da bu işi halledip, Hoca’yı devreye sokalım. Aradan birkaç ay geçti, ben direkt
Hoca’nın yanına gittim, o zaman Odalar Birliği Genel Sekreteriydi Ankara’da. Direkt konuyu
açtım, sonra dedi ki: “Beni fazla sıkıştırma, bu çok önemli bir şey. Uzun bir hazırlık yapmam,
istişareler yapmam, netice almam gerekir. Eğer müspet netice alırsam, sizi arar buluruz.” Bu
şekilde aradan birkaç ay geçtikten sonra Turan Güngen Bey’in yanında 7 kişi buluştuk, biri
Hoca, birisi Hasan Aksay, birisi Arif Hikmet Güner, eski Rize Milletvekili, rahmetli oldu, ben,
bir de Nevzat Yalçıntaş vardı. “Arif Bey’in böyle bir teklifi oldu, ben de çok uzun
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istişarelerden, araştırmalardan sonra…” O zaman da Demirel’le Erbakan’ın arası açılmıştı.
Çünkü Erbakan diyordu ki: “Üç holdinge bütün illerden toplanan banka kredileri tahsis
ediliyor. Hâlbuki Anadolu’da genç, yeni filizlenmiş müteşebbis, enerjik sanayiciler var yahut
da ticari kabiliyeti olan insanlar var. Her ilin bankalara verdiği mevduatın evvela o ilde
harcanması lazım, sonra artarsa başka taraflara transfer edilsin.” Önce Demirel bunu kabul
ediyor, sonra “Hayır, öyle şey olmaz.” diyor. Sonra işte mahkemeleştiler. Demirel, Odalar
Birliği Büyük Kongresinde Hoca’nın çekilmesini tekrar seçilmesini, Genel Başkanlığı ele
geçirmesini önlemek için “Odalar Birliği kongresinin gündemindeki seçim maddesinin iptaline”
diye bir Bakanlar Kurulu kararı aldı, hatırladığım kadarıyla. Ondan sonra, Hoca dedi ki: “Ne
yapalım bu durum karşısında.” Avukat olarak hep beni çağırırdı, ben dedim ki: “Bu
Anayasaya aykırı, böyle bir karar alınamaz. Sen seçimini yap, makamına otur, müdahale
ederlerse Danıştay var, Yargıtay var.” O şekilde mücadeleler başladı ve bu mücadeleler,
Demirel-Erbakan çekişmesi bütün memleketin kamuoyunu harekete geçirdi. Yani, millet
bizim yapacağımız hareketi de, Erbakan’ı da daha yakından, net olarak tanımış oldu.
Velhasılıkelam, o hazırlıklarla işimiz geçti ama 69 seçimine kadar partiyi yetiştiremedik.
Ondan sonra Milli Nizam kuruldu Hoca’nın başkanlığında.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Seçimden sonra.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Evet, seçimden sonra.
BAŞKAN - Bağımsız olarak girmiş miydi o zaman Erbakan Hoca?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Kendileriyle genel bir istişare ettik, dedim ki: “Hoca, seni
lider yapmaya karar verdik, sen kesinlikle herhangi bir partiye, şuraya buraya girerek Meclise
girmeye çalışmamak durumundasın, mecburiyetindesin. Onun için ya bir yerden bağımsız
olarak koyacaksın ama yüzde yüz kazanmak şartı ile veyahut da hiç girmeyeceksin.” “Ben,
Konya’dan koyacağım ve kazanacağım.” dedi. 3–4 milletvekilliği kapasitesinde oy aldı fakat
yarısı iptal edildi oyların. Bir gazete dedi ki: “Erbakan’ın dağıttığı bağımsız oy pusulasına
mühür basılması lazım.” Hâlbuki basılınca iptal edilir, iptal edilsin diye gazete öyle yazınca
yarısı iptal edildi ama diğer yarısı Hoca’ya yetti. O şekilde Milli Nizam Partisini kurmuş olduk.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hangi gazeteydi, yerel bir gazete mi yoksa
ulusal mı?
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Bugün Gazetesiydi.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bugün.
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FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Efendim, bu Mehmet Şevket Eygi çok dürüst ve
namuslu bir insandı. O, Demirel adına öyle bir şey yapmıştı, doğru.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Şimdi, bir senede muazzam gelişme kaydettik. Evvela,
İsmet Paşa “Çok iyi oldu, yeni parti Adalet Partisinin oyunu bölerse, Halk Partisi kolayca
iktidara gelir.” Düşüncesindeydi fakat ben gittim, mesela, Malatya’yı kurdum Milli Nizamın.
Her ile, nereye gittiysek, sağcı, solcu, ilerici, gerici kalmıyor, herkes bize akın ediyor. Onun
üzerine, dediler ki İnönü’ye: “Paşa, sen yanlış düğmeye basıyorsun, bu partinin önüne
geçilmez. Onun için, bunu önlemek lazım. Tam o sırada başka bir olay cereyan etti: Musa
Saffet Bayramaşık diye “Ben Yahudi’yim ama Müslüman oldum.” diyen birisi bana geldi, ben
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konuşturmadım Hoca’yla, sonra ısrar edince, Hoca dedi ki: “Gelsin konuşalım.” Bir sene
olmuş Milli Nizam kurulalı, çok iyi gelişmişiz. Aynen şunu söyledi, geldi, dedi ki: “Beni
Amerika’daki……………(Ses kaydının olmadığı bölüm)
İsrail’in lehinedir çünkü böyle bir Hükûmetin Türkiye’de bulunması, İsrail’in, komünist
Rusya’ya karşı önüne set çeken bir Seddi Çin görevini yapar ama Erbakan her
konuşmasında: “Siyonizm nedir, masonlar nasıl Siyonistlerin yan kuruluşudur, nasıl…. ve
diğer kuvvetler de onların yan kuruluşudur?” hep bu konuyu işliyor. Hoca’nın bu konuyu
bilhassa ön plana almış olmasının sebebi de Demirel’in gerçek fikrî yapısını ortaya koymak
ama onlar –Siyonist liderler- kızmış, gücenmişler “şayet bu propagandadan vazgeçmez
iseniz partinizi kapattıracağız.” Biz de tabii, vazgeçmedik, birkaç hafta sonra parti kapatıldı,
12 Mart askeri müdahalesinden bir hafta önce, kapatma davası açıldı daha doğrusu.
BAŞKAN – Milli Nizam Partisine.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Milli Nizam Partisi.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Bunu Siyonistler mi söylemişler?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Evet, Siyonistler öyle söylemişti. O zaman ki Başsavcı
Hikmet Gündüz, bizim tespitimize göre o da masondu, hemen bir kapatma davası açtı.
Şimdi, konu bu mecraya girdikten sonra şunu bilhassa belirtmek isterim: Ben
avukatlık mesleğini icra ederken, ilkin 52 senesinde Millet Partisinin kapanma davasına
avukat olarak girdim o partili olmadığım halde; Bölükbaşı, Tahtakılıç: “Senin siyasi davalarda
tecrüben var, Arif Bey bizi de savun.” dedi. Öyle bir teklif olunca ben dedim ki: “Seyirci olarak
girsem giremem, kalabalık oluyor, öyleyse gireyim.” Girdim, şöyle bir durumla karşılaştık, ben
Bölükbaşı’na dedim ki: “ Sayın Bölükbaşı, ben nutuk atmak için, hamasi konuşmalar yapmak
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için girmedim. Partinizin belgelerini, defterlerini, makbuzlarını inceleyip de belgelere dayalı
olarak, mesnetli bir savunma yapmak istiyorum.” Dedi ki: “Arif Bey, bütün merkezimiz, genel
merkezimiz dâhil ilçelere kadar hepsi kapandı, kapıları mühürlü, belgeler de yasak, kimse
inceleyemez.”
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – 50’de oluyor değil mi bunlar?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Evet. “Peki, savunmayı nasıl yapacağız.” “Yapacaksın
sen, bize ne?” Böyle bir durum var. Onun üzerine ben bir teklif yaptım, mahkeme de o zaman
Sulh Ceza Mahkemesi, savcı bile girmiyor, Siyasi Partiler Kanunu yoktu. Ben dedim ki:
“Hâkim

