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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çetimer'-
in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Re-
fet Sezgin, 

Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çetiner'-
in, eski Başbakan Süleyman Demire!, eski Ti
caret bakanları Aıhmet Türkel, Macit Zeren ve 
Sadık Tekin Müftüoğlu, 

Adana eski Milletvekili Kemıal Sarıibrahim-
loğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ahmet Türkel, 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İçişleri 
eski Bakanı Faruk Sükan, 

Gumihuriyet Sematolsu Giresun üyesi ihsan 
Topaloğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski 
Bakanı Refet Sezdin ve 

içel Milletvekili Celâl Karigılı'nın, eski Baş
bakan Süleyman Demirel haklarındaki önerge
lerini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
komisyonlarının görev sürelerinin uzatılmasına 
•dair Komisyon başkanlıkları tezkereleri kabul 
olumdu. 

Cumlhuriiye't Senatosu Zonguldak Üyesi A. 
Demir Yüce'nin 3 numaralı Soruşturma Hazır

lık Komisyonundan çekildiğine dair önergesi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çetiner'-
in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Re-
fet S eziğin, 

Adana eski Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
loğlu'nun, Ticaret eski bakanları SaJdık Tekin 
Müf tiioğlu ve Ahmet Türkel ve 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mın, eski Baş
bakan Süleyman Demirel haklarındaki önerge
lerini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
komisyonlarındaki açık üyeliklere seçimlerin 
birlikte yapılması kabul olundu ve yapılan se-
çiımler sonunda gerekli çoğunluğun sağlanmadı
ğı anlaşıldığından; 

Birleşime saat 15,45 te son verildi. 

Başkan 
Başkamvekili 

Kemal Ziya Öz'türk 

Kâtip 
Manisa 

M. Orhan Dav)t 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-

ın, istanbul Belediye Meclisinin, istanbul yolu 
'güzergâhı ve Boğaziçi köprüsü tasdikli plânı ile 
bu plânı taJdilen onaylıyan imar Ve iskân Ba
kanlığının plânını değiştirerek tatbik etmesiyle, 
6732 sayılı imar Kanununa aykırı hareket etti
ği ve istimlâkler ile açılacak tazminat dâvaları 
ıdolayı'siyle Devleti zarara uğratacağı, bu fiilin 
ise Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasiyle, eski Başbakan ve eski Bayın

dırlık Bakanı hakkımda Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 17 Numaralı So
ruşturma Hazırlık Komisyonu raporu (9/17) 
(S. Sayisı : 78) 

2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
T. B. M. M. içtüzüğünün Meclis Soruşturma 
Hazırlık Komisyonlariyle ilgili 14 möü madde
sinin 5 ve 7 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Karma içtüzük Geçici Ko
misyonu raporu (2/332) (!S. Sayisı : 79) 

366 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
birleşik toplantısının 10 ncu Birleşimini açı

yorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır,, görüş

melere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyorum efendim. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 22 . 7 . 1971 
tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

1. — İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Halay, Di
yarbakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş 
bulunan Sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/87) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini tak
dim ediyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 
yılı yazımız. 

5 . 1971 tarih ve 2 - 6/6985 sa-

Memleketimizde uzun süreden beri gözlem
lenen çıkarcı çevrelerin tutumuyla anarşik 
nitelikteki eylem ve davranışların sadece ka
mu düzeni ve güvenliğini bozucu amaçlara yö
nelmiş olmayıp aslında ideolojik maksatlarla 
Devletin temel nizamına, yurt bütünlüğüne, 
vatan, lâik Cumhuriyete karşı kuvvetli ve ey
lemli bir kalkışma mahiyeti aldığını gösterir 
kesin belirtilerin meydana çıkması nedeniyle 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 124 ncü 
maddesi gereğince İstanbul, Kocaeli, Sakarya, 
Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, 
Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerinde bir ay 
süre ile ilân edilen ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 25 . 5 . 1971 tarih ve 251 sayılı ka-
rariyle 26 . 5 . 1971 tarihinden itibaren iki ay 
süre ile uzatılması kabul edilmiş bulunan sıkı
yönetimin 26 . 7 . 1971 tarihinden itibaren iki 
ay sür,* ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet 

BAŞKAN — İlk sözü Hükümet istemiş
tir. Hükümet adına Sayın içişleri Bakanı, bu
yurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Bakanlar Kurulumuzun 26 nisan 1971 gü
nünden itibaren, Anayasamızın 124 ncü mad
desi hükümleri dâhilinde vatan ve Cumhuri
yetimize karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma 
olduğunu gösterir kesin belirtilerin meydana 
çıkması nedeniyle, Ankara, Adana, Diyarba
kır, Eskişehir, Hatay, istanbul, izmir, Kocaeli, 
'Sakarya. Siirt ve Zonguldak illerinde ilân et
tiği sıkıyönetim Yüksek Heyetinizce kabul bu-
yurulmuş ve bir aylıık sürenin bitiminde de 
huzurlarınızda yapılan görüşme ve tartışmalar 
sonunda Yüce Parlâmentonun öngörüleri sa
yesinde Hükümetimizin sıkıyönetimin iki ay 
daha uzatılması hususundaki talepleri de, tas
viple karşılanmıştı. 

Sıkıyönetimin üç aylık uygulanması so
nucunda, daha evvel yaptığımız konuşmada 
dile getirmeye gayret ettiğim aşırı uçlar 'bölücü 
faaliyetler ve dikta hevesleri hakkındaki tahmin 
ve teşhislerimizde yanılmadığımız, bu süre 
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içerisinde meydana gelen olaylarla sabit ol
muştur. 

Vatan ve Cumhuriyetimize karşı yönelen 
bu olayların öncülüğünü, ayrı gibi görünüp, 
neticede aynı noktada birleşen asın sol ve 
iaşırı sağ cereyanlar teşkil etmektedir. G-iizal 
yurdumuzu parçalamak, bölmek ve neticede 
Türkiye'de mevcut Devlet düzenini yıkarak 
yerine Marksist, Leninist veya Ma o'en bir dü
zen kurmak istiyen aşırı solcular, köylü, isçi 
Ve gençliği de türlü yollarla kendi saflarına 
alarak bir halk ayaklanmasiyle iktidarı elle
rine geçirme çabalarını geniş ölçüde vatan sat
hına yaymış ve örgütlenmişlerdir. 

Bunun neticesi olarak şehir gerillâ hareket
lerine girilmiş, eylemlerde bulunulmuş, fakat 
kahraman ordumuzun ve güvenlik kuvvetleri-
nıizin uyanıklığı sayesinde başarısızlığa uğra
mışlardır. Hükümetimizin ve Silâhlı Kuvvetle
rimizin ciddî tedbirleri karşısında, faaliyetleri
ni kır gerillâcılığına intikal ettirmek üzere te
şebbüs ve eylemlere geçmişlerse de, bunda da 
karşılarında aynı kudretli güçleri gördüklerin
den başarı sağlıyamamıışlardır. 

Aşın solcuların aziz vatanımızın bütünlüğü
ne kastettikleri, dışta ve içte koordineli bir 
merkezden idare olundukları, elimize geçen giz
li belgelerle sabit olmuştur. Meydana gelen 
olayları, elde ettiğimiz bilgi ve belgeleri teker 
teker huzurunuzda dile getirerek kıymetli va
kitlerinizi almamak için heyetinize bâzı örnek
ler arz edeceğim : 

1. 17 . 5 . 1971 günü silâhlı şahıslar tara
fından kaçırılıp, 23 . 5 .1971 günü hunharca öl
dürülmüş olarak bulunan İsrail Başkonsolosu 
Efraim Elrom'un kaatillerinin takibi sonunda, 
30. 5 .1971 gürivL bu şehir şakilerinden ikisinin, 
yanlarında 14 yaşında bir kız öğrenciyi de alı
koyarak sığındıkları evden ordu ve güvenlik 
kuvvetlerine karşı silâhla karşı koymalariyle 
ıbaşlıyan ve günlerce Türk komu oyunun endişe 
ile izlediği, vatanımız ve insanlık adına utanç 
duyduğumuz olayı burada hatırlatmak isterim. 

2. ©ir taraftan sıkıyönetimin aldığı tesirli 
tödbirler nedeniyle şehirlerde barınmak imkâ
nını bulamıyan ve diğer taraftan da izledikleri 
plân ve. taktik gereğince uygulamaya koymaya 
çalıştıkları kır gerillâcılığının bir belirtisi ola
rak, aşın solun azılı militanlarından bâzılarının 

Adyaman ilinin Nurhak dağı bölgesinde karar
gâh kurmak istediklerinin uyanık köylülerimiz-
ce haber verilmesi üzerine, 31 . 5.1971 günü 
vukulbulan silâhlı çatışma sonunda üçü ölü altı 
militan ve bu nıeyanda çeşitli silâh, mühimmat 
ve gereç ele geçirilmiştir. Takip harekâtına de
vam edilmiş, 30. 6.1971 günü bunlara ait silâh
lardan altı mavzer, bir dürbünlü tüfek, 293 
mavzer mermisi, 12 fldber mermisi ile çeşitli as
kerî eşya ve harita Elbiistan ilçesinin Kullar kö
yü civarında toprağa gömülü olarak bulunmuş, 
bu bölgede sağ olarak ele geçirilen militan sa
yısı 12 ye ulaşmıştır. 

3. Dev - Genc'e silâh ve mermi tedarik eden 
bir şebeke 2.7.1971 güxm meydana çıkarılmış, 
altı tabanca, 2 025 mermi elde edilmiş, şebeke 
mensuplarından üç kişi yakalanmış, tesbit edi
len diğer mensuplarının takibine devam olun
maktadır. 

4. Aşırı sol militanların üniiversitelerimia. 
de devam ettirmek istedikleri eylemler cümle
sinden olarak tahrik edici beyanname, afiş asıl
ması, öğrencilerin sınavları boykoto teşvik edil
meleri, patlayıcı madde konulması gibi davra
nışlar sıkıyönetim komutanlıklannca alınan 
enerjik tedbirler sayesinde başarısızlığa uğra
tılmıştır. 

5. «Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu» adı 
ile yurdumuzda tedhiş eylemlerini sürdüren aşı
rı solcuların, bilâhara «Türkiye Halk Kurtuluş 
Cepheleri» ve bunun da ötesinde «Türkiye Halk 
Kurtuluş Partisi» olarak örgütlendikleri ele ge
çirdiğimiz parti tüzüğünden anlaşılmıştır. Bu 
gizli örgütün, yurdumuzda girişilecek hainane 
birtakım eylemlerin yurt dışında planlandığı 
tesbit olunmuş ve hattâ yurdumuzda ortamın 
en elverişli bulunduğu bir sırada tekrar hare
kete geçmek üzere Filistin kamplarında 200 
anarşistin eğitim gördüğü de istihbar olunmuş
tur. 

6. Alman müessir tedbirler yüzünden başa
rıya ulajşamıyan kanun dışı örgütün anarşist 
faaliyetlerini yurt dışında devam ettirdikleri, 
bu arada büyük Batı merkezlerinde protesto 
yürüyüşleri tertipleme, posta ile bâzı dergi, bil
diri ve yayınları yurda sokma gayreti içinde bu
lundukları, bâzı duş temsilciliklerimizi mektupla 
tehdide tevessül ettikleri tes'bit edilmiş bulun
maktadır. 
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7. ISon ilki ,ay zarfında yurt içinde tesbit 
edilip el konulan çeşitli şekillerde işlenmiş ko
münizm suçlarınım toplamımın 188 e ulaşmış bu
lunduğunu da bilhassa belirtmek isterim. 

Vatanımızı ve milletimizi bölmeyi ve de
mokratik, lâik Cumhuriyetimize kasdetmeyi he-
dief alan ve faaliyetlerimi bu yemde geliştiren 
diğer zararlı uçların birisi de aşın sağ cere
yandır. Lâükliik ilkesine ve demokratik Cum
huriyet rejimine karşı Devletim hukuk düzeni
ni din kuralarına dayandırmak ve Devletimi
zin sosyal, ekonomik gelişmesini dinî ve bâtıl 
Ortaçağ zihniyetiyle idare edecek bir Devlet 
kurmak kuruntusu ve (iştiyakı içerisinde olan
lar bu cephede toplanmaktadır. Bu grupla da 
gerekli mücadeleye girişmiş ve tedbirlerini al
mış bulunuyoruz. 

Hükümetimiz, mereden gelirse gelsin, her 
türlü ümmetçi ve diğer Cumhuriyet ve lâik 
ilkellere aykırı ve millî bütünlüğümüz aleyhin
deki loereyanlara karşı Türk Miletini, Türk 
Vatanını ve Lâik Cumhuriyetimizi korumak 
azmindedir. Gizi seminerlerle ve islâm doktri
ni hazırlığı içine girişmiş olan bu Ortaçağ Üm
metçilerinin sinsi faaliyetleri de henüz durmuş 
değildir. Her ne kadar yurdun, çeşitli yerlerin
de yapılan baskınlar ve bunların sonucu olan 
tutuklamalar sebebiyle faaliyetlere araverillme-
si yoluma gidildiği anlaşılmakta ise de, son 
iki ay içinde 19 gericilik olayına el konulmuş 
bulunmaktadır. Bunlardan bir iki örnek sun
mak isterim : 

1. 26 . 6 . 1071 günü Bursa ili merkezin
de bâzı evlere yapılan baskunlar sonunda, top
lantı halimde Nur âyini yapan 30 kişi ve Nur
culuğa ait çok sayıda yayın ele geçirilmiş, sa-
nıiklardam 26 kişi tutuklanmış bulunmaktadır. 

2. Keza, 5 . 7 - 1971 günü İsparta il mer
kezimde bir evde Nurvâyini yapan 14 kişi suç
üstü yakalanmış ve sevk edildikleri mahkemede 
tutuklanmışlarıdır. 

Türlü desiselerle temiz vatandaşlarımızı al
datarak yurt sathına yayılma çabasında olan 
her iki ucun hedefi, demokratik ve lâik Türki
ye Cumhuriyetini yıkmaktır. Bu cihet artık 
açıkça ortaya ıçılkmıştır. 

Devletin varlığını ve millî bütünlüğümüzü 
ortadan kaldırmaya matuf diğer bir cereyana 
da değinmek isterim : 

Anayasamızın, Türk Devletinin ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bir bütün teşkil ettiği hu
susundaki kesin hükmüne rağmen, birtakım 
sapık ve hainlerin Devletimizi ve milletimizi 
bölme yolundaki faaliyetleri Yüksek Heyetini
zin malûnılanldır. Bölücülük gayretlerinin yet
kili makamlarca alıman tedbirlerle sindirilmiş 
olmasına ve militanlarından bir kısmının yurt 
dışında malûm bir merkeze sığınmalarıma rağ
men son iki ay .içinde el konulmuş bulunam olay 
ve ele geçirilmiş birçok belgeler, bu konuda da 
hassasiyetimizi devam ettirmemizi gerekli kıl
maktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinim sayım üre
leri; 

Yüce Parlâmentoca da bilinmekte olan v© 
yukarda kısaca özetlemeye çalıştığım, Vatan 
ve Cumhuriyetimize karşı yöneltilmiş ve eylem
lere tevessül edilmiş aşırı ve memleket ve millî 
bütünlüğümüz aleyhindeki hareketler, üç ay
lık Sıkıyönetim devresinde geniş ölçüde yok-
edilmiş, gizli belgeleri ve varmak istedikleri 
gayeler ortaya çıkarılmış, vuzuha kavuşturul
muştur. Ancak, yürütülen faaliyetler yurt 
içinde ve yurt dışımda devam ettirilmeye çafo-
şılmaktadır. Bunlarım eylemlerimi devam ettir
mek niyet ve çabasında oldukları kesin belirti 
ve belgeleriyle ortadadır. 

Bumun yanında, Sıkıyönetimce el konulan 
bâzı olaylarım azılı elebaşılarından! bir kısmı he
nüz yakalanmamışitır. Bir kısmı suç dosyaları 
ikmal edilerek, Sıkıyönetim mahkemelerine in
tikal ettirilebiJmiş değildir. Millî bütünlüğümü
ze ve vatanımıza karşı girişilmiş geniş çapta
ki eyercilerin üç ay gibi kısa bir zamanda ber
taraf edilmesinin mümkün olmadığımı cereyan 
eden ve etmekte devam eden olaylar açıkça 
göstermektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayım üyet-
feri; 

Sıkıyönetimim ilânımı gerektiren sebeplerim 
henüz ortadan (kalkmadığı kesim inancını taşı
maktayız. Bu nedenlerle, Hükümetimizin Sı
kıyönetimin evvelce ilâm edilen 11 ilde iki ay 
daha uzatılması teklifini tasvip buyuracağınız 
ümidiyle huzurunuzdan saygı ile ayrılıyorum. 
(C. H. P. sıralarındam alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi, söz alan sayım grup söz
cülerini ve ışahısları adına söz alam sayım üye
lerim isimlerini takdim ediyorum : 
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Bemıokraltdk Parti Grupu adına Sayın Ziya 
Termen, 

Millî Güven Partisi Grupu aJdına Sayın Tur
han Feyzioğlu, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Necdet Uğur, 

Millî Birlik Grupu adına Sayın Ahmet Yıl
dız. 

Adalet Partisi Grupu aJdına Sayın Orhan 
Dengiz mz istemişlerdir. 

Şahısları adıma; Sayın Tayfur Sökmen, Sa
yın Hidayet İpek, Sayın Celâl Kargılı, Sayın 
İsmail Hakkı Şengüler ısöz istemişlerdir. 

Söz sırası, Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Ziya Ternuen'imıdir. Sayın Termem, [buyu
runuz efendim. (D. P. sıralarından alkışlar) 

D. P. GRUPU ADINA ZİYA TERMEN (O. 
Senatosu Çanakkale Üyesi) — Sayın Başkan, 
Büyük Meclisimizin değerli üyeleri; 

'Sayın Erim Hükümeti, emniyet ikliminde 
yol alması şart olan ve çeşitli yönlerde köklü 
ıslahata muhtaç yaşıyan devlet fikrinden hare
ket ederek, bugün üçüncü defa iki aylık yeni 
bir süreyi kapsıyan Sıkıyönetim dileği ile Yüce 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyor. 

Sıkıyönetim gidişatının, geçirdiğimiz şu dört 
aylık sürede Hükümetçe erişilmek istenen siya
si ve hukukî takip ve gereklere henüz şekil ve 
ikmal tâyin edememiş bulunması hali sayın Hü
kümetin temadi kaydeden mehil talebi zorunlu-
ğunu haklı kılmakta ve Yüce Meclisiniz de klâ
sik parlâmento temayüllerinden gelen sebepler
le rağbet atfetmediği bir idare tarzına, yeniden 
ve bir kere daha oy rızası hediye etmeye mec
bur kalmaktadır. 

Takdir buyurulacaktır ki, Devlet hayatında 
aslolan, kişi ve Devlet karşılıklı ilişkilerindeki 
muvazenedir. Sosyal kontrato teşkil eden Ana
yasalar, Sıkıyönetim idaresini fert aleyhine te
celli kaydedebilecek tek taraflı bir tahakküm 
unsuru ka^ul etmekte ve bu halin ilânını ancak 
Devlet fikrinin tehlikeye düşmesi haline bağlı
yarak terviç edebilmektedirler. 

!Biz şu tarihte, ülkemizin mâruz bulunduğu 
şartlarda iş başındaki Hükümeti ve emrindeki 
askerî gücü, yüce ve muazzez olan Devletin 
kurtuluşu uğrunda kuvvetli ve görevde gör
mek istiyoruz; ferdin iki aylık bir yeni sürede 

yasa haklarından nisbeten mahrum bir düzeye 
intikaline, kalbi rıza sunuyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; 
(Sıkıyönetim idaresinin soğuk niteliği, yüce, 

ulvî ve şeriksiz devlet fikrinin kendisini koru
makla mükellef kuvvete telkin ettiği üslûp ve 
yetkiden gelmektedir. Çünkü, millet ve toplum 
hayatı için en ideal müessese, var olmanın sem
bol ve müntehasını teşkil eden devlettir. Üzü
lerek ve süratle belirtilmelidir ki, son Anadolu 
hükümranlığını temin ve tesis eden 800 yıllık 
Türk Devleti, bilhassa son yıllarda millet ve ya
salar hukukunu kaale almıyan, haksız, muhte
ris ve şerefsiz pek çok tasallutlara pervasızca 
hedef yapılmak istenmiş, örselenmiştir. 

Haşin tabiatlı Sıkıyönetim idarelerine fert 
hürriyetini yaralıyabilecek imkânları tanıyan 
parlâmentolar, muztar kalınmadıkça olumlu mü
saadeye yönelmemektedirler. 1971 Türkiye'sinin 
siyasi tansiyonu, mazarrat mihraklarının sustu
rulması uğrunda Sıkıyönetimli bir idarenin za
ruretini ortaya koymuştur ve Yüce Heyetinizi 
terkip eyliyen bilcümle siyasi parti grupları, bu 
idare tarzının bir müddet daha devamında mil
lî faydalar mütalâa etmektedir. 

Demokratik Parti Grupu olarak bizler, mu
halefet grupu nam ve mânamıza rağmen bu tek
lifi bir defa daha destekliyor, Devletin ve ül
kenin sükûn ve huzura kavuşması uğrundaki gö
rüş ve teklife iştirak kaydetmek istiyoruz. 

Çok değerli arkadaşlarım; 

Teselsül sunan Sıkıyönetim talebinin gerek 
ve uygulanmalariyle, bu idare tarzına ihtiyaç 
hisseden Sayın Hükümetin genel gidişatı üze
rindeki derin ve uzun tahlillerimize girmeden 
önce, ülkenin temel sorunları ve saplandığı muğ
lâk yörünge üzerinde bâzı mütalâalar arz ve 
izah etmek mecburiyetimiz vardır. 

12 Mart muhtırasını, batırılmaya hedef tali
msin Devlete erken teşhis Ikoyan ve şayet geç 
kalınmış oılsa idi kudretinden pek çolk şeyler 
kaybetmesi mukadder bulunan fair müdahale 
olarak mütalâa etmek gerekmektedir. Bu ha
kikati, hattâ millet olanak ancak yakın geç
mişte öğrenmiş bulunuyoruz. 

