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I. — GHE$EN TUTANAK ÖZETİ 

Adana eski Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Ticaret öski hakanları Sadık Tekin 
Müf tüoğlu ve Ahmet Türkel haklarındaki öner
gesini inoeleımekle ısjörevli Soruşturma Hazırüık 
Komisyonu ile 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, eski 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında Meclis 
Soruşturması açılmasına dair önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonunun, çalıişuna müddetinin uzatılmasına dair 
Soru)|)tıurma Hazırlık Komisyon Başkanlığı tez
kereleri kafeul olundu, 

Devlet Saikanı bulunduğu sırada görevini 
kötüye kullanmak iddıaısıyle Çanakkale Millet
vekili Refet Sergin hakkında Anayasanın 90, 
147 ve T. B. M. M. Birleşik Toplantısı içtüzü
ğünün 12, 13 ve 14 ncü maddeleri uyarınca 
Meclis Soruşturması yapılmasına dair Bıaşfoa-
kanlık tezkereslini; 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, görevini 
ihmal ettiği ve kötüye kullandığı idıdasiyle 
Anayasanın 90 ve Türk Ceza Kanununun 230 
ncu maddeleri uyarınca Maliye Bakanı Sait 
Naci Ergin hakkında bir Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesini incelemek üzere ku
rulacak T, B. M. M. Soruşturma Hazırlık Ko
misyonlarının 14 üyeden kurulınası, Kom'ısyon-
ların seçimi tarihinden göreve başlaması, eski 
Devlet Bakam Retfe* Sezigin'in yazılı görüşünü, 
kendi isteği üzerine bir gün; Maliye Bakanı 
Sait Naci JSrgin 'in yazılı görüşünü, komisyon 

ıseçimi tarihinden iti!baren 7 gün içinde bildir
mesi kafbul olundu. 

Konya Milletvekili ibrahim E'tem Kılıçoğ-
lu'nun, eski BaşJbakan Süleyman D emir el hak
kında Meclis Soruşturması açılma'sma dair 
önorgesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna, 

Adana e'siki Milletvekili Kemal Sanibrahim-
ioğlu'nun, Ticaret eski bakanları Sadık Tekin 
M iftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarındaki 
önergesini incelemekle görevli Soruşturma Ha
zırlık Komasiyonuna, 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlunun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski 
'Bakanı Refet Sezgin hakkındaki önergesini 
incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna ve 

içel Milletvekili Celâl Kargılınn, eski Baş
bakan Süleyman Demirel hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturmla Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe yapılan seçim 
ler sonunda yeter sayı sağlanamadığından, se
çimlerin yenileneceği 'bildirildi. 

Çoğunluk kalmadığından Birleşime saat 
13,57 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanivekili Kayseri 
Vahit Bozatlı Tufan Doğan Avşargil 

Kâtip 
Tunceli 

Hüseyin Yenipınar 

*>•<* 
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BÎRÎNCt OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN ; Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Âdil Turan (Uşak), Hüseyin Yenipmar (Tunceli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 6 ncı Birleşimini açıyorum. 

II — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyar
bakır ve Sürt illerinde evvelce ilân edilmiş bu
lunan sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılmasına 
dair Başbakanlık teskeresi (3/103) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, müza
kereye başlıyoruz. Gündemde mevcut maddeler 
arasında, her şeye takdimen görüşülmesi gere
ken, sıkıyönetimin 2 ay müddetle evvelce ilân 
edildiği illerde uzatılması hakkında Başbakan
lığın yazısı var, onu Yüce Heyete takdim edi
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
î%i : 24 . 11 . 1971 tarih ve 2 - 6/14 049 sa

yılı yazımız. 
Memleketimizde uzun süreden beri gözlem

lenen çıkarcı çevrelerin tutumu ile anarşik nite
likteki eylem ve (davranışların, sadece kamu dü
zeni ve güvenliğini bozucu amaçlara yönelmiş 
olmayıp, aslında ideolojik maksatlarla Devletin 
temel nizamına, yurt bütünlüğüne, vatan ve 
lâik Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir 
kalkışma mahiyeti aldığını gösterir kesin belir
tilerin meydana çıkması nedeni ile Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 124 ncü maddesi ge
reğince îstanlbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Di
yarbakır ve Siirt illerinde 26 . 4 . 1971 tarihin
den itibaren bir ay sure ile ilân edilen ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin 25 . 5 . 1971 ta
rih ve 251 sayılı, 23 . 7 . 1971 tarih ve 254 sa
yılı, 23.9.1971 tarih ve 255 'sayılı, 25 .11.1971 
tarih ve 258 sayılı kararları ile ikişer ay uzatıl
ması kabul edilmiş bulunan sıkıyönetimin, 
26 . 1 . 1972 tarihinden itibaren 2 ay süre ile 

yeniden uzatılmasının Türkiye Büyük Millet 
Meclisine arzı 23 . 1 . 1972 tarihinde Bakanlar 
Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
bakanlıktan gelmiş bulunan ve sıkıyönetimin 2 
ay uzatılmasını öngören yazıyı Yüce Heyete 
takdim etmiş bulunuyorum. Simidi, bu yazı üze
rine müzakere açacağım. 

Konuşmacı arkadaşlarımdan önemle bir hu
susu rica edeceğim, konu, münhasıran ve müs-
takilen sıkıyönetimin 2 ay daha uzatılmasına 
taallûk etmektedir. Bu 'sebeple, konuşmacı ar
kadaşlarımın sadedi, bu hudutlar dâhilinde de
ğerlendirmesini ehemmiyetle ve önemle rica edi
yorum. 

Şimdi, bu konuda söz istemiş bulunan arka
daşlarımı takdim ediyorum : Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Necdet Uğur. 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın İnönü'ye bırakıyorum. 

BAŞKAN — Grup adına konuşmayı Sayın 
İnönü'ye bırakıyorsunuz, peki efendim. 

Millî Güven Partisi Grupu adına.. İsim ve
rilmemiş. 

VEFA TANIR (Konya Milletvekili) — Ben 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki, Millî Güven Partisi Gru
pu adına Sayın Vefa Tanır, Demokratik Parti 
Grupu adına Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu, Ada
let Partisi Grupu adına Sayın Ahmet Nusret 
Tuna. 
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Kişisel görüşlerini beyan etmek için söz is
temiş bulunan arkadaşlarımı takdim ediyorum : 
Sayın Tayfur S'ikmen, Sayın Mehmet AH Ay-
bar, Sayın Celâl Ertuğ, Sayın Hilmi işgüzar. 
Kaydettim efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERlT KUBAT — Sa
yın Bankan, Hükümet adına söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına ne zaman arzu 
ediyorsunuz, şimdi mi takdim edeceksiniz, yok
sa grupları dinledikten sonra mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — 
Şimdi. 

BAŞKAN — Peki. Hükümet adına Sayın 
içişleri Bakanı, buyurunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERÎT KUBAT — 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; 

Vatan ve Cumhuriyetimize karşı kuvvetli ve 
eylemli bir kalkışma olduğuna dair kesin belir
tilerin meydana çıkması nedeni ile 26 Nisan 
1971 günü Anayasamızın 124 neü maddesine is
tinaden Adana, Ankara, Diyarbakır, Eskişehir, 
Hatay, istanbul, İzmir, Kocaeli, 'Sakarya, Siirt 
ve Zonguldak illerinde Bakanlar Kurulunca 
ilân olunan sıkıyönetim, Yüce Parlâmentonun 
da tasvibine mazhar olarak, dokuzuncu ayını 
ikmal etmiş bulunmaktadır. 

Sıkıyönetimin ilânını muoibolan yıkıcı faali-
vet ve anarşik eylemlerle vatan ve Cumhuriye
timize kaydedilerek Marksist, Leninist ya da 
teokratik bir düzen tesis edilmek ve toprak bü
tünlüğümüzün parçalanmak istediği tamamen 
ortaya çıkmış, tutuklu anarşistler 'hakkında il
gili mahkemelerce verilen kararlarla da duru
mun vehameti tesbit ve tescil edilmiştir. Bu ba
kımdan, konuya Hükümet ve Parlâmento tara
fından atfedilen önem ve gösterilen hassasiye
tin ne derece isabetli olduğu bir kez daha anla
şılmış bulunmaktadır. 

Sıkıyönetimin ilânına neden tenkil eden faa
liyet ve olaylarda kolayca müşahede edilebile
cek bir azalma olmasına, Devletin otoritesini et
kin kılacak zecrî tedbirler alınmış bulunmasına 
rağmen, aşın. uçların yeraltında ya da görünür 
şekilde yeniden örgütlenerek faaliyetlerini çe
şitli şekilde sürdürmek gayreti içinde oldukları 
tesbit edilmiştir, özellikle aşırı solun aşağıda 
temas edeceğim faaliyetleri konuyu vuzuha 
kavuşturacak ve durum hakkında yeterli ka
naati verecek niteliktedir. 

Sıkıyönetimin ilânını mütaakıp yurt içinde 
başlatılan Hükümet ve Silâhlı Kuvvetlerimizi 
vatandaş nezdinde küçük düşürücü, halkı ida
reye karşı silâhlı direnmeye teşvik ve tahrik 
edici mahiyetteki bildiri, broşür v. s. matbuanın 
gizli yollardan basılıp el altından dağıtılması, 
bu amaçla 'hazırlatılmış sloganları havi afişle
rin bilhassa büyük kentlerimizde her derece
deki okullarda muhtelif yerlere yapıştırılması 
ve benzeri yazıların duvarlara yazılması tara
fımızdan dikkatle izlenmekte suçlular hakkında 
gereği yapılmaktadır. 

Aşırı solun bu kabil faaliyetlerle taraftar
larınca moral vererek, öğrenci sempatizanlarını 
hareekte geçirmek amacını güttüğü yakalanan 
olay sanıklarının itiraflariyle sabit olmuştur. 
Son zamanlarda fakülte ve yüksek okullarımız
da yürütülen faaliyet ve meydana gelen olay
lar üniversitelerimizin sıkıyönetim imcesi oldu
ğu gibi bir karargâh ve faaliyet alanı haline 
getirilmek, yaratılacak huzur bozucu olaylarla 
öğrencilerin sokağa dökülmek istendiğini ve bu 
konuda bâzı organizasyonlara tevessül edildiği
ni açıkça göstermektedir. Nitekim, uzun süre
dir görülmiyen öğrenci hareketleri yeniden baş
lamış, çeşitli fakülte ve yüksek okullarda yara
lama ile sonuçlanan münferit veya toplu ideolo
jik çatışmalar olmuştur. 

Aşırı solun üniversite ve yüksek okullar çev
resinde mutasavver faaliyetlerle ilgili olarak, 
gerekli vasatın hazırlanması ve tansiyonun yük
sek tutulması hususunda büyük çaba harcadığı 
müşahede edilmektedir. 7 Aralık 1971 ^ünün bir 
ilimizde devrimci anarşistlerin 1972, 1973 yılla
rında sürdürecekleri faaliyet, hedef ve çalışma 
tarzlarını tesbit eden dokümanlar elimize geçi
rilmiştir. Bu dokümanların tetkikinden de aşırı 
solun örgütlü ve uzun vadeli bir çalışmayı plân
ladığı anlaşılmış, bu da bundan önce konu ile 
ilgili olarak alman haber ve kanaatimizi te-
yidetmiş bulunmaktadır. İlk fırsatta örgütlene
rek girişilecek eylemler için gerekli paranın te
mini amaoiyle 13 . 12 . 1971 günü bir ilçemiz
de bir benzin istasyonunun silâhla soyulmasına 
teşebbüs edilmiş, istasyon sahibi ile bekçisi mü
tecavizler tarafından ateş edilmek suretiyle ya
ralanmıştır. Olayı mütaakıp emellerine nail ola-
nuadam kaçmaya muvaffak olan 3 Msi oldukla
rı tasbiıt edilen sanıklar, kısa bir süre sonra, 
güvenlik kuvvetlerimiz tarafımdan saManıdıkları 
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yerde silâhlarıyla birlikte yakalanmışlardır. Her 
3 sanık ahman ifadelerinde, devrimci oldukla-
nnı, bu soygunu ideolojik amaçla düzenlediıkle-
rinii, muvaffak olmaları halinde bu kabil soy
gunlara devam etmeyi plânlamış olduklarını 
itiraf etmiş bulunımıaktadırlar. 

Anarşik faaliyetlere katılıp takibattan kur
tulmayı başarmış, ya da aynı suçlardan sanık 
olup halem firarda bulunan anıargistlerin çoğu
nun yurt dışındaki gerilla eğitim kamplarmdıa 
eğitim gördükleri, bunlarım 1972 yılı başların-
dan itibaren oralardan temin ettikleri çeşitli si
lahlarla birlikte yurda dönerek çeşitli eylemlere 
geçecekleri aldığımız haberler arasındadır. Nite
kim, gerilla eğitimi görmek veya bir süre sak
lanarak talkofbaittan kurtulmak amacıyle yurt dı
şına gidenlerin yurda, dönüşlerini, ayını amaçla 
gidecek olanların çıkışlarını organize etmek üze
re bir sınır ilçeımizde gizli bir örgütün varlığı 
meydanıa çıkarılmış, olayla ilgisi görülen 22 şa
hıs yakalanarak ilgili ısıkıyönıetdm komutanlığı
na teslim edilmişlerdir. 

28 . 12 . 1971 günü gene bir ilimizde rejim 
aleyhtarı gizli toplantılar yapan, bulundukları 
alıcı verici cihazlarla güvenlik kuvvelerine© 
yapılan telsiz muhaberelerini dinliyerek taraf
tarlarınla bilgi veren bir hücrenin varlığı meyda
na çıkarılmış, suç aletleriyle birlikte yakalaman 
5'i öğrenci ve biri de sivil olan 6 sanık sıkıyö
netim komutanlığına teslim edilmiştir. (Sanıklar
dan 4'ü tutuklanmış, 2'sinin serbest olarak mu
hakemeleri devam etmektedir. 

Bâzı temas ve faaliyetlerde bulunmak üzere 
istanbul'dan Ankara'ya gelen, İstanbul Devrim- ; 
ci lise (Dev - ü s ) 'kurucusu bir gencin İstan- i 
bul'a döneceği ve üzerinde silâh ve gizi belge
ler bulunduğu tarafımızdan evvelce tesbit edil- S 
imiş, 16 Ocak 1972 günü yakalananıştır. Bu gen
cin üzerinde ve bavulunda yapılan aramada, ' 
7 adet mermisi ile birlikte bir tabanca, ateşlen- ; 
meye hazır 4 adet dinamit, 3 iadet fünye ve üze
rinde «Kurtuluşa Kadar Savaş, Türk Halk Kur- \ 
tuluş Partisi Mayıs 1971» ibaresi bulunan ve i 
Türk Halk Kurtuluş Partisi Merkez Komitesi j 
imzalı 8 broşür ile muhtelif sol matbua eüe geçi- ; 
rilmişitir. Olayla ilgili olarak 17 . 1 . 1972 günü ; 
1 kişi daha yakalanmıştır. Tahkikat devam et- , 
inektedir. Bu olaylarda aşırı sola memısubolup di- ' 
şanda kalabilenlerin devamlı bir faaliyetin için- , 
de olduklarım kesinlikle ortaya koymaktadır. i 
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Gene bu -cümleden olarak Kavaklıdere Farabi 
Sokak 121 No. lu apartmanın önünde, üzerinde 
taşıdığı patlayıcı maddenin infilâk etmesi sonu
cu bir kişi ölmüş ve yapılan sorutturma sırasın
da üzerinde çıkan hüviyetin sahte olduğu tesbit 
edilmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmek
tedir. 

Biraz da, aşırı solun yurt dışı faaliyetleri. 
üzerinde durmak isterim: Sıkıyönetimin ilâniylle 
anarşist 'militanlardan çoğunun yakalanarak 
tutuklanması, örgüt ve yayın organlarının ka
patılarak, faaliyet alan ve imkânlarının daral
ması nedeniyle yurt dışına kaydırılan, Devlet 
ve Hükümetimiz aleyhindeki çeşitli faaliyetler, 
mahallî komünist parti ve kuruluşların da des
teği ile devam etmekte ve gelişmeler kaydet
mektedir. 

Türk işçi ve öğrencilerimin yoğun bulundu
ğu Batı Avrupa ülkelerinde işçilerimiz hedef 
alınarak, solcu öğrenciler tarafından kurulmuş 
örgütlerce yürütülen ideolojik çalışmalar yanın
da, Türkiye'deki idareyi küçük düşürücü mi
ting ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, bildiri 
ve broşür 'dağıtmak gibi faaliyetlerle kesif ve 
yıkıcı bir propaganda yürötülmektedir. 

Yabancı ülkelerdeki komünistlerin ve kişi 
ve kuruluşlarla yakın ilişkileri bulundukları bi
linen yurt dışındaki bâzı vatandaşlarımızın, 
kendi aralarında yaptıkları toplantılarda ve çı
kardıkları gazete ve mecmualardakd yazüıariyle 
ülkemiz anarşistlerine, yürütecekleri faaliyet 
ve girişecekleri eylemler konusunda talimatlar 
verdikleri, alınan haber ve ele geçen doküman
lardan anlaşılmaktadır. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin sayın üyeleri; buraya kadar sol faaliyet
lerden bahsetmiş oldum. İkinci bölüm olarak, 
iiğer aşırı ucu teşikl eden sağ faaliyetlerden de 
İnşaca bahsetmeyi faydalı bulmaktayım. Aşın 
3ağ görünüşü benimsiyen ve bu görüşe dayanan 
i r Devlet düzeni kurmayı amaçhyan çevre, Sı
kıyönetim devresinde belirli faaliyette bulunma-
mamayı, çıkarlarına daha uygun bulmakla bera
ber fakülte, yüksek okul ve öğrenci yurtlarında 
ağırlıklarını koymak ve varlıklarını kabul ettir
mek gayesiyle münferit ve toplu hareketlere gi
rişme gayretlerinde oldukları gözden kaçma
maktadır. 
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Taraflar ve sempatizanlarını ideolojik açı
dan eğitmek ve onları faaliyetlerde etkili kıl
mak amaciyle eğitime tabi tuttuMarı, yine bu 
amaçla Sıkıyönetim öncesi olduğu gibi eğitim 
kampları açma hazırlıkları içindedirler. Dış kay
naklarca da beslendiği yolunda emareler bulu
nan aşırı sağın, dünya islâm ülkeleriyle birlik 
tesis ederek, dinî temellere dayanan bir Devlet 
kurulması yolunda hücresel örgütlenmeye gitti- I 
ği ve biran ence faaliyetlerim yurt çapında or
ganize etme gayreti içinde olduğuna dair haber
ler alınmaktadır. 

Ülkemizi bölücü faaliyetleriyle de ilgilenil-
diği ve bu hususta da edinilen kısa malûmatı 
arz etmeyi faydalı görmekteyim. Devletin ülke
si ve milletiyle bütünlüğünü parçalamaya matuf 
bölücü ve bölgeci amaç güden faaliyetler önem 
ve ciddiyetini muhafaza etmektedir. 

23 Eylül 1971 tarihinde gizli bir partinin 
mensup ve mesullerinin tevkif edilmesiyle bir 
hayli sarsılan bu çevre mensuplarının son gün
lerde tüm faaliyetlerini, hepimizce bilinen komşu 
ülkelerde aynı amaç peşinde koşan ve kendile
rinin safında bulunanlara yapılan yardımların 
artırılması yönünde tevcih ettikleri müşahede 
edilmektedir. 

Sıkıyönetimin varlığı ve alman tedbirler ne
deniyle serbestçe hareket etme imkânlarını kay
beden bu çevrenin, faaliyetlerini yurt dışına 
kaydırdıkları haber alınmıştır. Bu cümleden ola
rak, 1968 yılında meydana çıkarılan gizli bir 
partinin üyelerinden olup, 3 yıl hapise mahkûm 
edilen bir şahsın, bir komşu ülkede, kendi fikir
lerinin temsil edildiği bir partinin son toplantı
sına katıldığı, toplantıda yapılan konuşmalarda 
Türkiye'deki bölücü gizli partinin, Türkiye'deki 
solcu örgütlerle birlikte yurdumuzda kargaşa
lık ve mütaakiben de toplu bir isyan çıkarılmak 
istendiği, ancak 12 Marttan sonra Sıkıyöneti
min ilâniyle Marksist örgütlerin dağıtılarak, mi
litanların tutuklanması sebebiyle bu arzunun 
gerçekleştirilemediği, her şeye rağmen amacın 
gerçekleştirilmesini temin maksadiyle temaslar 
yapıldığı, bu meyanda komünist ülkelerin yet
kilileriyle ilişki kurularak görüşmeler akdedil-
diği, silâh ve diğer hususlarda yardım edileceği
ne dair söz alındığı, bundan sonra yapılacak ça
lışmaların ilk etabında Türkiye'den, dâvaya 
inanmış ŞO kadar gencin gerillâ eğitimi görmek 
üzere, komşu bir ülkede bu çalışmalarla ilgili I 

bir partinin emrine gönderilmesi gerektiği, eği
timin hitamında yurdumuzun çeşitli bölgelerin
de silâhlı eyleme geçileceği, bu arada Türkiye'
deki şafak grupunun da Anadolu'nun çeşitli 
yerlerinde tedhiş ve sabotaj hareketlerine bağlı
yacağı hususlarının ifade edildiği haber alın
maktadır. 

Bu arada, son aylar içinde ele geçirilen silâh 
ve mühimmat miktarlarını da, Sıkıyönetim böl
gesine dâhil olan ve olmıyan iller itibariyle bil
gilerinize sunmak isterim. Sıkıyönetim bölgesi 
için vereceğim rakamlar 9 aylıktır, Sıkıyönetim 
dışındaki bölgeler için vereceğim rakamlar 2 
aylık, son iki aylıktır. Sıkıyönetim bölgesinde 
1035 tüfek, 1 845 tabanca, 483 746 mermi, 
34 makinalı tüfek, Sıkıyönetim bölgesi dışında 
son iki ay içinde 143 tüfek, 1 689 tabanca, 
408 213 mermi, 11 makinalı tabanca elde edil
miş bulunmaktadır. Ayrıca, çok miktarda ke
sici aletleri de bunlara ilâve etmek yerinde ola
caktır. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin sayın üyeleri, buraya kadar olay, belge ve 
sağlam haberlere dayanarak arz ettiğim husus
larla, aşırı uçların ve bölücü amaç güden yıkıcı 
güçlerin sürdürdükleri ve önümüzdeki günler
de yürütecekleri faaliyet ve eylemler hakkında 
sayın üyelere tatminkâr bir fikir verebildiğim 
kanısındayım. 

Şimdiye kadar olduğu gibi, son iki ay içinde 
de değerli Silâhlı Kuvvetlerimiz mensuplariyle 
Sıkıyönetim Komutan ve yetkilileri ve güvenlik 
kuruluşlarımız her türlü takdirin üstünde, bü
yük bir vatanseverlikle vazifelerini yapmışlar
dır. Kendilerine, Hükümetimizin takdir ve te
şekkürlerini huzurlarınızda ifade etmeyi bir va
zife sayıyorum. 

Bir Anayasa müessesesi olan Sıkıyönetimin 
sürdürülmesinden yana olmadığımızı hemen 
söylemek isterim. Ancak, Sıkıyönetimin ilânını 
gerektiren ve yukarıda anahatlariyle temas et
tiğim aşırı uçların ve bölücü amaç taşıyanların 
gizli ve açık gayretleri içte ve dışta devam ede-
gelmektedn*. Ayrıca, Sıkıyönetim sonrasında va
tandaş huzurunu yeterli şekilde sağlayıcı ted
birlerin tekemmül ettirilebildiğini, gerekli mev
zuat çalışmalarının sonunun alındığını ifade et
mek henüz mümkün değildir. Daha ele geçme
miş anarşistlerin mevcudiyeti ve Sıkıyönetim 
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mahkemelerine intikal ettirilmemiş takibat dos
yalarının bulunması da, üzerinde durulması ge
reken bir unsur olarak kabul edilmelidir. 

Hükümetimiz, Sıkıyönetimin ilânını gerekti
ren sebeplerin henüz tamamen ortadan kalkma
dığı görüş ve inancını muhafaza etmektedir. 

Bu sebeplerle, Sıkıyönetimin evvelce ilân olu
nan 11 ilde yeniden iki ay daha uzatılmasını zo
runlu görmekteyiz. Bu karar ve inancımızın 
Yüce Parlâmentonun sayın üyelerince de pay
laşılacağına inanıyoruz. 

Takdir ve tensiplerinize arz eder, saygıları
mı. sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın İsmet İnönü, buyurunuz. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA İSMET İNÖNÜ (Malatya Milletvekili) 
— Pek muhterem arkadaşlarım; 

İçişleri Bakanımızın, Sıkıyönetimin uzatılma
sı için burada, huzurunuzda verdiği gerekçe, 
hakikaten düşündürecek ve memleket için isa
betli tedbirleri bulmaya bizi sevk edecek bir ma
hiyet taşımaktadır. Ben isterim ki, bu gerekçe, 
burada söylendiği gibi bütün memlekete yayıl
sın ve anlatılsın. Bununla memleketimizin 9 
aylık Sıkıyönetimden sonra içinde bulunduğu 
vaziyetin ihtimalleri ve getireceği güç durum
lar gözler önünde hakkiyle belirsin, aydınlan
sın. 