Bey,

avukatların

evrakı,

belgeleri,

defterleri

inceleyerek

savunmalarını

hazırlamalarına müsaade etmek durumundasınız. Sadece bu sebepten dolayı, bırakın
belgeleri inceleyelim.” Reddettiler tabii. Neyse, biz de onu, hâkimi reddettik. Sonra, başka bir
hâkim geldi, 25 Lira para cezasıyla Millet Partisini kapattı.
Buradan şuraya geçmek istiyorum: Şimdi, arkasından Milli Nizamın kapanma davası
açıldı, ben hem partili olarak hem de avukat olarak o davaya girdim. Şimdi, avukatlar yemekli
toplantı yapıyorlar, herkes marifetini söylüyor; “ben icracıyım, ben ağır cezacıyım, ben
hukuktan anlarım.” Ben de diyorum ki gençlere: “Ben de bugüne bugün dört tane büyük parti
kapattırmış olan bir avukatım.” gülmeye başlayınca diyorum ki: “Yahu ne gülüyorsunuz?
İngilizler derlermiş ki ‘Hastamızı hangi doktora teslim edelim tedavi için? Hangi doktor daha
çok adam öldürdüyse ona teslim ederiz.’ Ben de böyle bir kişiyim.”
Şimdi, gerçekten Milli Nizam, Milli Selamet, Refah, Fazilet, bütün bu davalar nasıl
oldu? Darbelerin meydana getirdiği yamukluk sebebiyle siyasi parti hak ve hürriyetleri nasıl
ortadan kaldırıldı, onu anlatmak istiyorum. Şu şekilde: Gene belgelere hemen el konuluyor,
bir yere, çuvala muvala saklanıyor. Ondan sonra, Başsavcı birçok kendi yakını olan
yazarlara, gazetecilere delil ihdas etmek için makale yazdırıyor, o makaleyi Anayasa
Mahkemesine götürüp veriyorlar.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) - Hep aynı numaralar.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Ondan sonra, belge yok, Partinin her şeyi kapalı, bir de
üstelik partilerin hukukunu garantiye, istikrara kavuşturmak için Siyasi Partiler Kanunu tedvin
edilmiş o sırada, 648 sayılı Kanun ve ondan sonra da onu takip eden kanunlar. Bu kanunları
nasıl aşıyorlar? Despotluk yapmak için yani bir nevi darbe içgüdüsünden kaynaklanıyor. Biz
Anayasa Mahkemesine diyoruz ki: “Efendim, birkaç şahsın sözüyle milyonlarca oy almış bir
parti kapatılamaz. Siyasi Partiler Kanunu’nda gerçekten isabetli bir hüküm var. Ne diyor o
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Kanun: “Evvela, o kişiler ait olduğu mahkemede yargılanır, siyasi yasakları çiğnediğine dair
mahkeme karar verir. O kararı, Anayasa Mahkemesi Savcısı partiye gönderir, bir ay
içerisinde o şahıslar ihraç edilmezse, parti kabullenmiş olur o yasak fiilleri, ondan sonra dava
açılır.” Anayasa Mahkemesi oturuyor, diyor ki: “Ben, o şahıslarla ilgili 3-5 kişinin mahkemeye
sevk edilmesini edilmemesini ciddiye almıyorum. Ondan dolayı, sizin dayandığınız o
savunma maddesini, biz hem Anayasa Mahkemesiyiz hem de kanunları yargılayan
mahkemeyiz, iptal ettik. Başka diyeceğiniz var mı?” İnceliyoruz, bir madde daha buluyoruz,
“Peki, öyleyse inceleyelim.” diyorlar. Ertesi gün, biri çağırıyor “evvela bu davalara duruşmalı
bakılır.” dediği hâlde o zamanki 648 sayılı Kanun’da “Peki, duruşmalı bakalım.” dediler, sonra
dediler ki “Yanılmışız, duruşmasız bakacağız.” Daha sonra 2’inci maddeyi de öne sürdük,
“Bu varken de kapatamazsınız dediler. Biz onu da inceledik, onu da iptal ettik.” dediler. Hadi
bakalım ne diyeceksin! Hoca’da o zaman Genel Başkan, dedi ki: “Ormanda bir fil çamları
devire devire geliyor, hiç kurtuluş yok.” Refah Partisinin davası da o şekilde, aynı
prosedürde, partilerin savunmasını sağlayan maddeler iptal edilmek suretiyle, Fazilet Partisi
de o şekilde kapatılmıştır. Yani, Türkiye’de ne demek oluyor bu: Siyasi hak ve hürriyetler
mahkemelerin darbe içgüdüsüne kapılmaları dolayısıyla işlemez hâle gelmiş bulunuyor.
Mesela o zaman şeyle ilgili “kayıp trilyonlar davası” var. Makbuzları, belgeleri ortaya
koyacağız, altmış sekiz çuvala doldurulmuş, üstü mühürlenmiş, onu çıkartıp okuyamıyor,
kullanamıyorsunuz. Ondan sonra, hadi bakalım, sen hamasi bir nutuk çek de parti kurtulsun!
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bu herhâlde, naçizane bir tespitim var,
kürsüde de söylüyorum: “Bu devlet savaş meydanlarında değil, mahkemelerde kurulmuştur,
mahkemeler eliyle dönüştürülmüştür, yine bugün de hâlen mahkemelerin bu vasfı devam
etmektedir.” İstiklal Mahkemesi, cumhuriyetin temel kurucu, bütün perspektifi belirleyen
unsurudur. Sözünüzü kestim ama sizin anlattıklarınızla…
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Estağfurullah. Ben kısaca şundan da bahsetmek isterim:
Yaptığımız iş, aynı zamanda çok tarihî, önemli bir iş. Bildiğiniz gibi 1’inci, 2’inci Meşrutiyeti
Abdülhamit Han ilan etmişti fakat Abdülhamit Han, darbeyle, darbei hükûmetle tahttan
indirildi. İlk defa orada başladı böyle bir zorbalık diyelim. Cumhuriyetten sonra niçin sık sık
darbe ve darbe gerilimi meydana gelmiştir? Bildiğiniz gibi, cumhuriyette, Avrupa’da olduğu
gibi, din ve vicdan hürriyeti ilmî tariflerine uygun olarak kabul edilmemiştir. Devamlı tek taraflı,
Müslümanları ezecek şekilde bir tatbikata müsait bir şey ortaya konmuştur. Niçin bu
yapılmıştır? Şimdi Efendim, “Biz yeni bir inkılap yaptık.” İşte İstiklal Mahkemelerinin
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fonksiyonunu biliyorsunuz, birçok kişi hiç yüzünden, sorgusuz sualsiz idam edilmiştir. “Bu
şartları da göz önünde tutarak, biraz da şey davranmak lazım, devrimler oturuncaya kadar
yerine böyle şeylerden bahsetmemek lazım.”
Şimdi, şu şekilde bir hatıramı anlatacağım, kısa kesmek için, çok teferruatlı olaylar
var da: 1965 senesinde Meclise ilk defa girdiğim zaman, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Meclise getirilmişti, Yeni Türkiye Partisi milletvekili ya da grup başkan vekili olarak, İkinci Beş
Yıllık Kalkınma Planına bir ek yapılmasını önergeyle teklif ettim. Dedim ki: “Yalnız maddi
hedeflere yönelik bir planlama yetersiz kalır. Osmanlı devrinden beri sükûta başlayan
ahlakımızı yeni nesilleri eğiterek bir de manevi kalkınma, ahlaki reform yapmamız lazım gelir
diye bir önerge verdim. Bu önergeden sonra, İsmet Sezgin çıktı, dedi ki: “Sarahaten böyle bir
hükmü yok ama planı zımnen vardır, önergenin, teklifin reddine…” O ırada da Ali İhsan
Çelikkan diye bizim Yeni Türkiye Partisi’nin bir milletvekili vardı, Gümüşhane Milletvekili,
Ekrem Alican Bey’in de akrabası. Ali İhsan Çelikkan dedi ki: “Arif Ağabey, ben senin
önergene oy verdim, haberin olsun.” “Ya, İhsan aynı partideniz.” dedim. “Ondan dolayı değil
de içtenlikle oy verdim. Şimdi bir hatıramı size anlatacağım.” dedi. “Tevfik İleri, rahmetli
milletvekiliyken Demokrat Parti zamanında, Hüseyin Üzmez Malatya’ da Yalman’a kurşun
atıyor. O olay dolayısıyla, âdeta yer yerinden oynamış gibi oluyor.
BAŞKAN – Necip Fazıl’ın filan da tutuklandığı….
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Necip Fazıl, Osman Serdengeçti, Cevat Rıfat Atilhan,
Mustafa Bağışlayıcı, bunların suçu ne? Bunların suçu “Efendim, gençlerin karakterinin sert
ve haşin olarak teşekkül ve tekemmülüne…” sebebiyet vermişler. “Makale yazmak suretiyle
katle teşebbüse tam derece iştirakten…”
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Böyle bir yasa maddesi var mıydı?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – İhdas etti o zamanki savcı.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bir daha tekrar edebilir misiniz o gerekçeyi?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Gerekçe şu: “Bu şahıslar yani Cevat Rıfat Atilhan,
Serdengeçti, Necip Fazıl, Mustafa Bağışlayıcı da Samsun’da bir mecmuanın sahibi, bunları
elleri kolları bağlı, bukağılı olarak tren yoluyla Malatya’ya götürüp hapsettiler. “Efendim,
gençlerin karakteri bunların yazılarını okuya okuya sert ve haşin olarak teşekkül ve tekemmül
etmiştir. Onların işlediği fiilden, katle tam teşebbüse iştirakten onların da hapsedilmesine…”
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Gene biz KCK’ ye şükredelim Ağabey, neler
varmış. Hâlimize şükredelim, elhamdülillah.
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SÜLEYMAN ARİF EMRE – Gene espri kabilinden bir şey anlatacağım: “Ben
Serdengeçti’nin avukatıyım, başsavcılık ve sorgu iki tane Serdengeçti mecmuasını bu
iddiasına delil olarak dosyaya dâhil etmiş, başka da Serdengeçti için bir delil yok. Baktım,
inceledim ki ne göreyim? Makalenin bir tanesi Hüseyin kurşun attıktan bir ay sonra yazılmış.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Olsun, yine de daha önceden, o yazılmadan önce
ona bildirilmiştir.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – İkincisi de iki ay sonra. Ben şimdi yakaladım tabii ama
mahkeme ihtilal mahkemesi huşuneti içinde görülüyor, 4 tane savcı çıkıyor.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – 4 savcı nedir ki?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Malatya hadisesi suikastı, Yalman’a suikast yapılmış.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Ama 4 savcı nasıl oluyor?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Devlet adamlarından daha büyük adam Yalman.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Önemine binaen.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Önemine binaen. Şimdi, koridorlar tıklım tıklım, bütün
herkes duruşmalara koşuyor. Ben bu iki noktayı yakaladıktan sonra ifade alma sırası
Osman’a geldi, usul hakkında söz istedim, Allah rahmet eylesin, muhterem bir ağır ceza reisi
vardı. Dedim ki: “Efendim, Savcı Beyefendi’ye bir sual sorulmasını istiyorum: Bir yazının veya
fiilin tahrik sayılması için o tahrikin olaydan önce mi yapılması lazım, sonra yapılsa da tahrik
sayılır mı?” Emin Bey dedi ki: “Arif Beyefendi, tabii ki önce yapılması lazım.” “Öyleyse, bakın
basın savcısından belge aldım, bizim müvekkil Osman Yüksel’in iki mecmuası da hadiseden
sonra yayınlanmış. Osman’ın olayla bir gün alakası yoktur ama Osman on bir ay hapis
yatmış Malatya’da, Necip Fazıl da öyle, ötekiler de öyle. Ondan dolayı davayla ilgisi yoktur.
Eğer basın suçu varsa, basın mahkemesine verin, hesabını görsün.” dedim. Hem Halk
Partisi baskı yapıyor mahkemenin üzerinde hem Demokrat Parti baskı yapıyor. Biz de
mahkemenin daha dürüst davranabilmesi için “Meşhur Davalar” diye Emin Bey’le,
arkadaşımız, bir mecmua çıkarttık ki hâkimleri baskıdan kurtaralım. Neticede hiç beklemedik
,tabii, ben reddedilecek zannettim bu menfi şartların içinde. Bir saat sonra “Osman
Serdengeçti’nin bu davayla alakası olmadığı anlaşıldığından, kendisinin ve avukatının
duruşmadan çıkarılmasını, dosyanın basın savcısının önüne gönderilmesine…” Bütün
arkadaşlar, alkışlayamıyorlar, beni dürttüler: “Aferin, ya Emre sen bu davaya, balona iğneyi
sen batırdın, fiyakasını bozdun.” dediler. Şimdi artık, koridorda bekliyorum, Osman gelecek,
yaklaşacağız, beni tebrik edecek, on bir ay hapis yatmış, affedersin: “Lan, sen de avukat

