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I.— G E Ç E N T U T 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İçiş
leri eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi kabul 
edildi 

9/4, 9/9, 9/14, 9/15 esas sayılı dosyalarla 
ilgili komisyonlardaki açık üyeliklere ve 

9/20, 9/21, 9/22 esas sayılı dosya ile ilgili 
Soruşturma Hazırlık Komisyonlarına üye se
çimlerinin bir arada yapılması kabul oluna
rak, yapılan seçimler sonunda 9/20 ve 9/21 
esas sayılı dosyalarla ilgili komisyonlara gös
terilmiş olan adayların seçilmiş oldukları, di
ğer komisyonlarla ilgili seçimlerde ise çoğun
luğun sağlanamadığı ve gelecek birleşimde tek
rar edileceği bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Ata%y'm, 16 numaralı T, B, M. M. Soruşturma 
Hazırlık Komisyonu raporunun, T. B. M. M. 
Genel Kurulunda görüşülebilmesi için ne gibi 
tedbirler alındığına dair T. B. M, M. Birleşik 
Toplantısı Başkanından sözlü sorusu (6/1), soru 
sahibinin taJeM üzerine geliverilerek gündem
den çıkarılacağı bildirildi, 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, T. B. 
M. M, İçtüzüğünün Meclis Soruşturana Hazır
lık komisyonlariyle ilgili 14 ncü maddesinin 
5 ve 7 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
tüzük teklifi ve Karma İçtüzük Geçici Komis
yonu, 

Aydın eski Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu hizmet
lerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel eliyle 
yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Kanunu
nun 1.46 ncı. maddesine uyduğu iddiasiyle, eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkında Ana
yasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis Soruşturması açılmıasma dair önergesi 
ve 5 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporlarıyle, 

İstanbul Müle+vekili Eşref Derinçay'm, İstan
bul Belediye Meclisinin, İstanbul yolu güzergâhı 

A N AK Ö Z E T İ 

ve Boğaziçi köprüsü tasdikli plânı ile bu plânı 
tadilen onaylıyan İmar ve İskân Bakanlığının 
planını değiştirerek tatbik etmesiyle, 6735 sa
yılı İmar Kanununa aylan hareket ettiği ve 
istimlâkler ile açılacak tazminat dâvaları do-
layısiyle Devleti zarara uğratacağı, bu fiilin 
ise Türk Cem Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasiyle, eski Başbakan ve eski Ba
yındırlık Bakanı hakkında Meclis Soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 17 numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporunun, görüşül
meleri Komisyon Başkan ve sözcülerinin Ge
nel Kurulda bulunmamaları nedeni ile erte
lendi. 

Kocaeli Cumhurivet Senatosu Üyesi Fatma 
Hikmet Ismen'in, MİT'i kanunsuz eylemlere 
sevk etmek suretiyle görevini kötüye kulVndığı 
ve bu fiilin T, »ö. Kanununun 228 ve 240 ncı 
maddelerine uvduğn iddiasiyle, Anayasanın 90 
ncı ve T, B, M. M. İçtüzüğünün 12 nci madde
si uyarınca eski Başbakan hakkında bir Meclis 
Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 19 nu
maralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 
kaHıl olunacak Meclis Soruşturması isteminin 
reddolunduğu bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özefüneş ve 14 arkadaşının, İslâm dininin çeşit
li maksatlarla istismar edilmesine müsamaha ile 
görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu fiilin 
ise Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiası ile, Başbakan ve esM 
Devlet Bakanı Refet Sezgin ile Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli haklarında Anayasanın 
90 ncı ve T. B. M, M, İçtüzüğünün 12 maddesi 
gereğince Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesi ve 18 No.lu Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu raporu üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime saat 19,04 te son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Sivas 
Fikret Turhangü . Enver Akova 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Sabit Osman Avcı 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipınar (Tunceli), Bahri Karakeçili (Urfa), 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısının 8 nci Birleşimini açıyo
rum. 

Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, 
Izniir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyar
bakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bu
lunan sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/106) 

BAŞKAN — Bir Hükümet tezkeresi vardır, 
takdim ediyorum efendim. 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
İlgi : 24/1/1972 tarih ve 2-6/627 sayılı ya