Şimdi, Sıkıyönetim nasıl başladı? O devirden 
başlıyarak, bugün bulunacak isabetli tedbirleri, 
düşündüğümüz gibi arz etmeye çalışacağım. Sı
kıyönetimin başladığı ve partilerüstü Hükümetin 
kurulması ihtiyacı olduğu günler, bugün gerek
çesini söylediğimiz hazırlıkların büyük ölçüde 
başariyle tatbik olunduğu günlerdi. Bu ihti
mallerin hepsi, o zaman nazariyatta değil, so
kaklarda, müesseselerde açık açık, pervasızca 
tatbik olunuyordu. Bu şartlar altında yeni Hü
kümet kuruldu. Kuruldu ve Sıkıyönetim idare
si kondu. Bundan evvel de Sıkıyönetim idare
leri kurulmuştu, muvaffak olmamıştı. Aynı or
du, aynı Sıkıyönetim... Ne için muvaffak olma
mıştı ve ne için bu Sıkıyönetim başından itiba
ren memleketin içinde bulunduğu tasavvur olun
maz anarşi tehlikesinden kurtulabildi, bunu kav
ramak lâzımdır. O zaman demokratik rejimin 
idaresindeki Hükümet demokratik rejimi o tarz
da anlıyordu ve tatbik ediyordu İri; memleke

tin anarşistler eline düşmesine mâni olamıyordu. 
Bugünkü çektiğimiz güçlüklerin birçoğu da o 
zaman yürümekte olan Hükümetin hataları yü-
züniendir. 

Sevgili arkadaşlarım, bugün çok ciddî bir va
ziyette iken Sıkıyönetimi ve yeni idareyi getiren 
Hükümetin icraatını söz ediyorum diye parti 
mülâhazası ile veya şahsi aldanışla dedikodu ha
vasını tekrar meydana getiriyorum zannetmeyi
niz. Bütün sözlerimi demokratik rejimi kurtar
mak için vaziyete doğru bir teşhis koymak ve 
isabetli tedbirleri bulmak endişesi ile ve tecrü
besi ile söyliyeceğim. 

Şimdi, o zamanki Hükümet, sıkıyönetimi 
getiren bu partilerüstü hükümeti getiren hü
kümetin demokratik anlayışı bir dereceye ka
dar her türlü sakat zihniyetten azade olarak 
samimi bir anlayış tarzında tefsir olunabilir. 
Anlayış bu idi. Mecliste çoklukla Hükümet 
rey kazanıyor, idare etme selâJhiyeti kazanıyor, 
o sebeple memleket idaresi için doğru gördüğü 
tedbirleri tatbik ediyor ve bu tedbirler içinde 
zulme kaçan aşırı tedbirlere vatandaşları ra
hatsız edecek eğilimlere hiç yer vermiyor; 
Böyle bir zihniyetle yürütülen idare idi. Ne 
çare ki; demokratik rejimin kanunla söylenil
mez sorumluluğu ve kanunda yazılmryan so
rumluluklarını, seçmenler ve memleketin siya
si hayatını idare edenler kâfi tecrübe sahibi 
olmadıkları için, Mecliste verilen kararların 
tamamı ile isaJbetli olacağı ve vatandaşlar ta
rafından kabul olunacağı zannolunuyordu. Zan-
nımız, demokratik rejim milletçe istenilen an
lamda ve memleket ölçüsünde tekâmül safha
sındadır. Hiçtbir kusuru bizim bir partimize 
veya foir kişimizin şaih'sına münhasır bir hasta
lık zannetmeyiniz. Geçirdiğimiz güçlükler ve 
hatlar bir ölçüde memleketimizin mulhtacolduğu 
tekâmülü geçirme safhalarının zaruri neticele
ridir. Mecliste ekseriyetle karar verilen, isa
betli anlaşılan bir tedbirin halk oyunda kabul 
olunması, doğru görünmesi, samimi olarak be-
nimsenmemesi gibi esaslı unsurlar kâfi derece
de henüz zihinlerimize yerleşememiştir. Onun 
hastalığını çekiyoruz; ama mütemadiyen iler
lemekteyiz, terakki etmekteyiz ve bir gün bü
tün bu güçlüklerden kurtulmuş, demokratik 
rejimin asıl feyizli hayatına kavuşmuş olaca
ğız. Tenkitlerimi de şikâyetlerimi de hiçbir su
retle ümitsizlik veya 'benim kadar iyi niyetli 
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olduklarını gördüğüm bu Meclisteki arkadaşla
rımı azaltmak ve onlara özel bir dikkatsizlik 
göstermek fikri ile söylemediğime emin olma
nız için söylüyorum. Bu mukaddimeyi yapma
ğa ihtiyacım vardır. Çünkü, bundan sonraki 
'söyleyeceklerim daha ziyade dikkatinizi cel-
bedecektir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, dedim ki; «içiş
leri Bakanımızın söylediği durum tıpkı dokuz 
ay evvel içinde bulunduğumuz bunalımda mem
leketimizin önünde tatbik olunmakta olan bir 
vaziyetin tavsifleridir.» Şu fark var ki; o za
man meydanda kolaylıkla, pervasızca tatbik 
olunuyordu, şimdi aynı şeyleri daha fazlası ile 
tatbik etmek için hazırlık devri yapılmaktadır 
deniliyor. 

Şimdi, Sıkıyönetim başladı ve yeni Hükü
met geldi. O, bulduğu bu ortamı kısa zamanda 
tesirsiz hale getirdi. 'O kısa zamandan sonra da 
bunun temellerini, örgütlerini ve bir daha te
kerrür etmemeleri tedbirlerini aramakla meş
gul oldu. Ordunun bu devirde gösterdiği ciddi
yet ve başarı her zaman iftihar edeceğimiz bir 
muvaffakiyettir. Ordu en güç şartlar içinde 
memleket idaresini ele almış, memleketin asayi
şini ele almış ve bu asayişi kurtarıp Meclise ve 
Meclisin bütün partilerine memleketi demokra
tik rejim içerisinde idare etmek ümidini tek
rar vermiş ve memleketi inandırmış olduğu 
için daima iftihar edeceğimiz büyük bir mües-
sesemizdir. Ehliyetle idare etmişlerdir. Bir 
nokta gözümüzden kaçıyor, iç asayişimizle bu 
kadar ümitsiz bir tarzda meşigul olduğumuz 
devirlerde benim gözümle, benim anlayışımla 
dış tehlikenin hiç bir zaman sakin bulunduğu 
bir zamana rasgelmedik. Dış tehlike bakımın
dan bütün belâlar etrafımızda hora teperken 
Ordu bütün askerî vazifelerinin üstünde mem
leket, asayişi için boğazına kadar gece gündüz 
meşgul olmuştur. Boğazına kadar gece gündüz 
iç politika ile uğraşan bir ordunun memleket 
müdafaası için sarfedeceği gayretlerde mutlaka 
bir tarafından eksik kalması zaruridir, insan 
nihayet 24 saat çalışır. 24 saat kumandanları, 
herkesi memleketi iç anarşiden kurtarmak için 
meşgul olan eğilmenin bir de 24 saat çalışma 
istiyen dış tehlikeye karşı hazırlığım düşün
mesini, çalişmasını hiç fasılaya uğratmaması 
beşer dıişı, tatbikat dışı bir düşüncedir. Demek 
ki, bu mücadele esnasında Ordu asıl vazifesi 

olan dış tehlikeye karşı memleketi korumak 
vazifesinden fedakârlık etmek mecburiyetinde 
kalmaktadır. 

Bu geçirdiğimiz iç tehlikeleri ne için ordu-
suz başaramadık? Ordu Sıkıyönetim devrinde 
bir büyük mukavemeti kırmak ve dağıtmak 
için polisin, Devletin emniyet kuvvetlerinin 
başaramıyacağı bir güçlükle karşılaşmamıştır. 
Orduya ihtiyacımız, müsademe kuvveti, onun 
silâhı ile başarılmaktan başka çaresi olmıyacak 
bir güçlükte, iç tehlikemiz vardır diye gelmedi. 
iç tehlikemizle uğraşacak Emniyet kuvvetleri
nin başarısızlıklarından dolayı geldi. Ordu gel
diği zaman iç emniyetsizlikteki başarısızlıkla
rın tamamlanabilip tamamlanamıyacağı da 
şüpheli idi. Çünkü, polis imzasını vakit vakit 
(Sıkıyönetimle vazife gjörmeğe çağırılan ordu 
telâfi edemez, ilk andan itibaren müracaat ede
ceği vasıta Devletin o zamana kadar elinde bu
lundurduğu emniyet kuvvetleridir. Onun istih
baratına muhtaçtır, onun yardımına muhtaç
tır ve ancak onun kuvvet tarafından eksiğini 
daha siyasetten uzak bir zihniyette ordu ta
mamlayabilir. Bütün bu şartlar içinde Ordu 
güç şartları yenmiştir, güç koşulları yenmiştir. 
Ordu, geçirdiğimiz anarşik devirleri vatanda
şın zUhninden tamamiyle süebilecek ve yeni de
dikodulara tekrar vatandaş hayatını kapıp ko
yuverecek kadar huzura getirmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım, Ordu bu esnada vatan
daşın ve siyasi hayatımızın, siyasi partilerin 
açıktan çalışan, gizli çalışan, sağ duyu ile çalı
şan, fitne yolunda çalışan türlü unsurlarının 
karşısında, memleketin bütün bu icraatına kar
şı, kendisi de haysiyeti ile anıgaje olmuştur, bir 
tenkide mâruz kalmıştır. Bmgüikü Hükümetin 
asayiş meselesinde ve dış politikada basanları 
her zaman iftihar edeceğimiz derecede büyük
tür. Güç şartlar içinde iktidara gelmişlerdir. 
Memlekette Ordu ile beraber Sıkıyönetim ilân 
etmişlerdir, memleketi anarşiden kurtarmışlar
dır. Yalnız bu hizmetleri ile memleketin ilele
bet minnetine müstahaktırlar. Ondan sonra gü
nün şartları, memleketin idaresi usulleri, bin-
bir türlü derdimiz bu Hükümetin başına yük
lenmiştir. Günün şartlarından, bütçe ve malî 
sıkıntı ve buhranlarından kurtulmağa çalış
maktadır. Bujgün vergi sureti ile, malî müşkülât 
suretiyle çektiğimiz Sıkıntının hududu yoktur. 
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Vatandaşın gözünde, vergi konuyor, vergi 
kondu, pahalılık sorunları vardır. Bu dertten 
daha tesirli hiç bir dert yoktur. Vatandaş ken
di işinde gücünde; akşam üzeri evine geldiği 
zaman bir lokma yiyecek, onun da pahalılaştığı-
nı görüyor. 

Memleketin bütün meselelerini ıburada şim
di beraber karşı karşıya bulunup konuştuğu
muz, hasbıhal ettiğimiz insanlar kadar, mem
leketin bütün geçmişini, geleceğini muhakeme 
etmeyi ondan beküdyemeyiz. Hem kültürü mü
sait değildir hem hayatının gidişi müsait de
ğildir. Sade bir vatandaş, namuslu bir vatan
daş Hükümete, Devlete, millete (borçlarını öde
miş akşam üzeri bir lokma yiyecek, onu zehir 
gibi yiyen bir haldedir. Onun ıstırabını anla
mamak, onun şikâyetlerine kulağımızı tıkamak, 
o vatandaşı idare etmek iddiasında bulunan 
insanların hakkı değildir ve ellerinde değil
dir. 

Şimdi, Ibu Hükümetin bugün geçirdiği bü
tün güçlükler ve mahzurlar aynı zamanda bize 
bulaştığı kadar Orduyu da yıpratmaktadır. 
Niçin siyasetçilerin, fitneci siyasetçilerin, sade 
insanların, sade vatandaşların gözleriyle bu
gün vergi artırılması da, pahalılık da, ne 
kadar huzursuzluk var&a onlar, bir Ordunun 
getirdiği ibir Hükümet yüzünden olmaktadır. 
Ordunun bu hususta hiçbir kusuru yok. Hü
kümetleri Ibiz getiriyoruz, getirdiğimiz Hükü
metin hiçbir kusuru yok. Bu Hükümet geç
miş senelerden birikip kalan malî buhranla
rın zerresinden mesul müdür? Ve geçirdiği
miz yalnız bu seneki ıbütçenin şimdiye kadar 
verdiği açık milyarları bulmaktadır ve hâlâ 
onun açıklanna tahsisat bulmaya çalışıyoruz. O 
zamanki Hükümet bunu böyle istedi de oldu, va
kit vakit her (birimiz ıgerek tedbir ve anlayışsızlık 
ve gerek umumi tekâmülümüzdeki, tedbirleri-
mizdeki isabet ve gerekse kalkınma istiyoruz, 
büyük müdafaa istiyoruz, büyük millet idaresi 
istiyoruz. Biz imparatorluktan da, kendi ec-
dadumuzdan da büyük sermaye almadık. Malî 
buhran geçirmemdız zaruridir. Bunu anlayışla 
karşılayıp birbirimize yardım ederek, elbirliği 
dle ve zamanla karşılıyaeağız. Biz bunları ye-
neriız. Büyük güçlükleri yenmiş olan milletiz. 
Birbirimize itimadederek az çok iktidarda 
bulunanımız, az çok eksik kalsalar da hâdise
de onu arka arkaya tamamlıyarak memleke

timizi selâmete çıkarabiliriz, Hi^birimıiızin yaşı 
ile, başı ile, hayatı ile, aklı ile kaderimiz bağlı 
değildir. Memleketimiz memleketi idare ede
cek, vatanı idare edecek ehliyetli insanları 
(bulacaktır, bulmaktadır. Bir defa yanılır, ya-
nılanı değiştirir ve ondan sonra bulur. Her 
memleket bunu geçirmiş. 

Bu güçlük devrinin selâmet ve huzura geç
mesi daha birkaç sene sürebilir. Ama bu süre 
içinde biz aklımız başımızda, sabırla ve anla
yışla memleketi idare etmeliyiz. 

Şimdi çıkış yolu nedir? Bir defa Orduyu1 

temize çıkarmak lâzımdır, benim kanaatimce. 
Dar zamanın büyük kuvveti şimdiye kadar 
ehliyetli kumandanlar elinde - ciddî olarak söy
lüyorum - ehliyetli kumandanlar elinde 
şahsi çıkarlardan tamamiyle münezzeh olarak 
ve her türlü isnada - genç taraflariyle, yaşlı ta-
raflariyle - hsr türlü isnada hepimiz gibi, her 
vatandaş zümresi gibi yakından mâruz olan, 
zehirlerine karşı olan bir büyük bünyey' sağ
lam tutaJbilmişlerdir ve sağlam tutabilmeleri 
e alâmetimizin ilk başlıca, en kuvvetli tek da-
yanığıdır. Ordumuzun ısağ'lam bulunmaları. 

Şimdi bu Ordunun baişmda biaim Hüküme
timizin, bizim hatalarımızın malı ve sebebi ol
mak ithamını kaldırmak lâzımdır. Bunun 
kaldırılması şimdiye kadar dokuz ay geçmiş 
olan sıkıyönetimi kaldırmakla mümkündür. Ben 
bunu uzun boylu düşündüm, ilk yapılacak 
iş Ordunun bütiün bu işlerde, bu güç za
manlarda ve devirlerde zerre kadar ne geç
mişten gelen bir kusuru, ne de buıgünkü ida
resinde bir eksiği olmamıştır. Bir hali, iç ida
reyi geniş ölçüde idare etmek mecburiyeti 
onun üzerine yüklenmiş, dokuz aydır bunu 
aklının erdiği kadar yapmış, aklı büyük öl
çüde ermiş. Asayişi, anarşiyi tamamiyle kal
dırmış ondan sonra İçişleri Bakanımız mem
leketin vaziyetini bugün önümüzde tasvir et
miştir. 

iDemek, her türlü tehlike yine mevcuttur, 
demek bu tehlikeler ne şekilde patlıyaeak, na
sıl patlıyaeak bunu bilmiyoruz ve bunlar 
belki de tekrar Ordunun müdahalesini ica-
bettirecek önem alacaklardır. Ama buna va
tandaşın inanması lâzımdır. Vatandaşın yar
dım etmiyeceği hiçbir Hükümet barınamaz. 
Vatandaş içinde bulunduğu şartlarda memle-
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keti idare edenlerin iyi niyetle, bütün gale
riyle çalıştıklarına emin olacaktır. Emin olursa 
yardım edebilir. Vatandaş yardımı olmadan 
bütün bu söylenen ıgizli ve açık fesat yuvala-
riyle uğraşmak ne Ordunun, ne hiç kimsenin 
imkânı dâhilinde değildir. 

Bumun için bugün sıkıyönetimi kaldırmak 
lâzmı'dır. Dokuz aylık geçen idarede, sivil 
idaremiz bu tehlikelerle uğraşmak kin pek 
çok tedlbir almıştır. Büyük ölçüde eskisi ka
dar tecrübesiz değildir, büyük ölçüde uğra
şacaktır. Uğraşamıyor, farzedin bir ay sonra 
her taraf patladı1, bütün bu şeyler meydana 
çıktı, elimizde tekrar Orduya sıkıyötimi ilân 
ederiz, tekrar vazife başlar, ama bir vazi
yette başlar. Demek ki; Ordu bir idareyi tut
muş ve o idare yüzlünden bunlar oluyormuş 
değil. O idarenin kabahati yok, canla başla 
uğraştı, ama hazırlıklar büyüktür. Ordu, 
bahane ile el koymak istiyor. Ordu idaresi yer
leştirmek, dikta yapmak istiyorlar. Fesatçıla
rın bu dedikoduları kökünden silinecektir. 

Gelir, tekrar vazifesini alır, tekrar Meclis 
ile beraber başarılar elde edilir. Benim görü
şüm budur. Sıkıyönetim isimini kaldıracağız, 
bütün bu tehlikeleri biliyoruz, bütün bu tehlike
leri vatandaşın her birine anlatacağız, bütün bu 
tehlikeler yarın patlıyacakmış gibi sivil idare
miz, emniyet kuvvetlerimiz bulunacak, ne elde 
ediyor, ne kadar mâni oluyor, ne ölçüdeyiz? Biz 
göreceğiz, vatandaş bilecek. Ha., başka çare 
yokmuş diyecek. Ordudan başka çare yokmuş, 
tekrar getiririz. Getirmezsek ne kadar uzarsa 
demokratik rejim o kadar sağlam olarak avdet 
edecek ve memleketin idaresinde ne kadar iler
lediğimiz, sivil idarede ne kadar ilerlediğimiz 
elle tutulur, gözle görülür bir ölçüye ve bir tak
dire varacak. Bu tecrübeyi geçirmemiz lâzım
dır. 

Böyle bir tecrübe, gelecek hallerin vatandaş 
yardımı ile ve isabetle, mukabil tedibrlerle geçi
rilmesi için bize haklı bir vaziyet verecektir. Or
duya da, Meclise de haklı bir vazife. 

Biz Millî Mücadelede baştan aşağı Sıkıyöne
timle idare etmedik. Ama baştan aşağı fevka
lâde şartlarla idare ettik. Fevkalâde şartların 
tek tedbiri Sıkıyönetim değildir. Meclisler mem
leketin kaderine sahip çıkarsa, anlayışla çıkar
sa Sıkıyönetimden, Ordudan başka lâzım olan 
bütün tedibrleri bulabilir, toplanırız buluruz. 

I Memleketin bütün dâhili işleriyle beraber, harici 
tehlikesiyle karşı karşıya bulunup uğraştığımız 

J zamanlarda Ordumuz yoktu ki, Sıkıyönetim ol
sun. Tek şart o değildir. Elverir ki, mevcudo-
lan Orduya itibar her hangi bir surette sarsıla
cak bahane olmasın. 

Bu Ordu demokratik rejim istemiyor, gel
miştir gitmek istemiyor. Değil. Ordu durmak 
istemiyor, Ordunun vazifesi basından aşmıştır. 
Bunu fiilen görecek vatandaş. 

Bu Ordunun hiçbir faydası olmamıştır. Za
ten ehemmiyetli bir şey yoktu, zaten bilmem ne 
idi. Görecektir, varsa ikrar da eti: G-eldi bu
raya hsr şeyi söyledi, dalha ne söylesin? Her 
türlü hazırlık var. Bu her türlü hazırlığa karşı 
Ordusuz, Sıkıyönetimsiz bizim sivil idaremiz ne 
güçtedir, ne kadar ilerlemiştir? Bunu görelim, 
tecrübe ©delim. Hükümete itimadımız var, şim
diye kadar çok şey yapmıştır, anarşistleri, mem
leketin huzuruna kastedecek bütün tehlikeleri 
önlemek için tedbirler bulacaktır, esasen hazır
dır. Tedbirleri kâfi gelmezse Meclise gelecektir, 
tedbirler bulmaya çalışacak. Bulamadık, az
gınlar, eşkiyalar içeride, dışarıda üstün geldiler. 
Bir şey kaybetmedik. 

Sıkıyönetim tek çare ise, tekrar muvakkat 
olarak getireceğiz. Bunun için Sıkıyönetimi bu
gün uzatmamak lâzımdır. 

ikinci mesele : 
ikinci mesele idam cezalan meselesi. Şimdi 

İÖ60 askerî darbesi olduğu zaman, askerî müda-
I halesi olduğu zaman teşyi edilmiş olan sivil Hü

kümetle Adalet Bakanı vardı, küçük adını bil
miyorum Gözübüyük isminde bir arkadaşımız, 
onunla görüşmüştüm. Kendisine ilk söylediğim 
şey; «Bana bak askerî -müdahale oldu, şimdi 
onun içinde ölü vaziyet geçiriyoruz biran evvel 
seçimle yeni idareye, demokratik idareye geçe
ceklerini ilân ettiler. Bu iyi bir teminattır, bu 
teminatı mütemediyen beslemeliyiz. Bir noktaya 
dikkat etmek lâzımdır; siyasi hayatı durdurdu
lar ve muhakeme etmeye başladılar. Suç ne çı
karsa çıksın, muhakeme neticesi ne olursa olsun, 
bir noktaya dikkat edeceksin, idam cezası olmı-
yacak. Böyle bir siyasi hareketi ve büyük si
yasi bunalımı kanla bitirmiyelim. Bunu yapabi
lirsek bunun sonunda bir hınç bırakmayız; 

I herkesin sükûnetle muhakemesini muhafaza ede-
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biliriz...» ilah... Dilimin döndüğü kadar an
latmaya çalıştım. Ama, sıkı sıkıya, «Katiyen 
idam olmasın!..» dedim. 

Nilhayete kadar asker, sivil 'hangi salâhiyet 
sahibiyle görüştüysem, bu fikrimi söyledim. 

Nihayet idam cezaları tatbik olunacağı za
man açıktan vaziyet aldım, sonuna kadar uşraş-
tım. Dinletemedim ve makbule geçmedi... «Va
kitsiz yaptı,» dediler, şunu dediler, bunu dedi
ler; gayretlerimin hiçbir semeresi olmadı. 

Bunu, geçmiş bir idareyi, her hangi birini 
kınamak için söylemiyorum. Hep bunları, iyi 
niyetli insanların umumi tekâmül... 

Affedersiniz, mikrofona yaklaşarak konuş
mamı ihtar ediyor Sayın Başkan. 

Evet, hep bunları umumi tekâmüldeki geçir
diğimiz nıarhalelerden sayıyorum. 

Şimdi, demek istiyorum ki, idamlar için söy-
Hyeceğim sözü bugünün ihtiyacı ve bugünün 
propoğandasmın tesiri altında söylüyorum diye 
zannetmeyiniz diye söylüyorum, onun için bu 
mukaddimeyi yapıyorum: Öteden beri, siyasi 
suçlar yüzünden idam olmaması fikrindeyim. 

Şimdi, siyasi suçlar gelecek. Bu siyasi suç
ların, sade bir şekilde siyasi suç, muğlâk bir şe
kilde, birçok hareketlerle bağlantılı olarak si
yasi suç olması ihtimali vardır; bunu bilirim. 
Bağlantılı, hukukî, muğlâk meselelere böyle 
umumi bir konuşmada çare bulacak değilim. Be
nim esas olarak bildiğim bir nokta var. Siyasi 
suçlardan dolayı idamı cezası yapmıyalım; bunu 
kaldıralım... (A. P. ve D. P. sıralarından yer-
yer anlaşılmıyan konuşmalar.) 

(0. H. P. sıralarından alkışlar.) 
NURİ EROĞAN (İstanbul Milletvekili) — 

Mahkemeler devam ediyor. 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Memleketler 

var ki dünyada - dünya buna yaklaşıyor - idam 
cezasını büsbütün kaldırmışlardır. O halde ol
duğumuzu iddia edemem. Ama siyasi suçlardan 
dolayı idam cezası yapmıyalım; bunu karara 
bağlıyalım... (Arka sıralardan ayağa kalkma
lar ve yer yer konuşmalar) 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Cumhuri
yet Senatosu Adana Üyesi) — Sıkıyönetimle ne 
alâkası var bunun.. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bunu karara 
bağlıyalım, yapmıyalım. Çünkü, eğer içişleri 
Bakanımızın bu tasvir ettiği vaziyet hakika

ten... (Yer yer anlaşılmıyan karşılıklı konuş
malar.) 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
— Muhakemeler var. Bunlar siyasi suç değil
dir. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu, rica ediyorum 
müdahale etmeyin efendim.. (Gürültüler.) 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Dinleyin... işi
tilmiyor galiba. İçişleri Bakanımızın bu söyle
diği vaziyet, faaliyet... (Gürültüler, Başkanın 
tokmak vurarak ikazları) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — ... 
gizli mektup yazarak değil. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara Milletveki
li) — Aydemir meselesinde nerdeydiniz.. (Gü
rültüler, arka sıralarda Ata Bodur ve 0. H. P. 
sıralarından bir üyenin karşılıklı münakaşası) 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Ne oluyor, ne 
oluyor yahu. Müsaade edin »konuşayım... içişleri 
Bakanımızın bu söylediği.... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, müdahale et
meyiniz. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Rica ediyorum, her konuşulan şey kürsüden 

konuşulacak, rica ediyorum. (A. P. sıraların
dan, «Sıkıyönetimle ne alâkası vari» sesleri) 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Eylenmemdz 
için birşey söyüyeyim: Gözlerim dyi oldu, iyi 
gözlükler aldım diye, bu kadar uzak yerlerde 
kimin ne söylediğini, ne yaptığını gtörecek ka
dar da iyi oldum demedim size. Göremiyorum, 
işte!.. Onun için ıdeğerlenıdireımâyorum. Bıra
kın!... 