TBMM
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : DARBE

Giriş : 12.00

Tarih : 26/6/2012

Grup : Uyan

Sayfa : 9

mısın? Ben on bir ay cezaevinde atom bombası gibi kızışmışım, gene atom bombası gibi bir
savunma hazırlamışım, tam üniversite gençleri, bütün kamuoyu orada iken sen kalk,
“Efendim, benim müvekkilim şöyleydi böyleydi, azlediyorum seni. Bilmem nereden çıkar
gibi…” dedi.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Tebrik yerine azar aldın.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Ne İsa’ya yaranabilirsin ne Musa’ya.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Neyse, işte Malatya hadisesi davası da ayrıca bir
faciadır, onu da söyleyelim. Demokrat Parti’nin çok büyük vebali vardır. Tam sonunda biz, 4
kişi hariç 34 kişiyi tahliye ettirdik avukatlar olarak. Ahmet Emin Yalman geldi, o zaman ki
Adalet Bakanı Osman Şevki Çiçekdağ’la görüştü, mahkeme heyetini değiştirdiler, tahliye
ettirdiğimiz insanların hepsini tekrar tutukladılar, tavuk civcivi gibi topladılar daha dosyayı
okumadan. Sonunda ne oldu? Tarihi dava diyeceğiz. Bir de Elâzığ sanıkları vardı, on iki
yaşında, on dört yaşında, on beş yaşında. Bunların suçu neymiş? Evvela gazeteler anons
ettiler: “İrticai partinin gizli anayasası ele geçirildi.” Ben şimdi dedim ki “Ya bizim kesimde de
meğer ne babayiğitler varmış.” Sorgu hâkimine dedim ki: “Ya, kusura bakma, sorguda gizlilik
vardır ama ben şu anayasayı görmek istiyorum.” “Ya, ben size göstereyim Arif Bey.” dedi.
Şimdi, açtık, 34 klasör var. Oraya önemli belge olduğu için toplu iğneyle kulak koymuş
savunma hâkimi. Elâzığ’dan on iki, on üç, on dört yaşındaki çocuklar… Bir defterin… Çift
çizgili defterler vardır ya, çocuklar okuma yazma öğrensin diye. Oradan bir kağıt kesmişler.
yampiri yırtılmış. Şunu yazmışlar bu çocuklar: “Biz kahveye gitmeyeceğiz, ana babamızın
sözlerine riayet edeceğiz, kumar oynamayacağız, sigara içmeyeceğiz, İslam’ın emirlerine
uyacağız.” İşte anayasa bu! Kurşun kalemle…
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) - Vallahi bizimkinden manalıymış!
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Ve bu anayasayı kabul etti mahkeme. Tam sanıkların
tümünü toplam mahkûmiyet ettirecekti sekiz sene, hapis cezası kesinleşti.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - 1954’te mi oluyor bu? 52-54 dönemi değil mi?
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Evet.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı)- Demokrat Parti döneminde.
SÜLEYMAN ARİF EMRE- Tabii, tabii. Demokrat Parti’nin hem günahlarından bir
tanesi budur.
Bir şey daha söyleyeyim. Yani onunla ilgili enteresan bir olaydır. Şimdi Yargıtayda
Malatya hadisesi davasının lehine 1. Ceza Dairesi Yargıtay bozma kararı veriyor. Bozma
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kararı verdiği sızıyor. Sızınca Ahmet Emin Yalman tekrar ortaya çıkıyor. O zaman, Yüksek
Hâkimler Kurulu, Savcılar Kurulu falan filan yok. Bakanın iki dudağının arasında. Yargıtayın
heyetini değiştirdi Adalet Bakanı. Kimi getirdii biliyor musun 1. Ceza Dairesi Başkanlığına?
Salim Başol.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) - Şey, Menderes’i asan…
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) - Menderes’i asan adam.
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Şimdi Salim Başol’u getirdi ve o 163’üncü maddeden ne
kadar yargılanmakta olan Müslüman kişiler, gençler, şunlar, bunlar varsa hepsinin ensesinde
Salim Başol boza pişirdi. Ondan sonra da “Sen böyle mi yaparsın?” dedi adalet, ilahî adalet.
Salim Başol’u Yassıada mahkemesinin başına getirdi ihtilalciler.
Yani şimdi, bir de ben buradan şuraya geçmek istiyorum. Biraz teferruata daldık.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) - Çok kıymetli bunlar ama. Teferruat sayılmaz.
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Yani şimdi, niçin sık sık darbeler oluyor? Hatta önce niçin
tek parti sistemi? Önce tek particilik de yoktu. Fethi Okyar zamanında Mustafa Kemal
Paşa’dan izin alındığı halde “parti kuracağız” diye, halk o tarafla diyalog yapmaya başlayınca
yasaklandı. Ondan sonra tek parti saltanatı devam ettirildi. Türkiye’de parti kurmak yasak. Ne
var? Demokrasi var. Ne zaman bu yasak kalktı, çok partiye izin verildi? Şimdi Birleşmiş
Milletler Teşkilatında Amerika ile komünist Rusya söz düellosu yapıyorlar. “Siz çok partili
sisteme değer vermiyorsunuz.” diyor Amerika. Komünistler de diyor ki: “Türkiye’de de çok
partili…Siz de oraya…Onu koruyorsunuz.” diyor. Onun üzerine bizdeki iktidara şey verildi,
”Çok partiye şey edin.”
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) - Kaliforniya Sözleşmesi.
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Evet. “İzin verin çok partiye.” diye. Çok partiye o şekilde
ruhsat verildi. Yoksa verileceği de yoktu.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) - Otuz dokuz maddeliktir o sözleşme.
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Önce 4 kurucu oldu. Bunlar yani göstermelik olarak biz bir
parti kuralım da…
BAŞKAN - Kuranlar da CHP’li.
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Evet.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) - Çok affedersiniz. Neyzen Tevfik’in bir şiiri var:
“Eskiden devr-i istibdat vardı. Konuşursan ananı belliyorlardı. Şimdi artık devr-i hürriyet geldi.
Önce konuşturuyorlar, sonra… “
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SÜLEYMAN ARİF EMRE -Tamamen…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul)- Ama şiir bu ya!
SÜLEYMAN ARİF EMRE- Yüzde yüz Neyzen Tevfik havasında, hiciv sanatında
şeydir yani.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) - Ama çok güzel şeyler söylüyor.
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Mesela bir tanesi şöyle; gitmiş valiye bir ricada bulunuyor.
Vali de oyalamış oyalamış, kabul etmemiş. O da kızmış. Bir kâğıt bulmuş, bir dosya kâğıdı.
Sonra valiye veriyor. “Deme İstanbul’a bunca musibet nereden geldi? Çünkü İstanbul’a vali
diye her gelenin kimi dağdan, kimi kırdan geldi.”
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul)- Lütfi Kırdar’dı o zaman.
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Lütfi Kırdar’la Muhittin Üstündağ.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) - Bir tane de ben söyleyeyim:
“Gitme dedim, gitme maziye çıkan o kanlı yola. Muhakkak orada seni karşılayan
şeytandır. Bin bir uhuvvetle aldatır seni, tekin ol, kanma. Müslümanlıkta nifak an'ane-i
imândır.”
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Neyzen Tevfik mi söylüyor bunu?
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) - Neyzen.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) - Müslümanlıkta nifak…
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) - An'ane-i imândır.
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Ahmet Emin Yalman hakkında, diyor ki:
"Şu bizim dönme dolap Ahmet Emin din ü imanımıza çatmadadır. Başımız ağrımaz
etsek de yemin, vatanı on kuruşa satmadadır."
Neyse, yani şimdi, şey parti böyle başladı. Fakat halk birden bire… Hatta önce Nuri
Demirağ parti kurdu. O yürütemedi. Beri tarafta iş ciddiye binince, o zaman Halk Partisinin
etekleri tutuştu. Muvazaa partisi olmaktan çıktı, basbayağı sonra siyasi husumete başladı ve
o zaman 1946 seçiminde açık rey, gizli tasnif kanunu vardı ve o şekilde tekrar iktidara
gelebildi Halk Partisi.
BAŞKAN - Bu kanunen mi oldu, fiilî durum muydu?
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Kanun kanun efendim. Kör kör parmağım… Ne var?
Türkiye’de demokrasi var!
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) - Bir şey soracağım. Demokrat Partinin CHP
zamanında kurdurulması da aynen Atatürk zamanında kurulanlar gibi şey miydi? Yani bir…
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SÜLEYMAN ARİF EMRE - Yani muvazaa…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul)- Muvazaalı mıydı?
SÜLEYMAN ARİF EMRE- Muvazaalıydı.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) - Ama daha sonra ciddiyete…
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Ciddiyete binince Demokrat Partiyi kapattırmaya
teşebbüs ediyor İnönü. Birkaç tane, solcu olduğu, komünist olduğu iddia edilen kişi Demokrat
Partiye geçmiş. Ben o zaman… Biz şeyden ayrılmıştık, Ankara’da avukatken, Demokrat
Partiden…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) - Hep beraber kalmışlar. Demokrat Partiden mi?
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Şimdi şöyle. Nereye, hangi noktaya gelmiştik?
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) - “Ankara’da biz Demokrat Parti’den ayrılmıştık.”
dedin herhâlde.
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Şimdi şöyle: Hürriyet Partisi kurulmuştu Demokrat Partili
demokratlardan.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) - Önce mi?
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Demokratlardan Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş
Demokrat Partili olduğu hâlde “İspat Hakkı Kanunu” diye Meclise bir kanun getirdi. İspat
Hakkı Kanunu’nun manası nedir? Bir kimse, rüşvet alan birine, valiye, bakana vesaireye bir