Muhtıradaki şekil ve muhteva özelliği, iıl|k 
ağızda formel meşruiyetten dahi yolusun laskerî 
ekip seslenişi olarak şiddetle yardırganmış; fa
kat bu seslenişin Devletin kurtarılması amıacı-
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Dia dayalı bir (kükreme, bıçağın kemıiğe dayan
dığını haykıran bir ikaz olduğu nıedıen sonra 
anlaşılmıştır. İktidardan uzaklaşan A. P. zi-
npmdarlarının tehlikedeki Devlet hakikatıııa 
iltihıaMarı, ülkeye takip, tecziye ve ıslahat im
kânları hıediye etmiş, Devlet meselelerini sükû
netle taMbetmenin imkânlarııııa eğilme fırsatını 
bulmuştur. Bu sebepledir ki, büyük Devleüm'i-
zi ve onun eşliğinde yol lalaoak rejimimizi ten
din etmekte yaşayan çelimsiz iştaha, 12 Mart 
alarmı ile ülkeye yeni ve ciddî hizmet ısağlı-
yan perspektif de sı4sturulmuştur. 

Ancak esefle belirtilmelidir ki, dört aylıjk 
Sıkıyönetim uygulama ve takiplerinin memleke
te ihtar ve takdim ettiği espri, soğuyan namlu
dan gelen sebeplerle bugün yeniden can ve ce
saret kazanmış olarak, mazbut Devlet ve muha
fazakâr Anayasa anlayışının (karşısına çıkma 
cesaretine erişmiştir. İdeal seviyeli ve muva
zeneli bir Anayasa olduğu iddia o taan ve di
lenilerek savunulan 1961 Anayasafcı on yıllık 
siyasi hayatımıza getirdiği iğtişaş düzenli ve ge
nel hasılasına nağmen, hâlâ baştacı yapılıruak 
istenmekte ve değiştirilmemesi uğrumda müca
dele verileceği ilân olunarak, mâisum demok
ratik Devlet ve düzenin gayeleri tabak(kuku-
na kadar, hasım cephe olarak ele alınacağının 
takdiminde yaşamaktadırlar. Görülüyor ki, 
ibret ve hayretle yeniden tesbite götürülmelidir 
M, ülkeyi İkanlı ve bulanık düzen keşmekeşin
den kurtararak, müstakar ve pramidal bir 
idare sistemine eriştirme gayretine rağbet ba
ğışlamayan bencil ve fııteatçı grup, meselelerine 
hâlâ zebun, elyevm ayakta ve ülke huzuruna 
hizmet ve mahviyyet katmamaya kararlı, jka-
ranlık mihraklar ve şahsiyetler olarak ortada
dırlar. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım; 

Her coğrafyada her millet engin hürriyet 
mücadelesi vermiş, ya da hâlâ vermektedir. 
Beşer ruhu, hürriyetler eşliğinde mutludur. Re
jimler ise, hürriyeti ve mutluluğu ayrı pren
sip izahlarına bağlıyarak tarife yönelirler. Hür
riyeti ekonomik hürriyet olarak benimseyen 
dünya görüşü ile hürriyeti doğa kanunlarındaki 
esaslara eş, liberal ve İnsan Hakları Beyanna
mesindeki aslî prensiplere eşit değerlendirien gö
rüş aracındaki fark incelenmelidir. 

Türkiye, genel kültürde çolk hafif şöhretle
rin esirliğinde ele geçirilmiş elverişli unvanla
rın yordamında, iktisadi hürriyeti öngören ge
ri ve karanlık bir uygulama düzeninıe sürük
lenmek istenmektedir ki; 12 Mart ihtarnamesi 
Atatürkçü tek görüşün şartını haykırırken, gö
rev deruhte edecek yeni Hükümete iradesini de 
belertmiştir. Mazbut ve mahfuz bir Devlet, 
Atatürk ilkelerine sadık uygulamalar, asker oih-
tarcıların tek ve kâfi dilekleri olmuştur. Ana
yasanın. (kesinlikle değiştirülmemesine şarkı söy-
liyenler, on yıllık elverişsiz ve vahşi tezahürle
rin muhasebesinden kaçarak, ülkeyi bugün ne
reye çekmıek, ya da hangi ortamda tutmak iste
diklerinin kimse farjkmda değil zannetmektedir
ler. 

Bu hususta son teşhis oüarak şu özel endişe
yi açıklığa kavuşturmak zorunluğu vardır : 

İtalya'da Nennd uygulamalarında da görül
düğü üzere, iktidar olmayı bir türlü başaramı-
yan sol partiler, iktidarları esir ve tedirgin 
yaşatabilmenin tek çaresini üniversite, basın, 
yü'ksek mahkemeler ve sendikalar idarelerini 
hami tutum ve görevlerle dost plâna çekmeli ve 
Parlâmentodaki gayrikâfi baskı gücünü kuvvet-
lendermeye yönelmelidirler. Bu müesselerdeM 
müessir güç, Parlâmento ekseriyetini arzu 
edildiği her an yok etmeye yeteridir. 

Bu sözde, Türk siyasi hayatını yirmi yıldan 
beri kahırlar içinde inleten bir sonucu görme
li t k gayri mümkündür. 

Aziz senatör ve milletvekilleri; 

Sayın Erim Hükümetini, çok ciddî kanun 
ve nizam ihtiyaçlarının şaha kalktığı kritik 
bir devre görevlisi olarak tesbit ediyoruz. Or
dudan almakta olduğu fikir hamulesi ile Par
lâmentoya kabul ettirmesi zorunlu sonuçlar 
arasında, telifi çok zor, hattâ Parlâmento yel-
pazesindeki siyasi büyük partilerin program 
esaslarına tümden aykırı bariz unsurlar vardır 
ve bu Sayın Nihat Erim Hükümeti için bir şans
sızlık gidişatıdır. 

Bu fikir ve prensip muhalefetinin, tarafla
rın bir fikir katılığına girerek, Devlete ve mil
lete öfke ve hisse dayalı şekilde yeni ve büyük 
zararlar yüklemeksizin hal yoluna sokulmasın
da fayda düşünülmelidir. İlân görmüş parti 
programlarının prensip fedakârlıklarına gire-
miyeceği arzu merkezlerince hesaba alınmalı; 
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ıslahat, karşılıklı müesseseleri rencide etmi-
yecek bir vasat yaratılarak sağlanmalıdır. De
mokratik perspektife uygun düşmiyecek ıslahat 
özentilerinden herkes ve her müessese sureti ka-
tiyede çekinmeli, kılıçlar kından çıkarılmamalı
dır. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Çünkü 
ülke perişan,, millet kan ağlar şartlardadır. 

İnsanoğlu yüzlerce asır boyunca yaşadığı 
topluma emniyet, huzur, adalet ve ilerleyiş ve 
bilhassa kuvvet getirmesi dileği ile Devlete koş
muş, ideal Devlet için savaşmıştır. Tarih, ya
bancı milliyetlerle girişilen dış harblerden çok, 
insanlığın iç harblerle eridiğine şahitlik etmek
tedirler. Bu iç çekişmelerindeki öz niza hangi 
inanç, hangi anafikirlerden gelmiştir? Karde
şi kardeşe öldürten saik, hangi menşelerden 
kopmuştur? işte bu noktada derhal belirtilme
lidir ki, hep ve daima daha iyi bir nizam, daha 
iyi ve âdil bir Devlet, daima meşruiyet ve ölçü
lü kanunlarla yeter vergi ortaya koyabilme 
ideali aynı toplumda yer alan insanları karşı 
karşıya getirmiş, kütleler ayrı fikir saflarına 
bölünerek eski - yeni, doğru - yanlış, güzel - çir
kin savaşlarını yaratmışlardır. 

Bu beyanlarımızla,, 1951 siyaset yılından bu 
tarafa Türk toplumunun iki ayrı fikir kampı 
hayatı yaşadığına ve mevcut iktidarlarla, bu 
iktidarlara destek olma zorunluğunu tâyin ve 
hissetmekte olan müesseselerin adalet duy
gusundan asla ve artık ayrılmamaları gereği
ne işaret etmek istediğimizi, arz ve ifade edi
yoruz. 

Ülke, siyasi sedimanterlerin ağırlaşması se
bebi ile dikkatli bir idareye muhtaç manzara
dadır. Kâkim kuvvetler kendi dağarcıklarmda-
ki fikir ve tasavvurları değil, aziz millet çoğun
luğunun tahassürle beklemekte olduğu felse
feye yanaştırılmalıdır. (A. P. ve D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Tarafsız, âdil ve hakkaniyetten aynlmıya-
rak ve Devlete sistem biçmenin tüm yetkisinin 
ancak ve ancak Büyük Millet Meclisinde oldu
ğuna inanarak hareket mecburiyeti vardır. Çün-

. kü aksi yol hukukun kuvvetini değil, kuvvetin 
hukukunu ortaya koyacaktır ve Devlet demok
ratik tefekkürde barınamıyacaktır, batacaktır. 

Döğerli arkadaşlarım; 
Çeyrek saatten beri arz ve izaha çalıştığım 

konular, aktüel politika tablomuzun yan; fa

kat ancak bir kısmını çevreliyen ve daha çok 
fert ve Devlet, Parlâmento ve Hükümet , Par
lâmento ve ordu ilişkilerini eleştiren klâsik 
mütearifeleri kısa izahlara bağlamıştır. Bu ko
nuların müzakere edilmeye başlanan Sıkıyöne
tim temdidi dileği ile ilgili sıcak rabıtası aşi
kârdır. 

Bugünkü müzakerelerde asli yön, geçmişin 
tenkidi eşliğinde geleceğin tanzim ve değerlen
dirilmesine yönelmek teşkil eder. iki aylık yeni 
bir müddet istiyen Hükümet, mucip sebep izaha
tında talebine medar olacak sebep ve unsurla
rı Yüce Heyetinize sıra ile arz etmiş,, kararı 
iradelerinize havale eylemiştir. 

Demokratik Partinin sözcüsü sıfatımla ve 
bu talep vesilesiyle, çok önemli addettiğimiz 
uyarıcı bâzı hususları huzurlarınızda takdime 
alacağım. Muhalefet partisi kişiliğimiz, iş ba
şındaki Hükümet gidişatını haklı ve objektif 
tenkidler vesilesiyle tahlil, zabıtlar yardımı ile 
de yarının tarihçisine intikal ettirmeyi gerektir
mektedir. Yer yer vücut bulacak olan normal 
tenkidlerimizde yine de yapıcı parlömanter üs-
lûpdan ayrılmıyacağıraııza güven beslenmeli, 
ikazlarımızın Sayın Hükümeti daha müsait bir 
idareye yöneltmek dileğinden öteye geçmek is-
temiyen mahiyeti peşinen arz olunmalıdır. 

Aziz senatör ve milletvekilleri; 
Parlâmento itimadını istihsal ettiğinden bu

güne kadar icra görevini askerî otorite refaka
tinde yürütmeyi zaruri gören Sayın Hükümet, 
geçirdiğimiz dört aylık sürede huzur ve cezai 
takibat alanlarında başarı ortaya koymuştur. 

iSayın Başbakanın, Devletin musallat ve mü-
tearız kuvvetlerden kurtarılıp arınmasına dö
nük görevlerdeki karar ve uygulamalarını, böl
geler Sıkıyönetim başarılı komutanlarının gün
lük tebliğlerinde de teyit bulduğu üzere hakika
ten tasvibediyoruz, takdire bağlıyoruz. Ancak 
ne var ki, Devleti ele geçirmeyi hedef alan ör
gütlerin mevcudiyet ve gizli kuvvetli teşkilât
larından bahseden Sayın Hükümetin, bugüne ka-
darki yüklü takibat sonunda kamu oyunun dün
kü sokak hareketlerinde adı geçenlerden gayri, 
üniversite kadrolarında yuvalanan genç militan
lardan ötede, müstakbel Devleti temsil ve yö
netim gücünde hiçbir şahıs ve grup ortaya ko
yamamış bulunduğuna dikkatlerimizi çevirme
miz lâzımdır. (A. P. ve D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri,, alkışlar) 
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Büyük Devletin ele geçirilmek raddelerin
de yaşadığını ilân etmesi sonunda, dünya ve ka
mu oyuna ancak yaşları 20 - 30 arasında 150 ka
dar çıkarabilmiş; bu genç grupları yöneten, 
bu genç kadroları fiilî eylemlere sevk ve azmet
tiren hakikî ve nüve kadro millete ve adalete 
henüz teslim olunamamıştır. A. P. ve D. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar. 

Kamu oyu, dişe dokunmıyan ve sekizyüs yıl
lık büyük Devletin liderliğine özenmesini ma
kûl mütalâaya bağlıyamadığı "bir Deniz Gezmiş
ten ötede, iş başındaki Saym. Hükümetin ortaya 
bir grup koyamaması olayını dikkat ve itina ile 
izlemekte; önce tevkif ve sonra salıverilen bir
takım şöhretlerle, halen tevkif olunmamış ve 
unvan zırhına bürünerek siyaset piyasalarında 
at oynatmakta bulunan sair ilgili eşhasın tev
kife götürülemiyeceği inancı içinde bu Hükü
metin işin içinden nasıl çıkacağına merakla se
yirci kalan, bekleyici hayatı yaşamaktadır. (D. 
P. sıralarından, »Bravo« sesleri) 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri Mil
letvekili) — Bilgin varsa Hükümete yardımcı 
ol.. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Benim göre
vim değil. Ben fail istiyorum. Devleti mutla
ka ele geçirecek adamı ve ekibi istiyorum. (A. 
P. ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Termen, Sayın AvşargiL 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Bu işareti
mizle, askerle Hükümet arasındaki telâkki fa
sılasına değinmek istemekteyiz. 

Örfi idareler, Devleti ve rejimi tehdit ve 
tazyik eden bilcümle güçlere birden ve kudret
le çullandığı ve görev anlayışını su katılmadık 
bir üslûpla ifaya koştuğu halde, Ankara, şefaat 
mekanizmasının işlemekte olduğu bir görünüşe 
girmiş, (A. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar) umumi efkârın elebaşılar ola
rak tanıdığı şöhretlerin kısa alıkonulmalarını 
mütaakıp salıverilmelerinde, Hükümet ve parti 
başkanlarından bâzılarının açık çabalarına maa
lesef şahidolmuştur. (A. P. ve D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Termen, konuşmanın ya
zılıdır 20 dakika dolmuştur. İçtüzüğün 88 nci 
maddesi gereğince, yazılı konuşmanın bitimine 
kadar Umumi Heyetin tasvibini alacağım. 

Yazılı konuşmanın bitimine kadar konuşma
nın devamı hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurunuz efendim. 

ZİYA TERMEN (Devamla) -^ Yüce Heyeti
nizi saygı ile selâmlarım, teşekkür ederim. 

Bu beyanımız, mutlak ezmeyi temenni eden 
bir uygulama dileği halinde mütalâaya alınma
malıdır. Bu noktadaki görüşümüz, Devlete ve 
rejime müteveccih suçlarda, suçların eşit üslûp
lara hedef alınmaları ve bilhassa Sayın Hükü
metin yannki sivil dönemde kendisinin, ya da 
gelecek olan iktidarın tekraren başına belâ 
olabilecek şahısları dikkatten kaçırmasmdaki 
hataya dikkatleri çekmekten ibarettir, hasbî
dir. 

Uygulama üslubu ile ilgili ikinci bir şikâ
yet konumuz daha vardır:. 

Muhtıra gereklerinde sağlam bir Anayasa, 
mazbut ve muhkem bir Devlet özliyen ordu, son 
dört aylık Hükümet uygulamalarında önemli 
mevkilere yapılan ve halen yapılmakta olan tâ
yinlerin hüvesindeki esrara, kanımızca hayret
le seyircidir. Sol tandansiyelerin; cemiyeti yı
kıcı soldan mutlak kurtarmak fikir ve işareti 
önünde nasıl olup da ülkenin hem de ekonomik 
ve stratejik kilit noktalarına pertavsızla seçile 
seçile getirilmelerindeki esrarı, (A. P. ve D. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) ayrı bir 
şekil vo vesilede muhakkak ele almamız lâzım
dır. Büyük iyi niyetlerle işini yürütmekte olan 
Sayın Nihat Erim'in özel emrivakiler halinde, 
tasdikine sunulan bu tertiplere dikkat ve itina 
lütfetmeleri gerekmektedir ve bu konu Sayın 
Nihat Erim'in şahsi tarihî ile orantılı himmet 
ve tasfiyesine muhtaç önemli kertelere gelip 
dayanmıştır. 

Aziz arkadaşlarım; 

Sıkıyönetim talebi vesilesiyle bu istikâmet
te irade koyacak olan bizlerin, Sıkıyönetim eş
liğinde yol alacak genel idare, ekonomi, hukuk 
ve sosyal meseleler üzerinde de fikir yürüt
memiz ve tenkidler sunmamız haktır. 

Siyasi gidişatın bozduğu, siyasi etkenlerin 
yarattığı korkunç bir pahalılık âfeti memle
keti ezmekte ve kemirmektedir. 

Hükümetler mâruz kaldıkları müşkülâtı dai
ma bir önceki hükümetlere tevcih etmenin klâ
sik üslûbunda yaşarlar. Hükümetler, ken&ileri-
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nin işbaşına gelmeleri anında program olarak 
müstakbel icraatlarındaki takdimlerden pren
sip izah ve ilânlarındaki asli yanlışlıklardan ha
reket ederek, zuhur eden müşkülâtta biraz da 
kendi payları bulunduğu hakikatine eğilmezler, 
eğilmek istemezler. 

Sayın Maliye Bakanının televizyonda yap
tığı talihsiz konuşma,, memleket ekonomisini o 
tarihten itibaren teslim alman malî seviyenin 
iki defa altına düşüren bir Türkiye yarattığına 
bizleri getirmeli, inandırmayıdır. Enflâsyona 
doğru yol almakta olan bir malî takatin içinde 
bulunduğunu ilân ve ilâ eyliyen tek Maliye Ba
kanı arz üzerinde görülmemiştir, işitilmemiştir. 

Bu vahîm beyanın para kıymetine müessir 
niteliği, Devlet parasının dış kıymetinde yara
tacağı tenezzül ve iç sirkülasyonu tereddüt ve 
gayrimenkul mubayaası ve hiç değilse ticari 
ataklara sevkeden tesirleriyle örselenen bir dü
zene getirebileceği, bu Hükümet mesulü sayın 
arkadaşımız tarafından belki de televizyonun 
ışık emrivakilerinden gelen sebeplerle hesaba 
alınmamıştır. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

Sayın Karaosmanoğlu'nun konuşmasiyle baş-
lıyan müflis Devlet ilânı, bu kere Sayın Başba
kanın radyodaki konuşmasiyle devam kaydet
miştir. Bir enflâsyon.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara Milletveki
li) — Yalan mı yani. Gerçeği söyledi.. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, Sayın Özden-
oğlu.. Sayın Şinasi Özdenoğlu, size hitabediyo-
rum; lütfen Başkanı dinleyin.. 

Siz de cevap vermeyiniz efendim. 

ZtYlA TERMEN (Devamla) — Ben cevap 
vermem efendini. 

iSayın Şinasi Bey haklıdır, çünkü ben bu
num ©evaibını veriyorum, bekliyelim. 

iSayın Karaosmanoğlu'nun konuşmasiyle baş-
lıyan müflis Devlet ilânı, bu kere Sayın Baş-
Ibakanın radyodaki konuşma/siyle devam kay
detmiştir. Bir enflâsyon ihtimalini müjdeliyen 
ve musibet hiıçlbir iş gtörülemezse, «Ne yapalım 
ki, neyi ne mikltar aldık ki» izahına dayatılmak 
istenen bu izah Itarzında, bir savunma hazırlığı 
endişesinden ötede Devlet malî itibarı, Devlet 
malî esrarı ve Türk para ve kredi dünyasının 
öldürülmesi yönlerinde büyük tahribat vücut 
bulmuştur. Bir müzayakanın takdimindeki Dev

let üslubu - geldik Sayın Nihat Beyin usu
lüne - (bu ve böyle kadersiz beyanlar olmamak 
iktiza eder. 

Ayrılmış bir iktidarın tesbite götürülen ik
tisadi ve malî başarısızlığım umumî efkâra du
yurabilmek iştiyakı, bu görüşün "öteki yönde 
yaratacağı engin mazarratla kıyaslanmamış, 
Türk Hazine ve menfaatleri tarifsiz madde ve 
kanaat kayıplarına uğratılmıştır. Bu tutum ve 
davranıştaki açık sorumluluk, Devlet adamı 
olarak intihap gören, hariçten seçilmiş aziz ar
kadaşlarımızın şahsi tecrülbesiızliklerinden de 
gelmiştir. Telâfisi zordur, kırılması bir fağfur 
kadar önem ifade eden para ve tahribi yıllar 
boyu tamir gerektirecek olan Türk malî gücü 
yeni bir sabır devresine bu suretle sevkolun-
muştur. 