Siyasi suçlardan ıdolayı idam cezası yapmı-
yakm. 

AHMET FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Mü-
letvetkili) — Muhakemeler var, siyasi suç de
ğildir. (Yer yer (karşılıklı konuşmalar) 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bu hal için 
pek çok zarar görmüş ve sinirlerimiız gıerdlımiş 
bir vakitte anlaşılması kolay değildir. Ama, iç
işleri Balkanımızın söylediği durumıda birçok 
hâdiseler, hakikaten önliyeaniyeceğimiz şekilde 
olacak ve patlıyacaksa, siyasi birçok boğuşma
lar olacak demektir. Bunların hepsimde siyasi 
suçtan dolayı idam cezası işlerse, memleketin 
ne halde birbirine gireceğini tahmin etmekten 
ıkorkuyorum. Onun için, ciddî bir sorumluluk 
hissiyle, ciddî bir tedbir olarak memlekeıtdaı ha-
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line ve istikbaline isabeti bir tedbir saydığım, 
siyasi suçlardan dolayı idam cezasının kaldırıl
masını teklif ediyorum. 

idam cezası kaldırılacak... Ağır sucular ya
pılmıştır, ükıi üç sene sonra yeni bir af kanunu 
çıkacak, hepsi silinecek!.. Ona karşı tedbir dü
şünebilirsiniz. idam, müebbet, iki üç senede af
la kalkar mı, kalkmaz mı; ne kayda bağlanır; 
bunun için tedbirler 'düşünebilirsiniz. Ama, esas 
olarak bendim söyliyeoeğim, siyasi suçlardan do
layı idam cezası kalksın. 

Hal için büyük ıstırap alacaktır, gelecek 
için çok karanlık olacaktır. Ülkü ocakları, Dev-
gençler birbirine cirit atacaklar ve fırsat bulur
larsa memleketi götürmeyecekleri kargaşalık ol-
mıyacaktır. Ama birşjey yapamıyacaklardır tah-
niiinindeyim. Hükümet kâfi derecede kuvvetli
dir; dokuz aydan beri sivil idaremiz çok kuv
vetlenmiştir. Bu şartlar içinde... (Elazığ Mil-
le t vekili Samıet Güldoğan'm arka sıralardan 
ayağa kalkması üzerine C. H. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler, «Otur yerine, otur» seslileri) 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ MiUeıfcveküli) 
— Sayın Başkan, mulhıakemelerin devam ettiği 
bir zamanda mahkemelere müessir olacak bir 
kamışıma yapmak doğru değildir. Muhakemeler 
devam ediyor, siyasi bir konuşmadır bu. 

NECDET UĞUR (İstanbul Milletvekili) — 
(Samet Güldoğan'a hitaben) Söz al da kürsü
den konuş. (Gürültüler) 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bu şartlar 
altında isabeti tedbirler olarak size iki şey söy
ledim: Sıkıyönetimin kalkması; siyasi suçlar 
yüzünden idam cezalarının kalkması. 

BAŞKAN — (Samet Güldoğan'a hitaben) 
Grupunuz adına konuşacak arkadaş, bu şekil
ce beyanları kürsüde yapmak imkânını haiz. Ri
ca ediyorum. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Saygılar su
narım arkadaşlarım. (C. H. P. sıralarından sü
rekti alkışlar) 

BAŞKAN — Milî Güven PartM Grupu adı
na Sayın Vefa Tanır, buyurunuz. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA 
VEFA TANIR (Konya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin muh
terem üyeleri; 

Sıkıyönetimin uzatılması hakkındaki teklif
te iilgıl Millî Güven Partisi Grupunun görüşünü 
arz «ftafek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Sıkıyönetimin gerekçesini anlamak için Sa
yın Dahiliye Bakanının bu kürsüden yaptığı 
konuşmayı altını çizerek bir kere daha oku
mak ve Türkiye'nin Sıkıyönetim ilânından ön
ceki manzarasını bir kere daha hatırlatmak lü
zumuna inanıyorum. Bu lüzuma, Millî Güven 
Partisi, Dahiliye Bakanının acı manzarasını 
çizdiği bu konuşmadan sonra inanmış değildir. 
Millî Güven Partisi bu teşhisini yıllarca evvel 
koymuş, 1971 in başında hâdiseye el atması için 
Sayın Cumhurlbaşkanına bir muhtıra vermiş ve 
yine grupumuz aldına bu elim hâdiselerin derin
liğine inebilmek için Yüce Mecliste de bir genel 
görüşmenin yapılması talebinde bulunmuş idi. 
Binaenaleyh, bu meselelerle en içten ve tehlike
yi en yakından ve en evvel gören bir siyasi par
ti olarak geçmişin manzarasını bir kere daha 
hatırlatmak isterim. 

Sıkıyönetime şu noktalardan geldik: 
Türkiye baştanbaşa kanun dışı eylemlerin 

hüküm sürdüğü ve huzursuzluğun tahammül 
edilmez derecede arttığı t ir hale gelmişjti. Yurt 
dışındaki fesat merkezleriyle irtibatları artık 
binbir delille ortaya çıkmış bulunan aşırı sol 
eylemcileri, hür demokratik düzeni ve hattâ 
Türk Devkıtinin varlığını ve bütünlüğünü teh-
dideden faaliyetlerini başıboş şekilde sürdürü
yorlardı. Silâhlı, bombalı, dinamitli saldırılar, 
sokak çatışmaları, boykotlar, işgaller; güven
lik kuvvetleriyle muharebe manzarasını alan 
toplu hareketler; adam kaçırmalar, zorbalıklar
la gerçekleştirilen soygunlar hukuk hâkimiye
tini yerle bir etme sonucuna varmıştı. 

Bütün bu eylemlerin Türkiye'yi marksist 
komünist bir düzene sürüklemek hedefini güt
tüğü, artık gizleneımiyordu. Devletin meşru 
kuvvetlerinin karşısında, komünist ideolojinin 
emrine girmiş ve kemülerine kurtuluş ordusu 
adını veren kızıl eşkiya grupları bütün kent
lerde ve dağbaşlanada hareket halinde idi. 

Sıkıyönetim, işte, Türkiye Cumhuriyetini 
böylesine tehlilkıeli eylemlerden kurtarmak 
amaciyle ilân edilmiştir. 

Sıkıyönetim makamlarının, Türkiye'yi dış
tan ve içten yıkmaya çalışan fesat merkez
lerine karşı giriştikleri mücadele, bugüne ka
dar elle tutulur sonuçlar vermıiştiir. Cumhu
riyetin azılı düşmanları bir ölçüde silinmiştir. 
Bir kısmı ele geçirilmiş ve adaletin pençesine 
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teslim edilmiştir. Fakat, tehlikelerin ve kanun 
dışı faaliyetlerin sona erdiğini sanmak safdil
lik olur. 

Millî Güven Par't&si Grupu adına her zaman 
belirttiğimiz gibi meselelerin ve tehlikenin kö
küne yeteri kadar inilmiş değildir. Sıkıyöneti
min kalktığı anda, Türkiye'yi bir komünist zu
lüm idaresine sürükleme yolunda, bugün dâhi 
sinisi bir şekilde yürüttükleri faaliyetleri der
hal hızlandırmak niyetimde olan birçok mih
rakların mevcudolduğunu görmemezlilkten ge
lemeyiz. Sıkıyönetimin gerek idari ve inzibati 
alamda, gerek kazai alanda görevleri sona 
ermiiş değildir. Türkiye'nin normal düzene geç
mesi, hiç şüphesiz, başta Türk Silâhlı Kuvvetle
ri olmak üzere, aklı başında herkesin müşterek 
arzusudur. Fakat normal düzenin yeniden 
anarşiye dönüşmemesi ve Türkiye Cumhuriye
tindin varlığını dâhi tehlikeye sürüMyebilecek 
tertiplerin yeniden sahmaye konmaması için 
yapılması gerekli işler vardır, alınması lâzım 
gelen tedbirler vardın. 

Olayları ve yeraltı faaliyetlerini, hattâ son 
haftalar içinde tekrar yer üstüne çıkma eğili
mi gösteren aşırı sol eylemlerini yakından iz
lemek ve değerlendirmek durumunda olan Hü
kümet, Sılkıyönetimin bir süre daha devamını 
zaruri görmelktedir. Bu zarurete biz de katılı
yoruz. Sıkıyönetimin hemen kaldırılması hak
kında, biraz evvel buradan fikrini beyan eden 
Sayın İnönü'nün görüşlerine katılmıyoruz. (Mil
lî Güven Partisi sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 
. Bir meseleyi de burada bir kere daha ha

tırlatmak isterim: Daha önce bu kürtsiülerden 
Sayın Genel Başkanımız tarafından birçok 
defa ifade edildiği gibi, hükümetlerin iktisa
di ve malî politikalarının Türk Silâhlı Kuv
vetleriyle hiçbir ilgisi yoktur. İktisadi ve malî 
kararları alan Birinci Hükümetin üyeleridir. 

Türk vatandaşı sağduyu sahibidir, tedhişi, 
anarşiyi önliyen Silâhlı Kuvvetlerinin bu hiz
metlerini bilmektedir. Bir ölçüde huzur ve gü
venin sağlanmış olması iktisadi hayata yardım
cı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, ancak, sıkıyönetim 
ilânihaye devamı düşünülemiyecek bir şeydir. 
Buna göre, yıkıcı faaliyet miıhraklariyle mü
cadele ve normal düzene sarsıntısız geçişi sağ-
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layıcı tedbirlerin alınması bakımından Hü
kümetin zamanı daha iyi değerlendirmesi lü
zumuna inanıyoruz. 

Zikzaklı, çelişkili, tereddütlü davranışlarla, 
zamanı ve imkânları heba etmek Türkiye'yi 
geçmişte karşılaştığımız tehlikelerden daha 
büyük tehlikeler ve çalkantılar içine sürükli-
yefbilir. 

Kararlı, yönü belli, inançlı tutumla hedefe 
ycmelmek lâzımdır. Usta taktiklerle bütün mü
esseselere sızmaya çalışan Atatürk'ün kurduğu 
Cumhuriyeti Marksist, komiünis't bir daılbe ile 
yı&abilmek için, dışta ve içte bulabildikleri her 
müttefikten yararlanan Devletimizi iç kavga
larla çökertmeye hazırlanan şer erbalbına fır
sat vermemek, gerçek Atatürkçülerin ve milli
yetçilerin başta gelen görevi olmalıdır. 

Millî Güven Partisi Grupu bu düşüncelerle 
Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması lehinde 
oy kullanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
lerini Millî Güven Partisi Grupu adına saygı
larla selâmlarım (Millî Güven Paritisi sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Dem'dkratik Parti Grupu adına 
Sayın Hüseyin Kalpaklııoğlu buyurunuz efen
dim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (C. Senatosu 
Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar ; 

'Demokratik Partinin görüşünü sizlere sun
mak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bildiğiniz gibi vatanımızın 11 ilinde 26.4.1971 
den beri örfi idare tatbik edilmektedir. Bu hal 
9 aydan beri, her iki ayda bir uzatılarak devam 
etmekte ve uzun müddet de devam edeceğe ben
zemektedir. Artık, normal 'idarenin bütün şart
larının biran evvel hazırlanması zamanı çoktan 
gelmiş bulunmaktadır. 

Bizim, çok samimî ve halisane temennimiz 
bunun son olarak uzatılmasıdır. Çünkü kanuni 
(bir tarzı idare de olsa, örfi idare sıkıcıdır, nevi 
şahsına mahsusutur, olağanüstü durum bir ola
ğan durum haline gelmekte ve gittikçe de mües-
siriyetini kaybetmektedir. Geeiktikçe mahsur
ları doğar ve bu mahsurlar çoğalır gider, za
man olur bu mahsurları da önliyemezsiniz, ce-
rıiyetimizin bünyesi bundan müteessir olur. 
Örfi idare geçici bir idare tarzıdır, istisnai bir 
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rejimin sürüp gitmesi, devam etmesi, tervioedi- ' 
lemez, zira cemiyete huzur vermez, aksine ra
hatsızlık getirir. Kuruluşu nasıl bir zaruretlse, 
ilk kuruluşta ne kadar huzur getirirse devamın
da da o derece huzursuzluğa sebebiyet verebi
lir. 

Anayasamızdalki temel hak ve hürriyetlerin 
tam ve kâmil mânasiyle işlemesi bir zaruret ve 
asıl gayedir. 

Ayrıca ordumuzun politik aktüalite içinde, 
uzun müddet tutulması, aslî görevini İhmale ve 
kendi içinde huzursuzluğa ister istemez sebebo-
lur. Ondan da bir bıkkınlık doğar. Her zaman 
biz politikacılar askerin politika dışında tutul
masını İsrarla söyler ve çok kere bunun yapıl
madığından şikâyet ederiz. Ama, her nedense 
onu politikaya sokmaktan da kaçınmayız. 

Muhterem arkadaşlar, sıkıyönetimin ilânı 
sebepleri hepinizce ve bütün milletçe malûm
dur. Yani, kısaca Cumhuriyetimizin, Devletimi
zin temel nizamımızın, ideolojik maksatlarla 
zorla yıkılıp, onun yerine komünist bir rejimin 
(getirilmesine kıyam edenleri yakalamak, tecziye 
etmek, mihraklarını bulup olnları yok etmek, 
özet olarak; milletimizi huzura kavuşturmaktır. 

Bu hususun tahakkuku esas itibariyle Hü
kümete mevdudur, ancak Hükümet işbu vazife
sinde kendisine en büyük yardımcı olarak or
duyu yanına alır. G-eriye dönüp geçen günler ve 
ayları nazarı itibara alırsak, gerek Hükümet ge
rekse ordu bidayette işi çok sıkı tutup şerirleri 
bastırdı, birer birer yakaladı, mihraklarını bu
lup dağıtmaya başladı ve süratle adlî takibata 
girişti ve büyük milletimiz de 12 Marta sürük
lenen kâbustan kurtulup, derin bir nefes aldı. 
«Dünya varmış. Ordu, vatan hainlerinin hak
kından geliyor» diye sevincini açıkça izhar etti. 
Fakat, gün geçtikçe, örfi idare uzadıkça ve ar
tan bir hızla işin müspet sonunu bekliyen kütle, 
ümidini yavaş yavaş yitirmeye başladı. 

'Kabul etmek lâzım ki, Hükümet Mayıs ayı
nın sonunda, bu hususta en büyük hatayı yap
tı. Bildirisiyle yakalanan şerirlerin lüzumsuz 
yere bir nevi koruyucusu oldu. Bu bildiri şüp
hesiz ki, askerî makamları tereddüde sevk et
mekten hâli olmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, devleti yıkmaya çalı
şan anarşistlerden, halen suçları tesbit edilmiş 
olmasına rağmen 200 e yakını bulunamamıştır. 
Bu ne demektir, bu devlet, bunları yakalayıp 

hakkından gelemiyecek midir? Yani, devlet 
kendisini yok etmeye yeltenen bir kısım vatan 
hainini tepelemiyeoek. Bu mümkün değildir ve 
olamaz. Kütlede bu hususta teessüs eden tered
düt çoğalmakta ve maalesef büyümektedir. Na
sıl büyümesin M; örfi idare ilân edileli 9 ayı bi
tirmek üzereyiz, hâlâ neticeye ulaşılır hale ge
lemedik. 

Hükümet; bir konuşmasında huzurunuzda, 
«bunların dışta ve içte koordineli bir merkez
den idare olundukları belgelerle sabittir» der. 
Bugüne kadar bu merkezler ve mihraklar ve 
bunların başları meydana çıkarılamaz ve dos
yaları ikmal edilemez. Örfi idare savcıları aske
rî adlî âmirlerin emrinde değil midir, bunlar 
işin hacmına göre her zaman çoğaltılamaz mı? 

Muhterem arkadaşlar, 
Sırası gelmişken şunu da ifadeye mecburum : 
Burada evvelce bir partinin sayın sözcüsü 

tarafından vâki sözü, bununla cevaplandırmış 
oluyorum. Sıkıyönetim mahkemeleri de Türk 
Milleti adına yargı yetkisini kullanan mahke
melerdir. Bu mahkemelerin savcı ve hâkimleri
nin hangi çevreden gelirse gelsin her hangi bir 
itham veya itham altında tutulmasına şiddetle 
karşıyız. 

Türk Devletinin ve Milletinin bekası için 
çalışan vatan evlâtlarının şevk ve heyecanları
nı kırıcı hareketlerden tevakki olunmalıdır. 

Hükümet, son konuşmasında Meclisinizde 
aynen «aşın solun, anarşist faaliyetlerine de
vam edebilmek ve özellikle tutuklu bulunan ta
raf tarlarını kurtarmak ve mümkün olmadığı 
takdirde, verilecek cefalara engel olmak ama-
ciyle, çeşitli tertip ve plânlamalara giriştiği bir 
gerçektir, hattâ üniversitede yeni hücreler teş
kiline çalışmaktadırlar, Türk kurtuluş ordusu 
adına dağıtılmış beyannameler, bâzı öğrenci ça
tışmaları, aşın uçların anarşik eylemlerini yeni
den başlatmak istedikleri, bunların teşkilâtlan-
nın dağılmamış olduğunu ve hücre faaliyetleri
ne devam ettiğini göstermektedir. Hattâ bir kı
sım önemli kişilerin kaçırılacağı da gizli bir ör
gütün ortaya çıkmasiyle açıkça anlaşılmakta
dır.» der ve bu suçlardan sanık ve örfi idarece 
tutuklu bulunmalanna rağmen, Hükümetin Sa
yın Başı : Bâzı yazarlann örfi idarece tutuklan
malarını soran dört Fransız bilim adamının 
mektubuna 30 . 12 . 1071 de gazetelerde çıkan 
cevabiyle bunlar için; «Sayın baylar, mektubu-
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nuzu aldım ve dikkatle okudum. İsimlerini yaz
dığınız şahıslar, filhakika Türk kültürünün ge
lişmesine müstesna bir şekilde hizmette bulun
muş ve şüphesiz bulunmaya devam edecek seç
kin münevverlerdir. Halen göz altında bulun
maları ve adlî takibata mâruz kalmaları keyfi
yeti, Anayasada tamamen uygun olarak Sıkıyö
netim Kanunu hükümlerinden doğmaktadır» dî
ye cevap vermek lüzumunu duyar ve bunlar 
hakkındaki fikrini müspet olarak açıkça orta
ya koyar. Tabiî, gazetelerde bu cevabı ve dü
şünceyi Türk efkârı umumiyesine manşetler 
atarak duyurur. Bu ne tezattır. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin resmî be
yanını, huzurunuzdaki beyanını, size biraz ev
vel okudum. Ona bakınız ve bunlar hakkında
ki düşünce ve tavsiflerine bakınız, ve bir de Sa
yın Başbakanın bu cevabına bakınız. Sayın Baş
vekil örfi idarenin son uzatılması münasebetiyle 
«militanları yakalamak, muhakeme etmek yet
mez, deniyor elbette yetmez. Bunlarla fikir ala
nında da mücadele etmek lâzım, bunlarla yalnız 
benim mücadelem kâfi değildir, bütün aydınla
rın, seçkinlerin bu konuda kendilerine düsan 
•görevi yerine ğetirmelefiyle olur» demişti 

iSaym Başvekilin aşırı solcu ve anarşist ya
zarlar için Fransızlara verdiği cevap bu müca
delenin bir örneği midir? Kendisinden öğren
mek isteriz. Hem de kendileri kusura bakmasın
lar bu solcu yazarların Türk kültürüne müstes
na bir şekilde hizmet ettikleri yolundaki kıstası 
ve ölçüsü nedir? Türk kültüründen ne anlamak
tadır? Hele âti için keşfi çok daha calibi dik
kattir. Yoksa, bina işgal etmeyi silâhlı vuruş
mayı öven direnmeyi mazur gösteren profesör
ler var. Sayın Başbakan Nihat Erim Fransızlara 
bunları mı övüyor? 

Bu vaziyet karşısında Türk efkârı umumi-
yesi tereddüde düşmez mi, hattâ ne tereddüdü, 
Hükümetin icraatından şüphelenmez mi?. Bu 
ölçüsüz hüküm, suçlara ve sanıkların dâvaları
na bakan savcı ve hâkimler bu beyanların psi
kolojik tesirinde kalmazlar mı? Zira bunu söy-
liyen lalettayin bir kimse değil, hattâ bir Hükü
met üyesi de değil, bir Başvekildir, yani Hükü
metin mesul başdır. 

Olmaz böyie şeyler muhterem Parlâmento 
üyeleri. Bu iş böyle zikzaklarla yürümez ve de 
yürütülemez. Aynı anarşistlerden ve rejim düş
manlarından hem şikâyetçi olacaksın hem mü-
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dafaa edeceksin, bu nasıl şey? Yürümez çünkü; 
neticeye götürülemes, aylar ayları hattâ yıllar 
yılları kovalar gider, işin ehemmiyeti ve ciddi
yeti kaybolur şerirler de bundan ifcsifade eder. 

Arkadaşlar, sırası gelmişken müsaadenizle 
sizlere bir misal daha vermek isterim; Hükü
met Anayasa değişikliği için fikrini aldığı solcu 
profesörlerin, birkaç gün sonra örfi idare ma
kamlarınca nezarete alındığı ve tevkif edildik
leri calibi dikkat değil midir? 

Nitekim, son zamanda bir kısım matbuatta, 
bâzı kimseler, «güya takibat altındaki şerirle
rin ve bu vatan hainlerinin suçu fikir suçu imiş, 
fikir suçlarından dolayı idam doğru değilmiş, 
gayri insani imiş, bu sebeple bunlar için idam 
cezalarının kalkması lâzım gelirmiş» fikrini 
yaymaya çalışmaktadır. İlim ve fikir hürriyeti, 
kürsü hürriyeti, millet bütünlüğünü parçala
mak, zorbalığı ve iç kavgayı çıkarıp, körükle
mek komünist propagandası yapmak değilmiş. 

Muhterem arkadaşlar, 
Burada şu hususa cevap vermeye, dokunma

ya mecburum : 
Sayın İsmet İnönü, parti grupu adına bura

da bugünkü şerirlerin idamı hususunda beyan
da bulundu. 

Muhterem arkadaşlar, şunu ifade etmek lâ-
zımgelir; evvelemirde bunlar siyasi suçlu mu
dur değil midir meselesi ortaya çıkıyor. 

Bankaları soyan, adamları öldüren, memle
kete huzursuzluğu yayan ve Türkiye'yi büyük 
badirelere sokan insanların bugünkü halini biz 
burada münakaşa etmekten ziyade biraz daha 
beklesek daha iyi olacaktı. Zira, bunların âdil 
Türk askerî mahkemeleri tarafından ımuhake-
melsri icra edilmektedir. Yarın, bunlar hakkın
da ne ceza verileceği meçhuldür muhterem ar
kadaşlar, bir. 

İkincisi; eğer Sayın İnönü ve partisi mut
laka bunlar lehine bîr şey yapmayı düşünüyor
sa, kendileri ve memleket için bunu faydalı gö
rüyorlarsa, bu kendilerinin bileceği bir mesele, 
karışmayız. Ancak, bunu, onların idamına mü
tedair bir karar şayet çıkarsa, burada müzake
re edildiği sırada çıkar ifade ederler ve reyle
rini o istikamette kullanırlar ve yüksek Mecli
siniz de onların affını, o günkü şartları içinde 
faydalı ve lüzumlu bulursa, idam olunması ha
linde, affedebilir veya affı bir başka cezaya 
tebdil edebilir. 
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Üçüncüsü; muhterem arkadaşlar; bunların 
©ezalarına benzer şekilde, bunların yaptıkları
nın çok daha hafifi belki, vaktiyle de işlendi. 
Sayın ismet Paşanın Hükümöt Başkanlığı za
manında da bu memlekette ihtilâl yavruları yu-
murtlandı ve yapıldı. Bu İhtilâl veya ihtilâlcik-
lerden sonra bir kısım insanlara idam kararı 
verildi. Fakat, zannediyoruz ki, Sayın Paşa ve 
grupu bunların idamına burada rey verdiler. 
(D. P. sıralarından alkışlar.) 

Şimdi kısaca bağlıyorum bu meseleyi. Bize 
göre, Sayın Paşa af buyursunlar, zamansız bir 
çıkışın içinde meseleyi ele aldılar. Yürüyen 
mahkemelerin ve o mahkemeyi yürüten insanla
rın bu beyan karşısında ne düşündüklerini bil
miyorum. Kararın nasıl çıkacağını da bilmiyo
rum. Fakat, memleketimiz için inşallah iyi olur 
Ve kararlar çıktıktan sonra tasdiki için huzur
larınıza geldiğinde herkes memleketi için âti 
bakımından ne fayda mülâhaza ediyorsa, o İsti
kamette reyini kullanmakta şüphesiz serbesttir. 

Muhterem arkadaşlarım 
Her şey bir anda 12 Mart noktasına gelirse 

işte böyle yanlış davranışlarla gelir, ondan ev
velki vurdum duymazlıkla gelir, işleri mühim-
sememekle gelir, hiçbir şey oluruna bırakıla
maz. BizSm milletimiz böyle şeylerde hassastır, 
isarih olmayı ister, kati neticeyi sabırsızlıkla 
bekler. Milletin ümidini yitirmiyelim, onu sars-
mıyalım. Parlâmento; görüyorsunuz, örfi idare
yi ittifakla tasvibetmiş ve Hükümetin her uzat* 
ma isteğini de müspet karşılamış ve kendisine 
müzahir olmuştur, ama bunun bir sonu olmıya-
cak mıdır? Tabiî ki olacaktır; ama, fazla uzat
madan bıktırmadan, demokratik rejime gölge 
düşürmeden olması lâzımdır. 