iddia ve ithamda bulunduğu takdirde mahkemelere, o kişi “Ben ispat edeceğim bu görevlinin
böyle yaptığını.” deme hakkı yoktu ama “Sen mademki hakaret ettin, iddia ettin, öyleyse
haydi hapishaneye.” Bu Kanun’un bu haksızlığını önlemek için Fethi Çelikbaş, 19 kişinin
imzasıyla “ispat hakkı verilmesi gerekir.” diye bir kanun teklif etti Demokrat Parti zamanında.
Ondan sonra onlardan da 10 kişiyi ihraç ettiler, 9 kişiyi etmediler. Onlar da 19 kişi istifa etti.
Arkadan Demokrat Partiden istifa edenler 45 kişi oldu, Hürriyet Partisini kurdular. Bir de bu
olay karşısında 150 genç avukat imzasıyla deklarasyon yayımlayarak Hürriyet Partisine dâhil
oldu. Bunu neden dolayı anlatıyorum: Hürriyet Partisinin Genel Başkanı Ekrem Hayri
Üstündağ’dı. O vefat edince Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu genel başkan oldu, böyle kambur,
Manisa Milletvekili.
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu bana Adıyaman’da “Hürriyet Partisini kur.” dedi. O
münasebetle samimiyetimiz de arttı da şunu şöyle anlattı: İsmet Paşa Demokrat Partinin
Meclise girmesini önlemek için kapatma davası açmaya karar vermiş ve çok sert konuşmuş
başka bir Demokrat Partiliye, çok sert konuşmuş. Celal Bayar demiş ki Karaosmanoğlu’na
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“Git de Paşa’nın esas maksadı nedir, onu öğren. Adam ateş püskürüyor.” O da gitmiş, Lütfi
Bey anlattı bana bu olayı. İşte diyor : “Komünistleri almışsınız, şöyle yenmiş böyle yenmiş,
asarız keseriz, dağıtırız.” Derken İsmet Paşa’yı yumuşatmış. Arkasından tekrar girişimlerde
bulunarak “gizli rey, açık tasnif” kanununu çıkartana kadar İsmet Paşa’ya diyorlar ki: “Biz
Meclise 40-50 kişi sokarsak görevimizi yapmış oluruz dışarıya, içeriye karşı.” Onun üzerine
nasıl olduysa oyuna geliyor İsmet Paşa.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Seçim Kanunu’nu değiştiriyor.
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Seçim Kanunu’nu değiştiriyor. Değiştirince de…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – 50 çıktı.
Süleyman Ağabey, biz bunları, tabii Allah razı olsun, sizin bu konularda geniş
düşünceleriniz var ama biz 91 ile 2007, buraya kadar yani 91 yılından Refah Partisinin ilk
Meclise girdiği andan itibaren neler oldu ki muhtıra verildi? 28 Şubat “post modern darbe”
dedikleri darbe oldu? Daha sonra AK PARTİ döneminde 27 Nisan muhtırası verildi. O
dönemlerde neler yaşadınız? Ona gireceğiz.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Ben şimdi sadece şunu söylemek istiyorum. Bu, geniş
yani konu dağılır gibi oldu, kısaca şunu söylemek istiyorum. Biz de ilmî manada gerçekten
adil ölçülerle bir laiklik uygulaması yoktur, olmadığı için âdeta milletle devlet –o zaman ki
devleti kastediyorum- gerilim içerisinde bulunuyor. Bunu da ben şuna dayıyorum: Şimdi,
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’na verdiğim önergesinden sonra Ali İhsan Çelikkan “Ben bu
konuyla ilgili tarihî bir hatıramı size anlatmak isterim.” dedi ve şöyle anlattı: Tevfik İleri’yi, 4050 tane solcu genç, Türk Millî Talebe Federasyonu solcu bir teşekküldü o zaman…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – TMTF.
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Celal Bayar’a gidiyorlar, Tevfik İleri’yi şikâyet ediyorlar,
diyorlar ki: “Tevfik İleri, Milliyetçiler Derneğine para yardımı yaptı. İlerici, Atatürkçü olan
Yalman’ı Hüseyin Üzmez ondan dolayı vurdu.” Öyleyse şeyi -nedir onun adı- Ali İhsan
Çelikkan şunu anlatmak için bu konuya girmiştik, demişti ki, o solcu gençlerle beraber kendisi
de talebeymiş o zaman, Ekrem Alican Bey’in tesiriyle düzeltmiş fikirlerini. Celal Bayar Seyfi
Güleryüz’ü çağırmış, iyice azarlamış, gençlerin önünde. Sonra, gençleri gönderdikten sonra
“Söyleyin bakalım gençler, laikliğin bizdeki esas hedefi nedir?” Gençler demiş ki: “Efendim,
din işi ayrı olacak, devlet işi ayrı olacak.” “Hayır oğlum, sadece o değil.” “Kanunlar yapılacağı
zaman dinî kurallara hiç müracaat edilmeyecek.” “O da değil, şu da değil.” “Peki efendim
nedir?” demişler, Celal Bayar aynen şöyle söylüyor, “Biz zor anda, gizli celsede Batılılara söz
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verdik, belli bir zaman süreci içerisinde bu millete bu dini unutturacağız. Bizdeki laikliğin
gayesi budur.” diyor Bayar’a. Ali İhsan Çelikkan bunu duymuş. O esnada solcu olmayan
gençlerden birisi de Celal Bayar’ın bu sözüne şahit olmuş. Bizim eskiden “Hulusi Özkul” diye
bir Adana milletvekili vardı, şimdi sağdır, mevcuttur…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Sağ.
SÜLEYMAN ARİF EMRE - Hulusi Özkul da orada, aynen Celal Bayar’ın bu ikrarını
dinlemiş. Şimdi yani esas maksat zamanla bu milleti, şehitleri şehit, gazileri gazi yapan ruh
ve imandan ve karakterden uzaklaştırmak, gaye bu yani “maneviyatını öldürmek” desek de
aynı manaya geliyor. Şimdi böyle olduğu için…
Celal Bayar şunu da ilave ediyor: “Bu Batılılara verilen gizli sözün bekçiliğini bizde
devlet başkanları yapar. Başka? Ordu yapar, devlet başkanları yapar ve ondan sonra
mahkemeler yapar. Benden sonraki devlet başkanları da aynı görevi yapacaklardır. Batılılara
biz böyle söz verdik, hadi bakalım inkılapçı gençler, böyle bilesiniz, böyle hareket edesiniz.”
Bu zihniyet ve bu iş birliği ortada olduğu için, sık sık bu sebebe dayalı olarak, laiklik
de doğru dürüst tarif edilmediği için, bu yüzden partiler kapatılıyor, darbeler yapılıyor, “İrtica
geliyor, geldi, gelecek, öyleyse bu partiyi kapatalım.”
Bakınız Menderes Meclis konuşmasında bir cümle söylemiş: Menderes’e karşı
Meclis o kadar sert davranmıştı ki ben o hadiseleri hatırlıyorum. Ben o hadiseleri
hatırlıyorum, demiş ki: “Arkadaşlar, Meclis her zaman gündemine hâkimdir, siz isterseniz
hilafeti bile getirirsiniz.”
Şimdi, bir general başka bir darbede, aynen, ben televizyondan dinledim, böyle
dediği için bile onu idam ettiler. Şimdi, şey buradan başlıyor; gerçek demokrasiye geçmek
şöyle dursun, milletin bütün manevi değerleriyle karşılaşma gibi, mücadele etme gibi bir
mecraya girmiş bulunuyor. Onun için, bu sebepten, “Efendim, laikliğe aykırı hareket ettin, biz
senin partini kapatacağız.” Adalet Partisinin de aleyhine dava açan bu sebepti, bu
gerekçeydi. Hatta, gelelim 28 Şubata…
BAŞKAN - Efendim, şöyle diyelim mi? O dönemde devletle aranızda nasıl bir bilgi
alışverişi, karşılıklı bir mücadele, nasıl bir atmosfer gelişti? Bunlarla ilgili de yaşadıklarınızı
değerlendirmek, 28 Şubata gelirseniz, memnun oluruz.
Buyurun efendim.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Daha önce mukaddime olarak ortaya koyduğum konuyu
bitireyim, detaylı, ondan sonra…
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Şimdi, devamlı olarak İslami hareketin sindirilmesi, etkisiz hâle getirilmesine
çalışılmıştır. Bilhassa, İnönü devrinde -ben İçişleri Bakanlığında memurdum, hem memur
hem talebeydim- İnönü zamanında İmam Hatip okulları kurulması yasaktı, ilahiyat fakültesi
kurulması yasaktı, İslami müessese kurulması yasak, hepsi yasak. Ahmet Hamdi Akseki,
merhum -bilahare Diyanet İşleri Başkanlığında ben memur da oldum- “Memleket asıl irticaya
şimdi girdi.” diyor. Şimdi, camilerde cuma hutbesi okuyacak hoca kalmamış, cenaze
yıkayacak hoca kalmamış. Bir köylü delikanlısı “İşte, ben hocayım.” demiş, ona “Sen hoca
değilsin.” diyen de yok. Öyle bir korkunç Fetret Devri uygulandı ki ben şuna şahit oldum
İçişleri Bakanlığında memurken: 5-6 bin kişi listeye konuyor, eski müftülerden, dinî
bakımdan, nice bilgili ilim adamlarından, şundan bundan, bunlar sürgüne gönderiliyor.
Şarktaki garba, garptaki şarka, şimaldeki cenuba, cenuptaki şimale sürgüne gönderiliyor.
Maksat, dine baskı yapıp sindirmek. Ondan sonra ne yapılıyor? Aleyhlerine dava açılıyor,
delil olsun, olmasın. Ertesi sene gene aynı tatbikat, ertesi sene gene aynı tatbikat. Dinî eğitim
yasaklandığı hâlde yetinilmiyor onunla, bir de böyle bir idari mekanizma işletiliyor.
Neticede, memleket, tamamen, Bayar’ın dediği şekilde dini unutturma politikasını
önemli bir politika olarak benimsemiş sayılıyor. Şimdi, bu 28 Şubatlar, bizim partilerin
kapatılması falan filan aynı zihniyetin devamından ibarettir.
Bakınız, şimdi, Vural Savaş Refah Partisini kapatmak için dava açtı. İddianamesinde
şuna dayanıyor: Erbakan on sekiz maddelik, Millî Güvenlik Kurulunun dayattığı laiklikle ilgili
şartları kabul edip uygulamadı, ondan dolayı bunun partisinin kapatılması lazım diyor. Bu
gerekçeyle dava açıyor. Anayasa Mahkemesi aynı gerekçeye başka gerekçeler ekleyerek
parti kapatıyor. Fazilet Partisi de aynı şekilde kapatılıyor. Yani İslami herhangi bir mesele bir
siyasi parti tarafından ele alınsa derhâl o şaibeli hâle düşmüş oluyor.
Şimdi, yavaş yavaş, bakalım, o önümüzdeki açılım şey ederse inşallah o devir
tamamen sona erecektir. Bizim bu konuda, yalnız, Celal Bayar’dan edindiğimiz o itirafa
ilaveten bir de şunu hatırladım: Hukuk fakültesinde 1944 senesinde Lozan seçmeli ders
olarak bize okutulmuştu. Nusret Mete isminde bir profesörümüz, o da aynı şekilde
söylenmiştir, “Bizdeki laikliğin gayesi budur.” demiştir.
BAŞKAN -