Değerli arkadaşlarım, 

İSayın Hükümetin rağbet atfetmekte bulun
duğu vergi salmaları, bugünkü Türkiye Devlet 
gidişatının fgenişliğe yönelmesi ve nüfus artışı 
ile orantılı şekilde artma kaydeden hizmet sil
sileleri yardım ve yordamında artık dokunul
maz bir limit seviyeye gelip, dayanmıştır. Sa
yın Erim Hükümeti, bir ıslahat niteliği taşıyan 
Hükümetine, başarılı bir hâtıra teşkil etmek 
üzere bir ide «Ekonomik savaş Hükümeti» nite
liğini kazandırmaya gayret harcamalıldır. Ülke
nin vergi salmaları yoluyla ilânaihaye idare 
edilemiyeoeği hakikati benimsenmeli, mevcut ve 
meknuz lel atılmamış büyük millî potansiyel 
kurtarıcı muhayyele, yaratıcı muhayyele ve 
ticaret kurallarına, dünya ticaret esprisi esas
larına vâkıf kadrolarca harekete geçirilmelidir. 
Ters ve kasıtlı İsrar ve tesirlerin esirliğinde 
büyük ve zengin ülkenin yeraltı servetleri, tu
rizm reel imkânları, et, süt, meyve, balık, el sa
natları ve tsair yüzlerce konu, bu çağın Türki
ye'sine Başbakan seçilen evlâtlarınca hatır ve 
tavsiye kabineleri kurulmak suretiyle değil; 
İş başına getirilen insanlarda iş (başarma, tica
ret ve geniş organizasyon ve proje yetenekle
riyle yüklü bir kalbine anlayışında aydınlığa 
ve sonuca hedef kılınmalı, muzır frenlemeler
den, kasıt yüklü baraj tedbirlerinin esirliğinden 
Türk ekonomisi süratle kurtarılmalıdır. Sadece 
turizm ve madencilik sektörlerinde Baade ve 
Prof. Ftizeke (tarafından verilen raporlar da, ko
nu aşikârdır. 1963 yılında ispanya'ya verilen 
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projenin aynını Türkiye'ye veren Baade - çok 
Sayın Ali îhsan Göğüs Arkadaşımı işhat ede
rim, o tarihte vekildi - Türkiye'nin 1964 te 
bu plânı uygulaması halinde, 1987 den itibaren 
yılda 420 milyon dolardan başlamak üzere 1,5 
milyara kadar senevi hâsıla kaydedecek bir tu
rizm potansiyeline mâlik bulunduğuna dair ra
por vermiş bulunmasına rağmen, Sayın Ali îh
san Göğüs, o tarihin çok Sayın Başbakanının 
[kapitülasyondan korkan zihniyetinden ötürü 
projenin. 

REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 
6 sene ne oldu? 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Benim izahı
mı lütfen dinleyiniz; fikir münakaşasına lüzum 
yok, hâdiseleri konuşturuyorum. 

Biz o tarihte bu programa girememişizdir. 
İspanya buna girmişitir, Barcelona^dan Cebeîita-
rık'a kadar uzattığı 624 Km. lik büyük bantta 
080 ağır tesis kurarak, senevi 1,5 milyar dolar 
para kazanır hale geldiğini ortaya koymuştur. 

REŞİT ÜLKER (istanbul Milletvekili) — 
iSiz nerdeydiniz 6 sene? 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Biz o tarih
te sokakta idik, ihtilâlden dolayı Meclise gele
memiştik. (Gürültüler). 

Aziz arkadaşlarım, polemiğe lüzum yok, is
tirham ediyorum; Sadece turizm ve madencilik 
sektörlerinin bu ülke Hazinesine senevi 25 mil
yar gelir sağlıyabilecek güç sunabileceği fik
rini, Sayın Başbakanımıza cesaret ve emniyetle 
arz ve emanet etmek istemekteyim. 

Türkiye'nin daha yüksek gelir hedeflerine 
erilşememesinde, başarı şalterlerinin harekete 
geçirilememesinde kahine üyeliği görevine eğil
mek kâfi gelebilecektir. 1919 mağlûp Almanya-
sını şaha kaldıran Funk, Klodİus ve Şaht üçlü
sünün ve 1939 - 1945 ikinci Cihan Harbi sonra
sındaki perişan Almanya'yı devleştiren Adena-
ver, Erlhard, Kizinger son ekibini konuya bir 
misal olarak hatırlatmak yerinde olacaktır. 
Düşünülmelidir ki, bu çağ ekonomileri, klâsik 
kural ve mütearifeleri reddeden.. 

iSALiM HAZERDAĞLI (0. Senatosu Elâzığ 
Üyesi) — örfi idareye gel, örfi idareye... (Gü
rültüler) . 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
'SALM HAZERDAĞLI (O. Senatosu Elâ

zığ Üyesi) — örfi İdareyi konuşsana. 

BAŞKAN — Sayın 'Hazerdağlı, Saym Ha-
zerdağlı.. 

SALİM HAZERUAĞLI (0. Senatosu Elâ
zığ üyesi) — Sadede gelsin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim onun takdiri bize 
ait. 

ZİYA TERMAN (Devamla) — Yaratıcı mu-
hayyeleye dayalı yeni bir Gusto refakatindedir.. 
(D. P. sıralarından «Uyuma da dinle, ne ko
nuştuğunu anlarsın») 

SALİM HAZERDAĞLI (C. Senatosu Elâzığ 
Üyesi) — Sadede gelsin. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Bu çağ eko
nomileri.. 

Sayın Hazerdağlı, bitiyor canım, saJbreyle. 
SALİM HAZERDAĞLI (O. Senatosu Elâzığ 

Üyesi) — Sadede gel. 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, size ihtar 

ettim. Efendim sadede gelmesini tenini sizin 
değil, benim vazifem. Oturunuz yerinize Sayın 
Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (C. Senatosu Elâzığ 
Üyesi) — Sayın Başkan, hatibi sadede davet 
etmek vazif enizdir. 

BAŞKAN — Benim vazifemdir; bana vazi
femi öğretmek, sizin vazifeniz değildir. Yeri
nize oturunuz efendim. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, örfi idarenin ekonomimize müessiri-
yet derecesi (aşikârdır. Askerî gusto hâkimdir, 
Türk ekonomisinin çarkları s'toptadır. Bu ko
nunun farkına Hazerdağlı arkadaşım lütfen var
malıdır. 

SALİM HAZERDAĞLI (0. SenaJtosu Elâzığ 
Üyesi) — Madenlerden bahsediyorsun, örfi ida
re ile ne alâkası var? 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, lütfen efen
dim, istirham ediyorum. Pek çok üye dinliyor. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Düşünülme
lidir ki; bu çağ ekonomileri klâsik kural ve mü-
tearifeleri reddeden, yaratıcı muhayyeleye da
yalı yeni bir gusto refakatindedir. Aya ga)tmeyi 
başaran Amerika Fon Bravn'u işjbaşına getir
miş olmanın isabetindedir. 

Aziz senatörler ve aziz milletvekilleri; 
Devlet hayatında güçlünün güçsüzü zora koş

ması tasavvur olunamaz. Devlet hayatında tek 
kuvvetli sadece ve ancak devlettir. Devlet ise, 
demokrasilerde menşei parlâmentoya dayalı 
halk iradesi ve eseridir. Halk iradesi işareitimiz-
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le, Devletin ve Devlet nam ve hesabına müesse
seler ve hattâ Hükümetin milletçe arzu edilen
lerden öteye geçmemesi, geçememesi prensibine 
değinmek ist emekteyiz. 

ffişjbaşındaki sayın Hükümet, yeni Anayasa 
tadilleri prensiplerinde mevzu hukukun bey
nelmilel demokratik anayasalar prensip ve nü
anslarının esas ve gereklerine sadık ve saygılı 
bir üslûp içindedir. Bu konuyu, bu tadillerin 
müzakeresi tarihinde ayrı ve yeni bir konu ha
linde elbet inceliyeceğiz. Ancak, örıfi idare refa
katinde müzakere ve ikmal kaydedecek olan 
Anayasa müzakereleri, bu tarihte sunulmuş 
olan taslak metninde yer alan bâzı kesimleri 
ile hararetli münakaşaları şimdiden vadeden 
yeni ve gayrimâkul cephelere de sahiptir. Askerî 
iştirakin, Sıkıyönetim rejiminin ayakta bulun
duğu tarihte, hür tartışmalara mulh'taç bir mâna 
ihtiyacında olan Anayasa müzakerelerinin, bu 
varlıklardan tamamen azade, bu varlıkları kül
liyen kaale almadan bir seyir ve sonuca erişe
bileceğine de samimî inanç besliyorum. 

ParlâmenJto ve Senato yan müesseselerden 
gelen haklı ve isabetli görüşleri değerlendirme 
görevi ile borçlu olduğu kadar, (istiklâl hissi ile 
de meşjbu yüce bir müessesedir. Yarınki Ana
yasa tedvininde, Sayın Başbakanın; «Bundan 
sonraki safhalar formaliteden ibarettir» şek
lindeki izahlarına uymıyan kesimde fikirler zu
hur ederse, bu sonuç Parlâmento takdir ve is
tiklâli çerçevesinde mütalâaya alınmalı; kuv
vetli müeseselerce Parlâmentoyu, tasvip, hediye 
ötmediği fikir ve prensipleri istikametinde iç 
zorlamalara aJslâ hedef yapmamalıdır. Eğer 
Devlete inanıyor ve onun bekasına ve daimili-
' grime, yükselanesijne hizmet ve ışık katmak isti
yorsak, Devletin karşılıklı ve hakiki müessese
leri olarak, temel yetki ve görevlere sarılı, hu
kuk saygısı ve tarih korkusu huzurunda yaşa
malıyız. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın son bö
lümüne gelmiş bulunuyorum. 

îlerliyen ve yükselen bir tarih ülkesinin 
çocuklarıyız, idaremize emanet olunan Devlet, 
yürürlükteki Anayasanın 'ortaya koyduğu ge
niş filelerinden sızan fikir ve şahıslarca zaman 
zaman tehlikelere sokulmuş, zaman zaman örse
lenmiş, hele gadrillere hedef alınmıştır. 

Bütçesinin üçlte birini Ordusuna, üçte birini 
memuruna ve üçte birini de yatırım harcama
larına sarf etmekte »olan, süratli kalkınma im
kânlarım bu suretle kaybeden, elverişsiz eko
nomik şartlar aleminin sahibiyiz. 

Ayakta olan Parlâmento, aziz ve büyük 
milletin, ne derece kasıtlı tutumu ve yayınla
ra hedef alınırsa alınsın yine de yegâne daya
nağı, yegâne iftihar kaynağıdır. 

Parlâmentonun ayakta kalmia'sı bahtiyarlı
ğında, 12 Mart Muhtırasına imza koyan ve bu 
muhtıranın bu şekli ile hakimiyet kurmasına 
destek olan diğer subayların feragat payları 
ikrar olunmalıdır. Fırsatı fırsat bilerek iktidar
ların alaşağı edildikleri bugünkü Şarkta, muh
tıra sahiplerinin ortaya koydukları bencillik
ten ve ihtirastan uzak üsluba milletçe hakika
ten şükran beslenmelidir. 

IMulhtıranm ortaya koyduğu şekli tahribat 
«IKol kırılır yen içinde» anlayışına bağlanmalı; 
ülkede huzur, ülkede mutluluk, ülkede refah 
hedeflerine elbirliği ile yönelinmelidir. 

Demokratik Parti olarak bizler yakın gele
ceğe güvenle bakmak istiyoruz. Ülkenin halli 
müşkül hiçbir meselesi bulunmadığı alanındaki 
kanılarımızda samimiyiz. Son günlerde dolaştı
rılan, Parlâmentonun yeni bir sistem ve etspriye 
hedef alınacağı fısıltısını ilân eden görüşleri, 
fazilet ve şerefle bağdaştıraibilecek düşünceler 
olarak görmüyoruz. 

Memleket açlıktan tokluğa, hurafeden reali
teye, toplu iğneyi ithal eden dünkü nitelikten 
sanayiye, unutulmuş dünkü köyden uyanık bu
günkü köylüye ulaşmış; müsbet ilim serpilmiş, 
küçük Devlet yapısından büyük Devlet potansi
yeline şu 20 senelik gayretlerle atlayaibilmiştir. 

Devletine karışı kusursuz görevleri veren 
halk, şu anda gelmiş geçmiş bütün hâdisele
rin üzerine sünger çekilerek kendisine iktisadi 
nefes alma imkânı hediye edecek olan hükümet
ler bekler haldedir. Sayın Erim Hükümetinin bu 
kertedeki sorumluluklar hacmi engindir. Mu
halefet partisi olarak kadromuz, millet ve rejim 
hayrına ele alınacak her konuya yardım kata
caktır. Demokratik sistem anlayışının özel ol-
mıyan Devlet tedbir ve tertiplerimin kâffesi, 
bizden daima destek bulacaktır. 

Asker ve sivil, kim olursak olalım, kudreti 
kendimizde vehmetmediğimiz, dağarcığımızda-
ki fikir ve tasavvurlan hâkim kılma uğrunda 
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masum Devle!ti ve nizamları zorlamaya yönel
mediğimiz sürece ülkenin mutluluğundan emin 
olmalıyız. Üç cephesi hasım felsefe ile sarılı 
ecdat yadigârı bu topraklarda daha kudretli 
Devletler yaşanabileceğimize yürekten inanma
lıyız. 

Beni dinleme nezaketlerinize teşekkürlerimi 
sunuyorum. Çok Sayın Hükümet Başkanına ve 
üyelerine başarı dileklerimi ve Yüce Heyetini
ze de engin saygılarımı arz etmek istiyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi grupu adı
na Sayın Turhan Feyzioğlu, buyurun efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZlOĞLU (Kayseri Milletvekili) — Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

11 ilde sıkıyönetimin uzatılması ile ilgili Hü
kümet teklifi hakkında Millî Güven Partisi 
Grupunun görüşlerini çok kısa olarak arz ede
ceğim. 

Sıkıyönetim, bugünkü müzakerelerde de Sa
yın İçişleri Bakanının ifade ettiği gibi ve daha 
önce belirttiğimiz gibi kesin bir ihtiyacın cevabı 
olmuştur. Sıkıyönetimin bugüne kadar şehir ve 
kır gerillâsını ortadan kaldırmak, şehir ve kır 
eşkiyasına karşı mücadele etmek, yıkıcı, bölücü 
«Anayasa dışı uçlara karşı mücadele etmek hu
susunda gösterdiği başarı, büyük milletimizin 
şükranına lâyıktır. 

Şehirlerimizde her gün bir patlamanın oldu
ğu Marks'cı, Lenin'ei çetecilerin Devleti hiçe 
sayar göründükleri günler geride kalmıştır; 
fakat görünürdeki bu sükûnetin bizi gerçek 
durum hakkında yanlış teşhislere götürmemesi 
önem taşır. Her gün yeni bir taktik kullanma
yı, şartlara göre taktik değiştirmeyi iyi bilen 
aşırı sol militanları henüz ortadan kalkmamış
lardır. Faaliyetlerini yeraltına indirmişler, daha 
sinsi bir örgütlenme ve sızma faaliyetine koyul
muşlardır. 

Bugünkü durtima doğru teşhis koymak ve 
yarını iyi görmek için şimdi bulunduğumuz 
noktaya nereden geldiğimizi hatırlatmak lâzım
dır. Biraz önce Sayın İçişleri Bakanı sıkıyöne
tim ilânı ile ilgili olayların bir özetini, bir bi
lançosunu sundular. izin verirseniz bendeniz de 
çok kısa olarak 12 Marttan önce T. B. M. M. 
inde JVEillî Güven Partisi Grupu adına yaptığı
mız bir konuşmada Türkiye'nin o gün içinde | 

bulunduğu şartları nasıl özetlediğimizi arz et
mek istiyorum. 12 Marttan önce demiştik k i : 

«Türkiye, kanun hâkimiyetinin sağlanama
dığı bir ülke manzarası arz etmektedir. Kanun
larımızın açıkça yasakladığı ve müeyyidelere 
bağladığı yıkıcı ve bölücü faaliyetler başıboş 
bir halde yürütülmektedir. Sokakta, üniversite 
ve yüksek okullarda,, fabrika ve işyerlerinde 
kanun hâkimiyeti yerine kaba kuvvet hâkimi
yetini kurmak istiyen huzur ve hürriyet düş
manları hareket halindedirler. Bunların bir 
kısmının yurt dışındaki fesat merkezleri ile ir
tibatları açıkça meydandadır. Bir taraftan Hü
kümetin tehlikeleri görmekte ve teşhis etmekte 
geç kalışı, tedbirsizliği ve gevşekliği; öte yan
dan bâzı çevrelerin şuursuz veya maksatlı des
teği yüzünden Türkiye'de komünizm propagan
dası, hattâ komünist bir zulüm idaresi kurmak 
istiyen fiilî hareketler gitgide yaygınlaşmakta
dır. Bir memlekette daha birkaç yıl önce ağır 
suç sayılan bâzı fiiller, aynı kanunlar yürürlük
te olduğu halde, günlük ve tabiî olaylar gibi 
görünmeye başlarsa, kanun hâkimiyetinin adım 
adım ortadan kalktığı ve cemiyetin anarşiye 
sürüklendiği açıkça anlaşılır. Bugün Türkiye'
deki durum budur.» demiştik ve devam etmiş
tik : «Anayasa (Türkiye Devleti, ülkesi ve mil
leti ile bölünmez bir bütündür) dediği halde, 
Türk Anayasasındaki (Millet) sözü yerine Sov
yet Rusya Anayasasındaki (halklar) sözünü 
kullanmak suretiyle milletimizi dilim dilim böl
meye çalışan bedbahtlar bu yıkıcı kışkırtmala
rını açıkça sürdürüp gitmektedirler. Bir taraf
tan Moskova'cı veya Pekin'ci bir dikta idaresi
nin Türkiye'de kuurlması için açıktan faaliyet 
gösterenler, öte yanda lâik devlet ilkesini hiçe 
sayan inançsız istismarcılar; bir tarafta komü
nist emperyalizmin emrindekiler, öte yanda 
Aramco Petrol Şirketinden ve benzerlerinden 
çöplenenler kanun dışı faaliyetlerini millî var
lığımızı tehdidedecek ölçülere vardırmışlardır. 
Ne yazık ki; bu tehlikelerden yalnız birini gö
rüp ötekine kısmen veya tamamen göz yummak
ta İsrar edenler vardır. Hâttâ, inanılmaz bir 
gafletle bu. faaliyetlerin bir kısmını himaye ve 
teşvikten bir türlü vazgeçemiyenler vardır. 
Millî Güven Partisi Grupu olarak şuna inanıyo
ruz ki; bu tehlikeli faaliyetlerden bir kısmını 
görüp diğerlerini görmezlikten gelmek, en hafif 
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tâbiri ile meselelerimize yarım ve yanlış teşhis 
koymak demektir. 

Yüksek öğretim kurumlarımız çalışma inti
zamını kaybetmiştir. Siyasi iktidara karşı özerk
liklerini korumakta büyük titizlik gösteren üni
versitelerimiz, kendi içlerinde bilim hürriyetini 
ve haysiyetini yok eden bir korku ve şiddet ha
vasının yerleşmesine ne yazık ki, engel olama
mışlardır. Boykotlar, işgaller, silâhlı çatışma
lar, dinamitli, otomatik tabancalı, bombalı sal
dırılar, sabotajlar, yer yer ayaklanma prova
larına yol açan sistemli kışkırtmalar, banka soy
gunlarına kadar varan şiddet hareketleri, ge
rilla savaşı hazırlıkları en haklı uyarmalara yıl
larca kulaklarını tıkamış olanları bale gaflet 
uykusundan uyandıracak ölçülere varmıştır. 
Fikir mabedi olması gereken öğretim kurumla
rımızın çatısı altında insanlık tarihinin en geri 
devirlerindeki şahsi intikam usulleri, Çin işken
celeri uygulanmaktadır. Atatürk'ü unutup Sta-
lin'ci veya Mao'cu bir rejini 'kurma hevesine 
kapılanlar, Mao'nun (Siyasi iktidar silâh 
namlusundan çıkar) sözüne dayanarak hür dü
zeni silâhlı ayaklanma ile yıkma hevesine düş
müşlerdir. Bunlara, muntazam orduya kargı 
dağlarda ve kırlarda gerilla savaşı yapmanın 
yolları ve şehir gerillasının mücadele usulleri 
öğretilmektedir. Kendilerini toplumsal dinami
tin fitilleri olarak ilân eden bu Marks'cı, Le-
nin'ci tethişçiileri sırf meşru savunma aınaciyle 
silahlanmaya mecbur kalan masum gençler diye 
vasıflandırmaktan hâlâ vazgeçmiyenler de emi
niz M, kısa zamanda ne kadar aklandıklarını an-
lıyacaklardır. Türkiye'nin bugünkü durumu 
yürekli ve inançlı bir tutumla düzeltilebilir» 

İşte arkadaşlar, 12 Marttan önce bu kürsüde 
çizmeye çalıştığımız tablo buydu, ortaya koy
maya çalıştığımız gerçekler buydu. Aradan ge
çen 'süre içinde sayın bakanlar, Sayın Başba
kanı, Devletin sorumlularını dinledik . Çizdiği
niz tablonun, olayların akışiyle, sıkıyönetim 
makamlarının meydana çıkardıkları kesin de
lillerle, Anayasa Mahkemesinin son kararlariyle 
baştan sona kadar teyit edildiğini görmekteyiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin saym üye
leri; bugün de devam eden sübversif faaliyetler 
kısmen taktik ve maske değiştirmişlerdir. Bir 
'kısım militanlar geçici bir bekleme devresine 
girerken, bir kısmı yer üstünden yer altına iner-
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ken, bâzı faaliyetler de ağırlık merkezlerini, bi
raz önce Sayın Bakanın belirttikleri gibi, yurt 
iğinden yurt dışına, özellikle büyük bir Türk 
işçi ve öğrenci kütlesinin bulunduğu Alman
ya'ya kaydırmışlardır. 

öte yandan, Sayın Başbakan yurt dışındaki 
kamplarda silâhlı çetecilik eğitimi gören yüz
lerce gencimizin bulunduğuna dair aldıkları bil
gileri birkaç gün önce radyo ve televizyonda 
milletimize açıkladılar. 

Sıkıyönetim mahkemelerinde devam eden ve 
yeniden açılacak olan dâvaların birçok gerçek
lerin daha iyi aydınlanmasına imkân vereceği 
inancındayız. 

Millî Güvenlik Kurulunun tavsiyesine uy
gun olarak Hükümetin getirdiği sıkıyönetimin 
İM ay daha uzatılnıasiyle ilgili teklifi yerinde 
gören Millî Güven Partisi T. B. M. M. Grupu, 
bu teklifi desteklemeye karar vermiştir. 

Millî Güven Partisi Grupu, sıkıyönetimin 
uzatılmasiylo ilgili bu müzakereler vesilesiyle 
çok önemli saydığı bir noktaya T. B. M. M. kür
süsünden parmak basılmasını da, kaçınılmaz bir 
millî vazife saymıştır. Şimdi bu vazifeyi yeri
ne getireceğim. 