zımız. 
Memleketimizde uzun süreden beri gözlem

lenen çıkarcı çevrelerin tutumu ile anarşik ni
telikteki eylem ve davranışların, sadece kamu 
düzeni ve güvenliğini bozucu amaçlara yönel
miş olmayıp, aslında ideolojik maksatlarla Dev
letin temel nizamına, yurt bütünlüğüne, vatan 
ve lâik Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli 
bir kalkışma mahiyeti aldığını gösterir kesin 
belirtilerin meydana çıkması nedeni ile, Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 124 ncü maddesi 
gereğince, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zongul
dak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, 
Diyarbakır ve Siirt illerinde 26/4/1971 tarihin
den itibaren bir ay süre ile ilân edilen ve Tür
kiye Büyük WV'e\, Meclisinin 25/5/1971 tarih 
ve 251 sayılı, .23/7/1971 tarih ve 254 sayılı, 
23/9/1971 tarih ve 255 sayılı, 25/11/1971 tarih 
ve 258 sayılı, 24/1/1972 tarih ve 266 sayılı ka
rarları ile ikişer ay uzatılması kabul edilmiş 
bulunan Sıkıyönetim, 26/3/1972 tarihinden iti
baren iki ay süre ile yeniden uzatılmasının 
Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 25/3/1972 
talihinde Bakanlar Kurulunca uygun görül
müştür. 

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

Başbakan 

BAŞKAN — Hükümet adına?.. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Ch Senatosu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın İçişleri Ba
kanı konuşacak. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyurun 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Şa
yi n Balkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin. 
değerli ve sayın üyeleri; 

Devletimizin güvenliğini tehdideden, toprak 
vâ siyasal bütünlüğümüzü bozma ve yıkmayı 
hedef alarak vatan ve Cumuriyetimize, demok
ratik parlamenter rejimimize, Anaya:al düşe
nimize karşı kesin belirtileri ile tezahür etmiş 
bulunan kuvvetli vs eylemli bir kalkınma ne
deni ile Anayasamızın 124 ncü maddesi uyarın
ca 11 ilimizde Bakanlar Kurulu kararınca ilân 
edilen ve Yüce Parlamentonun da tasvibine 
mashar olan Sıkıyönetim 11 nci aymı doldur
muş bulunmaktadır. 

Şükranla kaydetmek isterim ki, 11 aydan 
beri uygulanmakta olan Sıkıyönetim ve Sıkıyö
netim idareleri koordinatörlüğünde yürütülen 
operasyonlarla sağlanan sonuçlar, geniş vatan
daş kütlesines tam bir tasvibe mashar olmuş ve 
ülkemizde özlenen huzur sağlanmıştır. 

Ancak yine belirtmek gerekir ki, Sıkıyö
netim ilânını gerektiren konularla, yargılan
maların hâsıl ettiği sonuçlar halen bir yandan 
kamuoyunda aktüalitesini bütün sıcaklığı ile 
muhafaza ederken, öte yanan Sıkıyönetim ida-
relsri koordinatörlüğünde yürütülen operas
yonlardan elde edilen sonuçlar, 'tehdit ve teh
likenin henüz tamamen izale edilmemiş olduğu
nu bütün sonuçları ile ortaya koymaktadır. 
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Hemen belirtmek zorundayım ki, sorumlu 
teşkilâtımız kendilerine düşen ağır ve şerefli 
görevlerini tam anlamı ile yapmışlardır ve ha
len de güvenimize lâyık olarak beşer takatinin 
üstünde büyük bir feragatla yapmaktadırlar. An
cak ne var ki, Sıkıyönetimin ilânını gerektiren 
faaliyet ve olaylarda kolayca müşahede olunabi
len ve azalma olmasına ve DevleÜ otoritesini 
tesirli kılan gerekli tedbirlere başvurulmuş bu
lunmasına rağmen, aşırı uçların gerek yer al
tında, gerek yüzeyindeki faaliyetleri önceki dö
nemdeki gelişmeleri ile bir arada ele alı
narak değerlendirildiğinde, karşımızda keli
menin tam anlamı ile bozguncu ve yıkıcı 
örgütlenmenin, bir gizli - kapalı ihanet 
organizasyonunun şekillenmiş bulunduğunu ke
sinlikle ortaya koymaktadır. Biraz sonra şart-. 
ların elverdiği ölçüde temas edeceğim, nokta
larla bu hususu vuzuha kavuşturacağıma ina
nıyorum. 

Sayın Başkan, Yüce Parlâmentonun sayın 
üyeleri; bazı açıklanmalarda bulunmadan önce 
bir noktayı takdirlerinize sunmakta fayda mü
lâhaza etmekteyim. 

Malûmlarınız olduğu üzere demokratik 
parlamenter rejimler açık rejimlerdir. Açıklık, 
bu rejimlere sahiboldukları kuvveti veren un
surların en önemlilerinden birisidir. Ancak, 
çağdaş modern devlet anlayışı içinde güvenlik 
konsepti de demokratik parlamenter rejimlere 
esas vasıf ve gücünü veren açıklık prensibini, 
onu zaıfa uğratıcı bir faktör olarak kullanma
mayı gerektirmektedir. Bu nedenle, Yüce Heye
tinizden mâruzâtımın bu zaruri ölçüler içinde 
değerlendirilmesini sorumlu Bakan olarak bil
hassa istirham ediyorum. 