1991 yılındaki bu ittifaktan 28 Şubata gelirken de bu tip şeyler mi

yaşadınız?
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Neler yaşadınız?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Hangisinde?
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FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Yani bu 1991’den sonra 28 Şubat Muhtırası,
postmodern darbesine kadar neler yaşadınız? Size göre nedir bu olay?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Şimdi, şöyle: Biz, bildiğiniz gibi, Refah Partisini
kurmuştuk, Refah Partisi yeni teşkilatlanıyordu. Sonradan Refahın önlenemeyen yükselişi
diye bir yükseliş devri başladı. O da bizim kazandığımız belediyeleri de iş başına gelen
belediye başkanlarımızın çok ak parayı, kara parayı göz önünde tutan, harama el
değdirmeyen kişilerden müteşekkil belediyeler ortaya çıktı. Bu belediyelerin yaptığı hizmetler
milletin dikkatini çekmişti ve milletin bu heyecanı bu sefer milletvekili büyük seçimlerine de
intikal etmiştir.
Ben, bakın, şöyle arz edeyim bir de ayrıca, mademki bu konulara girdik, iki sene
evvel Millî Selamet Partisinin Genel Başkanlığını yaptım Millî Nizam kapandıktan sonra. Millî
Nizam Partisinin kapanmasından sonraki o geçiş döneminde, bildiğiniz gibi, önce askerler
Nihat Erim’i Başbakan yaptılar, sonra Ferit Melen’i yaptılar, sonra da Naim Talu’yu Başbakan
yaptılar. Bunlar bilhassa bizim siyasi hareketimizin engellenmesi için elden gelen her şeyi
yapmışlardır. Millî Selamet Partisi kurulduktan sonra gene, hemen partimizin kapatılması için
harekete geçilmiştir. Ondan sonra amblemi almıştık biz.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Millî Nizam şu işaretleri aldı.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – O şey işareti, biz anahtar işareti aldık. O anahtar sufi
yazıyla lâfza-i celâl, Allah şeklindedir. Böylece parti kapatılsın diye başsavcı harekete geçti
hemen, bana yazı yazdı, “Derhâl tasdikli bir amblem ile bu amblemin aldığına dair Genel
İdare Kurulu kararının tasdikli bir örneğini gönderin” dedi. Ben de hemen Genel İdare
Kurulunu topladım, bir karar aldık. “Ressamdan gelen çizim kabul edilmedi, reddedildi, daha
olgun, daha güzel bir anahtar resmi çizilmesi için ressama görev verildi.” dedik. O şekilde o
kapanma şeyini atlattık.
Arkasından şu şekilde bir girişim oldu: Tabii, bunun arkasında Demirel’in
bulunduğunu da kabul etmek lazım.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Kaç yılında oluyor bu? 73’te mi?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – 73 seçimlerinden önce.
Şimdi, Demirel… Bizim parti, Millî Nizam Partisi, Selamet olarak ortaya çıktıktan
sonra daha, henüz, tam manasıyla teşkilatlanmadan şöyle bir komployla karşılaştık: Orhan
Birgit bana rast geldi -Hazineden geliyorum, ben hem avukatım hem Genel Başkanım o
sırada- dedi ki: “Arif Bey, niye o kadar rahat adamsın sen? Bu Demirel ne yapmış? Demirel
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Selamet Partisinin kapatılması için bir dosya hazırlattırmış, bu dosyayı da Millî Güvenlik
Kuruluna göndermiş, iki gün sonra Millî Güvenlik Kurulunun toplantısında kapatılmalıdır
derse derhâl siz kapatılacaksınız.” deyince tabii, ben çok üzüldüm, başımdan aşağı kaynar
su döküldü. Nasıl etsek de bu işi önlesek? O sırada da Necmettin Bey de tedaviden gelmiş, o
zaman partiye almamışız henüz şartlar normale avdet etmedi diye. Necmettin Bey’in unvanı
Bağımsız Konya Milletvekili. İhsan Karaçam espri yaptı, dedi ki, “Ben Millî Güvenlik Kurulu
Genel Sekreteri Nahit Özgür Paşa ile Hocayı görüştürerek bu meselenin hazırlanması,
kapatma davasının iç yüzünün ne olduğunu, Hoca ile görüştürebilirim.” dedi. O şekilde
görüştüler. Ne yapmışlar, biliyor musunuz? Kadir Mısıroğlu’nun harf inkılabı aleyhinde,
Atatürk aleyhinde, getirilen Ceza, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu hepsi gâvur kanunudur
diye yazdığı makalelerin üstüne şimdi Genel Başkan Süleyman Arif Emre konuşuyor diye bir
sahte giriş eklemişler. Bunları banda çevirip bu bantları da paşalara göndermişler ki paşalar
onu okuyacak, ertesi gün partiyi şey edecek.
Şimdi, Hoca, tabii, Allah rahmet eylesin, bu sözleri söyleyince derhâl Kadir
Mısıroğlu’nu hatırlamış. Kadir Mısıroğlu da o sözleri söylediği için o sırada İrfan Özaydınlı
tarafından mahkemeye geliyor, tutuklu olarak. “Ama Paşam, Kadir Mısıroğlu bu yüzden,
aynen bu sözlerden dolayı mahkemede.” diyor. “Aynı sözleri siz kalkmışsınız, Emre’ye şey
diyorsunuz, Emre kesinlikle böyle bir şey yapmaz.” Ekrem …’ın sağ koluydu. Nahit Paşa
incelemiş onları da demek ki… Aynen şöyle söylemiş Hocaya: “Vay ulan namussuzlar! Bizi
enayi görüyorlar. Hoca sen git, ben bu dosyayı çöpe atayım.”
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – O zaman İsviçre’de miydi?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – İsviçre’deydi. 110 kilo, şişmanlamıştı. Millî Nizam
kapandı diye kalp spazmı geçirdi. İsviçre’de şişmanlığı şey eden rehabilitasyon merkezi
varmış, oraya gönderdiler. Hoca döndüğü zaman 80 kiloydu. Hatta tanımadık biz de.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Şimdi, biraz izin verirseniz oradan gidelim.
Hep rahmetli Hocaya atfedilen bir şeydir o, 12 Martla ilgili olarak, askerler git dedi, gitti, sonra
davet ettiler, geldi. Muhtemelen bu, sizin o Millî Güvenlik Kurulu Sekreteriyle dedikleri
görüşmeye mi atıf yapıyorlar acaba bu hadiseyle ilgili olarak?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Hayır, tamamen bizi şey etmek için uydurulmuş bir
propagandadır bizim siyasi rakiplerimiz tarafından.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Hocam, 28 Şubat girişimine genel yaklaşımla
şöyle özetleniyor: “Yani bunu uhuvvetle savuşturalım, ben onları ikna ederim.” Hoca bu
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gücüne çok güveniyor. “Hakkımızda suizan ediyorlar, biz gerçekleri anlatırız, onları ikna
ederiz.”
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Şimdi, bakınız, şöyle, efendim, bize haberler sızıyordu.
Genelkurmayın bir ünitesinde -hangi ünite olduğunu bilmiyorum- iki ayda bir Refah Partisinin
yükselişiyle ilgili, gittiği, daha çok dernek üzerinde yani 60-70 bin dernek üzerinde her iki
ayda bir inceleme yapılıyor ve gittikçe güçlendiğimiz tespit edildikçe gizliden gizliye gerilim
artıyor o odaklarda. Bizim tek başına gelmemizi istemiyorlar aslında iktidara.
YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Askerler birinci derecede sizlerle muhatap oldu mu,
Hocayla? Şöyle yapın, böyle yapın, bir telkinleri oldu mu? Yani sizi istemedikleri veya sizin
faaliyetlerinizden rahatsız olduklarını açıkça beyan eden bir tarz ve tavırları oldu mu?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Hayır, hiç o şekilde bir tavırları olmadı. Benim şahit
olduğum böyle bir olay yoktur. Yalnız, askerler, yani kesinlikle Hocanın iktidara gelmesini,
şeriat devleti kurulur, şu olur, bu olur diye gayet basit şeylerle, hissî sebeplerle karşılıyorlardı.
Çevik Bir, ondan sonra Güven Erkaya peşin hükümlü. Onlara ne söyleseniz, hayır, öyle değil,
şöyle diyerek bildiklerini okuyacaklar. Atatürk ilkeleri elden gidiyor, tehlike geldi, gelmeden
önleyelim. Sadece Refah Partisi için değil, AKP için de aynı duygular, reaksiyonlar hareket
geçti.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Fakat, efendim, şöyle bir şey oldu: Mesela AK
PARTİ 27 Nisana dirayetli bir duruş sergiledi. Üstelik tehlike algısı ya da tehdit algısı 28
Şubatınkinden bir hayli daha büyüktü ve ağırdı, artık pervasızca cinayetler işleniyordu
ülkede, provokasyonlar yapılıyordu. Buna rağmen AK PARTİ bu anlamda bir dirayetli duruş
sergiledi, “Herkes kendi işine baksın.”la özetlenecek bir şeydi. İstişare mutlaka etmişsinizdir,
böyle bir demokrasinin gereği, biz, halk tarafından ruhsat verilmiş ve legal, demokratik bir
siyasal partiyiz ve hükûmetiz; biz buna bu güçle direnelim fikri hiç görüşüldü mü ya da böyle
bir tavır gösterilmemesinin gerekçeleri nelerdi? Cumhurbaşkanı, ordu, bunların devlet
içindeki ağırlıkları elinizi kolunuzu bağlayan şeyler miydi? Nedir, esas olarak, sizin bu duruma
-beni bağışlayın- rıza göstermiş gibi bir hâliniz var, siyasal tarihe sanki böyle geçecek. Yani
siz biraz tevekkülle “hele görelim, Mevla neyler” gibi bir tutum belirlediniz. Mutlaka içinizde…
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Şimdi, bakınız, bir gizli darbe hazırlığı yapıldığına dair bir
dosya intikal ediyor Hocaya. Bunu hemen Cumhurbaşkanı ona bildiriyor ve sonra Hoca 28
Şubat müdahalesi başlamadan önce bunu hissettiği için bütün parti liderleriyle görüşüyor
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alelacele. “Bütün parti liderleri birleşirsek demokratik sistemi kurtarabiliriz ama delik açılırsa o
zaman darbeciler için gün doğar.” diyor.
Şimdi, benim hatırımda kaldığı kadarıyla Fransa’da buhranlı bir dönemde,
sanıyorum, Vichy Hükûmeti diye beceriksiz bir hükûmet varmış. Dört kuvvet komutanı, aynen
Türkiye’de olduğu gibi, deklarasyonla, “Çekilsin bu hükûmet, biz yenisini kuracağız.” diyorlar.
Bütün Fransa halkı, bütün sivil toplum kuruluşları, sendikalar, partiler, hatta seksenlik
kadınlar bile reaksiyon gösteriyorlar. “Darlan’ın askerlerine biz süpürge sopasıyla, ekmek
bıçağıyla karşı koyarız.” diyorlar ve ilk yaptırım olarak Demokratik Cephe genel grev ilan
ediyor. Genel grev ilan edince grevi kırmak için GMC’ler, cipler sağa sola gidiyor, hiçbir şey
yapamıyorlar. Öyle bir Fransa. İki üç gün sonra bakıyorlar ki durum vahim, “Biz büyük
milletimizden özür dileriz. Varsa cezamızı çekmeye razıyız, biz deklarasyonumuzu geri
aldık.”
Şimdi, Türkiye de demokrasiyi muhafaza konusunda buna benzer tavırları
sürdürürse demokrasi gerçekten Türkiye’de yerleşir ve bir daha da geri dönülemeyecek hâle
gelir. Ama darbe olacakmış, ben darbeci değilim ama yan cebime koyarsanız memnun
olurum kabîlinden, 27 Mayısta İnönü’nün yaptığı gibi… İnönü 27 Mayısta tavır koysaydı bir
şey olmazdı. Bütün diğer partiler “Bana ne canım, aleyhine darbe yapılacak olan parti
düşünsün, ben bu işe karışmayayım.” dedi miydi, o zaman demokrasi gemisinin delinmesine
izin verilmiş oluyordu.
Türkiye’nin bence demokratik gelişmesi ilerlemiştir. Tamamen, o Fransa’daki, arzu
edilen kararlılık, millî kararlılık hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bundan sonra da geriye
dönüş olacağını sanmıyorum.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Ağabey, ben bir şey soracağım: Şimdi, subaylar
ileri geri çok konuştular; hatta Osman Özbek Erbakan’a açık ve net, televizyonda biz bunun
görüntülü şeyini de gördük, sonra videoları da dolaştı, sövdü, küfretti, partililere küfretti. Fakat
nedendir bilinmez, buna hiçbir şey yapılmadı yani en azından, böyle bir şeyin
yapılamayacağı, bunun çok terbiyesizlik olduğu söylenmediği gibi… Siz de hatırlıyorsunuz, o
sırada üniversite, akademik çevre ve TÜSİAD da var zannediyorum içinde, Taksim’de
Anayasa’nın ve bu Seçim Kanunu’nun ve Siyasi Partiler Kanunu’nun bazı maddeleriyle ilgili
bir toplantı olmuştu, hatırlıyor musunuz? Parti adına da siz gelmiştiniz, 1996’da. O toplantıyı
hatırlıyor musunuz?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Evet.
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FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Taksim’de Sheraton Otel’deydi. Vural Savaş
falan da oradaydı.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Biliyorum, hatırladım.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Ondan sonra, hukuk fakültesinden hocalar
oradaydı, Ankara’dan gelenler olmuştu. Orada açıkça adamlar herhangi bir partinin
kapatılmasının önündeki engeller olan, zannediyorum, Siyasi Partiler Kanunu 102 ve 103
müydü, neydi, bunların değiştirilebilir mi, dava açıldığı zaman… Ve siz şeyden sonra genel
bir konuşma yapmıştınız, hatırlıyor musunuz?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Evet, evet, hatırlıyorum.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Bunları da siz gördünüz ama hiçbir şey
yapılmadı. Ben de sizin yanınızdaydım o zaman.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Hayır, şimdi, şöyle: Şimdi, biz koalisyon hükûmeti
olduğumuz için, bu kabîl şeylerde, ilgili generallerin emekliye ayrılmasını Hoca hemen aniden
teklif ediyor. “Sen testiyi kırdın, ondan sonra ortaya çıktın.” diye, mesela, Mesut Yılmaz
“Bana ne, bana ne.” deyince biz tek kalıyoruz yani Fransa’daki olgunluk henüz teessüs
etmediği için…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Ama bir demeç de verilmiyor.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Mesut Yılmaz, yalnız, sizin hükûmet ortağınız değil ki.
Aynısını Tansu Çiller ve onun yakın çalışma arkadaşları, mesela, dün bizim Meral Akşener’i
dinledik, bugün Yalım Erez’i dinledik, bu hadiseyle alakalı, özellikle komutanların derhâl
emekli edilmesi noktasında Doğru Yol kanadından bir talep geldiğini ancak bu işin açığa
çıkması sonrasında özellikle Tansu Çiller’in de tehdit edildiği, “Bunu yapmaya sizin gücünüz
yetmez, 30 Ağustosa kadar vaktiniz yetmez.” dendiğini ve bu süreç içerisinde de Erbakan
hocanın istifa dilekçesini Cumhurbaşkanına sunduğu söyleniyor yani burada size destek
olacak olan Mesut Yılmaz değil. Burada Hükûmet ortağınız Doğru Yol. Onlar da benzer tavrı
gösterdiklerini ancak bu noktada Hocamın gerekli tavır ve hassasiyeti göstermediği
noktasında bir beyanları oldu.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Hayır, şimdi, bu işin iç yüzünü ben en iyi bilenlerden
birisiyim. Hatta Aydın Menderes de hastanedeydi ilçede, Ayaş’ta, biz helikopterle oraya gittik.
Bu 28 Şubat müdahalesini demokratik yoldan nasıl atlatabiliriz diye bir plan hazırladık. Ne
yapacaktık? Mecliste Meclis çoğunluğunun bizim lehimizde olduğunu bildiğimiz için evvela o
çoğunluğu tespit eden bir liste hazırladık. Ondan sonra Anayasa Mahkemesine parti