'Kıymetli üyeler; bu örfi idare uzadıkça bâzı 
sürtüşmeler de olmaktadır, maalesef ordu için
de de zaman zaman bu yüzden huzursuzluk çık
maktadır. Mesele buraya gelince size şunu da 
beyan etmeye mecburum ki; Pendik Askerî Ce
za Evinden kaçan veya kaçırılan şerirlerin hâlâ 
bulunamayışı büyük endişelere yol açmış, küt
lede sarsıntı yaratmıştır. Her yerde ve her mü
essesede yanlış düşünen, ters düşünen vardır. 
Ordu içinde bu şerirleri müdafaa edecek biri
nin çıkacağına gönlümüz hiçbir zaman razı ol
maz ; bunu sureti katiyede düşünmek istemeyiz, 
ancak şayet varsa muktezasmın da derhal yeri
ne getirilmesini aziz milletimiz kıymetli ordu

muzdan ve Sayın Hükümetten sabırsızMda bek* 
İçmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu şerirlerin kaçırıl
maları kütlede bomlba tesiri yapmıştır ve halk 
(bunu hüsranla karşılamıştır. Zira askerî ceza 
evinden en azılı rejim düşmanlarının kaçırılma
sını, aklın alacağı bir keyfiyet olarak göreme
mektedir. O ordu ki, askeriyle, subayiyle, bü
tün teçhizatiyle, günlerce bu şerirleri canı gö
nülden yakalamak için çırpınmış ve sonunda ele 
geçirmiş, sonra yine bu insanlar, o ordunun as
keri, sıkı disiplin içindeki hapisaneden kaçırıl
mış. Elbette bu herkesi düşündürür ve üzer, 
Zannediyorum ki, bu üzülenler arasında da on
ları vatan ve vazife aşkiyle yakalıyanlar var
dır ve bundan hiçbir şüphemiz yoktur. 

Sayın üyeler : Şimdi bir başka meseleye kı
saca dokunmak istiyoruz. O da, örfi idarenin fi
yatlar mevzuundaki kararlarıdır. 

İBunu biz katiyen doğru bulmuyoruz, fiyat
lar örfi idarenin karariyle ve müdahalesiyle dü-
şürülemez, her müdahale yanlış netice verir, 
zorlamakla fiyatlar indirilemez. 

Bu, davranış ve tatbikat memleket ekono
misine zarar verir, hem de halkı müşkülâta so
kar ve sokmuştur da. Bize göre iktisadi tedbir
lerle, rasyonel bir çalışma ile gerekli tedlbirleri 
alarak fiyat mekanizmasını çalıştırabilirsiniz; 
bu da askerin değil hükümetin işidir. Hükümet 
kendisine ait bir vazife ve salâhiyeti başkasına 
vererek bu işin içinden sıyrılamaz; üzerine al
maya ve tedlbirine tevessül etmeye mecburdur 
ve tu tatlbikattan derhal vazgeçilmelidir. 

Hükümetin örfi idare dışındaki asıl işine ge
lince : Evvelâ hükümet emrinde bir Meclis is
temiş, bir hayli ısrardan sonra işlerin çıkmaza 
girdiğini görünce bu fikrinden vazgeçmemekle 
beraber son hükümet teşkilinde ve buna bağlı 
bir kısım icraatında bu fikrinde zaman zaman 
yumuşama alâmetleri görülmektedir. Bir sürü 
reformlar va'diyle gelen Sayın Nihat Erim 
hükümetleri, icraatı sonunda memleketteki 
umumi talblo şudur : 

(Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı milleti da
yanılmaz bir duruma sokmuş, perişan hale ge
tirmiştir. işsizlik her gün artmış ve tehlikeli su
rette artmaya da devam etmektedir. Fiyatlar
daki bu anormal artışlara paralel olarak eko
nomik durgunluk ve işsizlik, cemiyetimizin is
tikbâlini tehdideden tehlikeli işaretler olarak 
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ortaya çıkmıştır, Sıkıyönetimle bugünkü nispî 
"sükuSl, ekonomimizdeki bu tehlikeli gelişmele
r e engel olunamadığı takdirde, s'osyal patla
malarla tamiri gayrimümkün bir şekilde bo-
zulalbi'îir. Fiyat istikrarı kalkınmanın ilk şartı
dır. Kalkınma ise yatırımla olur. Bugüne ka
dar yatırımlar durmuş, özel teşabbüs küstürül
müştür. 'Sermaye ürkütülmüştür. Yatırım geliş
tirme çabasına son aylarda girmeye çalışan Hü-
Ikümetin, bu doğru yolda gitmesi başlıca ve en 
%ûyük temennimizdir. Zamlar ve fiyat artışları 
Ve son gelen ağır vergiler sosyal adaleti temin 
etmiyecek, belki sosyal sıkıntıyı daha şâmil bir 
hale getirecektir. 

Memurların tedirginliği devam eStmekte ve 
Personel Kanununun buna ait aksaklıkları gide-
Tilememiştnr. 657 sayılı Kanunla yapılan zam
lar da memurun eline geçen fazlayı bugünkü 
fiyat artışı silip süpürmek istidadında dır. Çok 
kısa zamanda bu önlenmezse memur ve işçiler 
bir seâe evvelki hayat şartlarını da anyacak-
İardxf. 

Suiistimallerle açık ve müessir bir mücadele
ce muvaffak olmak şöyle dursun mücadeleye 
geçme cesaretini dahi Hükümet gösterememiş
ti?. 

Görülüyor ki, Türkiye'de bugün her şey çık
mazdadır, 12 Martta hangi meseleler karşısında 
isek bugün de aşağı yukarı aynı meseleler kar
şısındayım. Bunlara sebep, hükümetlerin yanlış 
kurulmuş olmalarıdır. Bize göre şu esaslara gö-
•t€ kurulmalı idi : Parlâmento millî güvene lâyık 
rolduğuna göre, ona dayalı demokratik Anayasa 
kuralları içinde kuvvetli bir Hükümetin kurul
ması esastır ve inandırıcıdır. Bizim istediğimiz 
Anayasamıza uygun bir koalisyon Hükümeti teş
kilidir, nedense Sayın Başvekil buna bir türlü 
yanaşmamaktadır. Partiler ortaya prensipleri
ni koyarak millete taahhütlerini nazarı itibara 
alıp bir Koalisyon Hükümeti kurmadan kaçın
makta, kurulan Hükümete sadece muayyen üye 
vererek Hükümetin mesuliyetini paylaşmak iste
memektedir. Her nedense 1 nci ve 2 nci Erim 
Mikünıetleri de bunu böyle istemektedir. Bu hal 
bizim Anayasa ve hukukumuza aykırıdır. Baş
ka yerlerde de bir emsaline rastlanamaz. Bunun 
arkasından çıkan mâna şudur; Hükümet parti
lerden açık bono istemiştir ve almıştır da. Çün
kü kendisini hiçbir kayda tabi tutmamaktadır; 
fakat, zamanla Hükümete üye veren partiler de, 

24 . 1 . 1972 O : 1 

Hükümetin her getirdiğine, «Evet demeye mec
bur değiliz.» derler. O halde niçin Hükümete iş
tirak ederler Böyle olduğu içindir ki, bir anlaş
ma dışı kurulan, ekserisi dışardan gelen 11 üyesi 
istifa etmiş ve bir Hükümet buhranı doğmasına 
sebebolmuştur. Bu şekilde kurulan hükümetler, 
ne kuvvetli olur, ne de inandırıcı. Hükümetler 
kurulurken partilerarası bir ittifak temin edil
meli idi. ilk tatbikatta yanlışlığa gidilmiş bütün 
ikazlarımıza rağmen bu tarz bir Hükümet kurul
maya teşebbüs dahi edilmemiştir. Gönülsüz oylar
la bir Hükümet ayakta duramaz. O halde ya 
hakiki bir Koalisyon Hükümeti kurulur veya 
bu çıkmazdan kurtulmak için milletin reyine 
biran evvel müracaat edilir, yani seçime gidilir. 
Millet seçim istiyor ondan çekinmemek lâzım. 
o, «seçim olacak mı?» sualiyle, demokrasiye 
inancını, güvenini açıkça ortaya koymaktadır. 
Seçim hür demokratik nizamın temel müessese
dir. Millete seçim ümidini vermek, seçim şart ve 
ortamını hazırlamak gerekir. 

Netice; millete rağmen hiçbir şey yapılamaz. 
Muhterem üyeler, burada mühim bir yanlış

lığa daha temas etmek mecburiyetindeyim. 

Partilerüstü tutum tâbiri, partilerüstü Hü
kümet şeklinde alınmamalıdır. Bizim Anayasa
mıza göre partiler Parlâmentomuzda esastır, me
suliyetleri vardır, salâhiyetleri vardır. Hükü
metler esas itibariyle onlara istinadeder ve etme
si lâzımdır, bu balamdan partilerüstü Hükümet 
tâbiri hukukan yanlıştır, Anayasamıza uygun 
değildir ve hiçbir esasa dayanmaz. Partilerden 
müteşekkil Parlâmento, kendisine tabi Hüküme
ti, kendi üzerinde görürse, daha doğrusu Hükü
met kendisini partiler üstünde görürse muraka
beyi de kabul etmiyor demektir; bu ise mümkün 
değildir. Buna neresinden bakılırsa bakılsın hu
kukta yerini bulamazsınız. Başka yerlerde de 
bir emsali yoktur. Partiler, demokratik siyasi 
hayatın vazgeçilmez unsurları olunca, onun üze
rinde bir Hükümet kurulamaz. Yanlış anlamala
ra sebebiyet verecek partilerüstü Hükümet tabi
rini Sayın Başbakanın kullanmasını çok yadır
gıyoruz. 

Bize göre, olsa olsa bu, partilerüstü Hükümet 
tabiriyle Sayın Hükümet, partiler dışı bir Hükü
met, demek istemektedir. Bu anlayış öbürüne 
nazaran daha munis ise de bu dahi bizim Ana
yasamızda yoktur, ancak fiilî hal olarak düşü^ 
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nülebilir. Bu üstünlüğün nereden geldiği de 
meçhulümüsdür. 

Reformların kuşa çevrilmesi tabiriyle meclis
ler küçük düşürülecek, 6 yılda bunlar Meclis
ten çıkmaz demekle de Hükümet kusurunu ör
tüp burada ilânihaye kalmayı mı düşünür, bu 
mümkün değildir, 

Olağanüstü şartların, olağanüstü usullerle 
anlaşılacağını kabul etmiyoruz. Olağanüstü usul
ler devam ettikçe olağanüstü şartlar da devam 
eder. Bu ancak Anayasa usulü ile mihrakına 
oturtulur, inandırıcı Hükümeti kuramazsanız 
istikrarı da temin edemezsiniz. Bu şartlar için
de kurulan bir koalisyon hükümetiyle; Meclis
ler - Hükümet - Ordu ve milletçe eleie verip ne
ticeye varılır; Bu birlik ve beraberlikle sükûnet 
ve basiretimizi ve azmimizi kaybetmeden insan 
haklarına dayalı demokratik nizam içinde, içti
mai adaleti tahakkuk ettirecek süratli bir kal
kınma elde edilebilir ve huzur temin edilir. 

Hâdiseleri önlemek için ayrıca iktisadi ve 
içtimai tedbirlerin de alınması lâzımgelir. 

12 Mart buhranı, hakların kanım dışı yollar
la kullanılması önlenemediğinden, hukuk dışı 
emrivakiler ihdasına lakayt kalındığından, top
lumdaki itimat duvgularmm zedelenmesine yol 
açılmış bu şartlar içinde Hükümet, anarşiyi ön-
liyemediği ve itibarını kaybettiği için gelmiştir. 

O günkü buhranın devam etmesi bu itibarla 
rejimin bünyesinden değil, demokrasinin bütün 
icaplariyle ve millete güven verecek şekilde tat
bik edilememesinden doğmuştur. 

Yüksek sorumluluk sahiplerinin fazilet ve 
dirayetlerinde duyulması gereken inanç ve iti
madın milletçe kaybedilmemesi gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; bütün mesele Hükü
metin hukuk Devleti otoritesini, örfi idare oto
ritesi yerine ikame edebilmesidir. Bu olmuş mu
dur? 

Haklı tenkitten kuvvet almıyan ve müteneb-
bih olmıyan hükümetler yerlerini bir başkasına 
devretmeye mecbur olmuşlardır. Tereddüt için
de hiçbir şey yapılamaz. Birbirini çürüten ka
rarlar itimadı siler götürür, milletimizi; Devlet 
kudretinin yegâne meşru kaynağı olarak gör
mekteyiz, bu rejimin insanlık şeref ve haysiye
tine millî karekter ve millî menfaatimize en uy
gun idare şekli olduğu inancı içindeyiz. Bu inanç 
tam ve kâmil mânada memlekete yerlegmelidir. 

Pek muhterem üyeler; 
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Netice olarak: Fevkalâde vasattan, sevgil?. 
yurdumuzu ve aziz milletimizi kısa zamanda 
çıkarmak, normal şartlara irca etmek, normal 
işliyen bir demokratik rejime getirmek için Hü
kümetin daha çok ve daha ciddî çalışması, icra-
atiyle kendisine güvenilir bir Hükümet olarak, 
halka ve Parlâmentoya mal olması ve milleti en
dişesiz ve rahat bir seçime en kısa zamanda sok
masını dilerken bu uzatmanın da son olması di
leğiyle, örfi idarenin 2 ay uzatılmasına müspet 
oy vereceğimizi arz ve beyan ederek Grupurn 
adına hepinizi saygıyla selâmlarım. (D. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Ahmet Nusret Tuna. Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADİNA AHMET NUSRET 
TUNA (Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saym üye
leri ; 

11 ilimizde ilân olunan Sıkıyönetimin 5 nci 
defa uzatılması ile ilgili müzakereler dolayı-
siyle, Adalet Partisi Müşterek Grupunun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunu
yorum. 

Baş döndürücü bir hızla gelişen dünyada 
köklü değişmeler olmada, ulaşım, ve haberleş
medeki büyük inkişaf, dünyayı âdeta küçült
mekte, hudut ve mesaha mefhumunu kaldırarak, 
bir millete has sorunu, değer milletlerin ortak 
derdi haline getirebilmektedir, içice kaynaşan 
dünyada, Türkiye'mizin cağrafyasından gelen, 
tarihinden gelen hususiyetleri vardır. Dünyaya 
hâkim iki dev ideolojinin birbirleri ile temas 
noktasında bulunduğumuz gibi, petrol zengin
liği dolayısiyle dünyanın hasetini çeken ve her 
an patlama mevkiinde olan Orta - Doğuya ge
çiş mevkiinde de Türkiye'miz bulunmaktadır. 
Tarihin sürekli akışına sahne olan bir ülkedeyiz. 
Milletlerin ideallerini bâzı zaruri sebeplerle ih
mal eyledikleri görülmekteyse de, çok zaman fır
satı ihmal ettikleri görülmemiştir. Tarihimiz
den, coğrafyamızdan gelen bu hususiyetler do
layısiyle, vatan ve Cumhuri.yofcim.izin korunması 
için bâzı ittifaklarla kader birliği yapmış du
rumdayız. 

Muhterem arkadaşlarım, küçülen dünyaya 
hâkim olmak için, komünistler ellerinden geleni 
yapmakta, zaruri olmıyan ahvalde sıcak müca
deleyi bırakarak, değişik teknik ve değişik me
totlarla soğuk mücadeleye devam etmektedir. 
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-İkinci. Dünya Savaşından sonra, beynelmilel ko
münizm Asya'da, Çin, Kore, Vietnam, Pakis
tan, ^b:an ve Türkiye'yi hedef olarak almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, hâdiselere geniş açı
dan bakmaya ve hakikatleri görmeye mecburuz. 
Tarih boyunca hür yaşamış büyük bir milletin 
evlâtlarıyız. Sen - ben kavgasına kendimizi kap
tırarak, hâdiselere sırt çeviremeyiz. Çin, Kore, 
Vietnam, son olarak da Pakistan'ın başına ge
len felâketler, artık bizi uyarmalıdır. 

Beynelmilel komünizm, her milletin bünye
sine ve hususiyetine göre, o toplumu sallayıp, 
(çalkahyacak husumet tohumlarını bulup ustaca 
'«açmakta, o toplumdan kendisine şuurlu veya 
şuursuz bir sürü taraftar bularak, kendi ideali 
uğrunda, fakat çeşitli bahaneler peşinde boykot 
ve işgal yaptırabilmekte, bombalar, molotof 
kokteylleri artırabilmekte, bankalar soydurtup, 
çocuklar kaçırtıp adamlar öldürtebilmektedir. 

İşte muhterem arkadaşlarım, beynelmilel ko-
anünizm 1868 senesi baharında Amerika, Avrupa 
ve Asyada taaruza geçti. Hedeflerinden biri de, 
Türkiye'miadi. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'miz imkân
ları mahdut, sorunları çok fakat, hürriyet nizamı 
içinde hızlı kalkınma ilkesini benimsemiş, bu 
yolda küçümsenmiyecek mesafeler almış bir ül
kedir. Hukuk Devleti ilkesini ve hürriyet niza
mım kabul edenlerle, şiddet ve kaba kuvveti seç
miş olanların mücadelesi bir hayli zor olmakta
dır. Kışkırtmalar o kadar ustalıklı yapılmak
tadır ki, masum sahnenin arkasındakiler çok de
fa görülmemektedir. Hudutsuz hürriyetlerin 
kabulüne rağmen, suiistimal edileceği düşünül-
me/ıiş. Buna mukabil, salâhiyetlerin suiis
timal edileceği endişesi ile Hükümete hiçbir yet
ki tanınmamış. Normal nizam içinde mücadeleyi 
kolaylaştıracak mevzuat da, değişik mânalar 
yüzünden çıkarılamamıştır. Bir makinadaki 
dişlilerin ayarlılığı şeklinde çalışması lâzımge-
len çeşitli müesseseler arasında ahenk, küçük 
hesaplar yüzünden sağlanamamış, vâki tecavüz
lerin siyasi iktidara müteveccih olmayıp, rejime 
müteveccih olduğu yolundaki feryat ve uyarma
lar, Hükümetin acınmakta olduğu sevinci ile 
karşılanmıştır. 

İşte muhterem arkadaşlarım, Sıkıyönetimin 
ilân edildiği 26 Nisan 1971 tarihine bu şekilde 
geldik. Hükümet Başkanı, kısa bir tereddütten 

sonra, karşılaştığımız hareketin isabetli teşhisini 
yapabilmiştir. 

Buraya kadar verdiğim izahat ile, karşılaş
tığımız hâdisenin ehemmiyetini belirtmeye ça
lıştım. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasi hesap ve mak
satlarla, hakikatler etrafında döneleme yapmı-
yalım. Açıkça söyliyelim. Vatan ve Cumhuri
yetimiz komünistlerin saldırısına mâruz kalmış
tır. Haklarında takibat yapılan sanıklar, gayet 
açık olarak mahkeme huzurunda kendilerinin 
Marksçı, Maocu, Kastrocu, Leninci kimseler ol
duklarını, bu görüşlerini topluma hâkim kılm-
caya kadar, eylemlerine devam edeceklerini 
ifade ederlerken, geçmiş iktidarı küçültmek için, 
olayları masum reform isteklerine bağlama gay
reti, küçük hesapçılığın değilse, gafletin ta ken
disi olur. (Adalet Partisi sıralarından bravo 
sesleri ve alkışlar). 

Millet olarak, Parlâmento olarak, müesseseler 
olarak teşhiste tam ittifak etmeye mecburuz. 
Karşı cephedekiler örgütlerini kurmuş, memle
ket içinden isjbirlikçilerini tesbit etmiş, en ince 
teferruatına kadar stratejisini hazırlamış, tam 
kuvveti ile harekete geçmiştir. Hür demokra
tik nizam taraftarlarının tam bir cephe teşkil 
ederek karşılarına çıktıklarını, her makam sa
hibinin vazifesini kemâli ile yaptığını, herkesin 
bütün imkânlarını kullandığını iddia edemeyiz. 
Komünist nizamdan, demokratik nizama geçişi 
tarih henüz kaydetmedi. Hürriyet ve haysiyet
lerini kaybeden toplumların, döktükleri göz yaş
ları, ihmal ve lâkaydilerinin kefaretini ödemeye 
kâfi gelmedi. 

Sıkıyönetimi, vatan ve Cumhuriyetimize sal
dıranlarla mücadele etmek üzere ilân ettik. Kı
sa bir zamanda, anarşik hareketleri durdurmaya 
muvaffak oldular. Bunu takdirle karşılıyoruz. 
Sıkıyönetimin harekete geçmesi üzerine, ko
münistlerin bir kısmı yakalandı, bir kısmı yurt 
dışına kaçtı, bir kısmı teşhis olunamadı, bir kıs
mı da su yüzünden temele sızarak sinsi ve gizi 
faaliyete geçti. Bir daha canlanmıyaeak şekil
de bu işten kurtulduğumuzu söylemek, kendimi, 
zi aldatmaktan başka, bir şeye yaramaz. Giden 
Hükümetlere atmak şiarımız değildir, yeni Hü
kümetin, komünizmle gerekli mücadeleyi yapa
bileceğine inanıyoruz. Asırlık mücadeleler so
nunda, ulaştığımız normal hürriyet nizamına 
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biran evvel kavuşmamız için, topyekûn millet 
olarak elimizden geleni yapmalıyız. 

Muhterem arkaldaşlarıım, komünizmle müca
dele için, yukarıda arz «İttiğim veçhile, hür de
mokratik nizam, taraftarlarımın milleti ile, Par-
lâmjemltosu ile, müesseseleri ile, ordusu ile hir-
leşmesi, milî cepheyi ımeydana getirmesi lâzım
dır. Sadece cephenin meyidana gelmesi kâfi ol
mayıp, her salâhiyet sahihinim vazifesini tem 
yapması, imkânları tam kullanmiiası şarttır. Bu, 
sahada bir ıdağımıklık varadır. Herkes, kemdi 
menfaatime ıgöre hâdiseleri değerlendirmekte, 
küçük hesaplar yüzümden bir derbederlik gö
rülmektedir. Küçük hesaplarım, parti çıkarları-
nım düşünüleceği devrede değiliz arkadaşlar. 
(Adalet Parti sırfailarnıdam bravo sesleri ve al
kışlar) Karşılaştığımız bu imtihanda, şanlı ec-
diadıımıza yakışacak şekilde vereseltiımM ispat 
etmeye mıeıcburuız. Hürriyetlerin suiistimalini 
önJlemek, müessir bir icra yaratmak aamaciyle, 
Anayasada yapılan değişikliklere muvazi tat
bikat kanunlarımın henüz çıkarıllamadığımi 
üzüntü ile görüyoruz. Yeni Hükümetin gayret
lerinim şahidiyiz. (Sıkıyönetimsiz normal idare* 
ye geçiş bakımımdan, fevkalâde ehemmiyeti 
haiz olan bu kanunların, gerek hazırlanması, 
gerek çıkarılması için parti olarak her surette 
yardıma amade olduğumuzu (arz etmek iste
rim. 

Devletim kilit noktalarına asın solcuların 
sızdığı, 12 Marttan sonra görev talan bâzı ba
kanlarım, özeli bir itina ile kemdi fikriyatilariirıa 
uyacak kimseleri mühim mevkilere getirdikleri 
bir vâkıfadır. Bakanlar İKurulumda meydana 
gelem son değişikliğin İdaremin kilit noktaları
ma intikal etmeımesi dolayısiyle Hükümetle ida
re arasımda normal ahenk ve bağlantı sağla
namamakta, bakanların emirleri muıallâkta kal
makta, her camiamdan fazla kuvvetli bir icraya 
muhtacolduğnumuz bu devrede; itina nite gereklâ 
ayıklamamım yapılması, ahengin »ağılanması 
şarttır. 

Mmihtlerem, arkaldaşlarıım, beynelmilel komü
nist ajanları, memleket dahilindeki ^(birlikçi
lerimi daha ziyade üniversiteler muhitinde bul
muşlardır. Evlâtları takibata mâruz kalan, ama 
ve babalar, yavrularımız kendiliklerinden mi 
bu hale geldiler, bunlarım beyinlerini yıkayan, 
şartlandıran hocalar nerede diye, feryadı figan 
etmekte ve milletçe haklı oldukları kabul edil

mektedir. 'Miktarları çok az olan bu hocalarım, 
hemem tamamı üniversitelerde vazifelerine de
vam 'etmektedirler. Sıkryönetim dolayısiyle bel
ki bugüm ses çıkaramamaMaysalar da, yarım 
fırsat buldukları takdirde, müsellem olan o us
talıklarını izah ederek yeni hücreler kuracakla
rı, yeni militanlar yetiştirecekleri meydandadır. 

Bu !bir avuç insandan dolayı ilim yuvaları
mız şaibe altında kalmaktadır. Üniversiteıleri-
imiz sapıtmış elemanları açıkça bilmektedir. 
Bunlarım sinerek gösterdikleri kurnazlığa pi
rim vermeden ilim yuvalarımızdan ayıklamama
sı, normal devreye geçiş bakımından olduğu 
kadar, gençliğimizin, istikbali, üniversiteılerimi-
zin şerefi hakımından da millî bir vazife hali
ne gelmiştir. (A. P. sıralarımdan, «Bravo» ses
leri) 

ikinci Erim Hükümlerinin teşkili sırasında 
Sayın Cumhuırlbaşkanımız memleketin anaso-
runlarımı, reform istiytem hususları, doldurul
ması lâzımıgelem mevzuat noksanlarımı haızırlı-
yarak partilerimize sunmuşlarıdır. Normla! miza
ma geçişi sağlama bakımımdan büyük faydala
rı olacağına yürekten inandığımız tavsiyeleri
mi tahakkuk ettirmek için, partimizce tamamı
nı kapsayacak şekilde komisyonlar kurarak fa
aliyete geçtiğimizi partiler üstü bir anlayışla 
işbirliğine amade olduğumuzu belirtmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Söaleriimjiın sonuna yaklaştığım şu sırada 

hâzı hususları cevaplandırma lüzumumu hisset-
tdğimM İde arz etmek isterim. 