T. B. M. M. inin sayın üyeleri; 12 Mart ha
reketi Marks'cı Lenin'ci, Mao'cu veya teokratik 
düzen taraftarı, millî bütünlüğü bozucu akım 
ve eylerin Türkiye için büyük tehlike halini 
aldığı bir ortamda vukubulmuştur. 12 Mart ha
reketi milletimizi bir uçurumun kenarından 
çevirmek amacına yönelmiştir. Sıkıyönetim ilâ
nından bu yana geçen üç ayın olaylarını ve ge
lişmelerini dikkatle değerlendirdikten sonra 
bugün ulaştığımız merhalede bir gerçeği açıkça 
söylemeye mecburuz: Miliyetçi ve Atatürk'çü 
bir temele dayanan 12 Mart hareketinin ve sı
kıyönetim makamlarının önlemeye çalıştığı teh
likeli sızmalar bu defa başka yollardan gerçek
leşir görünmektedir. Yıllardan beri millet önün
de, Devlet radyosunda ve bu kürsüde içyüzünü 
sayısız belge ve delillerle ortaya koymaya ça
lıştığımız Marksist, Leninist bir aşırı sol örgütü 
olan Türkiye işçi Partisi, Anayasa Mahkemesin
ce oy birliğiyle kapatılmıştır. Devletin ülke ve 
milletiyle bütünlüğünü parçalamaya çalıştığı 
için kapatılmıştır. 

Öte yandan T. î. P. yöneticileri hakkında 
yetkili sıkıyönetim makamlarınca Türk Ceza 
Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri uyarınca 
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takibata giri^ildiği de herkese© bilinmektedir. 
Konunun bu yönü üzerinde duracak değilim. 

T. î. P. in yıllardan beri süregelen Anayasa 
dışı tutum Ve millet bütünlüğünü bölümü faa
liyetleri, olayları dikkatle izHyen hiçbir milli
yetçinin gözünden kaçmamıştır. Hüviyeti Ana
yasa Mahkemesinin son karariyle bir defa da
ha tescil edilen bu partinin saflarına son yıllar
da katılmış, bâzı önemli kurullarında bir süre 
fitten görev yapmış, bu partinin daha çok Mos
kova çizgisine sadık kanadının; yani kapatıl
madan önceki son yönetici kadrosunun yayın 
organı olduğu herkesçe bilinen bir dergideki 
yazılariyle ideolojik yönlerini açıkça ortaya 
koymuş bâzı aşırı sol militanlar, dikkati çeken 
bir İsrarla önemli Devlet işlerinde görevlendi
rilmektedirler. (A. P. ve M. G. P. sıralarından 
^Bravo» sesleri, alkışlar) Sıkıyönetim ilânı ve
ya Anayasa değişikliğiyle ilgili beyanlarında 
Marîcsist, Leninist örgütlerin Türk Devletini 
yıkmak için giriştikleri çabalara geniş yer ve
ren Sayın Hükümeti, bu tehlikeli sızma, yerleş
me ve yerleştirme gayretleri konusunda uyar
mayı kaçınılmaz bir memleket vazifesi sayıyo
ruz. (M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Üniversitelerimizi yalnız kızıl rengin hâkim 
olduğu, Marksizmden başka hiçbir düşüncenin 
söylenemediği kurumlar haline getirmek yolun
da çaba sarf eden aşın sol militanlarının faali
yetlerine dikkati çekmek lüzumunu bizzat his
seden haklı olarak hisseden; hattâ bu gibi mili
tanların tutum ve davranışlarını Anayasa deği
şikliğinin gerekçesi olarak Türk Milletine açık
layan Sayın Başbakandan azte milletimizin bek
lediği şudur : 

Bu zihniyetteki militanların şimdi Devlet 
teşkilâtına sızıp yerleşmelerine ve yerleştirilme
lerine kesinlikle engel olmak. (M. G. P. sırala
rından «bravo» sesleri) 

Düne kadar üniversitelerde, aşırı sol örgüt 
ve dergilerinde veya sokakta faaliyet gösteren 
bâzı militanların şimdi Devlet teşkilâtına yer
leşmeye başlamalarına göz yummak mümkün 
değildir. Sıkıyönetimin Hükümetçe ilân edilen 
amacı, kapıdan kovulanların bacadan içeri 
alınmasına müsaade edemez. Sıkıyönetim ilânı 
ile ilgili Hükümet kararında ideolojik menşeli 
bâzı eylemlerin vatanı ve Cumhuriyeti tehdi-

decek noktalara vardığı açıkça yazılıdır. Hükü
met kararında ^ÖZVL geçen hürriyet düşmanı, 
millet bütünlüğünü bölücü ideolojilerin men
suplarına karşı daha dikkatli olmak lüzumunu 
söylemekle sıkıyönetim ilânına dair Hükümet 
kararında belirtilen millî amaca hizmet ettiği
miz inancındayız. 

Bundan üç ay önce Sayın içişleri Bakanı ta
rafından sıkıyönetimin ilk ilânı üzerine bu kür
süden yapılan açıklamada, Devleti yıkmayı he
def edinmiş bulunan sol akım mensuplarının 
tehlikeli faaliyetlerine, hilafetçi, teokratik dü
zenci, diktacı veya millet bütünlüğünü bölücü 
diğer akımların faaliyetleriyle birflikte temas 
ediliyor ve «bunların her derecedeki okullara, 
çeşitli müesseselere sızma arzu ve teşebbüsleri 
tespit edilmiştir.» deniyordu. Bu sızma işaret
lerinin bugün de devam etmesi ıstırap vericidir. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetimin ilân 
edildiği günlerde, yani bundan üç ay önce T. B. 
M. M. inde bu sızma teşebbüslerinin ilk belirti
leri üzerine aynen şöyle demiştik; birkaç satır 
arz edeceğim : 

«Marksçı, Leninci siyasi kuruluş, dernek ve 
dergilerde bu yönde çalışmalara, eylemlere, ya
yınlara karışmış olan kimselerle Atatürkçü ve 
milliyetçi çizgide icraat yapılamaz. Bundan 5 
yıl, 10 yıl önceki farklı tutum ve hizmetlerine 
bakılarak sonradan Marksistı Leninist örgüt ve 
eylemlere katılmış olan insanlar Devlet idare
sinde sorumlu mevkilere, müşavirliklere ge
tirilemez. Hattâ, resmî örgütlerden ve bütün 
Devlet mekanizmasından daha önce sızıp yuva
lanmış olan komünist militanlar cesaretle sökü
lüp atılmadan, vatanı ve Cumhuriyeti tehdide-
den tehlikeler bertaraf edilemez. (M. G. P. sıra
larından alkışlar) bir tarihî geçit noktasında bu 
gerçeği çırıl çıplak ortaya koymayı milletimize 
karşı vazife sayıyoruz» demiş ve üç ay önceki 
konuşmamızın bu bölümünü şöyle tamamlamış
tık : «Atatürkçü ve milliyetçi çiagide reform 
yapmak için aşın sağ ve aşırı sol sapmalardan 
uzak Atatürkçü ve milliyetçi unsurlara ihtiyaç 
vardır.» 

Arkadaşlarım; bu görüşümüzü bugün de 
muhafaza ediyoruz. Ancak kaygularımız aitmiş 
olarak... 
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Türkiye Cumhuriyetinin ve hür demokratik 
düzenin dayandığı temel ilkelere bağlılığını her 
vesile ile tekrarlıyan ve millî tarihimizin güç 
bir dönemecinde ağır bir görevin sorumluluğu
nu yüklenmiş bulunan Sayın Barbakandan 
T. B. M. M. ve Türk Milleti önünde rica ediyo
rum. Sıkıyönetimin büyük bir basiretle, milli
yetçi ve Atatürkçü bir tutumla, uyanık bir va
tan sevgisiyle mücadele ettiği tehlikeli akımla
rın temsilcilerinin arka kapıdan Devlete sızma
sına kesinlikle engel olsunlar. (M, G. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu sızmaların 
gerçek kaynaklarına doğru teşhis koyacakla
rını ve gereğini yapacaklarını ünıidediyoruz. 
Her halde Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ko
nuda kendisine düşen görevi hassasiyetle ye
rine getirecektir ve gerekli dikkati gösterdiği 
ölçüde Sayın Hükümet Başkanına görevini ifa
da yürekten yardımcı ve destek olacaktır. 

Yüce Meclise Millî Güven Partisi Grupu 
adına saygılar sunarım. (M. G. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — 0. H. P. Grupu adına Sayın 
Necdet Uğur, buyurun ef endim, 

0. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(istanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, Sayın 
senatörler, sayın milletvekilleri; 

Sıkıyönetimin 2 ay süre ile uzatılması konu
sundaki Hükümet önerisi üzerinde C. H. P. nin 
görüşlerini söylemeden önce bir sayın sözcünün 
bir cümlesi hakkında kısa bir açıklamada bu
lunmak istiyorum. 

Bir sayın sözcü kapitülâsyonlardan korkan 
zihniyetten Yüce Meclisin huzurunda yakındı. 
Kapitülâsyonu sevmiyen, Türkiye ̂ de bir kapi
tülâsyon idaresinden korkan, böylesine bir ida
renin Türkiye'ye gelmemesi için uğraşan 
C. H. P. dir. C. H. P. bunu tarihî bir görev sa
yar ve bu göreviyle öğünür. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) Kapitülâsyonların bir memleke
tin pazarlarını kendisinden güçlü devletlerin 
büyük sermayesinin insafına terk etmesinin ne
denli korkulacak bir politika olduğunu bilmek 
için, kapitülâsyonları yırtıp atan bir millî kah
raman olmak gerekmez. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) Osmanlı İmparatorluğunun nasıl çök
tüğünü, geri kalmışların gerikalış nedenlerini 
inceliyen bir üniversite öğrencisi, kapitülâsyon 
benzeri bir iktisadi politikanın ne büyük felâ

ket olduğunu bilir. Sayın sözcünün bu beyanı
nı maksadını aşan bir beyan olarak kabul edi
yoruz. 

Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması hak
kındaki Hükümet önerisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gelmiş bulunmaktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi uzatılma karan 
verdiği takdirde Sıkıyönetim 3 ncü dönemine 
girmiş olacaktır. Partiler üstü Erim Hükümeti 
bu döneme memleket asayişi bakımından daha 
güven verici koşullar içinde girmektedir. Mem
leket huzur ve güvenliği her gün biraz daha 
istikrar bulmaktadır. 

Bununla beraber Sıkıyönetimin araştırmala
rı henüz tam sonuç vermiş sayılmaz. Mahkeme
ler henüz başlangıçtadır. Tehlikeli anarşik dö
nemin, su yüzünde görülen unsurları dışında, 
Arap ülkelerinde ve öteki yabancı ülkelerde 
kökleri ve ilişkileri üzerinde yeni bilgilere ih
tiyaç vardır. Şimdiye kadar öğrenebildiğimiz, 
Arap ülkelerinde bâzı yeni maceraların eğitim 
görmekte olduklarıdır. Bunların da soruşturu
lup açıklığa kavuşturulması faydalı olacaktır. 

Sıkıyönetim, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin kararı ile tekrar uzatılırsa, yeni bir dö
neme girmiş olacaktır. Bu dönemde artık önle
yici tedbir olarak ihbar ve şüphe üzerine göz 
altına almaların bitmiş olması gerekir. Tutuk
lananların muhakemesiz uzun müddet alıkonul-
mamaları, haklarında mahkeme açılanların suç
larının süratle açıklığa kavuşturulması, suçsuz 
olanların bırakılması, suçlu olanların ölçüsünün 
kestirilmesi, şimdi vatandaşın acele dileğidir. 

iSıkıyönetimin adlî gücünün Hükümet tara
fından mümkün ve caiz olan sınırda süratle 
işliyecek hale getirilmesi zorunlu bir ihtiyaç 
olmuştur. 

Hükümetin ikinci Önemli ve acele görevi, 
ekonomik istikrarı sağlamak, sıhhatli ve etkili 
bir malî düzen getirmek, yatırımları ve istih
damı artırıcı tedbirlerle hızlı bir kalkınmayı 
gerçekleştirmektir. Erim Hükümeti şimdi bu 
zor işe başlamıştır. İktisadi ve malî konularda 
sonuç almanın yolu, asayiş konusunda sonuç 
olmaktan daha başka, daha zor ve daha uzun 
vadelidir. Bunlar, tabiî bir huzur hayatında 
çetin tartışmalar ve güçlükler sonunda oluşa
caklardır. 
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Balece Erim Hükümeti ilerideki çalışmaları 
âçia aşılması gereken en çetin dönemine girmiş 
»bulunuyor. Ciddi bir sorumluluğun izlerini ta
şımayan, uzun bir israf döneminin sonucu olan 
bugünkü iktisadi durgunluğu ve malî sıkıntı
ları, Erim Hükümetinin memlekete açıkça an
latması gerekmektedir. 

Erim Hükümetinden, büyük fiyat artışları 
almadan» dar gelirliSerin üzerine yük binmeden, 
iktisadi hayatın canlandırılmasını, bugüne ka-
fdaf olandan daiha sıhhatli, daha hızlı bir kalkın-
-tnayı gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bu hususta 
Yüce Meclisin de Hükümete yardımcı ve yol 
gösterici olması gerekir. 

Erim Hükümeti değil hangi Hükümet gelse, 
bugünkü ağır malî aşamayı atlamak kolay bir 
mesele değildir. 

Sıkıyönetimin ilânı dolayısiyle daha önce 
Hükümet adına Yüce Mecliste yapılan konuşma
larda 12 Mart öncesi bunalımının temel neden
leri olarak aşın sağ, aşırı sol, bölücülük faali
yetleri ve dikta heveslileri gösterilmiştir. Hükü
met üç aydan beri yoğun bir çalışma içinde 
önemli operasyonlar yapmış ve bu konularda 
bilgi toplamış olmalıdır. 

Sıkıyönetimin; Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin oylan ile bugün uzatılması haZıinde bu ta
kımdan iki aylık bir süre daha kazanılmış ola
caktır. Bu yeni süre sonunda Hükümetin, olay
ların üstesinden gettımekten öteye, toplumun bu 
noktaya nasıl geldiğine de teşhis koymasını di
leriz. 

İnsanların mutlu olduğu, ihtiyaçlannı ve ge
lişmelerini ısağladıklan toplumlarda, bunalımla
rın ve anarşik olaylann yaygınlaştığı ve toplu
mu tehlikeye soktuğu tarih boyunca görülme
miştir. Bir toplu'mda her türlü heves sahipleri ve 
maceracı politikacılar, düzeni sarsacak hale ge-
tîyorlarsa, o toplumun iktisadi ve sosyal düze
ninde bir bozukluk ve çağdışılık var demektir. 

Erim Hükümeti, memleketimizi bunalıma so
ykan olaylan yalnız sonuçlan ile değil, temel ne
denleriyle de değerlendirdiği ve bu nedenlerin 
giderilmesi için köklü tedbirleri aldığı ölçüde 
başarılı olacak ve gelecek kuşakların takdirini 
kazanacaktır. 

iSayın senatörler, sayın milletvekilleri; sıkı
yönetimin temel görevi sona erdiği zaman, mem
lekete güvenliğin sağlam bir biçimde yerleşmiş 
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olması beklenmektedir. Geüıeceğin en önemli me
selesi de bu konu olacaktır. Memleketin siyasi 
yapısı ve siyasal partilerin geçirdikleri tecrübe
ler, gefflecek zamanın emniyeti bakımından ümit 
vericidir. 

Şimdi Meclislerimizin en önemli işi, Anayasa 
değişikliklerinin Partilerarası Komisyonda gö-
rüşülmesidir. Bu görüşmelerin sonucunda taraf
ları taltmin edecek müşterek bir karara varılma
sını diliyoruz. Bu husulsta çalışırken biz C.H.P. 
olarak anlayışlı, neticede dikkatli olmaya çalı
şacağız. 

Sıkıyönetimin iki ayık bir süre için yeniden 
uzatılması ihtiyacını anlayışla karşılıyoruz. 
C.H.P. olarak bu konudaki Hükümet önerisini 
destekliyeceğiz. 

Yüce Meclisin değerli üyelerini C.H.P. grup-
•ları adına ısaygılanml'a selâmlanm. (C H.P. sı
ralarından alkışlar) 

ıBAŞKAN — Millî Birlik Gfalupu adına Sayın 
Ahmet Yıldız, buyurun efendim. 

MÎLLÎ BÎRLtK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (C. Senatosu Tabiî Üyesi) — Sayın 
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın 
üyeleri; 

Millî Birlik Grupu adına sıkıyönetim orta
mımı geliştiren nedenlerle, yönetimin nitelikleri 
ve bir kez daha böyle bir yönetime gerekseme 
kalmaması ve geleceğe ilişkin görüşlerimizi özet 
olarak sunacağım. 

Sayın arkadaşianm; son yıllarda halkımız, 
sıkıyönetimi dstiyen ve ilân edilince de «oh; asa
yiş ve huzur sağlanacak» diyen bir ruh hali için
de görülmektedir. 

«Devlet var, evimizde güvenle oturuyoruz, 
ıhelâllaşmad'an sokağa çıkabiliyoruz, çocukuan-
mız birbirini öldürmüyor» dedirten sıkıyöneti
min ıbizmetlerini saygı ile karışılıyoruz; ama, yi
ne yurtaş «-bu sıkıyönetim biterse ne olur » kay
gısını yetirmiş değildir. Kötü yönetime sıkıyö
netimi yeğ tutmak, 12 Mart öncesi yönetiminin 
niteliği yönünden en, yalanlanamaz bir kanıttır. 
Bu gerçeği tersine çevirip 12 Mart öncesi yöne
timini halkm beğendiğini söylemek çok cüretli 
bir iddiadır. 

Hastaneye kaldırılmak istenen hastanın sağ
lık durumu iyidir demek, ya onun ne dediğini 
bilmez sanmak veyahut da bunu söyliyen dok
torun diplomasına inanmamak gerekir. 
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Arkadaşlarımı; Demirel iktidarı bu toplum
salı rulh (halini yaşattı. Bu toplumsal ruh halinin, 
aslolması gereken sivil yönetimin ülkemin hu
zur ve asayişini sağlamaya yeterli olmadığı yar
gısının yaratılmasına yol açtığını, geçen sıkıyö
netim görüşmelerinde belirtmiştik. 

O zamanki iktidar, bu geriçeği kavrıyarak 
gereklerini yapmak yeteneğinden yoksun kaldı
ğı için ve düzelmemede de inadettiği için, onu 
uzaklaştıran 12 Mart muhtırasını bayram se
vinci ile Türkiye karşıladı. Olay çok anlamlı ve 
ilginçtir. Ulusal iradenin görevlendirdiği bir ik
tidarın düşürülmesini, ulusa! iradeyi oluşturan 
(bütün _örgütler ve düşün mihrakları alkışlamış
tır. Mühendis ve Mimar odalarından kiracı ve 
kapıcı derneklerine kadar, işçi örgütuerinden 
işveren örgütlerine kadar her kütuluş, bildiri 
büldiri üzerine yaymlıyarak bu alkışı belgele
mişti. 

ISayrn arkadaşlarım; 12 Martta yeni bir dö
nem ıbaşlaımıştır, henüz bunu anlamıyanlar bir 
daha düşünmelidir. Bu dönemin havası içinde 
ilân edilen sıkıyönetimde halkımız zorunlu bir 
tedlbir, ülkenin içine sürüklendiği dehşet verici 
'bunalım'dan kurtuluş için gerekli bir yöntem 
olarak karşılamaktadır. 

Yalnız, bu arada duruma yanlış tanılama 
koymadan doğan bir yanılgıdan kurtulmalıyız. 
Evet bu yanılgıdan kurtulamayımca, doğru ta
nılama koyup, doğru tedlbir alma olanağı bu
lunamaz. 

Ülkeyi 12 Mart ortamına getiren, Türkiye 
Cumhuriyetinin geleceğini ağır tehlikelere düşü
ren, «Dev&et yok» dedirten, huzursuziluğu ve 
asayişsizliği yaratan gidişin gerçek ve biricik 
sorumllttsunu unutanlar, ya da böyle davranma
yı yeğ bulanlar az değildir. Hattâ bunlar içinde, 
o durumun günalhmı cansız belgelere, yasalara 
ve dünyaca övülen Anayasamıza yüklemek isti-
yenlere rastlanmaktadır. Nerede ise bunlar da 
hafızalarını, (belleklerini yetirmişcesine olayları 
tersine yorumlıyan bir davranış görülmektedir. 

İDemirel iktidarının böyle bir sonucu yarat-
makta olduğunu yıllardan bu yana söyledik ve 
çıkış yollarını gösterdik. 1961 Anayasasının, 
Demirel'in elinde uygulanmaz halde kalışının 
sakıncalarına değindik. Daha yolun çatalında 
iken kendisine çıkmazı gösteren, işaretliyen oku 
gösterdik, inatla yürüdü 12 Marta geldi. 

Gerçekten bunu anlamazsak, bunu yanlış yo
rumlarsak, bunu Anayasaya yüklersek, bu ve
bal altındakilere bizim de söyliyeceğimiz elbet
te olacaktır. 

(Gerçekten, bir Devleti yöneten iktidar onun 
Anayasasının siyasal temeline düşman olan eği
limlerden güc alırsa; bu ulusal sözleşmenin sos-
yo - ekonomik özüne karşıt olur ve onun hukuk 
devleti ilkelerini açıktan çiğnerse; ihtilâlden 
yeni çıkmış bir ülkeyi yönetmede çağ dışı me
totlarda inat ederse; bütün örgütleri bölüp bir
biriyle dövüştüren, millî bütünlüğü temelinden 
sarsan olaylara en azından seyirci kalırsa; izin
li gösterileri, izinsiz saldırılardan korumak ve 
hattâ kendi parti militanlarının emrine soktuğu 
devlet kuvvetlerini saldırtıp... (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, A. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müda
hale etmeyiniz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Kuvvetleri
ni saldırtıp, yasaları da yan tutarak kullanırsa 
ve yasal meşru tedbirler alamama aczi içinde 
olursa; oradaki yasalar ve Anayasa nasıl olur
sa olsun, ülkenin uçuruma sürüklenmesi kaçı
nılmaz bir sonuç olur. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) Bunu cansız yasalara yükliyemezsiniz. 
Canlı münafıkların günahını cansız yasalar ta
şıyamaz (0. H. P. sıralarından alkışlar, A. P. 
sıralarından gürültüler...) 