TBMM
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : DARBE

Giriş : 12.00

Tarih : 26/6/2012

Grup : Uyan

Sayfa : 21

kapatmayla ilgili çarpık yönlerinin düzeltilmesi için kanun teklifi verdik. Erken seçim yaparak,
ondan sonra bu işi atlatacağımızı düşünüyorduk. Erken seçim yapmaya karar verince Çiller
dedi ki Hoca’ya açıkça “Hocam, sizin milletvekilleriniz idealist, yolundan dönmez ama benim
milletvekillerim öyle değil. Benim milletvekillerimi bu safta tutabilmek için seçim hükûmetinin
Başbakanı olmam lazım, zaten koalisyon kurulmadan önce de siz bana öyle bir söz
vermiştiniz. Siz çekilin, ben Başbakan olayım, milletvekili arkadaşlarımın kimilerine sizi ileride
bakan yapacağım derim, kimisine milletvekili yapacağım derim, bu şekilde bu hendeği
geçeriz.” dedi. Hoca da “Peki, ben söz verdim, onun için çekiliyorum.” dedi. Çekilince
Demirel’e gün doğdu. Demirel, o esnada santral memuru gibi oturmuş, Çiller’in
milletvekillerini, korkak olanların tehdit ederek, olmayanlara birtakım tavizler vererek, bilmem
“Size hangi acenteliği veririz, şunu yaparız, bunu yaparız.” diye ve hemen de uyduruk bir
parti kurdurarak Cindoruk’a o tarafa geçirerek, çoğunluğumuzu bu şekilde eritti ve ondan
sonra, biz demokratik yoldan bu işi önleme şansını kaybettik.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Peki, efendim. İzin verirseniz. Bundan daha
elverişli bir zaman vardı iktidarınızın önünde, o da Susurluk hadisesinin olduğu zaman.
Kamuoyu sizi hiçbir şekilde bununla ilişkilendirmedi, en ufak bir ima, en ufak bir atıf
yapılmadı onunla ilgili ve ilk defa, bugünler ne kadar arkasında başka şeyler vardı, yoktu
tartışması yapılsa da, ilk defa, halk artık bu entrikaların bir şekilde açığa çıkarılması
konusunda bir refleks gösterdi. İktidarınız bu Susurluk’la birlikte ortaya çıkan tavrı aynı
zamanda hem sizin siyasal anlayışınızı hem de hâlihazırdaki Hükûmetinizi hedefleyen, onu
direkt karşısına alan ve ona yönelen de yapıydı, bunu hepimiz biliyoruz. Hazır böyle bir
kamuoyu desteği de var iken siz bu meselenin üzerine gidebilirdiniz, bunun önünde mâni bir
hâl bugünden bakınca yokmuş gibi görünüyor ama ona karşı, tamamen bu kadim, çelik
çekirdek devlet refleksinin bir temsilcisi gibi davrandı rahmetli Erbakan. Yani buna yapılan
itirazları küçümsedi, o yapının savunucusu durumuna düştü hiçbir icabı, gereği yokken. Bu
nasıl oldu? Bunu göremediniz mi? Gördünüz, siyasi bir tercih olarak mı böyle davrandınız?
Susurluk’ta bu yapı önemli bir ölçüde açığa çıkarılabilirdi.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – O, tamamen önce noktasal bir olay şeklinde ortaya çıktı.
Gizli plandaki detayları o zaman malumu değildi Hoca’nın, benim tahminime göre. Bu da
noktasal bir olay olduğu için, öyle karşıladı ama sonra Mecliste komisyon kuruldu, Elkatmış’ın
komisyonu kuruldu. O komisyon çalışmalarına devam ettikçe işin vahameti daha da ortaya
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çıktı. Hatta Allah rahmet eylesin, bir mukaddes Antep Milletvekilimizin bile o meseleleri
ciddiye alarak işin içine nüfuz ettiği için…
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – İsmi neydi rahmetlinin? Şüpheli bir şeye gitti…
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) - Havaalanına giderken, Esenboğa’da…
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Giderken şey ettiler…
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Aslında enteresan bir durum var.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – İşin iç yüzüne nüfuz etmeye başlayınca komisyon,
bilhassa en önemli bilgileri komisyona aktaracak noktaya gelmişti rahmetli. Ondan dolayı,
derhâl hükûmet ve devlet meselesi… İşin portresi ortaya çıkmadan…
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Değerli Başkanım, tabii ki en fazla beklenilen, siz
kendinizce o süreci “Aslında erken seçime gidecektik, Tansu Çiller kendisinin Başbakan
olarak bu işin gitmesini ve münavebeli olmasını…”
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Bedri İncetahtacı.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Çok kıymetli bir insandı, Allah rahmet eylesin.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Yalnız, bu süreçte bizim en çok merak ettiğimiz konulardan
birisi şu: Özellikle 28 Şubata gelinceye kadar bazı hadiseler oldu, bunlar kamuoyunu
psikolojik

olarak

hazırladılar,

yani

bunları

artık

biz

komisyon

üyeleri

olarak

da

gözlemleyebiliyoruz, görüyoruz ama 28 Şubat günü, çok uzun tartışmalardan sonra, 24
madde, çok daha keskin bir vaziyette geldiğini, o günkü Millî Güvenlik Kurulu üyelerinden
birisi ifade ediyor. “Bunları konuşarak 18 maddelik hâle getirdik ancak o gün de imzalanmadı,
üç dört gün geçti” dendi. Biz Meclis Başkanına dedik ki demin sizin söylediğiniz hadisede, o
günkü Meclis Başkanına Hükûmet bunu Meclise getirip bir şekliyle sübvanse edecekti
veyahut da farklıca millet iradesi bunu kabul etmiyor diyecekti ve bunları reddedecekti. Böyle
bir düşüncesi vardı Erbakan Hoca’nın ama siz Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı olarak
dediniz ki tavsiye niteliğindeki bu kararlar sadece Bakanlar Kuruluna tavsiyede bulunulabilir.
Meclisin böyle bir yükümlülüğü yoktur diyerek bu kararların Meclise gelmesini Meclis Başkanı
bir açıklama yapmak suretiyle, Sayın Kalemli engelledi bu 18 maddenin ancak bu süreç
içerisinde bir beş altı gün içerisinde, diğerleri de imzadan kaçındı. Yani şunu yapamaz mıydı
o gün için Sayın Erbakan? “Ben istifa ediyorum ve derhâl erken seçime gidiyorum.” ortağını
da o günün şartlarıyla ikna edip çünkü ortağı da imzalamamıştı. Yani en son, Meral Hanım’ın
beyanına göre, kendisinin imzaladığını söylüyor Meral Akşener Hanımefendi. İlk önce Turhan
Tayan Bey’in imzaladığını sivil kanattan, daha sonra, en son aşamada da Meral Akşener
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Hanımefendi’nin. Böyle bir şey yapılmış olsaydı, askeriyenin bu restine karşı, seçim restiyle
ve millete gitmeyle onlara bir cevap verilmiş olsaydı, daha iyi bir yol olmaz mıydı? Yani o
günü yaşayan birisi olarak.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Seçim restinin bu şartlar içerisinde gerçekleştirmeye
çalıştık, Çiller’in grubu çürük çıktığı için Demirel onu şey etti, biz de çoğunlu kaybedince artık
iş elimizden gitti, inisiyatif elimizden gitti. Yalnız demin bir şey söyledim, onun üzerinde
durmak lazım.
Vural Savaş bile ikrar ediyor “Erbakan, bu 18 şartı kabul etmedi, uygulamadı,
imzalamadı, ondan dolayı laikliği çiğnedi, bunun partisini kapatın.” diyor. Anayasa
Mahkemesi de aynı gerekçelerle parti kapatıyor.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Ama biz, şu anda şunu biliyoruz: Yani elimizde somut
deliller de var. Yani bu Millî Güvenlik Kurulunda alınan bu kararların Millî Güvenlik Kurulu
üyeleri olarak imza altına aldıklarını biliyoruz. Daha sonraki aşamada Sayın Başbakan bunu
Bakanlar Kurulunda imzaya açmayarak, Sayın Erbakan, sadece yayımlamış olduğu bir
genelgeyle alt birimdeki bakanlıklara gönderiyor ve diyor ki “şunlara şunlara uyunuz.” ve bu
noktada yazdığı yazıyı da …
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Hayır, uygun mudur, değil midir diye soruyor, o bakanlar
da bu Anayasa’ya uygun değildir bu dayatmalar diyor.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Ama biz, bizzat şunu da gördük, elimizdeki tespitler, resmî
kayıt: Sayın Başbakanın yazısı var, o günkü, Sayın Necmettin Erbakan’ın.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – O yazının manası şu…
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Millî Güvenlik Kurulu Sekreterliğe “Millî Güvenlik Kurulunda
alınan bu kararları ben alt birimlere bildirdim, şu şu hususlarda mücadele edilmesi
noktasında gerekli talimatı verdim, sizin de bilginize sunulur.” diye yazısı var. O gün biz
Sayın Demirel’i ziyarete gittiğimizde, bunu aslında bana gösterirken, oradaki heyete, “İşte,
bakın, Sayın Başbakan bunu Bakanlar Kuruluna imzalattı.” diye gösterdi belgeyi. Dedim ki
“Hayır, bu belge o değil. Bu belge Sayın Başbakanın Bakanlar Kurulunda imzalattığına dair
bir belge değil, sadece Millî Güvenlik Kurulunda alınan bu kararların uygulanması gerektiğine
dair bakanlıklara yazdığı bir genelge ve bu genelgeden dolayı da size bilgi veriyorum.”diye
orada kapattık. Böyle bir genelgeyi biz gördük, yani yayınlanan genelgeyi ve bu genelgenin
de verildiğini Millî Güvenlik Kuruluna yazmış Sayın Başbakan o günkü şartlarda, Necmettin
Erbakan Bey. Yani her ne kadar Bakanlar Kurulunda imzaya açılmamış olsa bile bu 18