0. H. P. nim Sayım Genel Başkanı, demokra
simizin bir tekâmül safhasında olduğunu belirt
tiler. Bu görüşlerime canı yürekten iştirak edi
yoruz. Bu tekâmül safhasındaki değerlendirme
lerinde iktidarları hedef olarak almadıklarımı 
ifade buyurdular. Bern ide kendilerine bir cevap 
vermek içim bu sözleri söyleşmediğime itama* 
etmelerimi rica ediyorum. Yalnız bâzı hususlar 
belki lakılda yanlış kalmıştır diye tashih etme 
zaruretini duyduğumuzu (belirtmek için. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sayın inönü, 12 Martta Hükümjet değişik

liğiyle beraber derhal hâdiselerim idurduğumu 
ifade buyurdular ve buraida eski iktidarım tu
tumunun hatalı loHdıuğuğmu, yeni iktidarım işba
şına gelmesiyle beraber bu hâdiselerin derhal 
sona erdiğini ifade ettiler. 
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Muhterem iarkadaşijar, 
Bu hâdisenin üzerimden uzum zamanlar geç

medi. Şu hususu hatırlatmak istiyorum; 1969 
Kasımımdan 25 Mart 1971 tariMme îkadar Tür
kiye'ımizde 55 anarşik hadise cereyan etmiştir. 
1,5 yıllık bir devrede ı55 anarşik hâdise cereyan 
etmiştir. 'Sayın Erim Hükümetimin işe başladığı 
25 veya 26 Mart tarihinden, Sıkıyönetimin ilân 
edildiği 26 Nisian 1971 tarihime kadar bir ay 
içerisinde cereyan edem anarşik hâdiselerim ade
di 46 dır. Bunu, yeni iktidarı, işbaşına gelir 
gelmez işe başlayan iktidarı kötülemek iıçdın söy
lemediğime iitimait buyurmamızı rica ediyorum. 
Yalnız, A. P. iktidarı zamanımda ianıaırışiilk hâ
diseler oluyordu, yenli iktidarım gelmesiyle be
raber derhal her şey kesildi kıısmıma iştirak et
miyorum, Eğer löyle olsaydı Sıkıyönetim ilan 
edilmezdi. (A. P. suralaruudan, «Bravo» sesle
ri) 

Şimdi, muhterem arkadaşlar; 
Bir mevzua daha temas edeceğim,. Emni

yet kuvvetleri, zabıta kuvvetleri o devrede 
üzerlerine ıdüşen vazifeleri itam yapmadıkları 
niçin {Sıkıyönetimin ilânınıa zaruret hasıl oldu
ğunu Sayın inönü bildirdiler ve bu konuşmala
rın arkasından «ta, Sıikıyöneftûmto. kalkmasını is
tediler. 

Muhterem arkadaşlar; 
Zabıta kuvvetleri, Devletin elinde, kamun-

ların emrinde olan, bu kalbîl hâdiselerle karşı
laşıldığı zaman kullanacağımız yegâne kuvvet-
lerimizdir. Bunlarım hizmetlerimi küçültme de
ğil, bunların şevklerini takviye etmeye mec
buruz. (A. P. sıralarımdan, «Bravo» sesleri) 

Şu hususa temas etmek istiyorum: 
Muhterem arkadaşlar; 
12 Marta takaddüm eden günlerde yukarı

da izahlarımı yaptığım veçhile, komünist mili
tanların /tam harelkete geçtiği zamanda üniver
sitedeki evlâtlarımızı ıkemdilerinie âJet ettikleri 
devrelerde biliyorsunuz Orta Doğu'da anar
şik hareketler oldu. Siyasal Bilgiler okulumuz
da ve civarımda anarşik hâdiseler oldu. Bu va
tan evlâtMamın büyük bir feragatle, cesaretle, 
hayatını istihkar ederek vazifeye koktuklarımı, 
tek bir amarşis'tin dahi burnumu kamaşmadan 
üzerlerinle ıdüşen vazifeyi üjyakatie ifa ettikle
rimi bu vatan evlâtları yakamdan müşalhade et
miştir. (A. P. sıralarımdam, «Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sıkıyönetimi kaldıracağız, yine bu evlâtla- . 

rımız bize hizmet görecek. Bunları, hiçbir şekil
de vazife yapamadığı, üzerine düşen işi becere-
meldiği şeklimde mütâlâa edersek bu evlâtları
mızın şevkimi kırmış oluruz. 

Bana, pek: müessir olduğu için bir de misal 
vermeme müsaade ötmenizi rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Siyalsal Bügüer Fakültesindeki o büyük 

iarama yapılmıştı. Bu vatan evlâtları, bu kah
raman emniyet kuvveitlerimiz hiç kimsemin. bur
numu kamaltmadan o büyük vazifeyi liyakatle 
başarmış ve anarşistlerim bir kısmımı yakahya-
rak kamumun pençesinle teslim etmişti. O zama
nım iktidarı bu vazife aşkı ile hizmet gören kim
seleri mükâfatlandırmak ve takdirname ver
mek istemiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kendilerinin hizmetlerinden bahsettiğim bu 

vatan evlâtları şunu söylemiştir: «Demiz Gez
miş ve arkadaşlarını yakalayıp adaletim pençe
sine teslim edemediğimiz müddetçe biz takdir
name istemiyoruz.» (A. P. sıralarımdan alkış
lar) 

Muhterem arkadaşlarım... 
FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 

Omlar ne yapıyorlardı, ne söylüyorlardı, omu da 
stiyle... 

AHMET NTJSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; inşam hangi yaşa ge
lirse gelsin, hangi vazifenin başımda bulunur
sa bulunsun kısmen teşvike, kısmen okşamaya, 
kısmen takdire muhtaçtır. Bu itibarla, bu evlât-
larımızın yapmış olduğu hizmetlerden dolayı 
kendilerine huzurumuzda teşeklkür ©taneyi par
tim adıma bir vicdan vazifesi bildiğimizi arz et
mek isterim. (A. P. sıralarmidan alkışlar) 

Muhteremi arkadaşlarım; 
İçimde bulunduğumuz buhranım, iktisadi 

buhranım geçmiş yıların bMkâmtisimdem mey
dana geldiğimi ıSayın inönü ifade buyurdular. 

Muhterem, arkadaşlar; 
Buhranlarım bünyesinde birükme yoktur. 

Bu iktisadi mevzuu, huzurumuzda defalarca ko
nuşulan bu mevzuu huzurumuzda açıp konuş
mamın istikametimi başka tarafa çevirmek iste
miyorum. Ylalmıız şu kadarımı söylemek iste
rim, bulhramlarım birikme, toparlanma imkânı 
yoktur. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın İnönü, Sıkıyönetimin kalkmasını is

tediler. Büz de Sıkıyönetimin ilân edildiği gün
den beri, her (defasında Sıfayönetiınin kalkması 
temennisinde bulunduğumuzu ifade etıtdfk. Bu 
idarenin uzaması takdirinde bir alışkanlık ha
line geleceğini ifade ettik ve asırlık mücadele
ler sonunda ulaştığımız hürriyet, nizamından, 
Türkiye'nılizin 11 vilâyetinde ûe olsa vatandaş
larımızı mahrum etmemin isabetli olmadığını 
defalarca bildirdik; fakat her defasında müs
pet oy verdik. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biz iktidardan gelen [bir partiyiz. Biiz Hükü

met yapmanın ne ıdemek olduğunu, güçlükleri
nin ne olduğunu bilen bir partiyiz, (A. P. sıra
larından, «iBravo» sesleri) Biz bu takdirin HftU 
kümetiten gelmesini bekliyoruz. «Ben yaptığım 
icraatla, vardığım sonuçlarla ,artık Sıkıyöne
timsiz ıbu mıilleti idare etme imkânını buldum» 
»demelidir ve ondan sonra kaldırılmıalııdır. Büz, 
Hükümetin içişleri Bakanının çeşitli gerekçeler; 
gösterme suretiyle (Sıkıyönetimin uzatılmasını 
istediği bir sırada, onların bu taleplerini naza
ra almadan Sıkıyönetimin kaüldırılmıasınm isa
betli olacağı kanaatini taşımıyoruz. .(A. P. sı
ralarından, «Bravo» sieısleri) 

Muhterem arkadaşlar, 
Sayın İnönü, idam meselesinden bahsettiler. 

Bütün dünya münevverleri gibi Türkiye münev
verleri Ve vicdan taşıyan bir kimse sebepsiz ola
rak bir kimsenin asılmasını, hayatının sona er
mesini istemez, idamdan zevk alacak kimse yok
tur, hiçbir millet yoktur; fakat kendi 
içtimai bünyesinin icabı bu ağır müey
yideye başvurmaya mecbur kalmışlardır. 
Bizler de insan olarak, vatandaş olarak düşma
nımızın dahi burnunun kanamamasma taraftar 
olmadığımızı ifade etmek Merim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu idamlarla ilgili mevzular yüksek huzur

larınıza gelecektir. Gazetelerin malûmatına göre 
geldiğini dahi yazdılar. Elbet salahiyetli ku
rullarımızın önüne geldiği zaman bu mevzu âriz 
amik tetkik edilecek, idam cezalarının mevzuat
tan kalkmasının doğru olup olmadığı ölçülecek, 
tartılacak, icabına göre Yüce Parlâmento kara
rına varacaktır. 

Yine bu anarşistler için verilen idam karar
ları tasdik için huzurunuza gelecek ve huzuruz-

da bu mevzu enine boyuna müzakere edilecek
tir. 

Ben bu mevzularda bir şey demek istemiyo
rum. Yalnız şlöyle bir kıyaslama üzüntümüzü 
mucibolduğu için bu kıyaslamaya temas etmek 
istiyorum. Sayın inönü 1960 İhtilâlinden sonra 
mahkûm olan kimseler için de idam kararının 
tatbik edilmemesini istediğini, bu 1971 mah
kûmları için de aynı hükmü muhafaza ettiğini 
beyan buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu ikisi peşpeşe söylendiği zaman ikisi ara

sında bir münasebet, bir illiyet, bir yakınlık 
varmış gibi bir his bırakmakta, bu da üzüntü
müzü mucibolmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1961 yılında mahkûm olanlar, 1961 de idam 

edilenler o zamanın Anayasasına göre seçilmiş 
millet mümesillerinin teşkil ettiği bir heyetli. 
(A. P. sıralarımdan, «Bravo» sesleri) Milletin 
iktidar için seçmiş olduğu kimselerdi. 1971 yı
lında idama mahkûm edilen kimselerse, saba
hın fecrine doğru kendisine verilen vazifenin 
icabı bir sefaret önünde nöbet beklemekte olan 
kanun vazifelilerine, emniyet mensuplarına ara
larında hiçjbir gelmiş geçmiş hâdise olmadığı 
halde hunharca silâhını tevcih edip iki vatan 
evlâdımızı yere sermekten üzüntü duymıyan 
kimselerdir. 

Yine bu mahkûm olan kimseler, Devletin 
temel nizamını değiştirme, bu topluma komü
nizmi getirmek için çarpışan ve mevcut nizamı
mızı değiştirmek için çaba sarf eden kimseler
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bereket versin ki, 
maznunlar mahkeme huzurunda kendilerinin 
Maocu, Markeı, Leninci ve komünist oldukları
nı açıkça ifade etmişlerdir. Eğer bu beyanda 
bulunmasalardı neler çekeceğimizi takdir edin. 

Arkadaşlar, bu kadar açık şekilde «Ben ko
münistim. Ben bu memlekete komünist nizamın 
gelmesini istiyorum. Onu tahakkuk ettirinceye 
kadar da devam edeceğim; ihtilâl yoluyle de 
tahakkuk ettireceğim» diyor. (A. P. sıraların
dan «Mahkemelere hakaret ediyorlar» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bu fiillerin siyasi suç
larla alâkası olmadığı gibi, toplumumuzun hiç
bir surette iltifadetmediği, hür demokratik ni
zamın hiçbir surette tasvibedemiyeceği bir ha
yat şartını bize maletmeye çalışmaktadırlar. 
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Bu itübarla, banka soyan, çocuk kaçıran, fid
ye alan ve bizim emniyet ve kefaletimizde bu
lunan ecnebi Devlet konsolosunu kaçırıp öldü
ren kimselerle 1961 mahkûmlarının mukayese 
edilmesinin mümkün olmadığı inancını taşıyo
ruz. (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar ve 
«Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, 1961 yılından son
ra bir de 1968 yılında ihtilâl başlanlgıeı geçti. 
O zamanın ihtilâlcisi Talât Aydemir ve arkadaş
ları için de şiddetli bir kampanya açılmış ve 
hattâ yavrularının elleri kâğıtlara basılma su
retiyle Parlâmentodan şefkat beklediklerini, 
yardım beklediklerini ifade etmişlerdir. O za
manı hatırlıyorum, sayın Hükümetin Başkanı 
İnJönü, bu rejim düşmanlarının idamı için müm
kün olan çabayı sarf etmiş ve neticeyi istihzar 
etmişti. Biz bunu kınamıyoruz arkadaşlar, şunu 
demek istiyoruz: 

Toplumların içtimai gelişmesinin kendisine 
göre şartları vardır, o şartlar mutlak tahakkuk 
etmelidir, millet hayrına olan en isabetli neti
ce ne ise Yüksek Heyetinizin huzuruna bu va
zifeler geldiği zaman elbet yerine getirilecek
tir. Bu itibarla bu kısma da teması kâfi görüyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin sonuna 
gelmiş bulunuyorum. Sıkıyönetimin ilânına 
sebebolan şartların biran evvel kaldırılarak nor
mal nizama geçilmesini can ve yürekten bizler 
de istemekteyiz, iktidarımız zamanında çok ağır 
şartlara rağmen sıkıyönetim idaresine fazla 
başvurmadık. Kumandanlarımızın hassasiyeti
nin normal zamandan farklı bir hürriyet kısıt
lamasına gitmemek için ellerinden gelen çabayı 
sarf ettikleinin idraki içindeyiz. Bu kabîl hiz
metler siyak içine çekici ve yıprandıncıdır. 
Bunların hepsini kabul ediyoruz. 

Vatanımızın, Cumhuriyetimizin, hürriyetle
rimizin bekçisi olan kahraman ordumuzun baş
ka bir alternatifi yoktur. Her zaman, her yer
de, bütün heybetiyle dimdik vazifeye amade ka
labilmesi için vasatım hazırlıyarak sıkıyönetimi 
kaldırmaya mecburuz. Bu vasatın hazır sayıla-
bilmesi için sıkıyönetimin başarıya ulaşması 
ordumuzun attığı adımda muvaffak olması ve 
kışlasına dönerken memleketine hizmet etmiş 
kimselerin huzur ve gururunu duyması şarttır 
arkadaşlarım. Bu muavaffakiyetin temini için 

Adalet Partisi olarak her türlü yardım ve des
teğe amade olduğumuzu arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, medeni dünyanın 
gözleri üzerimizdedir, bu dar boğazları zaferle 
geçeceğiz. Kendi gücümüze güveniyoruz. Önü
müzdeki günlerin Atatürk ülkesinin muasır 
medeniyet seviyesine ulaşarak dünya milletleri 
arasında şerefli mevkiini devam ettirmesinle şa
hit olmasını diler, Adalet Partisi adına Yüce 
Parlâmentoyu hürmetle selâmlarım. (A. P. sı
ralarından şiddetli alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Başlangıçta yapmış olduğum 
ricaya rağmen, konuşmacıların zaman zaman 
sadet dışına çıktıklarını tesbit etmiş bulunuyo
rum. Bundan böyle konuşmacılardan çok rica 
ediyorum, sadet dışına çıkmasmlar. 

1 ETEM KILIÇOĞLU (Konya Milletvekili) 
— Sayın Başkan, bendeniz bir takrir takdim et
tim, Başkanlığın tutumu hakkında ööz istedim. 
Bunun nazarı itibara alınmadığını gördüğüm 
için bu müdahaleyi yapmak mecburiyetinde kal-
dımı. Cevabımızı intizar ediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, bir hatibin sa
det dışına çıkıp çıkmadığını takdir yetkisi Baş
kana aittir. Ben de zaman zaman hatiplere bu 
şekilde ihtarda bulunmak suretiyle meseleyi sa
det içinde bulundurmaya çalışıyorum. 

Sayın Tayfur Sökmen, kişisel görüşlerinizi 
beyan etmek üzere buyurunuz efendim. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

TAYFUR SÖKMEN (C. Senatosu Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Her zaman olduğu gibi bugün de burada yi
ne Aziz Atatürk'ün mânevi huzurlarında kema
li tazimle eğilerek mâruzâtta bulunmanın hazzı 
içindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başvekil Prof. 
Dr. Nihat Erim Hükümetinin sıkıyönetimi tem
dit için Meclisiâliye getirdiği teklif yerindedir. 
Çünkü, geçenlerde bir münasebetle arz etmiştim, 
birtakım sapık ve satılmış profesör, doçent ve 
asistanlarla, bâzı politikacıların, bu meyanda 
kalemleriyle zehir saçan 3 - 5 muharririn tah
riklerine kapılan bir avuç üniversite gencinin 
çıkardığı bolşeivikvari olaylar hâlâ bitmemiştir. 
Nitekim, 30 - 40 mevcutlu jandarma karakolu-
Nitekim yakınında bulunan Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinin civarında birkaç gün evvel 2 
bomba patlatılmış. Kavaklıdere'de bir anıarşdistin 
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hamüman söndürmek amaciyle taşıdığı bombanın 
elinde patlayıp kendinin helak olduğunu gaze
telerde hayretle okuduk. Bu arada kaçırılanla
rın, saklananların bulunmaması da sıkıyöne
timin devamım zaruri kılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kaçanların tutulmaması, saklananların ele 

geçmemeleri memlekette haklı olarak endişe ve 
üzüntü yaratmaktadır. Hâsıl olan endişe ve 
üzİMinün mesuliyetini ise, yalnız Hükümete 
yüklemeye de hakkımız olmasa gerek. Zir'a, de
mokrasi ile idare edilen ülkelerde Hükümetler 
istediğini yapmak salahiyetine malik olmadık
larına göre, her dereceye saklananı, her apart
manda muhafaza edilenleri vatandaşların yar
dım ve muaveneti ile yakalıyabilir. Bir yerde 
halk, birbirinin zalbıtai ahlâkiye ve imeilbatiyesi 
olmazsa orada zamanla demokrasinin yerini to
taliter idareler alır ve almaktadır. 

Bu itibarla, halkın Hükümetlere her husus
ta yardımcı olmaları zaruridir. Nitekim, ilk an
da böyle olduğu için idi ki, bir sürü üşera ya
kalanmıştı. Şimdi neden Hükümet haber ala
mıyor veya vatandaş haber vermiyor? 

Aziz arkadaşlarım, süratli karar ve icraat 
halk üzerinde lehe mühim tesir yapar. Halbuki, 
ne sebeple olursa olsun sıkıyönetim mahkeme
lerinin süratle karar vermemesi, verdiği karar
ların infazının, yine ne sebeple olursa olsun 
uzaması halkta; nasıl olsa bunlar bir affa maız-
har olacaklardır, nemelâzım, başıma belâ almı-
yayım fikrini yaratır. 

Diğer bir husus da, ceza verilmesinin veya 
serilen cezanın infazının uzaması, beşer za"fi
nin bir icabı olarak mücrimler aüeyihme hâsıl 
olan ilk öfke ve hınç yavaş yavaş zail olur, 
yerini acıma ve merhamet duygusu alır ve al
makta olup, bunu her insan nefisinde hisset
mektedir. 

'Arkadaşlarım, verilen cezanın tatbiki uzarsa 
hüküm tavsar, arkasından ne sebeple olursa 
olsun bir de af yapıldı mı. vukuatın çoğal
dığı bizim tarih boyunca gördüğümüz işlerden
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrı bir meseüe 
de; bir müddettir kulakları tırmalayan bir 
yaygaranın gürültüsünden bizar olunmakta. 
O da, fikir suç olmazmış... Evet, fikir kafa
da ve kalpte muhafaza edilince suç oflmaz, 
ama fikir dile, kaleme intikal edip zehirini 

I saçtı mı, derhal suç ollır ve olması lâzımdır* 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri.) 

Arkadaşlarım, bir münasebetle bir müddet 
evvel yine arz etmiş olduğum 1968 senesindeki 
hâdiselerin başlangıcını sapık ve satılmış ilim 
adamları, gençliğin zaruri ihtiyacından doğ
muş masumane bir davranış olarak göster
meye gayret etmişlerdi. Nasıl ki, yalancının 
mumunun yatsıya kadar yanacağı gibi, bu 
hareketlerin de az sonra, bolişevikvari olduğu 
bütün çıplaklığı ile ortaya çıkıverdi. (A. P. 
sıralarından «iBravo» sesleri.) Bu borşeviıkvari 
hareketler önlenmek istenince de, yaygaracı 
profesörler, biran evvel iktidara gelmemin he
vesi ve heyecanı içinde gözleri kararmış po
litikacıların, Anayasanın yanlış tefsire müsait 
tarafından faydalanmayı ihmar etmeyip, «üni
versite özerkliği elden gidiyor, kız talebelere 
tecavüzde bulunuluyor.» feryat ve yaygarala
rının uğultusu Türkiye'mizin semalarını kap
lıyordu. Dinamitler patlayıp, silâhlar atılır
ken bu ölüm - kalım çabası arasında insan
ların behimî hislerinin harekete geçmiyeceği 
tıJbben de sabit olduğu halde, bu vicdansız 
sapık ve satılmış, hâşâ idim adamları; memle
ketin asayişini korumak, huzurunu temin et
mek için geceyi gündüze katan cefakâr za
bıta kuvvetlerine bühtan ve iftira etmekten 
çdkimmemişlerdir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, temadi eden ve et
tirilen olayların kökü derin, hedefi ve gayesi 
ilse Atatürk Türkiye'sini yıkıp, yerine bir ko
münist idaresi kurmaktır. 

Aziz arkadaşlar, ülkemizin, ne kadar teh
like içinde cMuğunu, kinleri unutup, hisle
rini yenerek etrafına bakıp, oüaylaıı ve oîa-

I cakilan tetkik eden her vatandaş görePoilir; 
ama nedense büz görmüyoruz ve göremiyoruz; 
(hattâ görmek de istemiyoruz. Şaşıyorum bu 
halimize. Halbuki, tehlike anında birleşmek, 
vatanını seven her insan için ulvî bir vazife
dir, Aksini yapmaksa, vatana, millete hıyanet 
ve İhanet olulp, cezası da manen büyük olur. 

lAızflz arkadaşlarım, bunun böyle olduğunu 
öteden beri takdir ve kalbul eden Muhterem 
Cumhurbaşkanı, 5 Ocak 1972 nin Çarşamba 
günü Köşkte tertip buyurduklara kabufl re's-

I minde birçok zevatı bir araya toplamışlar-
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di. Bu meyanda, toplantıda ekseriyet partici
nin Genel Başkanı ve sabık Başjvekiil Sayın 
Dsmirel il'ö lâik Hükümet Başkanı Profesör 
Sayın Erim'in de bulunup görüşmeleri, aylar
dan beri devam ettirdikleri küskünlüklerini gi
dermiş olmalarının, bugün memleketin muhta-
coldûğu fikir ve işbirliğine hizmet bakunından 
takdire şayan bir davranış olduğu kanaatinde
yim. 

Muhterem arkadaşlarım, aile içinde, cemiyet 
hayatında, devlet idaresinde ibirîik ve beraber
liğin ıbir kuvvet olduğu ve kuvvetin ise itübar 
sağladığının en yeni bir örneği, bugün Türki
ye'nin Başvekili Sayın Erim'in Fransa'da say
gı ile, itibar ile karşılanıp, misafir edilmiş ol
masıdır. Bir kaç ay evvelki halde kalsa idik, 
böyle tecelli etmezdi. 

Aziz arkadaşların, bu münasebetle birlik ve 
beraberlik ıdlmadan kuvvetli elunamıyacağını, 
kuvvetli olunamaymca da itibar görülmediğinin 
tarihî bir örneğini arz edeceğim. 

ıSene 1918; memleket başitan başa işgal ve 
istilâ edilmiş; halk perişan, nevmid olmakla be
raber, hakaret ve zulme tahammül edemiyerek 
yer yer müstevliye karşı dişi ile, tırnağı ile di
dişmekte ise de, bir netice elde edilemiyordu 
Bu ümitsiz kara günlerde Anafartalar Kahra
manı Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'ya geli
yor; bir taraftan kongreler aktederek birlik ve 
beraberliği temin edip, teşkil ettiği millî kuv
vetlerle düşmanın istilâsını önlemeye çalışır
ken; diğer taraftan da Kuvayı Milliye devrinin 
birinci sınıf insanlarından, bilâihara tora Vekil
leri Heyeti Reisi olan (yani Başvekil), saygı 
değer merhum Fethi Okyar'ı hürriyet diyari 
tanınan Fransa ricalli ile temas edip, derdini 
anlatmak için Paris'e göndermişti. 

BAŞKAN — Sayın Sökmen Sıkıyönetimin 
iki ay uzatılmasiyle ilgili konuya biraz daha 
seri gelebilseniz. 

TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Fethi 
Okyar Fransa Başvekili tarafından kabul edil
mediği gibi, diğer Fransız ricali ile de temas 
imkânı bulamadan Türkiye'ye dönmüşlerdi. 

(Muhterem arkadaşlarım, vaktaki, Sakarya 
Muharebesi Büyük Atatürk'ün dehası ile Ku
vayı Milliye Hükümetinin lehine tecelli edince, 
Fethi Okyar ile görüşmeye tenezzül etmiyen 
Fransa Hükümeti, bugünlerde Milliyet Gazete
sinde neşredilen hâtıralar arasındaki bir ya

zıda belirtildiği üzere) eski nazırlardan Frank-
lin Bouillon'u derhal Atatürk'e göndermiş, bir 
de muahede akdederek Adana, Mersin, Gazian
tep'i Türkiye'ye terk etmiş; Hatay için de hu
susi bir idare kaibul etmişti. Hattâ büyük zafe
ri müteakip evvelce bağı ve dağı dedikleri Mus
tafa Kemali, Atatürk'le dostluk kurmak için, ge
rek istilâyı hazırlıyanlar ve gerek müstevli Yu
nanlılar dostluk kurma yarışma girmişlerdi. 

Aziz 'arkadaşlarım, yukarıda belirttiğim veç
hile, fbirMk ve beraberliğin kuvveti ve kuvvetin 
de saygıyı doğuran ibir unsur olduğu bir haki
kattir. Hülâsa, bir piri fani, emektar bir vatan
daş olarak, tekrar arz ediyorum; kinleri, husu
metleri bırakıp, birbirimize sarılalım, sorna he
pimize ve >bu mülbarek vatana yazık olur. 

İBu arada Hükümete müteallik bir hususu 
da arz etmek istiyorum. Eğer hükümetin nok
san ve hatalı hareketleri varsa,, ki vardır, bun
ları memleket sükûna kavuısltuktan sonra birer 
birer belirtmeyi vicdan borcu saymaktayım, 
ama simidi, hükümeti yıpratıp memleketi yeni
den bir buhrana sokmadan ikaz ve irşat yolu 
ile 'hatasını düzeltmesine çalışalım. Nush. ile yo
la gelmezse o vakit köteği hak etmiş odur. Ma
lûmunuzdur M, hareketi arzm devam ettiği yer
de bina yapılamaz. Bir defa sarsıntı dursun, on
dan sonra bina yaparız, kanallar açar hâdisele
ri önleriz. 

Saygılarımla arz ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — YeterEk önergeleri gelmiştir, 
ancak henüz 6 sayın konuşmacı konuşmadığı 
için sıradan Sayın Mehmet Ali Ayfoar'a söız ve
riyorum. Onu takiben Hükümet söz isterse ona 
vereceğim, daha sonra sıradan bir hatibe söz 
vereceğim; onu takiben de kifayet öbıergenini 
oyunuza sunacağım. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul Milletve
kili) ,— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Hükümetin Sıkıyönetimi 2 ay daha uzatmak 
üzere Yüce Meclise sunduğu tezkereyi karara 
bağlamak üzere toplanmış .bulunuyoruz. 

(Sıkıyönetim, bilindiği gibi Anayasamız kar
şısında olağalnüstü bir yönetim biçimidir. İs
minden de anlaşıldığı gibi olağan yönetime kı
yasla uyguladığı yöntem, temel hak ve hürri-
yetHeri sınırlayım ve kısıtlayıcı istikamettedir. 
Bu itibarla da adı sıkıyönetimdir; eskiden de 
buna örfi idare denirdi. Demek M, sıkıyönetim-
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ler demokratik rejimlerde prensifcolarak istis-
naen başvurulan bir yönetim tarzadır, istismaen 
başvurulduğu için de, devamı istisnai İhale bağ
lıdır. Sıkıyönetimin normal bir idare şekline 
dönüşmesine demokratik rejimlerde izin veril
mez. Bunun için de demokratik rejimlerde Ana
yasa hukuku, s ıkıyönetimm ne gibi hallerde 
ilân edileceğini bir bir belirterek şartlara bağ
lamıştır. Bu ışartllar hiç şüphesiz devletten dev
lete değişir, ama herhalde sıkıyönetimin ilânı 
şarta bağlı bir tasarruftur. Bundan başka sıkı
yönetimin uzatılması hali de gene Anayasa hu
kuku bakımından şartlara bağlıdır. Yani, sı
kıyönetim hangi şartlar ve sebepler dolayisiyle 
ilâha edilmişse, uzatılması da o şart ve sebeble-
rin devamına bağlı bulunmaktadır. 

Gene sıkıyönetimin uygulanması da, keyfî 
bir idareden, keyfî bir yönetim şeklinden sıkı
yönetimi ayırdetmek bakımından ıbirtakım kıs
taslara bağlanmıştır. 

Şimdi, demek oluyor ki, 3 esasımız var : Sı
kıyönetimin ilânı şartları? ISıkıycmetimin uza
tılmasında aranan Işarltlar, üçüncüsü de sıkı
yönetimin uygulanmasında hukukî niteliği mu
hafaza edebilmesi için tafbi olması lâizı'mgelen 
şartlar. 

Şimdi, 9 aydan beri (biz sıkıyönetim altında 
yaşıyoruz. Bu süre zarfında ikişer ay müddetle 
sıkıycinetim Yüce Meclis tarafından uzatıldı. 
Evvellâ bu uzatma kararları gerçek bir ihtiyaca 
tekabül ediyor mu idi, etmiyor mu idi? Bu (hu
sus üzerinde durmak lâzım. 

Geçmişe giftmiyeceğim, çünkü, esasen uza
tılmıştır ; uzatılma karanlarını bu kürsüden eleş
tirmekte pratik bir fayda (görmüyorum, ama 
•bugün 2 ay daha uzatılması istenen Sıkıyöneti
min memlekette demokratik temel hakların 2 ay 
daha askıda kalmasını gerektiren şartlar bulun
duğu bu kürsüden İçişleri Bakanının yaptığı 
konuşmayı tatminkâr bulmadığımı hemen ifade 
etmek mecburiyetindeyim. 

Sayın milletvekilleri, bu seferki, Sıkıyöne
tim şu nedenle ilân edildi: Vatan ve Cumhuri
yete karşı eylemli bir kalkışmanın mevcudiyeti, 
Vatan ve Cumhuriyete karşı eylemli ve yaygın 
bir kalkışmanın mevcudiyeti. 

Demek ki, Cumhuriyeti, vatanı tehlikeye dü
şürücü olaylar, elle tutulan olaylar vardı ve bu 
olayların varlığını Yüce Meclis kabul etti, Sıkı
yönetim bundan dolayı ilân edildi. 

Sıkıyönetim şimdi uzatılırken aynı şartların 
devam?, lâzımdır, uzatılma kararı verilmek için. 
İşte,, tabiî burada bir takdir meselesi geliyor. 
(Adalet Partisi sıralarından «O şartlar devam 
ediyor» sesleri) bir milletvekili, «O p-artlar de
vam ediyor» dedi. Şartlar devam ediyor mu, 
etmiyor mu, tabiî bu, takdire bağlı bir şey. 
Yalnız, ben hemen söyleyeyim ki, burada içişle
ri Bakanı devamını göstermek için birtakım 
olaylar saydı. Bu olayları biz Cumhuriyet ve 
vatanı tehlikeye düşüren yaygın ve fiilî durum
lar olarak telâkki ediyorsak, dikkat buyurun; 
her toplumda 2, 3, 4, 5 tane olay olur. Rejimi 
tehdidetmek, Cumhuriyeti tehdidediyor diyebil
mek için, bu olayların devamlı ve yaygın olma
sı lâzımdır, belirli bir hacimde olması lâzım
dır. 

Oysa, burada çizilen tabloda böyle bir vaha
metin olduğunu iddia etmek mümkün değildir. 
Neymiş Sayın İçişleri Bakanının söylediği olay
lar? Hudutta adam kaçırmak için bir gizli şe
beke kurulmuş. 

Sayın milletvekilleri, bizim güney hududu
muzdan her zaman adam Suriye'ye geçer ve dö
ner. Bunu bilmeyen kimse yoktur. Bunun şe
bekeleri vardır ve bu şebekeler siyasi mahiyet
te de değildir. Eğer bugün siyasi mahiyette bir 
şebeke bunlara eklenmişse, bunu her halde Cum
huriyetin tehlikeye düştüğü, vatanın tehlikeye 
düştüğü anlamda yorumlamak mümkün değil
dir. 

Bundan başka, Ankara'da bir genç, üstünde 
taşıdığı dinamit lokumunun infilâkı neticesinde 
berhava olmuş. Bir başka olay; bir benzin depo
sunu soymaya teşebbüs etmişler; fakat soyama-
mışlar. Ve bunun dışında - kuvvetli istihbarata 
dayandığını ifade ediyor, sayın İçişleri Bakanı -
Sıkıyönetim kaldırılırsa yeraltı faaliyeti hızla
nacak ve rejimi tehdideden olaylar yaygın hale 
gelecekmiş. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, biraz evvel arz 
ettiğim prensipte bir atlama yapacağım. Pren
sip şu idi, Sıkıyönetim ne sebeple ilân edilmişse 
o sebeplerin devamı, aynı vahamet ve kesafette 
devamı halinde uzatılabilir, «ileride hâdise çıka
cak, Sıkıyönetimi uzatalım» gibi bir mantık de
mokratik düzen ile ve demokrasi rejimi ile bağ-
daşmıyan bir mantıktır. Üstelik, sağduyunun da 
kabul etmediği bir mantık tarzıdır. Bu kabul 
edilecek olursa Sıkıyönetim idareleri ebedileşir. 
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Sıkıyönetim idarelerinden kurtulmak mümkün 
olmaz. Çünkü, hangi rejimde yaşarsa yaşasın, 
toplumların dikensiz gül bahçesi haline gelmesi 
mümkün değildir. Demokrasi, toplumlar diken
siz gül bahçesi olmadığı halde toplumu yönet
mek mahareti ve bu mahareti göstermek felse
fesi ile meydana gelir. Demokratik anlayış, top
lumda birtakım olaylar olacağını peşinen kabul 
eden bir anlayıştır. Çünkü, demokrasi ihtilâfa 
dayanan bir rejimdir. Fikir ihtilâfına, siyasi gö
rüş ayrılıklarına yer veren bir rejimdir. Bu gö
rüş ayrılıklarını bertaraf edecek bir düzen ta
sarlamak ve Sıkıyönetimi, o düzen elde edilin
ceye kadar ayakta tutmak, demokrasiye ters 
düşen bir anlayıştır. 

Bu itibarla, sayın İçişleri Bakanının burada 
Sıkıyönetimin uzatılması hakkında göstermiş ol
duğu nedenlere inanmak ve Sıkıyönetimin deva
mının lüzumuna kail olmak benim için mümkün 
olmamıştır. 

Sözlerime başlarken dedim ki, Sıkıyönetim, 
uygulanması bakımından da birtakım kurallara 
tabidir. Sıkıyönetim, keyfî yönetim değildir. 
Hükümet erkânı hemen her vesile ile, Sıkıyö
netimin varlığını Anayasadan aldığını ve kanu
na bağlı bir yönetim tarzı olduğunu ifade edi
yorlar ve böylece de demokrasi ile bağdaştığını 
ispatlamak istiyorlar. 

Sayın milletvekilleri, hemen ifade edeyim ki, 
çağımızda kanuna dayanmayan rejim yoktur. 
Bütün rejimler kanuna dayanır, bütün rejim
lerin bir anayasası vardır. Ama, kanuna dayan
mak, Anayasaya dayanmak demokratik olma de
ğildir her zaman. Demokratik bir rejim olmak, 
Anayasaya, kanuna dayanmakla beraber başka 
nitelikleri de özünde taşımaya bağlıdır. Onla
rın başında ise, insan temel haklarına saygılı 
davranmak gelir, insan temel haklarına saygılı 
davranmak demek de her şeyden evvel, müna-
zaralıyı kabul etmek demektir. Bir tek siyasi 
görüşün bütün görüşlere üstün sayıldığı rejim
ler veyahut ta üstün sayılması için çeht gösteri
len rejimler demokratik rejim değildir. 

Demek oDuıyıor iki, Isamıum ve Anayasa müh-. 
ıtevasımın ıbu doğrultuıda olmajsı, özünüm.' bu bü-
çilmıde olmiaısı icaibe-der. Halbuki, yemi Sıkıyö-
nötiim Kanunu demıokrâtaik özde olmaktan çık-
ımışltır. Yenli Sıkıyönetimi Kamunu ile, öyle 
hülküımler g«ıtld3imi§tdır M, bu hjükiimlerin her 

biri değiştirilmiş olan Anayasamıza terstir. 
Bu itibarla, Sıkıyönetim rejimi kanuna bir 

rejimidir, Anayasa üe bağdaşır demek aslında 
Türkiye gerçeklerini ters ifade etmektir, 

Saıyın nmüetveMUeri, Sıkıyönetim uygula
nırken hangi sebeple Sıkıyönetim ilân edilme
se, ancak o sebeplere mütenazır istikametilerde 
'komuitanığa tanınmış yetkiler kullanılabilir. Şu
nu demek istiyorum: Sıkıyönetim Kanununda, 
Sıkıyönetimdin ilânı hainde komutanlara tanın
mış birçok yetkiler var. Sıkıyönetim Anayasa
da gösterilen sebeplerden her hangi birine da
yanılarak ilân edildi. Acaba, komutanlar bu 
sayılan yetkilerin tümünü kullanmak hakkımla 
sahip midirler? Hayır. Ya?. Hangi maksatla 
ilân edilmişse o maksadı istihsale yarıyan yetki
leri kullanacaktır, komutanlar. Kullanmazlar
sa? Kullanmazlarsa her hangi bir kamına ters 
düşen, taisiarruf gübi bu yeltiküerlin ilptaü Danış-
taydam isltenebdiieceği gSbi, aymoa komutanla
rım cezai ve hukukî mesuliyetleri ciiheltine de 
mııuıtajzarrırllajr tanafınidan gfildilebiliir. 

Şimdi, 9 aykk süre içinde Sıkıyönetim ko
mutanlıkları bu yetkileri nasıl kullandılar? 
ilân sebebine mütenazır olarak mı kullandılar? 

Şiımıdi, şunıu iıfıalde edeyflm M, elbet yettaile-
rlim bir kısmını ilân sdbebine mütenazır olarak 
(kulandılar; hilç şıüphıe yok. Arnıa, ilân seıbelbine 
mütenazır olmıyan şekilde de kullandılar. Me
selâ, et satışım ayarlama hususundaki tasarrufa 
lar salâlhryet aşonası veyahut da saOaJhâjyeti saıp-
tıraması niteliğinde tasarruflardır. Yahut b5r-
takım makbul olmıyan meslekleri ücra eden 
kimselerim yakalamaıp da saçlarının traş ettMl-
ımlösi, ydne Sıkryömieftdlmlin ilâmı ile ters düşen 
dSstölkameıfcte salâhiyet kullanıldığını gösterir. 
Bu misalleri çoğallltmılalk mürnıkıümfdıür, bunlar 
üaerimlde durımlak Mmıöyormmı. Yalnız, 9 aylak! 
uygulannada Sılkıyönieifcitadem. vıatt̂ nfdaşlaınımiizımı 
haklı şikâyetleri olduğunu bu kürsüden tesbit 
etmek isterim. 

iSaıym mlitllie/bvıefkilkiri, slöze başülarlken, Sıikıyö-
n'eltjftnilenira, Sorumluluk hallimde ilâm eSditlidiğM vei 
demokrasileride bunun em kısa zamanda soma 
ebesinin en arzu eıdiUir bir gaye olduğunu ifa-
de etmiştim. Sıkıyönetimler ilân edildikten 
iöoflira her veMle ile uzatılırsa, rejim; biz hilç 
f arkımida olmadan yavaş yavaş dernıakratdk nöl-
Iteliğlmli Ikaylbedier. Bugün Tiirlriye'de 11 ilde 
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Sıkıyönetim vardır. Ayrıca, Sıkıyönetim ko
mutanları Suknyönötiın bölgesi dışında kalan lü
lende dahi bâzı suçlarnı ko^uşltuınnasına el ko
yabiliyor ve böylece SılaycaıetimiiL hududu 11 
ilin de dışına taşmış bulunuyor. Bu, son dene
ce tefhlikel bir uy^ulaanıaJdaır ve bu hafli ille toa-
ktfaam, bilhassa demlim işaret etltapm gaibi, Sı
kıyönetim ilânını gerektirmiş olan sebebe mü
tenazır olmayarak yetkilerin kullanılması halin
de, vatandaşın demokratik haklarının askıya. 
alınması ve bumun giderek tevali eden uzatma
larla hükümetlerce alışkanlık halime gelmesi 
tfejilmnlmiz içlin büyük bur tehlike teşkil etmek
tedir, 

Deniyor ki, demokrasiyi kurtarmak için Sı
kıyönetimi vardır. Bm diyioruim M, Sılkıyıöneltâimı 
uaatıfllması ile demokrasi tehlikeye düşürüllmiek-
teidir. Sikıyönetianlerle demokrasi kurtarıl
maz. Demokrasi, demokratik zihniyete alış
makla ve deıntıkrasimlin mahzurlarını sineye 
çjekmiekle kurtarılır. Yoksa, bir askerî idareyi 
sürdürmek, bumu ilânnihaye uzatmak demokra
siye büyük yanalar açar. O derece büyük ya-
railar aşar M, demokrasi teknesi bir de bakar-
siniz ki batmış. 

Bu itibarla ben'deniz Yüce Meclisin, Sıkıyö-
neltlimtoı uzatılması hıaManıdjaM Hükümet teMiı-
fine müspet oy vermemesi ricası ile sözlerimi 
fbiittMyorum. 

Saygılar sunarım, efenldim. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyllamlaldaını 

önce Hükümete siöz veneceğüm. Onu taMben 
sımada Sayın Oelâl Erifcuğ vandır, ona söz ve
receğim, daha sonra da yeterlik önergesiinıi 
Yüce Meçisin oyuna sunacağım. 

Buyurunuz Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN NİHAT ERİM (C. Senatosu 

öumhurteışkanınica S. Ü.) — Sayın Başkan, 
Büyük Medlulsün sayım üyieieıi'; 

Bugün Hükümet, yine Sıkıyönetimi uzatma 
teklifi ile huzurunuza çıkmış bulunmaktadır. 

İçişlerii Bakanıimızın, Sıkıyönetimi niçin! 
uzatmak lüzumunu ve zaruretim duyduğumuzu 
açıklayan sözlerimden sonra, siyasi partilerimi
zin -değeri sözcülieıni kenldli görüşlerindi biner bi
rer ortaya koyidular. Her zaman olduğu gibi 
bulgun de Hükümet bu görüşleri büyük bir dik
katle tfesbilt ettft, görüşılterlin her birdsılden tfay-
dallanımıak iıçîn nle yapılması gerekitiiğM düşlün-
nıieye şomdDden başladı. 

Sıkıybnielfcıilm, göçen defa uzatılırken; Cumhu
riyet Halk Partilisinin Sayın Sözcüsü, «önümüz
deki Sıkıyönetim uzıaltlmlasınlda değıışik Mır dav
ranış içinde olahilMz» demişlerdi. Bugün Cum
huriyet Halik Patf tisinin Sayın Genel Başkanı, 
Sıkıyönetimin uzayıp gitmesinin sakıncaları 
lüaeninde dundular. Bu sakıncaları kiimsıe in
kâr edemez. Bâz de sorumlu Hükümet olarak, 
Sılkıyöneltim görevimi üzerine almış olan ma
kamlarla da istişare ©denek, Dievllleltin en yük
sek gfüvieiıüük ıirJ2i.3!3!İleiîj£!iiin!i konuşan Mllü Güvlen-
ilik Kurulu ile de ilstlişarle ederiek, şu anıda bu
lgun Sıkıyönetimi kaldırırsak; acaba faydası 
mahzununa galilp gelir mi soruşumu, huzurunu
za gelmeden evvel inamınız ki kenldi kendfflmteıe 
çolk söndük, mütemadiyen sormaktayız. Ve 
(biz de -dediğimi gibi- biliyoruz ki, Sıkıyöne
tim uzadıkça, maJbzunları faydasının ötesine 
geçebilir. 

Ancak, bütün bu muhakemeden sonra bu
gün yine huzurunuza, Sıkıyönetimi M aylık 
bir dönem daha, olduğu gibi -yani 11 iIDde-
uzatma önergesi ile gelmeyi, üzenianiızîde taşı-
dığıimıız sorumluluğun icabı saydık. Ama, Sa
yın inönJü'ınün bugün bu kürsüde söyleldUği sötz-
leri, önümüzdeki günlerde, haftalarda elbette 
dikkatle göz önümde tutacağız. Ancak, ben is
tendim ki, bugün Hükümeltte üyesi bulunan, 
Hükümetle üye vermeye razı olmuş olan parti»-
Mmlizim hepsi bu Sıkıyönetim uzatmasına olum
lu oy versinler. Birkaç detfla sırası geldi söyle-
ıdiım; yundumuzun içjilnıde bulunduğu ortıamıda 
hiçbir hükümet, - bizim hükümıetilmliiz gelir gi-
ıder, başka hükümet olabilir; ama benlilm kanaa
tlim o ki - bu ortaımlda Devleti, seçmenlerinizin 
% 80Uni temsil edeniin desteklemediği bir hü
kümet olanak Memleketi ildare ödemez. Sıfcıyö-
ne!tlilm gibi bir konuda Cumhuriyet Halk Parltâ-
si iffie, hükümette görev almaş üyeleri bulunan 
öbür partilerim, hükümete güven oyu vermiş 
öbür pantliillerffin ayrı kamplara bölünm/ederi, 
korkarım ki yurdumuzun' şu saatten sonraM 
&)daTief#ılde sakıncalı etkillerini gösterir (A. P. 
Ve M.'O. P. sıtaliaımMıam «Bravo» sesleri) Büyük 
emldişıem buradan doğmaktadır 

Değerli arkadaşlarım; 
ıSajym tnönü'nJün değindiği konulardan biri 

de idam konusu oldu. îzin verirseniz, ben so
rumlu Hükümet Başkanı olarak henüz Sıkıyö-
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netim mahkemelerinde muhakemeleri şu anda 
tamamen sonuçlanmamış bir konu üzerinde 
hiçbir suretle fikir beyan etmiyeyim. (A. P. 
M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bizim sistemimizde, başka memleketlerin sis
teminde olmıyan - benim bildiğim kadar, bel
ki var; ama bilmiyorum - güzel bir teminat var
dır: ölüm cezaları, sonunda Parlâmentoya ge
lir ve Parlâmentonun müsaade ettiği ahvalde 
ölüm cezalı şeklinde tatbik edilebilir. Yani ada
let -mahkemeler tarafından söylenir, adalet söy
lendikten sonra, milletin temsilcisi olan Parlâ
mento son takdirini kullanır. İş o noktaya gel
diğinde elbette bütün partiler, bütün milletve
killeri, senatörler herkes kendi görüşlerini ifa
de fırsatım bulacaklar dır. 

Millî Güven Partisinin Sayın Sözcümü- Vefa 
Tanır arkadaşımız, yurdumuzun niçin sıkıyöne
tim ilân etmeye mecbur olduğunu çok güzel 
fbir şekilde bir kere daha ortaya koydular. Ken
dilerine bundan dolayı teşekkür ederim. Haki
katen zaman saman tekrar ettiğim gibi, bugün 
de o kanaatimi bu kürsüden ifade etmeyi bir 
borç sayıyorum. Halen de, şu anda da yurdu
muz büyük bir koın'plo kargı sındadır. Bu komp
lo devam etmektedir arkadaşlar.. Buna inanan
lar olur, inanmayanlar olur, benim inancım odur 
(ki, işlerin içine girdikten sonra, on aya yakın bir 
samandan sonra, icranın başında bulunan bir in
san olarrik çeşitli raületlorarası temaslarım
dan sonra vardığım kanaat odur ki; bu, Türki
ye'de meydana gelon bir amatör işi değildir. Genç 
çocuklar Kari Marfes'ı okuyup, Mao'yu okuyup, 
Ohe Ouevera'yı okuyup, yahut sağ tarafta aşırı 
birtakım şeyleri okuyup heveslenip de hadi şöy
le yapalım diye ortaya çıkmış değillerdir. On
ları ortaya sevk edenler, onların körpe dimağ
larından, heyecanlarından istifade etmek isti-
yen kurtlar vardır ve bu, dünyaya yaygın bir 
teşkilâttır. Bunun, hor zaman söylediğim gibi 
bir kusursa, bütün sorumluluğunu ürerime alı
yorum. Bunun biz, adı ile, sanı ile teşkilâtının 
beynini ele geçirmiş yahut teşhis etmiş durum
da değiliz; ama vardır, bilmek lâzımdır. Mil
letlerarası dengesiz ertemi a da Türkiye'deki 
bu eylemlerin ilişkisi aşikârdır. Bundan dola
yı çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Sıkıyö
netim kalktığı saman da dikkatimizden hiçbir 
şey azaltmamamız lâzımdır. Sıkıyönetimsiz dö-
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nemde, Anayasamızın değişikliklerinden son
ra yürürlüğe konması gerekli kanunları Hü
kümet hazırlıyor, yakında huzurunuza gelecek
tir. Sivil güvenlik kuvvetlerinin büyük dikkat 
içinde, büyük anlalyış içinde ve büyük maharet 
içinde çalışmaları lâzımdır. Çünkü karşımızda
ki örgüt, memleketler çökertmiş, rejimler de
virmiş bir örgüttür, küçük bir azınlıkla bunu 
/yapmaya muvaffak olmuş bir örgüttür. 