IKEMAL BA&CIOĞLU (Çanakkale Milletve
kili) — Bir numaralı münafık. 

IBAŞKAN — iSaym Bağcıoğlu, lütfen efen
dim, lütfen, şu kürsüyü konuşulur halde tuta
lım. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Evet arka
daşlarım, İSaym Hükümetin çağrısı ile Türkiye'
ye Le Monde Muhabiri... (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

ORHAN KOR (C. ISenatosu izmir Üyesi) — 
Esas suçlu sensin. 

IBAŞKAN — Sayın Kor, lütfen efendim. 
ikaz ediyorum, lütfen efendim. Sayın Kor yeri
nizden müdahale etme hakkınız yok. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — 12 Mart suç 
değil, suçlulara cezadır. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

Arkadaşlarım, Sayın Hükümetin çağrısı ile, 
Türkiye'deki olayları gözlemeye gelen Le Mon-
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de temsilcisi ile görüştüğüm zaman, iki soru 
sordum. 

BASAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
!Sen kimsin? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Benimle gö
rüşmeye geldi, kendisi istedi. (A. P. sıraların
dan gürültüler, Kütahya Milletvekili Fuat Az-
mioğlu'nun anlaşılmıyan müdahalesi.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı çok 
müdahale oluyor. Sayın Azmioğlu, lütfen efen
dim, istirham ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Le Moncl 
Gazetesi muhabiri, Başbakanlık Basın Yayın 
Genel Müdürü aracılığı ile benden randevu is
tedi. Bu Mecliste görüştüm, «Sizin görüşünüz 
nedir » dedi. Ben de tabloyu böyle çizdikten 
sonra, «Böyle bir Hükümet Fransa'da olsa ne 
olurdu?» dedim. «Böyle bir Hükümet Fransa'
da bir gün yaşamaz.» dedi. «Yaşasa ne olur?» 
dedim. «Tepkiler sizinkilerden üstün olur.» de
di. İşte cevabı o verdi. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa Milletvekili) 
— Senin dokunulmazlığın nerede? 

BAŞKAN — Sayın Karakeçili lütfen efen
dim, lütfen. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, geçmişin değerlendirilmesi ve sıkı
yönetimi gerekli kılan bu tabloyu çizdikten son
ra, biz sıkıyönetimin kabul edilmemesinden 
çok.... 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa Milletvekili) 
— istersen kabul etme, haydi... 

BAŞKAN — Sayın Karakeçili lütfen efen
dim, oturduğunuz yerden devamlı müdahale et
meye hakkınız yok. İkaz ediyorum dinlemiyor
sunuz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Eylemleri 
üzerinde durmak istiyorum. Bu eylemleri üç 
temel üzerinde eleştirmek isteriz. Sıkıyönetim 
yetkililerinden durumu, sılkıyönetimin yasasının 
durumu ve sıkıyönetimle işbirliği yapan görevli
lerin davranışı. 

Arkadaşlarım; hepsini çok yakından tanıdı
ğımız sıkıyönetim yetkilileri komutanların; iyi 
niyetlerinden, 12 Mart öncesi bunalımdan ülkeyi 
hızla kurtarma arzularından ve ellerindeki yasa 
ile onlara yardım edecek hizmetlilerin sağlıya-
cağı olumlu yardımlardan en geniş bir anlayış
la yararlanacak kimseler olduklarına inanıyo

ruz. Bunu her eylemlerinde göstereceklerinden 
ku§kumuz yoktur. 

Fakat yürürlükteki son çıkan yasada sanki 
kasıtlı imişcesine bu komutanların ve genel 
olarak Silâhlı Kuvvetlerin iyi niyetlerinin belir
mesini engelleyici hükümler vardır. Türk Si
lâhlı Kuvvetlerini her şeye karıştıran, sıkıyö
netim bölgelerinde normal yönetimin, hattâ böl
gesel ve özel idare yönetimlerinin bile tümünü 
iptal edercesine ve emeklilik, çekilme gibi tek 
yanlı tasarrufları bile sıkıyönetim iznine bağlı-
yan hükümleri vardır. Nerede ise ölümü de iz
ne bağlıyacak bu yasaya karşı, biz Cumhuriyet 
Senatosunda düzeltici önergeler vardık ve ko
nuştuk; ama orada Adalet Partisinin halis des
teği ile bu yasa çıktı. Hattâ, tasarıdaki hüküm
leri ağırlaştırmayı bile istedi. Evet, ileride bel
ki değiştirilmesinin gerekli olduğunu açıkça 
biliyorum. Subayların normal olarak uğraşma
dıkları işleri bile onlara veren ve hukuk devleti 
ilkeleri ile bağdaşmıyacak hükümleri onlara uy
gulatmayı emreden hükümler, Silâhlı Kuvvet
lere karşı dolaylı yıpratma etkeni olmuştur. 
Bu yasayı uygulamaktan başka çare elbette yok
tur. Sıkıyönetimin elindeki yasa bu. Sıkıyö
netim görevlilerini ve dolayısiyle Türk Silâhlı 
Kuvvetlerini bu şekilde engelliyen yasanın en 
kısa sürede değiştirilmesi dileğimizdir. 

Üçüncü etken; sıkıyönetim emrinde, ya da 
ona yardımda bulunan hizmetlilerin tutumu ise, 
bu yasadan da kötü örnekler vermiştir. Hattâ 
kaygı verici örnekler vermiştir. Öyle bilgilerle, 
öyle raporlarla hazırlıklı olmıyan, henüz duru
mu bilmiyen insanların önüne gelinmiştir ki, 
şimdi yerilen eylemlere itilmiştir. Evet, bu kim
selerin raporları kötü uygulamalara, uygulıyan-
ları bile rahatsız ©den, nerede ise «Ne yapıyor
sunuz?» dedirten bilgilerle yapılmıştır. Bu kim
selerin raporları böyle olacaktı zaten. Çünkü, 
düşürülen iktidarın yerleştirdiği ve onun suçuna 
katılmış kimselerin, onun isteğine göre hazır
layıp, 12 Mart öncesinde uygulamaya koymaya 
cesaret edilemiyen dosyalar, birbiri adınca sı
kıyönetimlere sunulmaya başlandı. 27 Mayıs'a, 
T&rk Silâhlı Kuvvetlerine ve tüm devrimcilere 
yan gözle bakmak istiyenler, sıkıyönetimleri bu 
isteklerine âlet etmeye, bu raporlara resmî âmiş 
süsü vermeye çalıştılar. Kısacası, Demirel ik
tidarını ülkenin başından atmak için çalışanları, 
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bu atmayı gerçekleştirenleri cezalandırmaya gi
riştiler. Başarılı oldukları da oldu. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
— Sen de gideceksin o örfi idareye, sen... 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu, sizden son 
defa rica ediyorum efendim. Sizlin hakkınız yok, 
takdir hakkınız da yok. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bu tersliğin 
gelişmesinde Sayın Erim Hükümetinin de biraz 
payı vardır. Evet, devrilen iktidarın suç ortak
ları ile Devleti yönetmek ve onun suçunu ört
mek için uydurduğu gerekçeleri kullanmak, 
12 Mart Hükümeti için bir talihsizlik olmuştur. 
Suçluyu arıtmak ve kendi siyasal temeli olan bir 
belgedeki ifadelere ters düşen bu davranışları 
başından beri yadırgadığımızı, fırsat buldukça 
yapıcı tenkid olarak Sayın Erim Hükümetine 
anlattık. Hükümet programı görüşülürken; 
«Sayın Başbakan, ilk göreviniz ve bir sabotaja 
uğramaktan kurtulmanın yolu, geciktirilmiyecek 
bir hızla Devlet mekanizmasını eski iktidardan 
temizlemektir.» demiştim. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) Bu yapılmadığı, bunda gecikildiği 
için, suçlulardan da hesap sorulmadığından bu 
işler bir anda tersine dönmüş gibi haller oldu. 
Suçlular meydan okumaya... 

^İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
Soruldu, soruldu.,. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv yapmayın lütfen. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — ... El sürme

leri dahi caiz olmıyan... 
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 

Sayın Başkan, şuraya bakın... 
BAŞKAN — Efendim, herkes bir kelime ile 

müdahale ederse, nasıl konuşmak mümkün 
olur? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — ... Anayasa 
değişikliğinde baş söz ve rol sahibi görünmeye 
ve 27 Mayıs Anayasasından yana olanlara, 
kendilerine karşı tepki göstermiş bulunanlara 
veryansın edilmeye başlandı. Sayısız örnekleri
ne tanık olduğumuz durumdan, sayın A. P. li 
arkadaşlarımın da bir dilek, coşkun bir özlem 
olarak belirttikleri olayı bir kere daha söyliye-
ceğim. 

Evet, iki gün önceki dehşetli bir tablo; üç 
27 Mayısçı sanık durumunda Komisyonda otu
ruyor. Suç, devrilen iktidara karşı tepkileri des
teklemek. Yargıç rolünde, - Komisyonun değer-

I li A. P. li üyelerini tenzih ederek söylüyorum. -
27 Mayıs düşmanlarından birkaç kişi. Bu tablo 
yapmaz arkadaşlar. (A. P. sıralarından, gülüş
meler ve gürültüler.) Tarihte hiçbir ihtilâl, 
karşı devrimle alabora edilmedikçe bu duruma 
düşmemiştir. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Ne yapalım yani? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bu tabloya 
gereğini yapacaktım; ama vicdanının sesini işit
tiğim, memnun olduğum bir A. P. li arkadaşın 
konuşmasından scnra konuşma hevesi bende 
kalmadı. 

Bu durumu yaşatmaya kimsenin gücü yet
mez. Bütün bunlar yetmemiş gibi, Devlet örgü
tüne yurtsever, dürüst insanlar atandıkları için, 
kampanya kürsülere geliyor. Yıllardır ilk kez 
doğruları açıkça söyliyen Hükümet üyelerini 
duyuyoruz: «Nasıl doğruları söylersin? Bu doğ
ruları söylemen felâkettir. Hükümet adamı de
diğin ancak doğruları gizliyerek işi yürütür.» 
(O. H. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri.) 
«Devletin iflâsını nasıl söylersin?» Başbakan 
Yardımcısı, «İflâs etmiş be kardeşim.» diyor, 
«Biz kurtaracağız, Türk ulusu buna yeterlidir; 
ama ne yapalım, iflâs etmiş. Biz de kurtarıyo
ruz, o tedbirleri alıyoruz. Ey Türk Ulusu, bu du
rumdaki memlekette şu tedbirleri almalıyız.» di
yor. Elbette bunu cesaretle, mertçe söyliyecek; 
tedbirlere de hepimiz katlanalım. Yoksa, yine 
de başlıyacak, «Efendim şunu yaptınız, bunu 
yaptınız...» Bunu Hükümet söylemekle görevli
dir. Görüyoruz, Churchill söylüyordu; İngiliz 
olduğu için mi?... Sayın Erim Türk olduğu için 
mi, Sayın Karaosmanoğlu Türk olduğu için mi 
doğruları söylemesin? (0. H. P. sıralarından ve 
Millî Birlik sıralarından, alkışlar.) Evet, bu 
yaygaranın gerçek nedeni Hükümet reformcu, 
köklü tedbirler alacak, kaygısıdır. (A. P. sıra
larından gürültüler, 0. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) Hükümet bu tedbirleri alırsa, çı
karcı çevrelerin sarsılacağı kaygısıdır bu. Bu
nunla Sayın Hükümet de gerçek dostları ve sah
te destekleri anlamış olacaktır, sanıyorum. 

Hiç kimsenin bu kürsüden tanıdığım kadarı 
ile bugünkü Hükümetin kilit yerlere yerleştirdi
ği adamların en ufacık haysiyetine dokunma 
hakkı yoktur. Bunu bir yurttaş olarak, tanıdı
ğım insanlara karşı saygı borcum olarak söyle-

I meyi vazife sayarım. 
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Ne diyorlar? «Tüm Atatürkçüler hapse gir-
msdi. Dışarıda kalamaz, onları da sokun.» diye 
bağırılıyor burada. (A. P. sıralarından gürültü
ler,) 

İşte arkadaşlar, bu tabloyu çizdikten sonra, 
haklıların susturulup, haksızların onları ezmesi
ni istiyen tabloyu çizdikten sonra, 27 Mayısın 
Sayın Genelkurmay Başkanına, Sayın Cumhur
başkanına, 12 Mart Muhtırasının Sayın Hükü
metine ve 27 Mayısta önemli katkılarda bulunan 
12 Mart Muhtıracısı imzacılarına bu tabloyu 
ithaf ediyorum. (A. P. sıralarından gülüşmeler, 
gürültüler.) Yoksa 12 Mart Muhtırası yanlış 
adrese mi gönderildi? Yoksa 12 Mart Muhtırası 
oraya değil de bize mi gönderildi? (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Şimdi, Sayın Sıkı Yönetim komutanlarına 
da henüz yapılmamış çok önemli birkaç görevi 
hatırlatmak istiyorum. Sıkıyönetimi gerekti
ren olayların suçlulanm yargılıyorsunuz Sayın 
Komutanlar; fakat asıl suçluların dosyaları 
henüz Meclise gelmedi. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) tkiyüzbinlik silâhlı ayaklanmayı kış
kırtan... (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 
Otobüs yolcularına varıncaya kadar halkı bir
birleri ile döğüştürmek istiyen... (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

AKIN ÖZDEMİR (izmir Milletvekili) — Al
lah kahretsin seni. 

BAŞKAN — Sayın Akın özdemir... 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Yumrukla

rın sıkılmasını öneren... (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Akın Özdemir... 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Sola karşı 

sağ ile iç savaşı kışkırtan, görülmemiş bölme ve 
parçalamalarla ulusal bütünlüğü tümünden 
sarsmak istiyenlerin dosyaları nerede?... (O. H. 
P. ve M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Ankara Sıkıyönetimi 1 Numaralı Mahkeme
sinin Yargıcı sayın komutanlar size de söylemi
yor mu bir şey? Bakın ne diyor Sayın Yargıç... 

MEHMET VARIŞLI (C. Senatosu Konya 
Üyesi) — Sizin dosyanız nerede?.. 

BAŞKAN — Sayın Varışlı, Sayın Varışlı... 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Dosyamın 

hesabını veririm, seni ilgilendirmez. Ben na
muslu, alnı tertemiz... (A. P. sıralarından gü-
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rültüler.) Hepinize zaten saygılı olamam. (A. P. 
sıralarından gürültüler «yuh» sesleri.) Ne arsa 
soydum, ne banka soydum... (A. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler, anlaşılamıyan müdaha
leler.). (Başkan tarafından gürültüleri yatıştır
mak için kürsüdeki gonga vurulmaya başlandı.) 
Ne Türkiye aleyhinde yabancılara komisyoncu
luk yaptım... (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, A. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Yahşi siz grup yönetici-
sisiniz, lütfen müdahale etmeyiniz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bakın ne 
diyor.... 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
— Sahtekâr, Maocu. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu, size bir ihtar 
veriyorum. 5 nci müdahaleniz oluyor. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bakın Sıkı
yönetim Saveısı ne diyor, aynen okuyorum; ta
rihi 16 . 7 . 1971, onun sözleri, benim değil. 
Ben bunları çok söyledim, en son orası söylü
yor. Diyor ki : «Başlangıçta gençlerin iyi ni
yetli olduklarını, politik oyunlarla bugünkü du
ruma getirdiklerini, çözümünü istedikleri sorun
larla kimsenin ilgilenmediğini, 27 Mayıs'ı do
ğuran kuvvetlerin A. P. iktidarına karşı olduk
larını; saldırısız, - çok önemli bu lâf - silâhsız 
çatışmaların A. P. iktidarını rahatsız ettiğini 
— Savcı söylüyor. - ve bu nedenle - yani silâhlı 
saldırı olmuyor diye üzülüyor. - Devlet zabıta
sının gençlik üzerine saldırtıldığını, - savcı di
yor; çünkü demin söylediğiniz nerede, bu bura
da söylüyor. - 1968 yılı Türkiye'sindeki kıpır-
danışlar gözle görülür bir durum arz ettiği hal
de gaflet, - savcının lâfı - korku, kurnazlık ve 
ihtiras içinde desteklendiğini ve bunun sürdü
rülmesinden yarar umulduğunu...» işte söylü
yor... 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa Milletvekili) 
— Kimlere ait onlar?.. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın arka
daşlarım, evet bu olaylara iyi teşhis koymazsak 
olmaz. Gençlik olayları Türkiye'de 3 safha, 3 
devre izledi. Birincisinde sağcısı, solcusu ayrı 
ayrı toplantılar yapar, birbirine saldırmaz. Şah
lanış mitingi bilmem ne... ikincisinde, Devrimci 
Gençlik toplantı yapar, öbürleri saldırır; kanlı 
Pazar, Kayseri, Tunceli, izmir, Amerikan Ha-



T. B. M. M. B : 10 23 . 7 . İ97İ O : 1 

berler Bürosu, Ankara... Hepsi böyle. Tesbit et
tim dosyalarla, görüştürmediler. 

SABRi KESKİN (Kastamonu Milletvekili) 
— Hepsinin içinde siz varsınız. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Üçüncü saf
hada, Türkiye Millî Gençlik örgütü Başkanı da 
açıkladı; «Meşru savunma durumuna itildik.» 
diyor ve karşılıklı silâhlanma başladı, işte Tür
kiye böyle geçti ve bu noktaya geldi. Elbette 
hiçbir Türkjbu safhayı benimsemez. 

Şimdi, buradan soruyorum: «Ey Sıkıyöne
tim Komutanları, kendi savcılarınızın size haber 
verdiği bu asıl suçluların dosyalarını ne zaman 
buraya göndereceksiniz, («M. B. Grupundan 
«Bravo» sesleri.) daha ne kadar bekliyeceğiz? 
Dahası var; sayın sıkıyönetimlerde, bugünkü 
Hükümeti ve Sıkıyönetimle, Silâhlı Kuvvetle
ri eleştiren beyanlardan dolayı tutuklamalar 
oluyor... (izmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay ile Rize Milletvekili H. Basri Albayrak ara
sında anlaşılmıyan tartışmalar ve O. H. P. sıra
larından yer yer ayağa kalkmalar.). 

BAŞKAN — Sayın Asutay sizden ben otur
manızı rica ediyorum. Sayın Albayrak sizden de 
rica ediyorum, sükûnete avdet ediniz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın arka
daşlar, bugün de Hükümeti, Silâhlı Kuvvetleri 
ve sıkıyönetimleri eleştirmeden dolayı tutuk
lamalar oluyor. Bir şey demem, Sıkıyönetim 
Komutanlığının bildirgesi bu. Ama, bunu ya
parken, hâlâ ayaklanmayı öneren, kendisinin 
hukuka bağlı çok başarılı olduğu halde 12 Mart 
Muhtırasını demokratik rejimin işlemesinde bir 
arıza sayan - bugünkü Hükümetin temelini arı
za sayan - , «Şimdilik ses çıkarmıyorum, ileride 
söyliyecek çok sözlerim var.» diyerek kimleri 
korkuttuğunu bilmiyorum; ama bu sözleri söyli-
yen... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Sen 
korktun mu?.. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — «Herkes ye
rinde oturmalı, Türk Silâhlı Kuvvetleri yöneti
me karışmamalı» öğütünü vererek Tomas Peyn'i 
de aracı yaparak; - Amerikalıyı - (Gülüşmeler) 
«Milletin verdiği her iktidar bir emanettir, hod 
behod alınan her iktidar bir gasıptır.» diyecek 
kadar bugünkü Devlet düzeninin siyasal teme
line bu niteliği yakıştırarak ölçüyü kaçıranla
rı hâlâ görmüyor mu? 
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OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — Ya
lan mı? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Yalansa der
hal burayı terk ediniz, çünkü bugünkü Devle
tin ve Hükümetin meşruluk temeli odur. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — 
Onu takdir size ait değil. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün, 
siz de çok oluyorsunuz. (C. H. P. sıralarından 
ve sağdan alkışlar, «Bravo» sesleri.) 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Dürüst ola
lım arkadaşlar. Ya meşrudur, oturursunuz; ya 
meşru değil, defolur gidersiniz. (Sağdan «Bra
vo» sesleri; A. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, Sayın Yıldız... 
(A. P. sıralarından şiddetli gürültüler, «sahte
kâr», «Allah belânı versin», «sözünü geri al» 
sesleri ve kürsüye doğru yürümeler.) Sayın 
Yıldız bir dakika, Kemal Bey oturun... (Başkan 
tarafından gonga vurulmak suretiyle Genel Ku
rul sükûnete davet olundu.) Sayın Varışlı, Sa
yın Varışlı bir dakika efendim, Sayın Varışlı 
oturun efendim. (Şiddetli gürültüler, kürsü 
önünde toplanmalar ve «Lenin'ci, Mao'cu, sen 
kim oluyorsun, sahtekâr» sesleri.) Rica ederim 
efendini oturun yerinize... (Başkan tarafından 
gong çalınmak suretiyle sükûnete davete de
vam olundu.) Sayın Varışlı oturun efendim. 
(Kürsü önünde bağırmalar, anlaşılmayan müda
haleler, gürültüler.) 

Efendim, bir dakika oturun ben tavzih etti
receğim efendim, lütfen oturunuz. (Başkan ta
rafından gonga vurulmaya devam olundu.) Sa
yın Bağcıoğlu lütfen efendim. Sayın idareci 
Üyeler ve grup yöneticileri... Sayın Yıldız, Sa
yın Kor... (Kürsü önünde bulunan ve kürsüye 
yürümek istiyen A. P. li üyeler idareci Üyeler 
ve yöneticiler tarafından yerlerine oturtulmaya 
başlandı.) 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ben bunu 
bütün kütleye söyledim ki... 

BAŞKAN — Sayın KaraJğözoğlu yerinire 
(oturunuz siz de efendim, idareciler lûtlfen. 

MEHMET VARIŞLI (0. Senatoisu Konya 
Üyesi) — Sen kim oluyordun? (A. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Varışlı.. Sayın ismet 
ıSezğin, efendim lütfen oturunuz. Sayın üyeler.. 
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(Kürsü önünde gürültüler, Çağrışmalar ve an-
laşılmıyan müdahaleler). Oturun efendim, otu
run. 