TBMM
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Giriş : 12.00

Komisyon : DARBE

Tarih : 26/6/2012

Grup : Uyan

Sayfa : 24

maddenin uygulanması noktasında alt birimlere yazdığı bir yazı var. Daha uygun olmaz
mıydı diye düşünüyorum, o günkü şartları siz yaşadınız.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Aynı sözleri bazı toplantılarda konuştuk. İsmail
Kahraman da Bakandı o zaman.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Kültür Bakanı…
SÜLEYMAN ARİF EMRE – O öyle söylemiyor. “Hoca sadece Bakanlar Kuruluna
onları gönderdi, o Bakanlar Kurulu da ‘Biz bu şartları kabul etmiyoruz’ diye cevap verdik
hepimiz.”şeklinde ifade vermiştir, İsmail Kahraman bu konuda öyle ve nitekim, Vural Savaş’ın
davasını da, iki davada da, Fazilet ve Refah davasındaki gerekçeler de aynı gerekçelerdi.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Yalnız, şöyle bir şey var Ağabey: Ben belediye
başkanıydım, valiliklerden o genelgelerin hepsi bize geldi. Yani bize kadar geldi.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Meral Akşener’in gönderdiği genelge de var.
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Tabii tabii, geldi. O 28 Şubatta alınan o kararların
Başbakanlıkça gönderilmesinde genelgeler geldi. Hatta bu baş örtüsünden dolayı
gelenlerden sonra 3 müfettişin geldiğinde bana dediler ki “Bu genelgeyi niye müdürlerine ve
başkan yardımcılarına tevdi etmedin.” Ben de böyle bir şey olduğuna inanmıyorum, onun için
tevdi etmedim dedim. Bunlar geldi, en ücra köşelere kadar geldi.
BAŞKAN - Bir de Süleyman Ağabey, Genelkurmay Başkanıyla dün görüştük, İsmail
Hakkı Karadayı’yla görüşürken, dedi ki “İlk önce bu İktidarın gidişatından çok memnunduk,
hem askerî olarak terörü bitirmiştik, içeride de sükûnetli bir hava vardı fakat gitgide özellikle
Refah kanadında bu tarikat şeyhlerine iftar vermek, bu Aczimendilerin sokaklarda yürümeleri,
kılık kıyafet rejimine uyulmaması, Hasan Hüseyin Ceylan ve Şevki Yılmaz’ın konuşmaları,
Hizbullah davasıyla ilgili adam kesmeler, bunlarla ilgili, işlerle ilgili İktidarın tavırları bizi
rahatsız etti. ‘Kadayıfın altı mı kızaracak, üstü mü kızaracak, fasa, bu kanlı mı olacak, kansız
mı olacak, fiso’ demesi D8 ülkelerindeki ziyaretler, özellikle Libya gezisindeki Kaddafi’nin
Hoca’ya ve Türkiye’ye yapmış olduğu muamelelerden biz çok rahatsız olduk. Bu
rahatsızlığımızı

da

Millî

Güvenlik

Kuruluna

gidip

bizatihi

bizim

muhatabımız

Cumhurbaşkanıydı, ona anlattık, bunlara mâni olacak herhangi bir çalışma ve eylemde
bulunmadılar. Bunlardan dolayı, Millî Güvenlik Kurulunda bu 18 maddelik, neyse, bunların
uygulanmasını istedik. “dedi. Niye gerçekten böyle şeyler oldu?
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SÜLEYMAN ARİF EMRE – Şimdi, gerçekten, demin de söylediğim gibi,
Genelkurmayın bir ünitesi bizim süratle iktidara yaklaştığımızı tespit ediyor. Mutlaka herhangi
bir şekilde, meşru olsun, gayrimeşru olsun beyan… Yani bizim…
BAŞKAN – Provoke mi ettiler?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Tabii, tabii.
Refahın tek başına gelmesinden çok korkuyorlardı. Ondan dolayı, bütün bunlar
başımıza geldi.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Kayıt dışı bir şey sorabilir miyim?
BAŞKAN – Ben bitireyim.
Bir daha Türkiye’de darbe olmaması için, sizin bu kadar siyasi hayatınızda hizmet
etmiş, devlet ve milletin hizmetinde bulunmuş bir büyük olarak hem de cumhuriyetle yaşıt bir
siyaset büyüğümüz olarak bir daha darbelerin olmamasıyla ilgili söyleyeceğiniz neler var?
Yani bir daha bu ülkede darbe olmaması için nelerin yapılması lazım? Bunları da
lütfederseniz, ondan sonra toplantımızı kapatalım.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Fransa modelini koydum ya ortaya. O seviyeye,
demokrasi olmazsa olmaz şeklinde kesin kanaate hem kamuoyunun hem sivil toplum
kuruluşların, sendikaların, partilerin, herkesin bunu kabul etmesi lazım, yoksa fantezi bir
sistemdir, demokrasi olsa da olur, olmasa da olur yahut da bana ne, bana değmeyen yılan
bin yaşasın derse, her zaman darbe de olur. Adam bir gerekçe bulur, o gerekçeye iyice
büyütür, büyütür bazı sahte şeylerle, iddialarla darbe yine olur ama bütün şey olursa, o
olgunluğa erişirsek ve ben onu şeye benzetiyorum, geminin altının delinmesine, birileri
delmeye çalışıyor, herkesin o işte harekete geçmesi lazım, engellemesi lazım ama bunu
yapamadığımız takdirde gücü gücü yetene darbe de olabilir fakat şimdi, giderek yaşadığımız
olaylar milletin bu kararlılığa, bu olgunluğa yaklaştığını gösteriyor. Yaklaştıktan sonra, artık
moralleri bozulacaktır, darbe yapsak hiçbir şey yapamayız diyeceklerdir.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Demirel’in bu 28 Şubatta fonksiyonu ne oldu?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Demirel Erbakan’ın yükselişini kıskanan bir kimse.
Mühendis okulundan zaten arkadaşlardı. Biz birinci parti olduk o seçimlerde. Birinci parti
olunca dedik ki Mecliste tesis etmiş centilmenlik anlaşmasına göre, Meclis Başkanlığına
diğer muhalefet partileri de katılır, birinci partinin gösterdiği aday Meclis Başkanı olur.
Nitekim, 27 Mayıstan sonra ilk Meclis Başkanlığına Fuat Sirmen’i getirdiler ve Adalet Partisi
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tek başına iktidara geldiği hâlde Halk Partisi ön plana geçmiştir tek başına gelmeden önce,
üçlü koalisyon vardı Yeni Türkiye Partisi, Adalet Partisi, Millet Partisi. O sırada Meclis
Başkanlığına Fuat Sirmen’i seçtiler, Meclisin tesis etmiş ahlaki kurallarından bir tanesi bu,
teamül.
Biz birinci parti olunca, bizim Yasin Hatipoğlu da çok seviniyor, ben Meclis Başkanı
seçileceğim bu durumda diye, biz birinci partiyiz diye fakat Tansu Çiller ile Mesut Yılmaz
anlaştılar, Kalemli’yi seçtiler, o teamülü bozdular. Demirel de bu işin içindeydi. Sonradan,
bizim koalisyon kurarak Erbakan’ın Başbakan olmasını istemediği için Demirel. İster istemez,
önce Hoca’nın hükûmet kurması için yetki verdi. Biz Çiller’le hükûmet kurmak için bütün
şartları inceden inceye tespit ettik, anlaştık. Aniden, bizi tamamen yok farz ederek bir de
baktık ki Mesut Yılmaz-Çiller Hükûmeti kurulmuş. Biz, ondan dolayı, biz son derece
reaksiyona geçtik, ana muhalefet durumuna düşmüş olduk. Demirel’in bu işteki planı
şuymuş: Şimdi Çiller Başbakan olunca, Refah Partisi Çiller aleyhinde birtakım gensorular
veyahut Meclis soruşturmaları gibi bombardıman etmeye başlar. Biz de nitekim bu haksızlığa
maruz kaldığımız için, epeyce grubumuz kızmış, öfkelenmişti. Çiller aleyhine Meclis
soruşturması önergesi, TEDAŞ önergesi, TOFAŞ önergesi, Parsadan önergesi gibi
önergeleri gündeme getiriyoruz. Yalnız bir şey dikkatimi çekti benim o zaman, grup başkan
vekiliydim. Çiller’in soruşturma kararından kurtulması için Mesut Yılmaz’ın partisinden hiç fire
verilmeden Çiller’in korunması lazım değil mi, Hükûmet ortakları. 5-6 kişi yahut 8-10 kişi
Çiller’in aleyhine oy kullanıyor. Öyle olunca Çiller’in aleyhine Meclis soruşturması açılması
kabul ediliyor. TEDAŞ da öyle, TOFAŞ da öyle kabul edildi. Sonra ben dedim ki Parsadan’la
ilgili Çiller’i kandırmış da örtülü ödenekten para almış ya… “Bu önergeyi sen yaz Arif Ağabey,
ceza hukukunu iyi biliyorsun.” dedi. Dosyayı okudum ben, baktım ki bunda bir bit yeniği var,
bu işin içinde. Peki, nereden geliyor bize bu önergeler? Şevket Kazan da grup başkan vekili.
“Ağabey, Mesut Yılmaz’ın partisinde Millî Selametçi bir kâtip varmış, o kâtip dosyayı… Biz de
onu gündeme getiriyoruz.” dedi. Ben dedim ki bunda bir oyun var, bu oyuna gelmeyeceğiz.
Bu son oylamada yönümüzü değiştireceğiz Tansu Çiller’e vereceğiz, reddedeceğiz dedik.
Grubu bu hâle getirmek çok zorlaştı çünkü grup bütün hıncıyla Tansu Çiller’e diş biliyor.
Hatta Hoca etkili olamadı grubu bu konuda ikna etmeye, erteledi grup toplantısını. Şevket
Kazan’a “Arif Bey’e son sözü verin, o ikna ederse eder.” demiş. Velhasılı, uzun etmeyelim,
ben ikna ettim grubu, yine 20-25 kişi fire vermek suretiyle. İkna ettikten sonra, Çiller
tamamen ondan kurtulmuş oldu. Tam o sırada, koşa koşa Korkut Özal geldi. Korkut Özal o
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zaman Mesut’un partisindendi, Meclise oradan girmişti. “Arif, bu oylama rastgele mi oldu?
Bilerek mi yaptınız siz bu dönüşü?” dedi. Bilerek yaptık dedim. “Sizinkini tuşa getirdiğinizden
haberiniz var mı?” dedi. Yok dedim. “Çankaya’dakini tuşa getirdiniz” dedi çünkü Demirel’in
planı, böylelikle Çiller’i hırpalayarak Yüce Divana sevk edilince Çiller, Genel Başkanlıktan da
düşecek, Demirel’in ve Mesut Yılmaz’ın istediği, Doğru Yolla Anavatanı birleştirecekler, erken
seçime gidecekler, hem Erbakan’dan kurtulmuş olacaklar hem Çiller’den kurtulmuş olacaklar
hem de Refahın iktidar gelmesinden kurtulmuş olacaklar ama siz bu oyunu bozdunuz, aferin
size dedi, ondan sonra bize geçti Korkut Bey, zaten eski arkadaşımızdı.
BAŞKAN – Ali Çoşkun…
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Demirel bu işin mimarıdır, erkânı harbidir 28 Şubatın.
Şimdi bir de biz şöyle bir hükûmet olma engelini kaldırdık. Allah selamet versin, Mustafa
Kamalak anayasa Profesörü, İç Tüzük’te bir eksiklik gördü, Çiller-Yılmaz Hükûmetinin
güvenoyu almasının geçersiz olduğunu Anayasa Mahkemesinde ispat ettik, Hükûmetin
mesnedi de kalmadı böylece, hukuki mesnedi. Ondan dolayı, Refahyola imkânlar, kapılar
açıldı, Demirel’in dediği olmadı ama Demirel bu sefer bizim aleyhimizde partileri, bizi
çembere almak için partileri birleştirmişti, hatta Meclis dışındaki partileri bile bizim
aleyhimizde etkiliyordu.
BAŞKAN – Sürece müdahil oldunuz herhâlde o zaman, Koalisyon hükûmetine?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Koalisyon kurmaya başladı ve muvaffak olduk. Yalnız bir
şey hatırımdaydı, geri gitti, önemli bir konu. Demirel mütemadiyen bizim katılmadığımız,
paşalarla ilgili Şûrada veya Millî Güvenlik Kurullarında, devamlı Erbakan’ın ve bizim
aleyhimizde paşaları dolduruşa getiriyordu. Bunu nereden söylüyorum? Kafadan atmıyorum.
Eşref Bitlis Paşa benim amcamın oğlunun yakın akrabasıdır. Eşref Bitlis Paşa, yengenin
vefatı dolayısıyla, Aydın Emre diye amcamın oğlunun evine gelmişti. Orada dedi ki “Arif Bey,
siz bazen hiç bakan almadan Demirel’i destekleyerek Hükûmet yapıyorsunuz, o da
mütemadiyen sizin aleyhinizde askeri kışkırtıyor. Aman dikkatli olun. Hoca’ya da söyleyin,
Demirel’e güvenmeyin.” dedi rahmetli. Ondan da biliyoruz ki devamlı Hoca’dan kurtulmak için
elinden gelen her şeyi yapıyor.
BAŞKAN – Eşref Bitlis’ten de kurtulmak için mi öyle bir suikast oldu?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Onu sanmıyorum. Şimdi, Eşref Bitlis Paşa PKK’yı
bitirmek için önemli bir proje hazırlamıştı. O projenin, ordunun kanadı mı dersiniz, ne
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derseniz deyin, bilmiyorum, öteki tarafını iyice, kesin bilmiyorum, gerçekleştirilmesi
sanıyorum ki Amerika’nın da şeyine menfaatine dokunuyordu, onu bertaraf ettiler.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Darbelerde Amerika’nın etkisi var mıydı Değerli Başkanım?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Hepsinde vardır. Hepsinde de Amerika başkanları “Bizim
çocuklar yaptı.” demiştir.
BAŞKAN – Rahmetli Erbakan Hoca, bir televizyon programında Amerikan kriptoların
göstererek Amerika’nın Refah Partisi Hükûmetinden rahatsız olduğunu ve bu iktidarın
düşmesine dair bir kriptodan bahsetti. Siz gördünüz mü onu?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Ben onu gördüm, okudum, Hoca’ya tekrar verdim.
Tamamen CIA’nin öyle bir raporu var, o da bizim elimize geçmiştir.
Bilhassa Hoca’nın D-8’leri kurmuş olması Amerika’yı son derece kızdırmış ve
“Mutlaka bu Hükûmet bertaraf edilmelidir.” kanaati hasıl olmuş. Demirel’in icabında askeri
kullandığına dair bir başka misal vereceğim sizlere.
Ben Yeni Türkiye Partisi Milletvekili olarak 1965 seçiminde Meclise girmiştim. Dedik
ki Yeni Türkiye Partisinin tabanı Adalete kaymıştır, tabanımızı tekrar eski hâline getirmek için
ne yapalım? Yusuf Azizoğlu, Ekrem Alican, Raif Aybar falan. Kimi miting yapalım diyor, kimisi
diyor ki konferans verelim, kimisi başka şey yapalım diyor. Ben dedim ki –o zaman da çiçeği
burnunda yeni milletvekiliyim- efendim, bunların hiçbirisi halkı etkilemez, biz, Celal Bayar ve
arkadaşları Yassıada mahkemesi dolayısıyla affa uğramıştır fakat siyasi hakları verilmemiştir,
bu siyasi hakların da iade edilmesi için bir anayasa değişikliğini kaleme alalım, Mecliste
imzaya açalım; bunu millet duyunca bu işe bizim sahip çıkmış olmamız dolayısıyla belki
şansımız değişir dedik. Ben o anayasa değişikliğini hazırladım. Sadece Feyyaz Köksal,
Kayseri Milletvekili, imzaladı. O öyle kaldı fakat Adalet Partisi kongresi geldi çattı. Sıradan bir
delege “siyasi hakların verilmesini partimiz kabul etsin kongre kararı olarak” diye önerge
verdi, parti heyecanıyla, Demirel’in hoşuna giden bir olay olmadığı hâlde, kabul edildi. Ben
hemen Adalet Partisine, resmen Yeni Türkiye Partisinden bir yazı yazdım. “Sizin partiniz
iltihak ettiğine göre, bu anayasa değişikliği gerçekleşebilir, seçim de yaklaşmış. Seçimden
önce bu kanun değişikliğinin çıkmasından sayılamayacak kadar fayda vardır.” dedik. Bu yazı
üzerine Adalet Partisinde tartışmalar başlamış. Tartışmalar başlayınca, Celal Bayar da sağ o
zaman, gelmiş dışarıdan etkilenmiş. Demirel şöyle bir mantık yürütmüş: “Ben bu siyasi haklar
kanununu Meclise getirirsem kârlı mı çıkarım, zararlı mı çıkarım? Kârlı çıkarım.” demiş.
Neden? Merhum İsmet Paşa kızar, engeller bu hakların verilmesini, ben de 69’da yapılacak
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seçimde koz olarak kullanırım, oyum artar. Oy verin ki siyasi hakları getireyim derim. “ dedi,
Meclise indirdi siyasi haklar kanununu. İndirince, İsmet Paşa siyasetin kurdu “Kim demiş ki
ben kindarım, ben Celal Bayar’la kucaklaşmaya hazırım. Biz de bu kanunu destekliyoruz.”
Öyle yapınca, Millî Birlik Komitesinde Halk Partisinden girmiş olan Orhan Erkanlı falan
kızdılar, 6-7 kişi İnönü’nün partisinden istifa ettiler. İş o kadar alevlendi. Şimdi Meclisten
süratle geçti siyasi haklar kanununu. Ben Anayasa Komisyonundayım, o Komisyondan
Senatoya havale edeceğiz, o zaman Senato var, Senato da evet derse ki yüzde 100 diyecek,
o zaman siyasi haklar şey edilmiş olacak. 2 Adalet Partili üye, komisyon üyesi, benim de
duyacağım şekilde konuşuyorlar “Yahu! Biz ne yaptığımızı bilmiyoruz, bu siyasi haklar
verilince eski demokratların içinde çok zinde insanlar var. Biz ikinci plana düşeceğiz, hâlimiz
nice olacak?” O da dedi ki “Korkma, Demirel bu işi halledecek.” Ben anladım ki bir şeyler
varlar işin içinde. Senatoya saat iki buçukta inecek, üçte oylama yapılacak. Tam saat iki
buçukta, bomba gibi bir karar, Demirel Hükûmet olduğu için, “Siyasi haklar kanununu Türk
Ordusunun