Demokratik Partinin sayın sözcüsü, her sıkı
yönetim uzatmasında olduğu gibi bu defa da ko
nuları, sıkıyönetimin ötesindeki, salhalar a taşırma
yı kendisi için zevkli bir görev saymış olacak 
ki, tekrar o noktalara girdiler. Biliyorsunuz De
mokratik Parti, partiler arasında mukaveleli, 
protofkollü bir klâsik koalisyon ister. Her fikir 
gilbi bu fikir de bu kürsüde ifade edilmiştir, say
gı dulyanz; ama o fikre Büyüik Meclis iştirak 
etmiyorsa, buna ben me yapayım? O tarzda bir 
koalisyonun uzun ömürlü olduğunu iddia eder
ler. 1961 le 1965 arasımda Sayın İnönü'nün kur
duğu koalisyonlara Sayın Ürgüplü'nün de kur
muş olduğu koalisyonu ilâve ederseniz, sayıla
rı ya 'dört veya beş oluyor.. Zaten de 4,5 sene 
süılmüştür. Demek ki, o türlü koalisyonların da 
uzun ömürlü olması muhakkak değil. Uzun 
ömürlü olabilir; ama kısa ömürlü de olabiliyor. 
Yani, kısa ömürlü olduğuna da misal var. Bu 
noktada ben kendi arzularına cevap verecek 
durumda değilim. Kendi arzularına -ancak Bü
yük Meclis cevap verebilir. Büyük Meclis her 
gün burada; parti liderleri, partiler birbirileriy-
le anlaşırlar da o türlü bir koalisyona gitmeyi 
aralarında tıesbit ederlerse; bendeniz hemen bu
na boyun eğmeye amadeyim. Zaten Anayasa 
gereğince başka türlü yapılamaz. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Bizim arzumuz, 
şahsi arzu değil, Anayasanın arzusu Sayın Baş
bakan, 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Sayın Demokratik Parti Genel Başkanvekili ar
kadaşım, bir nokta üzerimde bir müddettir çek 
duruyorlar. Benim, tanınmış dört Fransız pro
fesörünün yazdığı bir mektuba cevap vermiş 
olmamı bir türlü hazmetmiyorlar, istemiyorlar, 
niye cevap verdim buna ve o cevabında niye şu 
sözleri kullandın diyorlar. Şimdi biraz onu taf
sil edeyim. 
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Bu, bana mektup yazan Roger Cadlloie: Aca-
demie Française Üyesi. 

Rene Etienne: Sorbıon'dafci Umumi Edebiyat 
ve Dünya Edebiyatı Mukayese Enstitüsü - Mü
dürü ve Türk Edebiyatı hakkıiüda birçok araş
tırmaların başında bulunmuş bir sat. 

Jean Dormaisone: Yazar, Filozıof i ve ÜNES-
00'da insan Bilgileri Konseyinin Genel Sekre
teri; Academie Française'in büyük roman mü
kâfatını kazanmış. 

Louis Bazaine Paris Üniversitesinde Türkiye 
Enstitüsü Müdürü. 

Bu dört zat bana mektup yazmışlar, Büyük
elçimiz de bana yazdığı bir mektupla, bu zatlar
dan Prof. Bazaine gelip kendisiyle görüştüğünü 
ve bu zatm memleketimize olan takdir hisleri
ni, lehimizde şefaatte bulundukları kimselerin 
tedhişçi olmadıklarına kendisinin ve mektubu 
imzalıyan diğer arkadaşlarının emin olduğunu, 
tedhişçiliği esasen kendilerinin de hiçbir zaman 
ta'svibetmedikleririi, hattâ tedhişçilikle mücade
lenin, kanaatlerince hükümetler için bir görev 
teşkil ettiğini ve bunların cezalandırılmaları 
lâzımlgeldiğme inandıklarını söylemişler Bü
yükelçimize. Büyükelçimiz de bana diyor ki, 
bunlar Pransa^da fikir âleminde tanınmış kim
selerdir ve Türkiye'ye karşı muhabbeti olan kim
selerdir, bunların .mektuplarına münasip bir ce
vap verilirse, iyi olur. Mektupta bahsettikleri 
kimseler galiba yanlış anlaşılıyor. Mektupta 
bahsettikleri kimseler, benim cevap mektubu
mu yazdığım zaman tahliye edilmiş kimseler
dir. Onlar da şunlar : Sabahattin Eyüpoğlu... 

NECATİ ÎSFENDÎYAR ÇAKIROĞLU (Trab
zon Milletvekili) — Büyük edebiyatçı. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Evet, Yunus Emre üzerinde etütleri var. 
UNESCO'da estetik, sanat tarihi, Türk minya
türleri üzerinde eser yazmış, yayınlanmış ve 
orada tanınmış bir zat. Bu zatın bu sahada Türk 
kültürüne hizmet ettiğini inkâr edemeyiz. Bir 
insan vatanına da çok hizmet eder, sonra kaza
ra bir suç işler, yahut bilerek bir suç işler. Ama 
o suçu işlemiş olması, o 'hizmeti lortadan kaldır
maz. iSuçu işlemişse, cezasını görür. Ama, bü
yük bir filozofsa, büyük bir şairse, büyük bir 
fikir adamı ise, büyük bir ilim adamı ise, fen 
adamı ise, bunu da inkâr etmek için, o 'suçu iş
lemesi bir sebep teşkil etmez. 

Arkadaşlar, bu vesile ile sunu arz edeyim : 
Türkiye Cumhuriyeti Avrupa ailesinin bir fer
didir. Avrupa Konseyinde üyeyiz, Ortak Pazar
da üyeyiz. Bu organların her birinin anayasa
larında, bir memleketin idaresinin demokratik 
olması ve insan haklarına saygılı olması şartı 
vardır. Yunanistan 1da 1967 darbesi olduğu za
man, Yunanistan'ı biliyorsunuz demokratik kri
terleri kaybettiği için, insan haklarına riayet 
kriterlerini kaybettiği için, Avrupa Konseyin
den çıkardılar. Ama, Türkiye Cumhuriyeti hak
kında Avrupa Konseyinde bugüne kadar hiçbir 
devlet, hiçbir hükümet resmî bir şikâyette bu
lunmadı. Bulunmadıysa bu, en başta Büyük 
Meclisin, sonra naçizane Hükümetinizin, Silâhlı 
Kuvvetlerin, hepimizin elbirliği ile göstermiş 
olduğumuz gayret sayesindedir. 

Arkadaşlarım diyorlarsa ki, Avrupa Konseyi 
ne olacak, Ortak Pazar ne olacak?.. Ben bu zih
niyette değilim; vazifede kaldığım müddetçe 
Avrupa ailesi içindeki itibarlı mevkiimizi mu
hafaza etmek, hâttâ daha da kuvvetlendirmek 
için elimden geleni yapacağım. Böyle mektup 
yazmak gibi ufak kusurlarım olursa, Sayın De
mokratik Partili arkadaşlarım onu da bağışla
sınlar. 

FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — 
Sayın Başbakan! Kızıl Deyn Fransa'da... 

BAŞKAN — Sayın Sükan, Sayın Başbakan 
el'an konuşuyor.. Sayın Sükan biliyorsunuz bu 
usulü; Sayın Başbakan konuşuyor. 

FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — 
Avrupa Konseyinin müdafaasını en az Sayın 
Başbakan kadar buradaki insanlar da yapar.. 

BAŞKAN — Sayın Sükan, bu konuşmanız 
usule uygun değildir. 

FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — 
Kızıl Deyn'nin Fransa'daki türlü rezaletleri kar
şısında bu profesörler niye susmuşlardır, neden 
reaksiyon göstermemişlerdir? 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz Sayın Sükan. 
Rica ederim, siz bu muameleleri, bu usulleri bi
lirsiniz. Lütfediniz.. 

FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — 
Mecbur mudur bir profes'örün mektubuna cevap 
vermeye? 

BAŞKAN — Bu hareketiniz usule uygun de
ğil efendim.. Rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Başbakan, 
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BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — ( 
Demokratik Partinin... 

MUSTAFA KUBÎLÂY ÎMER (Konya Mil
letvekili) — Bir tanesini söylediniz, diğerlerini 
de açıklayın. 

BAŞBAKAN NİHAT ERÎM (Devamla) — 
Onları da açıklıyacağım.. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz müzakere usulü
müze göre hatip konuşur, milletvekilleri ve se
natörler dinler. O usule uymaya mecburuz. 

BAŞBAKAN NtHAT ERÎM (Devamla) — 
Profesörlerin mektuplarında adı geçen diğer üç 
kişi : Azra Erhat, Vedat Yünyol, Matilda Gök-
çelik. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum Milletvekili) — 
Nâzım Hikmet yok mu? 

iBAiŞBAKAN NİHAT ERİM (Davamla) — 
Koymamışlar, onu hatırlamamışlar. 

ıSayın DemSokratiık Parti sözdüsü, mıemtleke-
tin ekonomik durumunun durgunluk içinde 
ollduğunu da beyan buyurdular. Taibiî bu bir 
anlayış meselesi. Yalnız elimizde bâzı ofbjek-
tif kıstaslar var. Bunlardan bir tanesi 1971 
uygulama programıdır. Yani, Beş Yıllık 
Plânın 1971 e isabet eden kısmıdır. Bu, biz
den ovivelki Hükümet tarafından, geçen sene 
(bu sıralarda yavınlanmiiştır, basılmış tır, Ora
daki öngörülan, yani 1971 de ekonomik duru
mun, ihracatın, ithalâtın, kamu yatırımları
nın, özel yatırımiların ne olacağına dair rakam
lara baktığımız saman, o rakamlar - benim he
sabıma, memnuniyetle söyliyeyim, arkadaşla
rım nasıl karşılarlar bilmiyorum - o kötüm
ser görüşlerini teyit etmiyor, ihracatımız ön- I 
görülen rakamı aşmıştır, ithalâtımız öngörü- I 
len rakamı aşımıştır. Kamu yatırımları keza, 
özel yatırımlar kem ve bana uzmanların söyle
diğine göre, umumi tablo bizi derin kötüm
serliklere düşürecek bir tablo değildir. Hattâ 
istersek iyimser olmak için de birçok seibep-
ler bulmıamız mümkündür. 1972 yılında elbette 
ki, 1971 deki tecrübelerimizden de faydala
narak memleketi daha iyi duruma getirmeye 
çalışıyoruz. Resmî rakamların gösterdiğine 
göre, toptan fiyat artışları % 17 - 18 civarın
dadır ; perakende % 21 - 22 civarındadır. Bunu 
artırmamaya, o hizajda muhafaza etmeye olanca 
gücümüzle, arkadaşlarla birlikte bütün Devlet 
tsşkilâtiyla birlikte çalışmaktayız, inşallah 
başarılı ulursak, belki Demokratik Partili ar- | 

kadarlarımızın bundan sonra tenkidlerini de
ğil, iyi sözlerini dinlemek fırsatını buluruz. 

NECATİ İSFENDÎYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon Milletvekili) — ümidimiz yok. 

İBAŞHAKAIN NtiHAT ERİM (Devamla) — 
ISayın Adalet Partisi Gözcüsü Nuısret Tuna, 
çiok olumlu bir konuşma ile, Hükümete muhte
lif alanlardaki gayretlerinde yardımcı olmayı 
vâdettiler. Sıkıyönetimi gerektiren sebepleri 
onlar da bizim anladığımız gibi, bugün de var 
olarak kabul ettiklerini beyan buyurdular. 
Anayasa değişikliğinden sonra tatfbikat kanun
larının henüz çıkarılmamış olmasından üzüntü 
duyduklarını beyan ettiler. Biz de üzüntü du
yuyoruz; fakat hep temin ederim ki, olanca 
gayretimizle bu kanunları biran önce Meclis
lere sunmaya gayret ediyoruz ve yakında bu 
kanunlar Meclislere gelecektir. Umuyorum ki, 
sıkıyönet'mı kalktığı zaman memlleketiımiiz sı
kıyönetimsiz de demokratik bir düzen içinde 
yaşar hale gelebilecektir. Çeşitli konularda 
ki, endişelerini önemle kaydettik ve bunu ta-
kübedeceğiz. 

(Sözlerimi bitirirken, Sayın Tuna'nın söyle
diği gibi; medeni dünyanın gözleri üzerimiz-
dedir. Medeni dünyanın biz bir şerefli üye
siyiz ve bu hüviyetimizi kaybetmeden, şu için
de bulunduğumuz sıkıyönetim düzeyinden, için
de bulunduğumuz sıkıntlı, millî varlığımızı, re
jimimizi tehdideden eylemler düzeyinden çık
maya el birliği ile Büyük Meclisin ve Büyük 
Meclisteki partilerin yardımı ile muvaffak olur
sak, bundan elbette hepimiz ne büyük bahtiyar
lığı duyacağız. 

Arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden evvel 
halisane bir iki temennimi arz etmek istiyo
rum. Bir çok arkadaşlar, biran evvel normal 
düzeye geçmeyi, seçimlere gitmeyi dilediler. Bu, 
bizim de halis dileğimizdir. Ancak, normal dü
zeye geçmek, seçimlere gitmek, normal şartlar 
altında seçimler yapmak her şeyden evvel ve 
^herkesten evvel partilerimizin sayım üyelerinin 
ve partilerimizin liderlerinin elindedir. Memle
ket henüz yaralarını tamamen tedavi edememiş
ken, /yarın seçime de gidecek değilken, seçimin 
normal zamanı 1973 olduğuna göre, şimdiden 
seçim yatırımına girişilirse, hiçkimseinin rakibi 
dlmıyan bu Hükümeti vesile yapıp, Hükümetin 
de üzerinden aşırarak sözle (birtakım kurcala
malara gidilirse bilmek lâzımdır ki, bu burada 
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kalmaz, memleketin sivil - asker bütün sektörü
nü tesiri altına alır. Bir memlekette ortam bo
zulduğu zaman yalnız sivil ortam bozulmuyor, 
aiskerî ortam da beraber bozuluyor. Silâhlı Kuv
vetlerle, (Silâhlı Kuvvetlerde vazife görenlerle 
(sivil sektörde vazife görenleri çelik duvarla bir
birinden ayırmak imkânı yoktur. Onun içihı ar
kadaşlarımdan çok rica edeceğim; (Hükümete 
diledikleri kadar söylesinler, en ağır tenMdle-
ri yapsınlar, «çilemizdir» der, ona katlanırız. 
Katlanamıyan bu vazifeyi üzerine almaz. An
cak çok dikkat etmemiz, "hâlâ dikkatli olmamız 
flâzımlgelen bir nokta; kabuk tutmuş, fakat he
nüz tamamen kurumamış olan yaralan kaşıya-
caJk şekilde beyanlar yapmamak, davranışlar 
'da bulunmamak lâzımdır. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — 
Tehdit mi ediyorsunuz. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Maalesef son zamanlarda bu türlü beyanlar ve 
bu türlü davranışlara rastlanmaktadır. Bunlar 
iyi sonuç vermiyor, kimseye yarardı olmuyor. 
Arz ettiğim gibi, biz Hükümet olarak kimsenin 
rakibi değiliz. Ben şahsan kimsenin rakibi de
ğilim, önümüzdeki seçimlere (girecek değilim. 
Beni kötülemek, hiç kimseye oy kazandırmaz. 
Partilerin birbirleriyle oy rekabetti için birbir
lerini kötüleme yarışına girmeleri de bence he
nüz erken. Normal zamanında olmasını çok ar
zu ettiğimiz seçimleri, şimdiden girişilmiş olan 
bu türlü davranışlar, korkarım ki, yaklaştır
maz. Yaklaştırmak arzuları da var. Korka
rım İd, yaklaştırmaz, onun için samimî içten
likle arkadaşlarımdan ricam, 12 Mart Muhtıra
sına niçin geldik, 12 Mart Muhtırası niçin ve
rildi, 12 Mart Muhtırası nedir, tepiri ortadan 
kalktı mı, devam ediyor mu? Bu konular üze
rinde sıkıyönetim niçin devam ediyor gibi, az 
önce arz ettim; Sıkıyönetimi niye arzu etmemi
ze rağmen kaldıramıyoruz... Yani memleketimiz 
normal şartlar içinde her türlü siyasi mücade
lelere, her türlü siyasi davranışlara elverişli bir 
ortama, inşallah 1973 seçimlerine giderken, git
tiğimiz zaman gelmiş olacakitır. Ama, oraya se
lâmetle varmamızı sağlamak yalnız hükümetin 
davranışı ile, yalnız hükümetin isteği ile olmaz. 
Bütün arkadaşlarımızın bütün siyasi parti ile
ri gelenlerinin, liderlerinin aynı davranış ve 
aynı anlayış içinde yardımcı olmalariyle müm
kün olur. 

(Büyük Meclisi saygılarla selâmlar, Sıkıyö
netimin iki ay daha uzatılması yolunda karar 
vermenizi rica ederim. (A. P. ve M. G. P. sıra
larından alkışlar) 

İBAŞKAN — Sayın Celâli Ertuğ, buyurunuz 
efendim. 

ÖELÂL ERTUĞ (C. iSenatosu Elâzığ Üyesi) 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin muhterem üyeleri; 

İBugün Yüce Meclisin huzuruna gelen ve Sı
kıyönetimin bir süre daha uzatılmasını öngö
ren Hükümet teklifi üzerinde konuşmak için 
gerek Sayın Başbakanın, gerekse burada fikir
lerini ve inançlarını ifade buyuran liderlerin 
konuşmasından sonra son olarak huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, emekleme çağında 
olan Türk demokrasi denemesi yine bir dar bo
ğazdadır. En az zararla normale dönüşün, ola
ğanüstü şartlardan kurtuluşun yolu aranmak
tadır. Sıhhatli bir çıkış yolu bulabilmek için, 
içinde bulunduğumuz ortamı iyi eleştirmemiz 
gerekmektedir ve bâzı gerçekleri iyi teşhis et
mekte mecburiyet vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, dedim ki, Türk 
demokrasisi yine dar bir boğazdadır. Bugün sı
kıyönetim yardımiyle bu dar boğazdan geçme
nin şartları bir taraftan hazırlanırken, diğer 
taraftan da asıl demokrasimizi arzuladığımız 
bir düzeye çıkarmanın imkânlarını görüşmek 
ve bunun üzerinde Yüce Meclislerin bir fikir 
birliğine varmaları zarureti vardır. 25 senelik 
Türk demokrasi denemesi süresi içerisinde dört 
defa rejim dış müdahaleye mâruz kalmıştır. 
bu dış müdahalelerin ikisini bilhassa eleştirmek 
istiyorum,, diğer ikisini de bu eleştirime bir 
delil olarak kullanacağım. 

Bu dış müdahalelerin ilki 27 Mayıs 1060 da 
yapılmıştır. Acaba bizi bu dış müdahalelere 
mâruz bırakan faktörleri hatırlamamızda bir 
fayda var mıdır, yok mudur? Hâdiselere en hâ
kim noktadan ve en objektif bir şekilde bak
maya çalışarak bir teşhise gitmek mecburiye
tindeyiz. Yoksa, bugün Sıkıyönetimi iki ay da
ha uzatmakla ve iki ay sonra tekrar iki ay 
uzatmakla demokrasimizin hayatiyetine katkı-
da bulunmamız köklü olarak mümkün olamıya 
çaktır. 
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Muhterem arkadaşlarım, 27 Mayıs İhtilâli 
sabahı Türk kamu oyuna bildirilen gerekçede 
şöyle şayanı dikkat bir husus vardı : «Bir çık
maza giren siyasi mücadeleleri kardeş kavgası 
haline dönüşmeden önce önlemek için Türk Si
lâhlı Kuvvetleri idareye el koymuştur ve en kı
sa zamanda yapılacak seçimle yönetim sivil 
idareye, hangi parti kazanırsa kazansın verile-

. çektir.» 
Muhterem arkadaşlarım, bu noktaya dikka

tinizi çekiyorum; çünkü, bugün içinde yaşadı 
ğımız şartların değerlendirilmesinde bu faktö-
de parmak basmakta zaruret vardır, yani Türk 
Silâhlı Kuvvetleri ilk müdahalesini yaparken 
siyasi mücadelelerin çıkmaza girdiğini ve bu
nun bir kardeş kavgasına müncer olacağına 
inanarak ve yine demokratik sistemin devamını 
arzu ederek müdahaleyi yaptığını ifade etmek
tedir. 27 Mayıs ihtilâlinin şu veya bu yönle
rini tarihin takdirine bırakarak bir noktanın 
açığa çıkmasında ısrar edeceğim; o da, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin iktidara el koyma veya 
siyasi yönetime sahip çıkma arzusunda, ihtira
sında olmadığıdır. Bunu, müteakip hâdiseler 
de ispat etmiş ve seçimlere gidilmiş, Meclisler 

. açılmıştır. 

Şimdi gelelim 12 Mart müdahalesine : 12 
Mart müdahalesinde de aynı psikolojik faktörü 
işler görüyoruz ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
muhtırasında şeklini bulan espri içerisinlde gö
rüyoruz ki, Türk iSilâhlı Kuvve/tleri, Meclisle
rin iyi işlemesini ve demokratik sisteme daha 
uygun yönetimin tahakkuk etmesini arzu ede
rek bu müdahalede bulunmuşlardır. Bu müda
hale dünyada belki ilik defa bir model yarat
mıştır. Bu modelde, işte o olağanüstü şartlar
da padlâmehto mesaisine devam edecek ve par-
tilerüstü bir hükümet kurulacak, parlâmento -
hükümet münasebetleri de devam edecektir. 

Muhter'em arkadaşlarım, bu her iki dış mü
dahalenin yanibaşmda bir de 22 Şulbat ve 21 
Mayıs müdahaleleri vardır. Pek iyi h:vırlarr>ı-
nız ki, bu her iki müdahaleyi de Türk Silâhlı 
Kuvvetleri, bastırmıştır, antidemokratik gaye 
güttükleri için, diktatorya peşinde oldukları 
için Türk Silahlı Kuvvetleri bunlara mâni ol
muştur. Şu halde bir noktanın vuzuha kavuş
ması vereceğimiz kararlar bakımından önemli
dir : Türk Silâhlı Kuvvetleri Türkiye'de de-
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ıriokratik nizamın iyi işlemediğinden şikâyetçi
dir. Bu şikâyet haklı mıdır, değil midir? Bu 
noktada dikkatimizi teksif edersek, bundan 
sonra parlâmentoların ve demokratik sistemin 
'başarılı bir şekilde yaşayıp yaşıyamamasmm 
kaderini tâyin etmekte kolaylık çekeriz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk demokrasisi
nin talihsizliği; parti, particilik ve politika kav
ramlarının çağımızın gerçeklerine uygun bir se
viyeye gelmeden, bunun için yeterli görüş ve 
anlayış teessüs etmeden çok partili hayata ge
çilmiş olmasıdır. 

194i6 - 1950 arasındaki Mecliste cereyan 
eden siyasi mücadeleler o zamanın tek parti ik
tidarına karşı bir muhalefetin ilk defa olarak 
Meclise girmiş olması demokrasimizdeki siyasi 
mücadelenin başlangıcıdır. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, çok uzak rabıta 
kuruyorsunuz, biraz daha yakın rabıta kura-
bilsek, sadetle daha yakinen ilgilenecek. Lüt
federseniz memnun olurum. Çünkü, bugün Sı
kıyönetimin iki ay daha uzatılıp uzatılmaması 
konusunu tartışıyoruz. Her ne kadar yakın ir-
tiibatlandırmak mümkün is'e de, çok daha ya
kın ilişkileri bulmak mümkündür, onu rica 
edeceğim. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — İkazınıza 
teşekkür ederim sayın Başkan. Ben, Sıkıyöne
timlerin ardı ardına tekerrür etmemesi için 
siyasi faktörleri dile getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum, anlıyorum. Daha 
yakından irtifeatlandırırsanız. .. 

€ELÂL ERTUĞ (Devamla) — Müsaade 
buyurursanız, ben kendi fikrî teselsülüm içinde 
konuşayım. Eğer, lüzumsuz addediyorsanız 
kürsüyü terkedeyim, sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, lüzumsuz ad
detmiyorum da, çok uzak irtibatlar kurarsanız 
neticeye varamayız demek istiyorum. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Şimdiye ka
dar konuşan hatipler içinde ilk defa bana ikaz 
buyuruyorsunuz sayın Başkan. Müsaade buyu
runuz da ben kendi düşünce tarzım içerisinde 
meramımı ifade etmeye çalışayım. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk demokrasi
sinin talihsizliği; parti, particilik ve siyasi zih
niyet kavramlarının köklü bir şekilde demokra
siye müsait bir hale gelmemesi zemini üzerinde 
kurulduğu için bu sıkıntıları çekmekte olduğu-
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muzu ifade ettim. 1948 - 1950 arasındaki tab
loyu arz ettikten sonra ondan sonraki siyasi 
mücadelelerin gidişini ve malûm akıbetleri ha
tırlamanızı rica edeceğim. Bendenizce burada 

üzerinde dikkat ve itina ile durulması lâzım ge
len husus; geleceğimizin de emniyeti bakımın
dan, çağımızın gerektirdiği bir siyasi zihniyetin 
kurulması için hepimizin üzerimize düşen vazi
femizi ifa etmemizdir. 