MEHMET VARIŞLI (0. Senatosu Konya 
Üyesi) — Ne hakla konuşuyor? 

BAŞKAN — Oturun efendim, ben duruma 
müdahale edeceğim, oturun efendim. Efendim 
sözü teslbit ettim, gereğini yapacağım. (Kürsü 
önündeki A. P. li üyelerden «geri alsın, geri 
alsın» sesleri). ISözü tesbit ettim, gereğini ya
pacağım, ama bir kere yerlinize oturunuz. (Şid
detli gürültüler) Efendim yerinize oturunuz, sü
kûnet bulunuz ki, ben gereğini yapayım. Ben, 
ic/tüzük neyi emrediyorsa onu yapacağım. An
cak sayın üyelerin sükûnetle yerlerine oturma
sı lâzım. Sayın üyelerin lütfen yerlerine otur
masını ve idareci üyelerinin, grup yöneticilerinin 
yardımcı olmasını rica ediyorum. (A. P. sırala
rından gürültüler ve anlaşılmıyan müdahaleler) 
ıSayın Azmioğlu lütfen oturunuz ben gereğini 
yapacağım efendim. Vazife benim, lütfen otu
runuz. 

MEHMET VARIŞLI (C. Senatosu Konya 
Üyesi) — Konuşturmayın onu. 

BAŞKAN — Efendim, o sizin değil, benim 
vazifem. 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) 
— Sayın Başkan, bize hakaret ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı kelime çıktı, 
ben gereğini yapacağım. Ama ortalık elektrik
leniyor, lütfen sükûnet bulun. 

NURETTİN OK (Çankırı Milletvekili) — 
Sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, Yüce Meclise 
veyahut onun içerisinde bir kişi dahi olsa, bir 
igrupa veya bir şah'Sa kullandığınız kelime «de-
folur gidersiniz» şeklindedir. Bu Mecliste bu, 
konuşma adabınada uyigun değil, her halde çok 
Sinir içerisinde söylediğiniz bu kelimeyi geri 
almanızı sizden istirham ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; evvelâ sözüm.. (A. P. 
ısıralarınidan gürültüler ve anlaşılmıyan müda
haleler, ayağa kalkmalar). 

'BAŞKAN — Efendiim oturunuz bir kere. 
Bir dakika efendim; bakalım ne diyecekler. 
Lütfen bir dakika sabırlı olunuz, sakin olunuz. 
Bakınız ben kelimeyi kaçırmadım efendim. (A.P. 
sıralarından «o mu getirdi bizi?» sesleri.) 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale Millet
vekili) — Geri al. 

BAŞKAN — Sayın Topçular niye acele ha
reketleniyorsunuz?. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Evvelâ sö
züm. (A. P. sıralarından ayağa kalkmalar, gü
rültüler ve anlaşılmıyan müdahaleler). 

BAŞKAN — Efendim lütfen müsaade edinki 
gereğini yapalım. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Hiçbir su
retle 12 Mart.. (A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Söylenen söz budur, ben tes
bit öttim, hatibe söyledim. Lütfen oturunuz 
efendimi. 

YAŞAR BİR (Sakarya Milletvekili) — Sa
yın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
(A. P. sıralarından «karışmayın» sesleri). 

BAŞKAN — Efendim usule aykırı. Efendim 
karışmayın değil, ben rica ediyorum oturunuz. 
ıSayın Yaşar Bir, ben rica ediyorum oturunuz. 
iSöz söylemeye ve hiçjbir şey söylemeye hakkı
nız yok. Ben söyledim efendim. (Sakarya Mil
letvekili Yaşar Bir kürsüye doğru gelirken 
A. P. li üyeler tarafından durduruldu). Sayın 
Yaşar Bir, rica ediyorum oturunuz. Usule ay
kırıdır hareketiniz. 

YAŞAR BİR (Sakarya Milletvekili) — Usul 
hakkında söz istiyorum.. 

IBAŞKAN — Efendim usule aykırıdır, söz 
almadan konuşamazsınız. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın Baş
kan anlatıyorum. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, yalnız 
o kelimeyi geri alınız. Ben rica ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bir defa 
anlatacağım.. Evivelâ tutanakları düzeltmek zo
rundayım. Çünkü, böyle bir sözü Meclisin tü
müne veya bir grupa söylemenin kimsenin hak
kı olmadığı inancı ile konuşuyorum. Müsaade 
ederseniz sözümü konuşacağım. 

İHSAN SABRi ÇAĞLAYANGİL (C. Sena
tosu Bursa Üyesi) — Muhatabın kim? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Hiçjbir gru
pa, hiçjbir kütleye değil, 12 Mart Muhtırasına 
gasıp diyorsunuz, «Evet öyledir», diyenedir. 
(ıA. P. sıralarından «kim diyor, kim diyor?» 
sesleri ve şiddetli gürültüler). 

ORHAN DENGİZ (Uşak Milletvekili) — 
Yalan söylüyorsun, yalancı. 
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BAŞKAN — Efendim böyledir diyen yok. 
(A. P. sıralarından şiddetli gürültüler). Sayın 
Yıldız, Sayın Yıldız.. Efendim lütfen sükûnet 
fe,ulunuz, Sayın Dengiz lütfen efendim. Sayın 
Yıldız ben rica ediyorum, beni dinleyiniz, bir 
saniye dinleyiniz efendim. Efendim bu kürsü
de bu birleşimi idare ettiğimden beri, söyledi
ğiniz şekilde bir söz Söylenmedi. Daha önceden 
'söylediğini de ben duymadım. Onun için bir 
şahsa veya bir grupa veya bir muayyen grupa; 
ister siyasi parti gruıpu olsun, ister muayyen 
üye grupu olsun; «defolur gidensiniz» demek 
hem hakkınız değildir, hem bu kürsüden söyle
necek söz değildir. Sizden, Başkan olarak rica 
ediyorum, bu sözlünüzü geri alınız. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi Sa
yın Başkan dediler ki, «böyle bir söz söyliyen 
yok»; yoksa geri alıyorum. 

BAŞKAN — aeri alıyorsunuz.. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Yoksa 

ona bırakıyorum. 
IBAŞIRAN — Sözünü geri alıyor, tamamdır 

efendim. 
KEMAL BAĞCIOĞ-LU (Çanakkale Millet

vekili) — Yok böyle bifrşey. 
BAŞKAN — Efendim sözünü geri almıştır, 

bitti. Lütfen sükûnet bulunuz. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale Milletvekili) 

— Sayın Başkan, şartla geriye alma olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Zekiye Gülsen lütfen 
oturun, efendim, siz de hararetlendirmeyin. 
Efendim «sözümü geni alıyorum» dedi. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Yoksa geri 
alıyorum. Varsa onda kaldı. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız riea ediyorum. 
ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale Milletvekili) 

— Şartla geri alınmaz. (Gürültüler ve anlaşıl-
mıyan müdahaleler) 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Varsa nasıl 
geri alırım... 

BAŞKAN — Efendim siz cevap vermeyiniz. 
ISaym Yıldız, Sayın Yıldız... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Varsa geri 
almıyorum, yolksa geri aldım. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, sözü de ben söylie-
dlm, geri aldığınızı da ben söyledim, tekrar et
meyiniz. Her duyduğunuza da cevap vermek 
vazifeniz de değil, hakkınız da değil. Konuşma
nıza lütfen devam ediniz. 

AHMET YILDIZ ÇBavamla') — Sayın arka
daşlarım, Türk Silâhlı Kuvvetrıerini tarih çizgi
sine ters düşünmek istiyenlerin sözleri ve dosya
ları ile, yani suçluların tertipleri ile değil. Hü
kümet ve sıkıyönetimlerin, onlara karsı alına
cak, bu gibilere karşı alınacak tedbirlerle an
cak kurtuluş yolu bulabileceği inancındayım. 

T.B.MJVL nin sayın üyeleri; haysiyetini, iti
barını, onurunu her şeyin üstünde tutmak zo
runluluğu ve görevi ile karşı karşıya bulundu
ğumuz T.B.M.M. nin üyelerine de bundan ötü
rü bir soru yöneltmek istiyorum. Bu da bir üye 
olarak görevimdir. Evet, Meclisin itibarına yö
nelen eylemlerin, Devlet koltuklarını kötü ey
lemlere âlet ediyor diye suçlananların dosyala
rına siz de lütfen balanız, bu Meclis de yerme
lerden kurtulsun. 

Evet, Türkiye'de çok yadırgadığımız bir sü
rü olayların, banka soyanların muhakemesi gö
rülürken, diğer yolsuzlukların, da hesabını sor
mak ve vermekle ancak Türkiye'de ahlâk düze
ninin gerçek savunucusu olabileceğimiz kanımı 
yüksek takdirlerinize sunuyorum. Bu çağrıyı her
kesten önce en büyük parti olan Adalet Parti
sine de yöneltmeyi görev sayıyorum. Bunları ya
parsak, evet bir sürü söylentiler altında ezilen
lerin, burayı sığınma yeri olmaktan kurtarırsak, 
Türkiye Cumhuriyetini ona bulaştırılan lekeler
den arıtırsak, Devlet yönetimini dürüst ve ye-
teı'li Türk evlâtlarına teslim yolunu açarsak, 
ihiçjbir yasa ve Anayasa değişikliği yapılmadan 
dâhi, Türkiye huzur içinde yönetilir ve Ata
türk'ün bize hedef olarak verdiği çağdaş uygar 
Türkiye ülküsünü gerçekleştirmek kolaylaşır, 
hidbir sıkıyönetim gerekliliği de duyulmaz. 

Gerçekten eski yasalarla ve daha etkili yön
temlerle Devlet gücünün dürüstçe kullanılması 
ihalin.de, huşur ve asayiştin sağlanarak kalkınma
nın gerektirdiği köklü tedbirlere yönelinebilece-
ğini (bugünkü uygulamalar gösteriyor. Eski ya
salarladır, dürüstçe uygulanamıyor, Devlet oto
ritesi kullanılıyor, yöntemlerde sadece etkinlik 
var, o kadar... 

(Sıkıyönetim, eski dönemin yasalarında hiç
bir değişiklik yapmadan yalnız etkin yöntem
lerle bunu sağlıyabildiğine göre, sanıyoruz ki 
belirttiğimiz bir Devlet yönetimi bütün sorun
ları çözer. 

Türk Ulusunun, dürüstçe uygulandığı ve yö
neticiler pek uygun olmıyan eylemlere bulaş-
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madiği takdirde, normal sivil iktidarlarla yö-
neltîlelbilecek olgunlukta olduğunu göstermek 
zorundayız. Aslında sıkıyönetimin biran önce 
sona ermesini herkesten önce Silâhlı Kuvvetler 
ve Hükiimeıt de istemektedir. İste Hükümatiten 
en içten isteğimiz; Türk Ulusunun sıkıyönetim
siz yönelltileibülecek olgunlukta olduğunıa inanı
yoruz, bunu göstermek için biraz daha ivedi et
mesidir. 

Arkada^Iıarım, sözlerimizi bitirirken Sayın 
Devlet Başkanından, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden, Hükümet ve 12 Mart muhtırası imza
cılarına kadar, bütün yetkilileri, belirttiğimiz 
gerçeklerin ışığında göreve çağırmayı sorumlu
luğumuzun da gereği saymaktayız. Bu çağrıya 
gerdken değeri vereceği umudu ile, Hükümete, 
sıkıyönetim yetkililerinle basanlar diler, bu yö
netimin memlekete hayırlı sonuçlar vermesini 
diler, grupum adına Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin sayın üyelerini saygı ile selâmlarım. 
(Sağdan allkış^ar) 

BAŞKAN — Adalet Partilisi Grupu adına Sa
yın Orhan Dengiz, buyurun efendim. (A P. sı
ralarından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Çok sayın Başkan, Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Sıkıyönetimin bir defa daha uzatılmasını is-
tiyen Hükümet teklifinin konuşulduğu bu gün
de, Adalet Partisi grupları adına Yüce Mecli
sin sayın üyelerini saygılarımla selâmlıyorum. 

Hükümet, bundan üç ay önce, 26 Nisan 1971 
de bir ay müddetle memleketimizin 11 ilinde 
sıkıyönetim ilân etmiş ve bilâhare Yüce Mec
lisin tasvibini almıştı. İki ay önce, 26 Mayıs 
1971 de sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması 
isteği ile Yüce Meclise gelmiş ve yine Meclisin 
tasvibini almış bulunuyor. Bugün, tekrar yine 
aynı illerde sıkıyönetimin iki ay daha uzatıl
ması isteği ile Yüce Meclise gelmiş bulunuyor. 

Muhtelif gruplara mensup değerli arkadaş
larım bu münasebetle düşüncelerini ileri sür
müşlerdir. Ben de, Adalet Partisi grupları adı
na düşüncelerimi arz edeceğim. Düşüncelerimi 
arz ederken, burada benden evvel konuşan ar
kadaşlarımın lüzumsuz yere Adalet Partisine 
yaptığı tarizlere cevap vermekten dikkatle ka
çınacağım. Hele son anda konuşan bir arkada
şımın, şahidi Le - Mond Gazetesi olan bir arka

daşımın sözlerine temas etmeyi katiyen doğru 
bulmuyorum, bunu küçültücü addediyorum. 
(A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Üç ay önce sıkıyönetimin ilânına sebebolan 
ve Yüce Meclisin kararına iktiran eden mucip 
sebepleri şu cümle içinde toplamak mümkün
dür : «ideolojik maksatlarla Devletin temel ni
zamına, yurt bütünlüğüne, vatan ve lâik Cum
huriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma 
mahiyeti aldığını gösterir kesin belirtilerin 
meydana çıkması nedeni ile»... 

Bu cümle, şüphesiz memleketimizde yakın 
aylar içinde meydana gelen olayların bir ifade 
şeklidir. Bu ifade, Anayasanın 124 ncü madde
sindeki, «Vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli 
ve eylemli bir kalkışma olduğunu gösterir, ke
sin belirtilerin meydana çıkması sebebi ile».. 
şeklinde yazılmış ifadeye de aynen uymakta
dır. 

Sıkıyönetimin 11 ilde devamına lüzum oldu
ğuna kaani değiliz. Hükümet de gerekçesinde 
bu hususu belirtmemektedir. Gönül isterdi ki, 
Hükümet uzatma teklifi ile gelirken, bu hususu 
yeniden mülâhaza etmiş olsun ve sıkıyönetim 
uygulanmasına devam olunacak illerin sayısını 
azaltarak Meclis huzuruna gelsin. 

Sayın senatör ve milletvekilleri, 
Sıkıyönetimin gerek ilânı ve gerekse bir ay 

sonra iki ay daha uzatılması sırasında memle
ketimizin içinde bulunduğu anarşik ortam, cid
den bütün vatandaşları büyük ölçüde rahatsız 
edici mâhiyette idi. Köyde ve kentte oturan 
herkes, «Memleketin nereye sürüklendiği» yo
lunda kaygılar içinde bulunuyordu. Bunları 
üzüntü ile bir defa daha hatırlamak icabeder-
se, bu meyanda banka soymaları, adam kaçır
maları, kaçırılanların öldürülmeleri, Devletin 
emniyet kuvvetleri ile silâhlı mücadeleler ya
pılması, örgütlenmiş bir hâdise, komünizan dü
şünceleri yerleştirmek maksadiyle kitap, bro
şür, beyannameler yaymalar, Devletin resmî 
müesseselerinde, okullarında, yüksek okulların
da, üniversitelerde Devlet işini zorla durdura
cak hareketlerde bulunmalar, silâh kaçırmalar, 
hüviyetlerini gizlemek maksadiyle subay elbi
sesi giyerek dolaşmalar ve buna benzer birçok 
hâdiseleri saymak kâfi gelir sanıyorum. 

Sıkıyönetim... 
SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ Milletvekili) 

— O zaman kim iktidarda idi? 
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ORHAN DENGİZ (Devamla) — Mevzu, he- I 
pimizin mevzuudur. Burada, iktidarları paylaş
maya kalkışmanın lüzum ve mânası yoktur. 
Mevzuu bir an evvel halletmek için burada top- I 
landığımızı sanıyorum, sayın arkadaşımın da 
bilgiye sahibolduğunu zannediyorum. Mevzuun, 
eğer araştırılırsa, kökünde sayın arkadaşımın 
da hissesi olduğunu söylemem icabeder. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ Milletvekili) 
— Ne yüzle konuşuyorsunuz? Memleketi bu ha
le getirdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, sizin oturarak 
konuşma hakkınız nereden geliyor? 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Memleke
tin bu hale gelmesinde, sayın arkadaşımın ve 
arkadaşlarının rollerinin büyük olduğunu, ken
dileri bendenizden daha iyi bilirler. Ve bunu 
«Böyle yaptık» diye iftihar içinde bulundukla
rını. da ifade etmek isterim. 

KADRİ EROĞAN (Sivas Milletvekili) — 
Aczin ifadesi oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan... 
ORHAN DENGİZ (Devamla) — Bu, bir if

tihar değildir. 
HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize Millet

vekili) — Ahmet Yıldız'a benzemeden konuşsan 
iyi edersin. 

BAŞKAN — Sayın Albayra|k, müdahale et
meyiniz. I 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Allah be- | 
rii ona benzetmesin. 

BAŞKAN — Sayın Dengiz, ben müdahale
leri önlüyorum efendim, rica ediyorum, siz 
müdahaleye cevap vermeyin, devam edin. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Sıkıyöne
tim, değerli kumandanların emrindeki Devle
tin emniyet kuvvetleri ile bu üzücü anar
şik ortamı, fiilî hareketleri ortadan kaldırmış, 
suçlu görülenlerin bir kısmını göz altına ala-
bilmiş, mahkemelere vermiş, bir kısmını da 
takibetmıekte bulunmaktadır. Şüphesiz, Devle
tin kararlı kuvveti karşısında bunlar dıa Sıkı
yönetim mahkemelerine verileeelk ve cezalarını 
göreceklerdir. Mahkemeler başlatmıştır. 

Edindiğimiz bilgilere göre, Devletimizin üs
tünde çok büyük bir tehlike, komünizm tehli
kesi belirmiştir. Bir asırdan beri hürriyiet kav
gası yaparak binbir güçlükle elde 'ettiğimiz ) 

hürriyetlere, dünyanın hiçbir memleketinde ol
mamış bir şekilde kavuşmanın Rahatlığı yanın
da, bunu suiistimal ederek, «Türkiye halk
ları» :adı altında memlieketi bölerek veyja re
jimi hürriyet rejiminden dikta rejimine, aşırı 
sola götürecek bölücü ve komünizan hareketle
re götürmek isteyen vatansızları, bedbahtları 
burada lanetlemek icabetmektedir. Kendilerine 
«Türkiye halk kurtuluş cephesi merkezi ko
mitesi» adı vererek, çojk az da olsalar, kendi 
(tedbirlileri ile örgütlenmiş bir komünist cephesi
nin sapık aydınlardan meydana gelmesi ve bu 
gibilerin teşviki üle faaliyet göstermeleri iyice 
'anlaşılmış bulunmaktadır. 

Türk Milletinim, yedisinden yetmişine kadar 
bildiği bu hakikatleri başlka kelimelerle, cüm
lelerle, izahlarla bir başka istikamete çekme
ye, sürüklemeye ve bunları dinlemeye artık 
kinilsenin tahammülü kalmamıştır. 

Çak sayın arkadaşlarım. 
Üzüldüğümüz bir noktayı ifade etmeye mec

burum. Bu ayaklanmaların temelinde rejim ve 
rejimle ilgili meselelerin bulunduğu açıkça gö
rülmekte iken, hareketlerin ideolojik ve komü
nizmi memleketimize yerleştirmek arzusundan 
başka bir şey olmadığı meydanda iken, mesul 
kişiler tarafından bunları yapanların «eşkiya» 
veya «şehir eş|kiyaısı» veya «kır eşkıyası» veya 
«gerillasıl» kelimeleri ile tavsif edilmiş olma
sını dikkatlerinize arz ederim. «Eşkiya» keli
mesi Türkçe'de bir ideolojisi olmıyan ve fa
kat soygun yapan kişinin adıdır. Bunlar ise, 
ideolojik bir bünyeye sahip başlka tip bir eşki-
yadır, bunun tavsif edilmesi lâzımdır ve söy
lenmesi lâzımdır. 

Nitekim, bu kelimeler kullanıldıktan sonra, 
eylemcileri destekliyenlerden bâzı kimseler, 
mevzuu Kurtuluş Savaşma kadar götürmüşler
dir. Bunların yaptıkları soygun hareketlerinin, 
Kurtuluş Savaşını kazanmak için o zaman da 
yapıldığını, Demirci Efenin de bunlar gi
bi bir kimse olduğunu söyleyecek kadar ileri 
gitmişlerdir. Böylece büyük İstiklâl Savaşını 
Türk Milletinin dış düşmanlara şkarşı o yüce, 
•büyük hareketini kendi mel'un hareketleri ile 
kıyaslamak küstahlığına [kadar gitmişlerdir. 

Çok değerli arkadaşlarım, maksat açıktır; 
anarşiktiler yaptıklarını kabul ediyor ve bun
ları birer birer söylüyorlar. Sı|kıyönetim mıa-
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kamları ve Devletin güvenlik kuvvetleri bu ka
nunsuz hareketi yapanların, bu rejim düşman
larının amansız takipçisi ve bir daha hortlama-
ması için her türlü tedbirlerin alıcısı olarak 
bulunuyor ve fakat dışıardajki destekçiler, bu 
komünizan hareketin istikametini sözle değiş
tirmek peşimde koşuyorlar. Böylece milletin 
gözünde bu anarsak hareketler yerine, masum 
ve vatan kurtarıcı başka bir hareket olmuş his
simi yerleştirmek istiyorSar. Türk Milletimin 
bu vatansızları da çok iyi teşhis etmiş bulun
duğunu herkes bilmektedir. 