şanlı

komutanları

istemediler,

ben

de

askerimizle

milleti

birbiriyle

karşılaştırmamak için tarihi ve şanlı bir karar aldım, siyasi haklar kanununu Meclisten geri
çekiyorum.” Asıl şey bundan sonra başlıyor Demirel’in tuşa gelmesi. Ben, o zaman,
partimden de izin almadan bir Meclis araştırması önergesi verdim. Hangi generaller bu
kanunun çıkmaması için Meclise veya Hükûmete baskı yapmışlarsa onları tespit edelim,
aidat oldukları mahkemeye sevk edelim diye. Hatta o zaman Erbakan daha Odalar
Birliğindeydi, ta İstanbul’dan bana telefon açtı, “Meclisin haysiyetini, şerefeni bir tek sen
kurtarmaya çalıştın, tebrik ederim.” Demirel ne yaptı? Salı günü ben geleceğim Meclise,
önergelerimi savunacağım. Bir de Demirel’in orduyu siyasi emellerine alet ettiği için önerge
verdim. Neden? Çünkü Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyiceoğlu o zaman, bir basın
toplantısı yaptı. “Hiçbir yüksek rütbeli komutan siyasi haklar kanunuyla ilgili olarak Hükûmete
veya Meclise baskı yapmamıştır.” diye Demirel’i tekzip etti. Ben o zaman işte Demirel
aleyhine de bir önerge verdim. Dedim ki “Demirel ordu komutanlarını kısır siyasi emellerine
alet etmiştir, ondan dolayı Demirel aleyhinde de tahkikat açılsın.” O zaman, tek başına bir
milletvekili bu işleri yapabiliyordu, ille de grup kararı lazım gelmiyordu. Dedim ki “Şu
önergeleri tekrar gözden geçireyim de çok tarihî bir konuşma yapacağız, sürçülisan
yapmayayım.” Önergeleri gözden geçirirken birdenbire rutin işler var, milletvekilinin
raporunun kabulü, yurt dışına çıkan falanca bakanın harcırahının ödenmesi gibi falan filan.
Tam kafamı kaldırdım ki bir oylama yapılıyor, “Kabul edenler… Etmeyenler… Meclis tatil
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21 Nisanda Meclise tatile soktu benim

önergelerimden yakasını kurtarmak için.
Yani Celal Eyiceoğlu “Hayır, hiçbir komutan siyasi haklar kanunu dolayısıyla
Hükûmete baskı yapmamıştır.” diye tekzip edince ben de Demirel aleyhine o önergeyi
verdim. 21 Nisanda, daha Meclisin tatiline birkaç ay var, çok acele, transfer kanunlar var,
şunlar var, bunlar var, baktı ki olacak gibi değil, minder dışına kaçtı! Yani orduyu siyasete
alet etme illeti Demirel’in vazgeçilmez şeyi…
SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sayın Bakan, acaba biz sıralamayı yanlış mı
yapmışız? Aslında, Demirel’e en son gitmeliymişiz.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Demirel’le beni karşılaştırın kâfi.
BAŞKAN – Mustafa Kalemli’nin…
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Ben soru şeklinde değil de, yazılı olarak…
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Bak, bir şey söyleyeyim, artık kaydetmeyelim.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – O kaydedilsin de… Şu soruya bakar mısınız?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Bunu pek bilmiyorum.
Esas benim demek istediğim şey şu…
BAŞKAN – Demirel, bu işin, 28 Şubatın her yerinde var mı diyorsunuz?
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Tabii. Her yerinde var. Kurmayı kendisidir ya da mimarı
kendisidir. Kendisi sırf Erbakan’dan kurtulmak için elinden geleni yapmıştır.
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Aynı zamanda Çiller’den de kurtulmak istiyor.
SÜLEYMAN ARİF EMRE – Tabii, şeylerden de kurtuluyor, Erbakan’dan da
kurtuluyor. İki partiyi birleştirip erken seçime gidiyor, Refahtan da kurtuluyor. Planı buydu
ama ben ayıktırdım grubu, Korkut Özal’ın dediği gibi Demirel’i tuşa getirmiş olduk.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.