Bir misâl ara edeceğim : Bugün Yüce Mec
lislerimizi teşkil eden yüce kadroları buraya 
getiren seçim sistemi, bilhassa önseçim sistemi 
[bir bölgenin temsilcilerini daha Meclisin kapl
ısından girmeden önce biılbirlerine âdeta aynı 
parti içerisinde şiddetli rakip haline getirmek
tedir. Bu önseçim sistemi baki olduğu müddet
çe ve Siyasi Partiler Kanunun bâzı açıklıkları 
kapatılmadığı sürece demokrasinin en yüce or
ganı olan Meclislerin dış efkârı mnumiyeye iti
mat telkin edebilir halde tutulması güçtür. Ge
rek 27 Mayıs ihtilâlini sonuçlandıran siyasi 
tansiyonun özelliği, gerekse 12 Marta takad
düm eden siyasi ortamın özelliği ikisinde de al
ternatifsin Parlâmentonun mevcudiyetidir. 
Adet bakımından, kuvvet bakımından birbiri
ne alternatif olamıyaeak durumda olan siyasi 
(bölünmeler, siyasi parti kampları demokrasi 
idaresinin elden ele devredilme imkânını da 
güçleştirmekte ve böylece ümitsizlikler doğ
maktadır. işte bu ümitsizlikler dış müdahalele
rin davet edilmesini intacetmekte ve bugün 
içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar teşek
kül etmektedir. Bugün Türkiye olağanüstü 
şartlar altında bir bunalım deVri yaşamakta
dır. Bu bunalım devrinden kurtulmamızın çare
lerini Sıkıyönetim vesilesiyle konuşmak mecbu
riyetindeyiz ki; bir daJha Sıkıyönetim teklifle
ri bu Meclise gelmesin. Onun için de derim ki, 
Parlâmento her şeyden önce kendi varlığına 
taallûk eden bâzı kanunları öncelikle çıkart
mak çabası, hazırlığı içerisine girmelidir. Bun
ların başında Secim Kanunu ile Partiler Kanu
nu gelmektedir. 

Çağımızın gerçeklerine uygun ve (bugün 
içinde bulunduğumuz değişen dünyanın gerçek
lerine uygun bir seçim kanunu yapmak, hazır
lamak süratle ele alınması gereken işlerimizden 
olmalıdır. Bunu hazırladıktan sonra, ilk fırsat
ta 1973 deki seçimlere gidebilmenin yollarını 

açmak mecburiyetindeyiz. Yoksa ne olağanüs
tü, şartlar ve partilerüstü hükümetlerle, ne de 
ıSıkıyönetimlerle idareye devam etmenin Tür
kiye'yi normal rejim içerisinde yaşatma anla
mına gelemiyeceğini bilhassa işaret etmek isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 12 Mart öncesini, 
12 Marta tekaddümeden günlerin, sadece bir 
komünizm ayaklanması ve dışta mevcut örgüt
lere mahsus bir ta'hrik neticesinde olduğunu 
düşünmek, Türkiyeli bu ayaklanmaya mağ
lup olmuş bir idareye salhilbolma mânasına ge
lir. Halbuki böyle birşey yoktur. Dı§ müdaha
lenin, yani Silâhlı 'Kuvvetlerin müdaJhalesini 
gerektiren hâdisenin siyasi makarii&manın işle-
yişindeki kusura karşı olduğunu da teölbit et
mek mecburiye tindeyiz. İşte bu kusuru izale 
edici ve siyasi mekanizmayı daha iyi işler hale 
getirmeyi gaye edinen bir çalbanın içerisine gir
mek ve Türkiye'de millî iradeyi hâkim kılmak, 
ancak arz ettiğim gilbi bütün reformların önün
de seçim ve partiler kanununda köklü ıslahat 
yapmakla katoil olacaktır. 

Ben şahsen Sıkıyönetimin, bugün içinde bu
lunduğumuz şartlar için bir zaruret .olduğuna 
inanıyorum ve zannediyorum ki, Yüce Meclis
ler iradelerini bu istikamette izlhar edecektir. 
Ama sayın Milletvekili ve Senatörler istikbali 
düşünmek, henüz tecrübe safhasından gerçek 
demokrasi olma devresine intikal edememiş bu
lunan rejimimizi teminat altına alabilmek, bu
rada bizzat bizim içimizde, yani şu çatının al
tında demokratik şartların bütün incelikleriy
le yürürlüğe girmesini sağlamak ile kabil ola
cağı kanaatindeyim. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sı
kıyönetimin inşallah bir daha tekrarlanmamak 
üzere, yakında daha güven verici şartların ta
hakkuku temennisiyle hepinizi saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan yeterlik 
önergesini takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Nevşehir Milletvekili 
'Hüsamettin Başer 
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OELÂL KARGILI (içel Milletvekili) — 
Aleyhinde. 

BAŞKAN —Sayın Kargılı, buyurunuz efen
dim yeterlik önergesinin aleyhinde. 'Görüşme
lerin yeterli olmadığına dair beyanda buluna
caksınız. 

AKİF TEKİN (0. Senatosu Antalya Üyesi) 
— Yeterliğin aleyhinde değil, tümü üzerinde 
konuşur şimdi. 

BAŞKAN — Onu Başkan takdir eder. 
Sayın Kargılı size bir noktayı da belirtmek 

isterim. Şu anda söz istemiş bulunan ve sırada 
konuşmamış olan ancak iki arkadaşımız var. 
Fazla yok. 

Buyurun, 
OELÂL KARGILI (içel Milletvekili) — 

Saym Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin sayın üyeleri; 

Hepinizin malumudur ki, çok önemli bir 
konunun Yüce Mecliste görüşülmesi yapılmak
tadır. Benim inandığım ve bildiğim husus odur 
ki, böylesine önemli görüşmeler yapılırken, bu 
görüşmelerde konuşan her hatibin, her liderin 
en küçük kelimesi zerresine kadar incelenip; 
bu kelimeler üzerinde durulması gerekmektedir 
ve böyle görüşmeler, icabında gizli celseye dahi 
dönüştürülerek, devamı gerekli olacak bir geliş
me içerisine sürüklenebilir. 

Ben bu yeterlik önergesinin aleyhinde söz 
almaya, sayın Başbakan konuştuktan sonra 
karar vermiş bulunuyorum. Hepinizin malumu
dur M, sayın Başbakan, Cumhuriyetimizin, Dev
letimizin ve milletimizin bekâsını tehlikeye dü
şürecek bir büyük komplonun karşısında bu
lunduğumuzu, burada üzerinde basa basa izhar 
etmiş, söylemiş ve iddia etmiş bulunmaktadır. 
Ve saym Başbakan, bu iddianın gerisinde de, 
9 aylık Sıkıyönetim müddeti içerisinde bizi teh-
dideden bu büyük komplonun m beynini, ne de 
gelişimini teşhis etmek gilbi bir faaliyetin, bir 
başarısının içerisinde bulunamadıklarını bura
da iz'har etmiş bulunmaktadırlar, işte değerli 
arkadaşlarım, konuşma, sayın Başbakanın bu 
beyanından sonra icabında gizli celseye dönüş
türülerek -değil yeterlik önergesinin kaJbulü-
devam ettirilmelidir. Çünkü, bir Başbakan bu
rada konuşurken, beynelmilel bir komplonun 
Türkiye'yi tehdidettiğini ve bütün dünyada 
bu komplonun yaygın şekilde faaliyet göster
diğini belirtmiş bulunmaktadır. Saym Başba

kana şunu hatırlatmak isterim; eğer kendisi 
9 aylık Sıkıyönetim idaresinin baş sorumlusu 
ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Başba
kanı olarak, 9 aylık müddetçe bu, Türk Devle
tini tehdideden komployu daha teşhis edeme-
diyse ve ne kadar müddet sonra teşhis edeceği
ni burada belirtemediyse ve bu konuda bir ba
şarı ortaya koyamadığını burada kendi beyanı 
ile izhar ettiyse; saym arkadaşlarım siz Türk 
Devletinin bekâsını tehdideden bir meselenin 
saym Başbakan tarafından burada izhar edil
mesinden sonra, acalba bu görüşmenin yeterli
lik içerisinde, daha evvelden hazırlanmış ko
nuşmaların bitmesi nedeniyle, bu önemli görüş
meyi nasıl bitirmek ist eyebilirsiniz? 

Muhterem arkadaşlarım, bu yeterlik öner
gesinin kabul edilmemesi için, bir başka husu
su da dile getirmek istiyorum. Saym BaşToakan, 
Türk Devletinin tehdideden tehlikeleri Dünyanın 
bir çok ülkelerini tehdideden tehlikelerle birleş
tirmiştir. Demek istemektedir ki; «Bu bizim 
devletimizi tehdideden tehlike ingiltere de, Al
manya'da, Fransada şurada veya burada mev
cuttur.» 

Şimdi soruyorum arkadaşlar, eğer böyle 
Ibir tehlike mevcutsa, sadece Sıkıyönetimin de-
vamiyle mi bu tehlike önlenecektir? Eğer bu 
memleketlerde de bu tehlike mevcutsa, o mem
leketlerde Sıkıyönetimler yoktur. Demokrasi
ler kendi alternatifleri içerisinde bu tehlikele
ri göğüsleyelbilme cesaretini bulmuşlar ve gö
ğüsleyerek, bu tehlikeleri o devletlerin başba
kanları, millet meclislerinin, parlâmentolarının 
kürsülerine çıkarak iki de bir devleti tehdide
den, milleti tehdideden, Cumhuriyeti yok ede
cek tehlikeler vardır diye beyanatlar vermemiş
lerdir. 

BAŞKAN —.Saym Kargılı, «işte bu sebep
le» diyerek yeterlik önergesini kabul etmiyor
sunuz. O noktaya geliniz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, sayın Başkanın ve bütün 
başkanların uyarılarına sonsuz saygısı olan bir 
insan olarak, bir meseleyi... 

SİNASİ OSMA (tzmir Milletvekili) — Ne 
saygısı be?... 

BAŞKAN — Rica ediyorum saym arkadaş
lar, müdahale etmeyin. 

Buyurunuz. 
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•CELÂL KARGILI (Devamla) — İşte de
mokratik zihniyetin bir belirtisi: Ben 450 kişi
ye tahammül ediyorum, 450 den çoğunluğu ba
na tahammül edemiyor. 

Ben öylesine demokratik Zihniyete taham
mül ediyorum ki, komünist değilim, ama de
mokrasilerde komünistliğin varlığına dahi ta
hammül edecek kadar demokratik zihniye Miyim 
diyorum. İste bunun için sizinle bir aradayım. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, yeterlik öner
gesinin aleyhinde olmakla bu beyanınızın ara
sında irtibat kurulmadı. Lütfediniz, şu noktayı 
'bitiriniz de meseleyi halledelim. Rica ediyorum. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Yeterlik 
önergesinin kabul edilmemesi için çok önemli 
bir hususu daha dile getirmek istiyorum. 

Sayın Başbakan, burada örfi idarenin uza
tılması gerekçesini ileri sürerken, kendisi daha 
önce; partilefüstü bir Hükümet olduğunu ve 
Hükümete bakan vermekle partilerin eylemle-
rînden, faaliyetlerinden ve davranışlarından so
rumlu olamayacağını, partilerüstü bir Hüküme
tin Başbakanı olma'sını belirtmesine rağmen, bu
rada örfi idarenin uzatılmasını isterken, gönül 
isterdi ki, Hükümete üye vermiş bütün partiler 
'bu sıkıyönetim kararını tasvlbetsinler, oylariy-
le İştirak etsinler. Bunların, bizim bu isteğimize, 
bu teşebbüsümüze kendi oylariyle karşı çıkma
ları; ki, bâzı partileri kastederek, millet içinde, 
hâttâ ordu içerisinde bütün sivil ve aiskerî sek
tör içerisinde büyük tehlikeler arz edeceğini iz
har etmiştir. Saym Başbakana sormak lâzım
dır, örfi idare zamanının uzatılması için göster
diği bu gerekçe karşısında; acaba kendisinin 
'başarısızlığı, Hükümetin başarılı veya başarılı 
olmayışı, sayın partileri, o partilerin sözcülerini 
onun her istediğini kabule mecbur mu etmekte
dir? 

Saym Başbakan, eğer dün kendisine üye ve
rerek Hükümet kurulmasına yardımcı olmuş 
bâzı partilerin, bugün kendi hareketlerini ken
di beyanı ile izah ettiği 9 ay içerisinde bu konu
da hiçbir şey ispat edemediğini, hiçbir başarı 
alamadığını, kendi beyanlariyle izah etmesine 
rağmen, bâzı partilerin kendi davranışlarını 
tasvibetmiyerek örfi idarenin uzatılmasına kar
şı çıkmalarını suçluluğunu acaJba kendinde de
ğil de, o partilerin bunun devamına oy verme-
yişlerinde mi aramaktadır? | 
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îşte bu nedenlerle, Saym Başbakanın beyan
larından sonra çok önemli faktörlerin meydana 
çıkması ve Türk Devletinin bekasını tehdideden 
tehlikelerin ne olduğunun icabında bir gizli cel
se içerisinde Yüce Meclise, Yüce Meclisin siyasi 
partilerine açıklaması gerekmektedir. 

Biz Sayın Başbakanın belki de Başbakanlı
ğını bir müddet daha uzatmak için, biz Sayın 
Hükümetin belki de iktidarını bir müddet daha 
uzatmak için, dün örfi idare uzatmaları gerek
çesinde, «Memleket 'bölünüyor, parçalanıyor, 
parçalanmaya ramak kalıyor», sloganlarını sa
vururken; «Bu sloganlardan vazgeçin» diye bu 
kürsüden haykırmıştık. 

«Bu sloganları savunmanız; hiçbir zaman 
'bölünmeye müsaidolımıyan bir mille'ti bölmeye 
çalışanlara fırsat, zemin ve imkân hazırlar, on
ların propagandasına yardımcı olur, vazgeçin 
bu sloganlardan» demiştik. 

Şimdi Saym Başbakan, belki de Hükümeti
nin bir müddet daha devamı, iktidarının bir 
müddet daha uzaması için türlü yollara başvu
rabilir. Bugün iktidarının uzaması için türlü 
sloganları savunabilir, ama Türk Devletinin, 
Türk Milletinin, Türk Cumhuriyetinin bekası 
ve her tehlikeyi yenme gücü, birçok Hükümetin 
ömrünü bâzı sloganlara sarılarak uzatmasından 
çok önemli bir faktördür. 

Bu nedenle yeterlik önergesinin kaibul edil
memesinde, iktidarın büyük bir murakabeye ta
bi tutulması, serd ettiği fikirlerin doğruluğunu 
veya yanlışlığını ispat etmesi, serd ettiği fikir
ler karşısında, ne türlü mücadele verdiğinin an
latılması gerekmektedir. Biz bugün Sayın Hü
kümete bu fırsatı vermek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biz bugün bu yeter
lik önergesinin kaibul edilmemesiyle dünya ka
mu oyunda Türk Devletinin hangi tehlikelerle 
- ki mevcut iktidar bu tehlikelerle başa çıkama
dığını İddia ettiğine göre istifa etmesi gerek
mektedir - karşı karşıya... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, onu biraz evvel 
söylediniz, şimdi tekrar ediyorsunuz. Rica edi
yorum. 

(A, P. sıralarından «tekrar ediyor, konu üze
rinde konuşmuyor» sesleri) 

Müdahale etmeyiniz.. Kürsüde söz hürriyeti 
var; onu ancak Başkan, müdahalesi ile önliye-
'bilir... 
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Sayın Kargılı, bunları daha evvel söylediniz, 
yani bir tekerrürden fayda çıkarmıyalım, söy
lenen şeyi söylenmiş olarak kabul edelim. 

•CELÂL KARGILI (Devamla) — Aynı şey
leri söyleyip başka neticelere varıyorum. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) 

Yeterlik önergesinin kabul edilmemesini ar
zu edişimin bir nedeni de, Sayın Barbakanın 
Türk Devletini tehlikeye karşı başarı ile müda
faa edişini ihsas ve izah etmemesinden sonra bu 
görevde kalmaması gerekir. Acaba 90 sene mi 
lâzım ki, Sayın Başbakanın Hükümeti böylesi
ne tehlikelere karşı gelebilsin? Nelerle karşı ge
lecektir, ne kadar müddet içerisinde bunlara 
karşı gelecektir? 

İşte muhterem arkadaşlar, yeterlik önergesi
ni kabul etmiyelim M, biz Türk Milletinin bu
gün göz bebeği olan Parlâmentosunda, dünya
nın gözünü üstüne diktiği ve üzerinde duracağı 
bir konuyu ariz ve amik konuşma fırsatını bula
lım; icabında bu Hükümet burada çekilme ka
rarı versin ve siz, eğer bu görüşmeyi uzatır... 

ABDÜLKADÎR ÖZMEN (Mardin Milletve
kili) — «Siz» diye hitabedemezsiniz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
lütfen müdahale etmeyiniz. 

ABDÜLKADÎR ÖZMEN (Mardin Milletve
kili) — Bizi göstererek «siz» diyor Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz dedim Be
yefendi!.. 

Sayın Kargılı, siz, normal süreli bir konuş
mayı da aşan beyanlarınızla «yeterlik önergesi
ni kabul etmeyiniz ki, bu müzakereler devam 
etsin» diyorsunuz. Ben size başta, Saym Hilmi 
İşgüzar ile Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu söz 
istemişler, başka söz istiyen yok dedim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kanım, çıkabilir; son dakikada söz istiyen bir
çok arkadaş çıkabilir. 

BAŞKAN — Çıkacak olsaydı şimdiye kadar 
çıkardı. 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) 
— Sayın Kargılı, yeterlik önergesi üzerinde ko
nuşmanız gerekmez mi?... 

BAŞKAN — Efendiler, yerinizden müdaha
le etmek gayet kolay, bu kürsüden Meclisi ida
re etmek zor rica ediyorum müdahale etmeyi
niz. 

Sayın Kargılı buyurunuz. Lütfediniz, hüs
nüniyetimi istismar etmeyiniz. Rica ediyorum. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Yeterlik 
önergesini kabul etmiyelim ki, devletlerin karşı 
karşıya geldiği tehlikelerden kurtulabilmeleri
nin sıkıyönetimlerle değil; bu tehlikelerin ça
relerinin bulunmasının parlâmentoda konuşul-
masıyle, hükümetlerin dikkatli, tutarlı tedbirler 
almasıyle mümkün olabileceğinin ortaya konul
ması fırsatını bulalım. Önümüzde bir Pakistan 
örneği var : Yahya Han... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, oraya girmeyi
niz, hüküm vermeyiniz efendim. Kafanızı falan 
sallıyarak bir edâ içerisinde de meseleyi müta
lâa etmeyiniz, rica ediyorum. Sizin aklınız ka
dar bizde de akıl var. 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) 
— Zaman geçti. Çalışma saatimiz doldu Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Zaman geçti ise Meclisi hemen 
kapatalım mı?.. Rica ediyorum sükûnetle dinle
yiniz efendim. 

Devam buyurunuz Sayın Kargılı. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Yeterlik 

önergesini kabul etmiyelim ki, Sayın Başbaka
nın, Türk demokrasisinin, Türk balkının de
mokrasiye bağlılığının, Avrupa Konseyi veya 
şuraya - buraya bağlanmasının neticesinde doğ
duğu ve sadece buraya bağlanmak için demok
rasiden ayrılamıyacağımız fikrinin bir ifadesi 
şeklinde yorumlanabilecek beyanlarını tartış
mak fırsatını bulalım. 

Değerli arkadaşlarım, ben, imkânlarım ve 
Sayın Başkanın toleransı nöbetinde yeterlik 
önergesinin, Sayın Başbakanın beyanlarından 
sonra - tekrar ediyorum; icabında gizli celseye 
dönülmek suretiyle - kabul edilmeyip görüşme
lerin devamının sağlanmasında Türk Milleti için 
sayısız yararlar görmekteyim, Türk demokrasi
sinin geleceği yönünden sayısız yararları olaca
ğı inancındayım. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. Beni dinlemek 
lûtfunda bulunan değerli üyelere saygılarımı 
•sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul e'tmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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İBaşhakan Nihat Erim tarafından, sıkıyöne
timin 26 . 1 . 1972 tarihiıiden itibaren iki ay 
süre ile yeniden uzatılması hakkında Bakanlar 
Kurulunca alınmış olan karar Meclis Başkanlı
ğına intikal ettirilmiş ve şu anda müzakeresi 
intacolunmUştur. Şimdi, gelen tezkere muhteva
sına güre; sıkıyönetimin îstanibul, Kocaeli, Sa
karya, Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Ankara, 
Adana, Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerinde iki 
ay süre ile 26 . 1 . 1972 tarihinden itibaren 
uzatılması hususunu Yüce Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Kurulunun oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Eski Başbakan Süleyman D emir el hak
kında soruşturma yapmak üzere 257 sayılı Ka
rarla kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun görev süresinin uzatılmasına dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi (3/104) 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü
saade ederseniz Birleşik Toplantı bitmeden ön
ce 9/16 numaralı Soruşturma Komisyonu Baş
kanı tarafından verilmiş bir önerge var, takdim 
edeceğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlığına 

12 - 13.11.1971 tarih, 257 sayılı Kararla 
kurulan Tahkikat Komisyonumuz çalışmalarına 
devam etmekle beralber, tahkikatın seyrinden, 
verilen müddet içerisinde görevini toitiremiyece-
ğ'inden 17 . 1 . 1972 tarih ve 12 nci Birleşimin
de verilen karar gereğince iki ay daha müddet 
tale'bedilmesi zorunluğu hâsıl olmuştur. 

Yüksek Grenel Kurulun tasviplerine arzına 
müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

9/16 No. lu Soruşturma Komisyonu Başkanı 
Cumhuriyet ıSenatosu Üyesi 

ıGiresun 
SaJbahattin Orhıon 

BAŞKAN — Önergeyi G-enel Kurulun oyuna 
sunuyorum. KaJbul edenler... Kaibul etmiyenler... 
KaJbul edilmiştir. Sürenin bitimi tarihinden iti
baren Soruşturma Komisyonunun mesaisinin 
iki ay müddetle uzatılması kabul edilmiştir. 

'Muhterem arkadaşlarım, vakit çok gecikmiş 
bulunduğundan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısını kapatıyorum. 

Kapanma ısaati : 19,10 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
ü NCI BİRLEŞİM 

24 .1 .1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

1. _ BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyar
bakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bu
lunan Sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılması
na dair Başbakanlık tezkeresi. (3/103) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
;]. _ SEÇİMLER 

1. — Konya Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu.'nun, eski Başbakan Süleyman Demir el 
hakkında Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/20) 

2. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nım, Ticaret eski bakanları Sadık 
Tekin Müftüoğlu ve Ahmet Türkel haklarında
ki önergesini incelemekle görevli Soruşturma 
Hazırlık Komisyonundaki açık üyeliğe seçim 
(9/9) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun üyesi 
İhsan Topaloğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar eski Bakanı Refet Sezgin hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Mazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/14) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, eski 
Başbakan Süleyman Der-ıirel hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/15) 

5. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, göre
vini kötüye kullanmak iddiasıyle Çanakkale 
Milletvekili Refet Sezgin hakkındaki Başbakan
lık tezkeresini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/21) 

6. — içel Milletvekili Celâl Kargılı 'mn, gö
revini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı iddia
sıyle Maliye Bakanı Sait Naci Ergin baklanda
ki önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/22) 

4. — İOTÜZÜĞÜN 6 NİCI MADDESİ 
UEREĞİNİT<] BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, 16 numaralı T. B. M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporunun, T. B. M. M. Ge
nel Kurulunda görüşülebilmesi için ne gibi ted
birler alındığına dair T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı Başkanından sözlü sorusu. (6/1) 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARİSL VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİKLERİ 
(i. _ KANIN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
T. B. M. M. İçtüzüğünün Meclis Soruşturma 
Hazırlık komisyonlariyle ilgili 14 ncü madde
sinin 5 ve 7 nci fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Karma içtüzük Geçici Ko
misyonu raporu (2/332) (S. Sayısı : 79) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 7 . 1971) 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
1. — Aydın eski Milletvekili Reşat Özarda'-

ıım, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu 
hizmetlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Kanu
nunun 146 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle, es
ki Başbakan Süleyman Demirel hakkında Ana
yasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısı içtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince Mec
lis Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 5 
numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu rapo
ru (9/5) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 .1971) 

2. — Kocaeli Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Fatma Hikmet ismen'in, MİT i kanunsuz ey
lemlere sevk etmek suretiyle görevini kötüye 

(Devamı arkada) 



kullandığı ve bu fiilin T. G. Kanununun 228 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle, Anaya
sanın 90 ncı ve T. B. M. M. içtüzüğünün 12 nci 
maddesi uyarınca eski Başbakan hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 19 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu raporu (9/19) (S. Sayısı : 77) (Dağıtma ta
rihi : 5 . 7 .1971) 

3. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, istanbul Belediye Meclisinin, istanbul yolu 
güzergâhı ve Boğaziçi köprüsü tasdikli plânı ile 
bu plânı tadilen onaylıyan imar ve İskân Ba
kanlığının plânını değiştirerek tatbik etmesiyle, 
6735 sayılı imar Kanununa aykırı hareket etti
ği ve istimlâkler ile açılacak tazminat dâvaları 
dolayısıyle Devleti zarara uğratacağı, bu fiilin 
ise Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle, eski Başbakan ve eski Ba
yındırlık Bakanı hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 17 numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/17) (S. 
Sayış?. : 78) (Dağıtma tarihi : 16 . 7 . 1971) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Meh
met Özgüneş ve 14 arkadaşının, islâm Dininin 

2 — 

i çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsama
ha ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu 
fiilin ise Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiası ile, Başbakan ve es
ki Devlet Bakanı Refet Sezgin ile Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli haklarında Anayasa
nın 90 ncı ve T. B. M. M. içtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesi ve 18 Nolu Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/18) (S. Sayısı : 80) 
(Dağıtma tarihi : 9.8,1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
ihsan Topaloğlu'nun ikinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının petrol sanayii bölümünü değiştire
rek tatbik etmesiyle, 77 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine aykırı hareket ettiği ve bu fiilinin 
Anayasanın 129 ncu maddesine aykırı olduğu 
iddiasıyle, eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin hakkında Anayasanın 90 ncı 
ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 14 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/14) (S. Sayısı : 82) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 11 . 1971) 
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