Çok sayın (arkadaşlarım, 
Hükümetin, bugün getirdiği Sıjkıyönetimi 

iki ıay daha uzatma isteğin© ait mucip sebep
ler bundan öncekilerden farksızdır. Yalnız, 
geçen üç ıay içinde olan ve yukarıda kısmen 
tadat ettiğimiz olaylar, Sıkıyönetim makamla
rı ve Devletin güvenlik (kuvvetlerinin devamlı 
ve ısrarlı çalışmaları sayesinde şimdilik sin
miş görünmektedir. Buna istinaden Sıkıyöne
timin uzatılmaması kanaatinde bulunduğumu
zu söyliyecek değilim. Ancak, bundan sonra 
süratle yapılması gerekli işler bulunduğunu 
ifade etanejk istiyorum. Bu iş, ayaklanmayı 
yapanlasın arkasında bulunan drijanların da 
ortaya çıkarılması işidir. Bu drij anlar ortaya 
çıkmadan, ayaklanan rejim düşmanlarının kök
lerinin kazılması mümkün değildir. Sıkıyöneti
min uza/tümateı halinde bunlar aranıp, bulunma
lı, Sıkıyönetim mahkemelerine tevdi edilmeli
dir. Bunların bulunmaması için kanat gerenler, 
Sıkıyönetim ve güvenlik kuvvetlerinin müsamıa-
hasız ve âdil tutumu elinde ortaya çıkarılmıalı-
dır. Sıkıyönetim, bu görevleri şerefle ikmal 
ettikten sonra, memleket hemen normal idareye 
de dönmelidir. 

Çok sayın arkadaşlarım, 
Sılkıyönetim idaresi, fevkalâde zamanlara 

ıaüt bir idaredir; hürriyet içerisinde hürriyetle
ri kısan bir idaredir. Hürriyet rejimi içerisin
de sıkı bir idarenin ilânihaye devam etmesiini 
de düşünmek ve kabul etmek mümkün değil
dir. Büyük Meclis olarak, bizim bu yöneltimin 
bir ian evvel bitmesine yardımcı oilmıamız da 
şarttır. Bu hâdiselere sebebolan ve Büyük 
Meclisin halletmesi gerekli her meseleye hassa
siyetle, dikkatle ve süratle eğilmek zorunda
yız. Bu; memleketimizin bekası, bütünlüğü, 

demokratik ve lâik Cumhuriyetin, hürriyet 
rejiminin, milH iradeye dayanan bir rejimin de
vamı meselesidir. 

Çok sayın arkadaşlarım. 
Burada bugün için çok önemli addettiğimiz 

ve Sıkıyönetime paralel iki noktaya daha temas 
etmek istiyorum. Bunlar Hükümetle ilgili bu
lunmaktadır. 

Sıkıyönetim organları, anarşik olayları dur
durma, kaldırma peşinde bulunuyor. Elebaşı
larını, bunlarla ilgili olanları yakalama yo
lunda çalışıyor, ciddî ve (samimî olarak rejim 
düşmanlarının peşini bırakmıyor. Bu, bütün 
milleti memnun eden, hepimizi sevindiren, bek
lediğimiz neticeyi elde etmek yolunda yapılan 
güzel bir çalışmadır. Bu çalışma sonunda mem
lekette bir huzur meydana gelecektir, gelmek
tedir. Ama, Sıkıyönetimin sorumlusu bulunan 
Hükümet, bunun yanında huzursuzluk yarata
cak yeni hareketlerde bulunuyor. Sıjkıyöneti-
min istikametine ters düşen bir tutumla Sıkı
yönetimi gerektiren sebepleri yaratan düşünce 
sahiplerine ve partizanca davranışlara taviz 
vermekten kendini lalamıyor. Bu nasıl perhiz
dir, neyin balansı yapılmak isteniyor? Bunu 
izah etınelk mümkün değildir. Bundan, Hü
kümetin, Hükümet içi icraatı ile Sıkıyöneti
min çalışmalarının ve neticelerinin birbirleriy
le mütezat halde bulunduğu ortaya çıkmakta
dır. Hükümet, doğru istikametini bulmaya 
mecburdur. Partiler i&tü bir anlayışla ilân edi
len bu Hükümetin, bu (kuruluş hüviyetinin 
arkasına sığınarak istediği gibi hareket etmek 
şeklinde bir tutumun içine girmesi de başlangıç
ta kendine gösterilen güveni sarsmaktadır. 

Diğer taraftan, memleketin nisbî bir sü
kûn ve huzura kavuşturulmak istenildiği bu 
sırada, bâzı Hükümet üyelerinin iktisadi ve ma
lî konularda yaptıkları beyan ve tasarruflar, ye
ni huzursuzlukları davet etmektedir. Bir başka 
istikamette yeniden huzursuzlukların çıkmasına 
^ebebolmıak doğru mudur? Bunun müsebbibi 
Hükümet mi olmalıdır? 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
Sıjkıyönetim idaresinin basın üzerindeki bâ

zı tasaıruflannı, Sıkıyönetimi gerektiren sebep
lere uygun bulmak mümkün olamamıştır. Hü
kümet tenMd edildi diye gazete kapatma yo
luna gidilmemelidir. Her tenkidi de Hüjkümeti 
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küçük düşürme olarak göstermek, Hükümeti | 
basının murakabesinin dışına çıkarmıajk olur. 
Hükümet, hem basının, hem de Parlâmento-
nun murakabesinden çekinmemelidir. Sıkıyö
netimin maksadı, her halde «basını sustur
mak» şejklinde anlaşılmamalıdır. Buriada, ge
çen müzakerelerde ifıade ettiğimiz bir hulusu ye
niden tekrarlıyoruz; Sıkıyönetim idaresi, hukuk 
rejiminin içindedir, keyfiliğe, haksızlığa |ka-
çılmamalı, yetkiler hislere kapılarak kullanıl
mamalıdır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Hüjkümetin ge
tirdiği Sıkıyönetimin iki !ay daha uzatılma
sı teklifine Adaîıet Partisi Grupları olarak, yu
karda arz ettiğim sebepler dolayısiyle «evetı» 
diyeceğiz. Ümidediyoruz ki, önümüzde|ki iki 
ay içinde Sıkıyönetimi doğuran sebepler tama
men ortadan kalkar ve Hükümet yeniden Sıkı
yönetimin uzatılması talebi ile gelmez. 

Bu vesile ile sözlerimi bitirirken, Adalet 
Partisi Grupılıarı adına Yüce Heyetimizi en de
rin saygılarımla selâmlıyorum (A. P. sırala
rından sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası, şahsı adına söz alan 
ISayın Tayfur Sökmen idedir. 

Buyurun Sayın Sökmen. (A. P. sıralarından | 
sürekli alkışlar.) I 

TAYFUR (SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla- | 
rım; 

Millî ve vatani bir d,âva ve bir mesele ko
nuşulurken, «Hâkimiyet kayıtsız şartsız mille
tindir.» vecizesi ile bizlerin bu kulbbei zerrin 
altında toplanmamızı temin etmiş olan aziz ve 
muhterem Atatürk'ün mübarek isminden bah
sedip, mânevi huzurlarında eğilmeyi vazife 
edinmiş olmanın hazzı içinde mâruzâtıma başlı
yorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir müddettir Atatürk Türkiye'sini huzur

suz kılan anarşi hareketlerini önlemek, huzur 
ve sükûnu temin etmek amaciyle üç ay evvel 
alman Sıkıyönetim kararının uzatılması için 
sağcısı ile, solcusu ile, sosyalisti ile mücadele
sinde muvaffak olmasını candan temenni etti
ğim, hattâ bu tarzda davranışının devamı iti
bariyle her türlü hizmet yapmayı vatan vazife
si saydığım Sayın Erim Hükümetinin getirdi
ği temdit teklifi çok yerindedir. Çünkü, Sıkı- l 

yönetimin ilânını zaruri kılan üzücü ve kanun
suz davranışların hızı kırılmış ise de, teessüre 
şayan bir halde devam etmektedir. Çıkan veya 
çıkartılan hüzün verici hâdiseler, ne bir buna
lımın zaruri icabı, ne de millî vatani bir vazi
fenin ifası uğrunadır. O halde sapık bir ideolo
jinin tahakkukunu temine matuf bir davranış 

| olduğuna göre, bu hainane davranışı kökün-
[ den kazıyıp, kurutmak her Hükümetin asli va-
| zifesi olduğu gibi, her vatandaşın da hislerden 
I tecerrüdederek Hükümete yardımcı olması va

tanseverliğin bir icabıdır. 
Muhterem arkadaşlarım, 
Türk Milletinin çok hassas olduğu en mü

him bir nokta bağımsızlıktır. Bunu bilen hain
ler, bu hassasiyeti tahriketmek için, Türkiye ba
ğımlı imiş diye «bağımsız Türkiye istiyoruz» 
feryadı ile çıkardıkları küstahça olayların hiç
bir haklı tarafı olmadığını müsamahanıza da
yanarak tarihî bir olaydan bahsetmek suretiyle 
belirteceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, tarihin yaldızlı 
sayfalan arasında şan ve şerefle yer almış olan, 
Millî Mücadele devrinin en kritik ve en önemli 
yeri ve ânı Sakarya Muharebesi idi. Bu muha
rebenin bugünkü Türkiye Cumhuriyetinin ka-
der ve kuruluşunu tâyin ettiği tarihî bir haki
kattir. Bu mühim muharebeyi kazanmak için 
Mustafa Kemal Atatürk, düşmanın üstün kuv-

j vetlerle yaptığı akurane saldırışı karşısında, 
I şimşek çakan askerî dehasının aydınlattığı yol

da bulduğu harikulade usullerle muharebeyi 
kazanmaya çalışırken, Polatlı dolaylarında kar
şılıklı atılan top seslerinin yarattığı heyecanın 
korku ve tesirinde kalan bâzı kimseler, Büyük 
Millet Meclisi ile Hükümetin Kayseri'ye nak
linin propagandasını yapıyorlardır. 

Arkadaşlarım, yaratılan heyecan ve korku
nun doğuracağı akıbeti, Rus istilâsında görmüş 
olan Erzurum'un kahraman evlâtlarından Er
zurum Mebusu merhum Durak Bey'in Meclis 
kürsüsüne fırlayıp, «Rus istilâsına göğüs ger
miş insanlar rum palikaryalarından korkmaz 
ve kaçmazlar. Meclis ve Hükümet burada kala
caktır.» diye yaptığı vatanperverane haykırışı, 
Meclisin ve Hükümetin Kayseri'ye naklini önle
mişti. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, hamdolsun bugün ne düşman işgali 

l altındayız, ne de top sesleri kulaklarımızı tır-
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malıyor. O halde bâzı yolunu şaşırmış profe
sör, doçent ve asistan kafilesine katılan muhar
rirlerle, nevzuhur politikacıların ve bunların 
tahriklerine kapılmış olan (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) talebeler, Garba 
dönük Türkiye'nin NATO camiasında bulunup 
Müşterek Pazar'a girmesini bağımlılık sayarak 
yaygara ve feryat ettiler, hâlâ da gizli gizli et
mekteler. 

Bu yolunu şaşırmışların yaptıkları yaygara 
ve feryadın mânası var mıdır? Olmadığına gö
re, bunlar neden ve niçin yaygara yapıyorlar
dı? Yapıyorlardı, çünkü geçenlerde arz etmiş
tim; Türkiye'nin Garplılarla dostluk kurup iş
birliği yapmasını, NATO camiasında bulunma
sını, asırlık emelinin tahakkukuna mâni gören 
Şimal komşumuz böyle istiyordu. Bunlar da, bu 
isteği yerine getirmeyi kendilerine vazife say
maktadırlar. Halbuki Garplılarla dostluk kurup 
Müşterek Pazar'a girmek, NATO ittifak camia
sında bulunmak asla bağımlılık değildir ve ola
maz. Olamadığının bariz misalini aziz Atatürk 
vermişlerdir. 

Aziz Atatürk, şimal komşumuzun aleyhimiz^ 
deki tutum ve davranışları karşısında, Türki
ye'nin selâmetini, Garp'a dönüp Amerikalılarla 
dostluk kurmada görmese idi, 1922 de denize 
döktüğü müstevli düşmanın yardımcısı olan 
İngilizlerin Kralını 1933 te istanbul'un Moda 
koyunda bizzat dostane karşılarlar mı idi? 

Sevgili arkadaşlarım; aziz Atatürk'ün garp
lılarla işbirliği yapıp, Amerikalılarla dostluk 
kurmayı istemesini - burasına dikkatinizi çeke
ceğim -1936 daki Rusya haritalarının Türkiye'yi1 

Rusya'nın bir peyki olarak göstermesi, çok haldi 
çıkarmıştır. Hattâ Şimal komşumuzun dostane 
olmıyan bu hareketi karsısında çok üzülmüş 
olan aziz Atatürk, Rus sefiri Rarahan'a sert 
davranmışlardı. 

Arkadaşlarım, haddizatında hakiM Atatürk'-
çü olanlar «Bağımsız Türkiye istiyoruz» de
mezler. Şimdi diyenlerden yüksek huzurları
nızda soruyorum; Türkiye bağımlı olsa idi, 
«bağımsızlık istiyoruz» diye feryat yapabilirler 
mi idi? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
alkışlar) Sonra, Türkiye'nin bağımsızlığını sağ-
lıyan aziz Atatürk'ün ve aynı zamanda bağım
sızlık uğruna canlarını veren 300 000 şühedanın 
ruhlarını sızlatmış olmuyorlar mı? (A. P. sıra
larından «Bravo» s&sleri) 

I Muhterem arkadaşlarım; 
Bu satılmışların yaptıkları boş ve vahi iddi

alardan birisi de: «Türkiye'nin NATO ittifa-
I kında bulunması, Türkiye'de radar istasyonları

nın tesisi, incirlik Hava Meydanının mevcudi-
I yeti Türkiye'yi tehlikeye sokmuştur» demeleri

dir. 
Yine yüksek huzurlarınızda soruyorum ken

dilerinden; 1945 te Türkiye'de radar istasyonu 
mu vardı? Türkiye NATO camiasında mı idi? 
Hayır... Hattâ bir tek Amerika askeri dahi yok
tu. Üstelik 1942 de Alman ordularını Kafkas
ya'ya geçirtmediğimiz için, Şimal komşumuz mi-
nettarhğını da beyan etmişlerdi. Böyle iken 
narh biter hitmez Şimal komşumuz, üç vilâyeti
mizle boğazlan istememiş midir? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu haksız ve küstahça istek karşısında, Tür

kün kahramanlık şiarının bir icaıbı olarak «ha
yır vermeyiz» dediğimiz anda, şimdi satılmış
ların «go home» dedikleri Amerika'nın Cum
hurbaşkanı Truman'm, «Türkiye'ye tecavüz 
ve taarruzun Amerika'ya tecavüz sayılacağı »ih
tarı üzerine Rusya'nın yakamızı bıraktığı bir 
gerçek değil midir? (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu satılmışların şikâyet ve taarruzlarının ba

şında bir de «MİT» dedikleri, Millî istihbarat 
Teşkilâtı ile, asayişi korumakla vazifeli olan 
polis gelmektedir. 

Millî istihbaratın, muhtelif isimlerle 65 sene
dir bu mübarek memlekete yaptığı değerli hiz
metleri, hayatlarını tehlikeye koyarak yapanla
rın isimlerini dört ay evvel Senato kürsüsünden 
arz etmiştim. Arzu edenler zabıtları tekik ede
bilirler. 

Bu teşkilâtın, hele son birkaç sene zarfında 
yaptığı hizmetler ise, takdire şayandır. Bu hiz
metler olmasa adi, bugün burada bir sosyalist 
idare kurulmuş olurdu. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri). Hattâ tahaddüs etmek üzere 
olan veya çıkarılmak istenen olayların dehşet ve 
azametini, bundan birkaç ay evvel kabine üye
lerinin, ıburada yaptıkları izahatta dinlerken 
tüylerimiz ürpermişti. 

Sevgili arkadaşlarım; Millî istihbarata ta
allûk eden işin hayretefza bir ciheti de, Millî 

I istihbaratın verdiği bilgilerle bilgisini derinleş-
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tiren ve derinleştirdiği bilgisini burada beyan 
ve izah eden Sayın Erim Hükümetinin, hakajz 
ve yersiz şikâyetleri nazarı dikkate alarak Millî 
istihbarat Başkanım da değiştirme kafilesine 
katmağıdır. 

Arkadaşlarım, satılmışların müşteki olduk
ları bir teşekkül de, polistir. Neden? Çünkü, 
bütün kanunsuz hareketlerinin karşısında polisi 
görmektedirler. 

Arkadaşlarım, geçenlerde bu münasebetle 
arz etmiştim; en çok üzüldüğüm işlerden birisi 
de, satılmış profesörlerin davranışlarıdır. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri alkışlar) Çünkü, 
profesörlük türedi, nevzuhur politikacılık gibi 
îhavadan bir meslek değildir. Profesörlük, 10 se
ne, 20 sene dirsek çürütüp, kafa yorduktan 
sonra ancak elde edilebilen ulvî bir meslek ve 
mümtaz bir unvandır. Bu ulvi mesleki elde et
miş kimselerin kirli ve sapık işlerle meşgul ol
mamaları lâzım. Zira vatan ve millet mefhumu 
ve duygusu bu olgun ve yenmiş kafalarda 
kenzüm la yüfna'dır, yani tükenmez bir hazine
dir. Bu varlık, ikbâl ve hayal uğruna heder edi
lirse yazık olur. Ama ne acı hakikattir ki, pro
fesörlerimizin içinde de ikbal ve hayal uğruna, 
kendilerini de, mukaddes mesleklerini de heder 
edenler vardır. Bunlardan bir kilsini bâzı zeva
tın himayelerine sığınma yolunu ararken, bir 
kısmı da (A. P. sıralarımdan «fbravo sesleri al
kışlar) yalan ve yanlış beyanlarla kurtulma yo
lunu aramakta iseler de, lâyık oldukları cezayı 
görmelidirler ve göreceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Nezaret altına alınan profesörlerden bâzıla

rının müsamaha gördüklerimi söyliyenler oldu
ğu gibi, gazeteler de yazmış olmakla beraber 
(bendeniz, memleketimizin huzurunu temin et
mek amaciyle müteoellidane konuşan ve hare
ket eden Sayın Erim Hükümetinin, suçlu olan
lara müsamaha göstereceğini zannetmem. Son
ra, yolumu şaşırmış profesörlerim ceza görmele
rinden - katiyetle arz ediyorum - aynı fikirde 
olanlardan, başka kimse üzülmez, bilâkis âmme 
ve âmme vicdanında memnuniyet yaratır. Esa
sen mekteplerde yurtlarda dinamitli, tabancalı 
anarşistlerim bulunması, karşısında halk müte-
neffirdir. 

Arkadaşlarım, nasıl olur da mekteplerde, 
yurtlarda disiplin tesis edilmemiş; nasıl olur da 
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hocalar, profesörler, idare adamları elleri ta
bancalı, dinamitli çocukların tavır ve hareket
lerinden habersiz kalabilmişler? Bunlar ya âciz
dirler (A. P. sıralarından «'bravo» sesleri alkış
lar) yeya çocukları kendileri taihrik etmişlerdir. 
Bunun başka bir ifadesi var mıdır? Hepimiz 
gençlik devresini geçirdik, 18 - 20 yaşındaki 
bir genç tabiî olarak yetimde duramaz, fıkır fı
kır kaynayan enerjimin kötüye kullamdırılma-
malsı hocanın, profesörün vazifesidir. 

Arkadaşlarım, birkaç gün evvel Senato kür
süsünden de arz etmiştim; kafasında ve kalbin
de Stalin veya Mao doktrini taşıyan, kendini 
'sağcı, solcu ve sosyalist sayan ve gösteren ho
calar, profesörler, doçentler ve asistanlar ve 
hattâ elleri tabancalı, dinamitli gençler de asla 
ve asla Atatürkçü değiller ve olamazlar. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri alkışlar. 

Eşsiz insan aziz Atatürk, konuşmaları ara
sımda, «biz sağcı olmadığımız gibi, solcu ve sos
yalist de değiliz» buyurmuşlardır. Bu sözleri 
kitaplara geçtiği gilbi, hafızalarda da yerleşmiş
tir. Böyle iken nasıl olur da memleketimizde 
sağcılık, solculuk, sosyalistlik revaç bulur? Na
sıl olur da «Atatürkçüyüm» diyenler, «biz sola 
açığız» diyebiliyorlar? (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri) nasıl olur da «sola mütemayil olmı-
yanlar, insan sevemez» diyebiliyorlar? Hele şu 
birkaç gün zarfında muteber bir gazetenim de
ğerli baişyazarımım, Atatürk Türkiye'simde bir 
sosyalist partinin kurulmasını istemesini, müda
faa etmesini hayretle, üzüntü ile karşıladım. 

Bir tarafta «Atatürkçüyüz» demiyor, diğer 
tarafta solculuk ve sosyalistlik isteniyor. îki zıt 
kutup toirleşebilir mi Nasıl ki, bir müslüman 
kalbinde ve kafasında başka bir din taşımaz ve 
taşıyamazsa, hakiki Atatürkçüler de kalbimde 
ve kafasımda Remalizmdem başka bir ideoloji 
taşımaz ve taşıyamaz. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri). Eğer taşıyor iseler, bunlar iki pa
saportlu, kaçakçı ve hilekârdırlar. (A. P. sıra
larından alkışlar ve «bravo» sesleri) 

Çünkü TürMye'mizde «vatan - Atatürk» bir 
mefhum olduğundan, hakikî Atatürk'tüler kalp
lerinde ve kafalarımda Kemalizmden başka bir 
ideoloji asla taşımazlar ve taşıyamazlar. Satıl
mışların aldattıkları gençlerin dillerimde «Türk 
Halk Kurtuluş Ordusu» tâbiri dolaşmakta idi. 
Bu asil milletin, yalnız Atatürk Ordusu vardı? 
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Bunun aksini söylemek, yazmak, müdafaa et
mek; vatana, millete Atatürk'e ve Atatürk Or
dusuna ihanet ve hiyanettir. 

«Türk Halk Kurtuluş Ordusu» deyimi bir 
bolşevik ifadesidir. Atatürk; komünizm derede 
görülürse başının ezilmesini emrettiğine göre, 
halk kurtuluş ordusuna mensubolanların da ba
şının ezilmesi Atatürk emridir. 

'Muhterem arkadaşlarım; 
Maruzatıma son verirken 26 senedir müca

delesini yaptığım bir meseleden de kısaca bah
sedeceğim. Arzu edenler eski Meclis zabıtlarını 
tetkik edebilirler. 

Memleketi bugünkü huzursuz duruma sokan 
s&bepderin başında, partilerarası rnünasebatm 
mmleket menfaatine hizmet eder mahiyette yü-
rütülmemesi gelir. Halbuki, mühim memleket 
meseleleri ortaya çıkınca hislerden, parti men-
faatlarından uzak kalınarak el ve fikir birliği 
ile meseleyi halletme yolu tutulmalıdır. Ne ha
zindir ki, çok partili hayata girdiğimiz andan 
beri memleket menfaatini bir tarafa iterek par
ti menfaatleri ön sıraya geçiyor. Bu suretle ya
pılan parti mücadelesi 27 Mayıs ihtilâlini do
ğurdu; aynı çatışmıların devamı da 12 Mart 
muhtırasını yarattı. 

12 Marttan sonra «partilerüstü bir hükümet 
kuruldu» diyerek cidden sevinmiş idik. Ne ga
riptir ki, bu sevincimiz devam etmedi. Tarafsız 
'hükümet üyeleri ile parti temsilcileri arasında 
ittiham ve suçlama düellosunun kıyasıya yapıl
ması, tarafsız vatandaşları kuşkulandırmakta
dır. Suç arama zamanı değil, iş yapma zamanı
dır; iş yapma ve memleketin dertlerine çare 
bulma zamanıdır. Tecrübeli bir • devlet adamı 
olarak tandığım ve tanınan muhterem Başvekil 
Sayın Erim'den, gerek kendi mesai arkadaşları
nın, gerekse partilerin ahenk içinde çalışmasını 
temin etmelerini bilhassa rica etmek, emektar 
bir vatandaş olarak hem hakkım, hem de vazi
femdir. 

ISaygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, siyasi parti grupları 

adına ve şahıslan adına konuşan sayın üyelerin 
sayısı altıyı bulmuş, müteaddit yeterlik önergeleri 
gelmiştir. Bu sebeple yeterlik önergelerini evve
lâ takdim edeceğim, aleyhinde Sayın ihsan Ata-
öv söz istemiştir, ona vereceğim, ondan sonra 
yeterlik önergesi hakkında muamele yapaca
ğım. 

İCELÂL KARGILI (İçel Milletvekili) — Sa
yın Başkan yeterlik okunmadı, okunmadığına 
göre nasıl söz veriyorsunuz? Ben de söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, yeterlik önergesi 
okunmadan söz istiyemezsiniz. 

IOELÂL KARGILI (içel Milletvekili) — 
Evet biliyorum, 

BAŞKAN — Evet, onu arz ediyorum. Yeter
lik önergesi tefhim edilmeden söz istemek yok
tur. Kaldı ki, tefhim edilmeden sizin gibi siz
den önce Sayın Ataöv de bir tezkere göndermiş
tir, her ikisini de kaale almadım. Ama «yeterlik 
önergesi vardır» dediğim zaman Sayın Ataöv 
söz istedi efendim. 

CELÂL KARGILI (içel Milletvekili) — Sa
yın Başkan ben size yazılı olarak göndendim. 

BAŞKAN — Efendim, yazılıyı kaale alma
dığımı s(öylüyorum. iki tane yazılı var. 

CELÂL KARGILI (içel Milletvekili) — Sa
yın Başkan, yeterlik önergesi okunmadan söz 
verdim. (A. P, sıralarından, «Otur yerine» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, ben diyorum ki, 
sizden önce de gönderildiği halde onu da kaale 
almadım. iki tezkere de burada duruyor. Ama, 
«Yeterlik önergesi vardır, takdim ediyorum.» 
deyince Sayın İhsan Ataöv süz istedi. 

CELÂL KARGILI (içel Milletvekili) — 
Saym Başkan, yeterlik önergesi okunur, ondan 
sonra söz istenir. 

BAŞKAN — Buyurunuz oturunuz efendim. 
Yeterlik önergelerini takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Konuşmalar kâfidir, müzakerenin kifayetini 
arz ve teklif ederim, 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özfoey 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması hakkın
daki konuşmalarda yeteri kadar üjre sföz almış
tır. Grupları ve şahısları adına konuşan üyele
rin açıklamaları ile konu aydınlanımıştır. Yeter
liğe ait hu önergemin Birleşik Toplantıya arzı
nı ve gereğini rica eder, saygılarımı sunarım. 

Elâzığ Milletvekili 
Mehmet Aytuğ 
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Sayın Başkanlığa 
Sıkıyönetimle ilgili konuşmalar durumu kâfi 

derecede aydınlatmıştır. Müzakerelerin yeterli
liğine karar alımnaJsını siaygı ile arz Ve teklif 
ederim. 

ISinlop Milletvekili 
Hilmi Biçer 

Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır, yeter sayıda sayın ar
kadaşlarımız konuşmuştur, kifayeti arz ve tek
lif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Ferhat Nuri Yıldırım 

Sayın Başkanlığa 

Sıkıyönetim için açılmış olan görüşmede du
rum aydınlanmıştır. Görüşmiehin kifayetini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir Milletvekili 

Hüsametltin Başer 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ISaym Başkanlığına 

Örfi idarenin uzatılması huisusunda yeteri 
kaldar konuşulmuş olup durum vuzuha kavuş
muştur. Müzakerelerin kifayetini teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ağrı Milletvekili 
Nevzat Güngör 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın İhsan 
Ataöv, buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu vasatta, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Örfi idarenin iki 
ay daha uzatılma talebini müzakere etmektedir. 
Şu ana kadar grup sözcüleri ve birkişi de şahsı 
adına konuşmuştur. Bizim, grup üyesi olarak, 
bir milletvekili olarak örfi idare hakkında, bu
nun yanında grup sözcülerinin beyanları ve it
hamları hakkında, Hükümetin tutumu ve dav
ranışı hakkında fiMrlerimiü serd etmeye İhti
yacımız vardır. 

Evvelâ böyle bir konuda yeterlik önergesi
nin hemen verilmesi, Türkiye'nin içerisinde bu
lunduğu şartları enine boyuna, daha güzel şe
kilde konuşmaya, açmaya ve Hükümeti uyar
maya kâfi değildir. Zira, bugün Hükümet uya

rılmaya muhtaçtır. Türkiye'de, Hükümet prog
ramına göre, huzursuzluğun, ekonomik ve ikti
sadi yönden geldiği beyan edilmişti. Bulgun Tür
kiye, yeni bir huzursuzluk ve ekonomik çıkma
zın içerisine itilmiştir. Bunların görüşülmesi lâ
zım. 

Örfi idare, bir grup sözcüsünün de beyan 
ettiği gibi, iktisadi konularla da meşgul olduğu 

için, bu konu da burada eleiştirilmelidir. 
Sonra tamamen iştirak ettiğim, bilhassa son 

pasajın tamamen iştirak e'tltiğim Sayın Feyzi-
oğlıı'nun ve Adaleli Partisi Grupu Sözcüsü Sa
yın Orhan Dengiz arkadaşıımızın beyan ettiği; 
Örfi idare ile Hükümetin ters düşen davranış
larının bu kürsüde arizamik konuşulması lâzım
dır. Öyle hâdiseler cereyan etmektedir ki, Tür
kiye'de Örfi idarenin, vatanperver anarşistlerin 
peşine düşımüş çırpmırca davranışına karşı, Hü
kümetin anarşistlere kucak açmış, onlara bir 
nevi yatak hazırlar durumu var. öyle insan
ları öyle mevkilere getirmiştir ki, Yüce Parlâ
mentoyu, hepimizi, bütün politikacıları kötüli-
yen öyle insanları bu mukaddes koltuklara ge
tirmiş ki, bunların açıklanmasında fayda var. 

Bu itibarla sayın arkadaşlarım, (C. H. P. 
sıralarından «sen açıkla» sesleri) Kifayeti ka
bul etmiyelim. Kifayeti kabul etmediğimiz tak
dirde, hiçbir zaman kötü niyetle hareket etti
ğine kaani olmadığım ve kabine içerisindeki 
bâzı çeşitli görüşler tarafından organize edilen 
ve Sayın Erim'in hepsine birden bu bunalım içe
risinde vukufiyet kesbetmediği birçok olayları 
buradan ifade edersek, Sayın Erim'in bu işe 
müdahale etmesi ve memleketteki, Sayın Fey-
zioğlu'nun ifade ettiği aşırı uçların, anarşistle
rin hız ve kuvvet aldığı kişilerin Devlet çar
kının içerisinde nasıl oturduğunu görmesi ve 
önlemesi bakımından hizmet etmiş oluruz. 

Gene şayet kifayet kabul edilmezse, bir grup 
sözcüsü arkadaşımızın burada savcıların itha
mı ile grupları suçlamasına karşı, aynı savcının 
kendisini suçlamış olduğu için, onun nasıl bü
yük bir suçlu olduğunu açıklama fırsatı bulu
ruz. 

Şayet bu kifayeti sizler kabul etmez de, bi
ze konuşma imkânı verirseniz, anarşinin başla
dığı, Deniz Gezmiş'in banka soyduğu günlerde 
Cumhuriyet Senatosunda o grupun mensubu
nun, «Bu banka soyguncularını vurursanız, ey 
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Hükümet sisi katü ilân ederim» diye Deniz Gez-
miş'e yataklık ettiğini ifade etmeye fırsat veri
niz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Bu kifayeti kabul etimiyelim ki, Anayasa de
ğişikliği yapacağımız günlerde aşırı solcuların 
bir borazanı gibi öten ve aynı Cumhuriyet 
Savcısının iddianamesi içerisinde; «anarşistle
rin hamileri Senatoya kadar sokulmuştur» pa
sajını, - okunmamış olmasına rağmen ben söy
lüyorum - Senatoya kadar sokulmuş olan anar
şist hamilerinin burada açıklanması fırsatı doğ
sun. Ve konuşmaya devam edelim ki, Anayasa 
değişikliği yapmaya başladığımız şu günlerde, 
Anayasanın üstünde bir ur gibi duran, vatan 
kurtaran büyük Atatürk'ün ömrü boyunca Par
lâmento üyeliğini kabul etmediği halde, Hazine
ye elini uzatmış, millete hesap vermiyen, mille
ti yalnız sömüren bu grupun kim olduğunu açık
layalım. (C. H. P. sıralarından, «Kifayet aley
hinde mi konuşuyorsun» «söyledin geriye ne 
kaldı?» sesleri) (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, Sayın Ataöv lüt
fen efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın arka
daşlar, sevgili Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
arkadaşlarım; neden, neden bunlara sahip çıkı
yorsunuz, neden onlara sahip çıkıyorsunuz? (C. 
H. P. sıralarından «kimseye sahip çıkan yok» 
şeşleri, gürültüler) 

Kifayeti kabul etmeyiniz, M, bu Parlâmento 
içerisinde solculara hücum edildiği zaman, bi
raz evvel Sayın Turhan Feyzioğlu'nun hücu
mundan sonra, onların avukatlığını yapan in
sanların gerçek çehresini indirelim, perdesini 
yırtalım; altından örfiidare kararlarına karşı 
olan ne küstahlar çıkacaktır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. ve Millî Birlik 
Grupu sıralarından gürültüler) (A. P. sırala
rından alkışlar) 

MUCİP ATAKLI (C. Senatosu Tabiî üye
si) — Sataşma vardır, grup adına söz istiyo
rum. 

SUPHİ KARAMAN (C. Senatosu Tabiî üye
si) — Söz verin, kimin ur olduğunu gösterelim. 

BAJŞKAN — Efendim, şu yeterlik önergesi
nin muamelesini tamamlayayım. Ondan sonra 
sataşma varsa muameleye koyarız. 

MUCİP ATAKALI (C. Senatosu Tabiî üye
si) — Grupumuza sataşılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, aynı birleşimde sataş
ma için söz istenebilir. Anlıyorum, nerede ola-
cağıaı soracağım. Şimdi şu yeterliğin muamele
sini tanaamhyayım. 

Yeterlik önergesini kabul edenler lütfen işa
reti buyursjoalar efendâm... Kabul etmijrenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Efendim, şimdi Hükümetin tezkeresini bir 
kere daha takdim ederek oylarınıza arz ede
ceğim. 

MUCİP ATAKLI (C. Senatosu Tabiî Üye
si) — Sataşma vardır, sös istiyorum. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim, aynı ;bir-
ksimde şahsına taarruz vâki olan kimse, o bir
leşimde söz istiyebilir. Ama şu muameleyi ikmal 
ediyorum, Sayın Ataklı. 

(Örfi idarenin uzatılması hakkındaki Hükü
met tezkeresi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet tezkeresin
de, 26 . 7 . 1071 tarihinde süresi sona erecek 
olan Sıkıyönetimin, bu tarihten itibaren iki ay 
süre ile uzatılması istenmektedir. Hükümetin 
bu istemini Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tasviplerine arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 

MEHMET ALİ AYBAH (İstanbul Milletve
kili) — Ret. 

HİKMET İSMEN (Cumhuriyet Senatosu 
Kocaeli Üyesi) — Ret. 

BAŞKAN — Efendim; iki aleyhte oya kar
şı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
Hükümetin istemi kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Ataklı yerinizden buyurun, 
söyleyin. 

MUCİP ATAKLI (Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi) — ihsan Ataöv konuşurken «Ana
yasa üzerinde ur gibi bulunan» ve devlet Hazi
nesine el atmış bulunan Millî Birlik Grupu» di
ye arz etti. Bu, grupumuza karşı, şahıslarımıza 
karşı bir sataşmadır. Buna cevap vermek isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, ben taMbettiği-
me göre «Anayasada ur» kelimesi telâffuz edil
di, «Hazineye el uzatma» telâffuz edildi, fakat 
«Millî Birlik Grupu» telâffuz edilmedi efen
dim. (Gürültüler) Zabıtlardan bakalım, efen
dim. (Millî Birlik Grupu sıralarından «edildi». 
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sesleri) Efendim ben telâffuz edileni söylüyo
rum. (Gürültüler) 

Şimdi müsaade buyurun efendim, içtüzüğün 
95 nci maddesi «zatlarına taarruz vâla olan» 
der ve meclislerdeki talibikat da, grupa da ay
nı taarruz vâki olduğu zaman, aynen zatlarına 
taarruz vâki olmuşcasına muamele görür. Ama, 
ben söylüyorum, zabıtları da tetkik edelim; 
Millî Birlik Grupu'nun telâffuz edildiğini ben, 
başkan olarak duymadım. Gayet açıkça beyan 
ediyorum. (Gürültüler) Efendim, zabıtları da 
tetkik edelim, bir saniye. 

MUCİP ATAKLI (Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi) — Şu halde Sayın Başkan, De-
mirel'e mi hitabetti? 

SUPHİ KARAMAN (Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi) — Eliyle göstererek «bu grupu» 
dedi. 

BAŞKAN — Efendim, anhyamıyorum çok 
heyecanlı söylediniz. 

SUPHİ KARAMAN (Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi) — Eliyle göstererek «bu grupu» 
dedi. (C. H. P. sıralarından «öyle ise kendisin
den sorulsun, zabıtlardan sorulsun» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, zabıtlardan sordum, 
daha deşifre edilmemiş ham, fakat Millî Birlik 
Grupundan bahsedilmemiş; zabıtlardan şimdi 
sordum efendim. 

RURHANETTÎN ASUTAY (izmir Milletve
kili) — Ataöv'ün kendisine sorun Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, siz lütfen susun. Bir 
talep var, ben taleple karşıkarşıyayım; öğren
mek istiyorum Sayın Asutay. Buyurun Sayın 
Ataklı. 

MUOİP ATAKLI (Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi) — Hatibin kendisinden sorulsun, 
kimi kasdetmiş? 

BAŞKAN — Benim, kendisinden sorma hak
kım yok ki, söylemedikten sonra efendim. (Gü
rültüler) Ne yapayım, ben söylenen sözü söy
lüyorum efendim. Gündemin diğer maddesine 
geçiyorum efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi) — «Hazineye el attı» diyemez. 

BAŞKAN — Direniyor musunuz efendim? 
Grupunuza sataştığını ben hakikatten teslbit et
medim, Sayın Ataklı, zapta da sordum, imreni
yorsanız Yüce Meclisin oyuna sunanım. 
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MUCİP ATAKLI (Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi) — Ben direniyorum efendim.. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, Millî Birlik Gru-
puna sataşıldığını iddia ediyor ve direniyor. 
Millî Birlik Grupunun telâffuz edilmediğini, 
böyle bir sözün duyulmadığını söyledim ve za
bıtta da yoktur; ilgili vazifeliden öğrendim. 
Bu durumda içtüzüğün 95 nci maddesi gere
ğince sataşma olduğunu kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir 
efendim. 

MUCİP ATAKLI (Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi) — Şeref ve haysiyetten yoksun 
olanlar böyle inkâr ederler. (Gürültüler) 

2. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakam 
Refet Sezgin hakkındaki önergesini incelemekle 
görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonundaki 
açık üyeliğe seçim. (9/3) 

3. — Adana eski Milletvekili Ketnal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Tütkel hakların
daki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliklere seçim 
(9/9) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, es
ki Başbakan Süleyman D emir el hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. 
(9/15) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin ikinci mad
desini teşkil eden tekrarlanacak oylamalar kıs
mındaki seçimleri yapacağız. Sayın üyelerin 
salondan lütfen ayrılmamalarını rica ediyorum. 

Her üç komisyonda münhal bulunan üyelik
lere gruplar adaylarını göstermişler ve bu aday 
listeleri bastırılmıştır, üyelere dağıtılacaktır. 

Üç seçimin birlikte yapılması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Birinci ikinci, üçüncü seçimin 
birlikte yapılması hususu kabul edilmiştir. Oy 
puslaları dağıtılacaktır efendim. 

Seçim sonuçlarını tesbit için üç kişilik tas
nif komisyonuna ad çekiyorum efendim. 

Sayın Mehmet Ünaldı? Yok. 
Sayın Ali Avni Turanlı? Burada. 
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Sayın Nuri Kodamanoğlu? Burada. 
Sayın Osman Hacıbaloğlu? Burada. 
Tek tasnif komisyonu bütün seçimin sonu

cunu bildirecektir. Adaylar bir kâğıt üzerinde
dir. 

Seçimlere hangi seçim bölgesinden başlıya-
cağımıza dair ad çekiyorum. Sayın Rıza Çerçel. 
(Afyon) 

Afyon seçim bölgesinden başlıyoruz efen
dim. 

(Afyon Karahisar Milletvekillerinden başla
narak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı efendim? Lütfen efendim oylarınızı kul
lanın. 

Tasnif heyeti Sayın Ali Avni Turanlı, Sayın 
Nuri Kodamanoğlu, Sayın Osman Hacıbaloğlu 
lütfen Tasnif Komisyonuna ait yere buyursun
lar efendim. 

Başkaca oyunu kullanmıyan sayın üye var 
mı efendim? Oyunu kullanmıyan sayın üye yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif sonucu gelmiştir, Yüce 

Meclise takdim ediyorum. 

Yüksekf Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma 

Hazırlık komisyonlarındaki açık üyelikler için 
yapılan seçime 120 üye katılmış ve neticede 
ekseriyet olmadığı anlaşıldığından ismen tasnif 
yapılmamıştır. , 

Arz olunur. 
% e 

Adıyaman Milletvekili 
Ali Avni Turanlı 

t)ye 
Tokat Milletvekili 

Osman Hacıbaloğlu 
BAŞKAN — Yapılan oylama sonucunda 

çoğunluk sağlanamamıştır. Bu sebeple Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının bir
leşimini kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,35 

tiye 
Niğde Milletvekili 
Nuri Kodamanoğlu 

«..>.. *•>&»<* 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
10 NGU BtİÎRLBŞtİM 

23 . 7 , 1971 Cuma 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — İstanbul, Kocaeli, Slakarya, Zonguldak, 

İzmir, Eskişehir, lAnkara, Adana, Hatay, Di
yarbakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş 
bulunan Sıkıyönetimin iki >ay ısüre ile uzatılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/87) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇÎMİMR 

1. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Ba
kanı Refet Sezgin hakkındaki önengesini ince
lemekle görevli Boruşturma Hazırlık Komisyo
nundaki açık üyeliğe seçim. (9/3) 

2. — Adana eski [Milletvekili Kemal Sarıib-
rahiruoğhVnun, (Ticaret eski babanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel hakların
daki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliklere 'se
çim, (9/9) 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, es* 
ki [Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. 
(9/15) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 
5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 

TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 
TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

1. — İstanbul Milletvekili Reışit Ülker'in, 
T. B. M. M. İçtüzüğünün Meclis Soruşturma 
Hazırlık kidmiisyonlariyle ilgili 14 nıcü maddesi
nin 5 ve 7 nci fıkralarının değiştirilimesine dair 

kanun teklifi ve Karma İçtüzük 'Geçici Komis
yonu raporu (2/332) (S. Sayısı: 79) (Dağıtana 
tarihi: 116 . 7 . 1971) 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
1. — 27 Mayıs 1960 Itarihinlden evvelki bâzı 

Ibakanlar hakkında evvelce yapılan soruşturıma-
nın yürütülmesi hakkımda Başbakanlıktan iade 
olunan dosyalardan ısonuıçlandırılamıyan (6) 
ddslya için kurulanı Soruşturana Hazırlık Kotaıis-
yonu raporu !(:9/2) (Eski Ticaret Bakanı Sıtkı 
Yırcalı hakkında) (S. Sayısı: 75) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 5 . 1971) 

2. — Aydın eıski milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu 
hizmetlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Ka
nununun 146 ncı maddesine uyduğu iddiasiy-
le, eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 5 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/5) {S, Sayısı : 76) (Dağıtma tari
hi -. 15 . 6 . 1971) 

3. — Kocaeli Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Fatma Hikmet İşmen'in, MİT'i kanunsuz ey
lemlere sevk etmek suretiyle görevini kötüye 
kullandığı ve bu fiilin T. C. Kanununun 228 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasiyle, Anaya
sanın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi uyarınca eski Başbakan hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 19 numaralı Soruşturma Hazırlık Komis
yonu raporu (9/19) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 7 . 1971) 