Geçirdiğimiz dönem içinde aşikâr şekilde 
de görülmüştür ki, aşırı uçlar ilk günlerin şaş
kınlığından süratle sıyrılmak ve yeniden der
lenip, toparlanmak gayreti içine girmişlerdir. 

Bugüne kadar yapılan operasyonlarda Dev
let güvenlik kuvvetleri ile karşı karşıya gelen 
anarşik eylem gruplarına mensup kimseler, 
en ufak bir tereddüt göstermeksizin silâhları
na davranmakta, hattâ hiçbir şey düşünmeden 
silâhlarını ateşliyebilmektedirler. Bu şekilde te
reddütsüz silâha davranabilme, hattâ Devlet 
Güvenlik Kuvvetleri ile silâhlı çatışmayı göze 
alabilme durumunda olan anarşistlerin bu tu

tum ve davranışı, fırsat zuhurunda bu anarşist 
eylem gruplarının Devlete karşı kuvvetli bir 
kalkışma ve eyleme girmede tereddüt etmiye-
ceklerini göstermektedir. Bunun hazırlıkları da 
yapılmaktadır. Göze aldıkları mücadele, ideolo
jik yapıda ve politik yönü olan bir mücadele
dir. İktidar için böyle bir mücadelenin içinde
dirler, Cumhuriyet rejimini devirmek için böy
le bir mücadelenin içindedirler. Bunları teker te
ker arz edeceğim. 

1. Aşın sol : 
Esas itibariyle daha önce de arz ettiğim gibi, 

bir Marksist, Leninist düzeni, mevcut rejim
lerine ikâme etmek gayesi ile faaliyete geçen 
aşırı sol, Sıkıyönetimin ilânını takilbeden gün
lerde ilk etapta, mevcut idareyi küçük düşürü
cü, halkı Devlete karşı direnmeye teşvik ve tah
rik edici bir durum içine girmiştir. Temel pren-
sibolarak aşırı sol, yeterince güç kazanıncaya 
kadar yeraltında kalarak sadece mensupları 
arasında haberleşme ve hazırlıklarını ikmâl ça
lışmalarını yapmanın, dâvalarını dumura uğra
tabileceğini kabul etmiş olması nedeniyle, bir 
yandan taraftar sayısını artırabilmek, öte yan
dan bu pasif tutum sebebiyle bünyede meyda
na gelebilecek sürtüşmeleri önlemek için yüzey
de de bâzı faaliyet ve eylemleri sürdürmeye de
vam etmiştir. 

Bu suretle, aynı zamanda yapılan operas
yonlarla örgütün kanatlarının kırılması karşı
sında, örgüt mensuplarında kırılmış bulunan 
morali de takviye öngörülmüş olmaktadır. 

Bütün bu sebepledir ki, bir yandan faaliye
tin icraat, plân ve tatbikatının hazırlanıp uy
gulanmaya konduğu anaörğüt derlenip topar
lanırken, öte yandan da bu anaörgüte destek 
yan örgütlerin kurulup faaliyete geçirilmesi ça
lışmaları, bildiri yayınlamak ve el altından da
ğıtmak, bâzı eylemlere girmek gibi faaliyetler 
müşahede olunmaktadır. Bunları sırasiyle bilgi
lerinize arz ediyorum. 

Bildiri ve yayın faaliyetleri: 
Önce aşırı solun bu konudaki faaliyetleri

nin bir özelliğine dikkatinizi çekmek isterim. 
Aşırı sol çevrenin baızan tahrik ve teşvik tema
larını taşıyan bildiri ve afişleri kendi üyeleriy
le, bazan da aşırı sola sempati duyan çevreler 
eliyle sol faaliyetleri över mahiyetteki bildiri-
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lerin dağıtılmasından umduğu fayda, sade ta
raflarına moral vermek değildir. Umulan fay
da, moral aşılama yanımda geniş halk kütlelerin
de faaliyetin durdurulamadığı, hattâ durduru-
lamıyacağı, gitgide artan ölçülerle faaliyetin 
devam ettiği intibaının yaratılmasına da özel
likle dikkat edilmektedir. 

Kısacası, bu faaliyetlerinin büyük amacı 
propaJganda faaliyetidir. Zaten bir yıkıcı faali
yet şekli olarak aşırı solun ilk günlerinden bu 
yana böyle bir sistem dünyanın her yerinde uy-
tgulanagelmiştir. Ayrıca Kızıl Çin'de Mao'nun 
tatbikiyle yaygın hale gelmiş olan; duvarlara, 
yollara tretuvarlara yazı yazılması da ihmal 
olunmaktadır. Bu faaliyetler cümlesinden ola
rak 23 Ocak 1972 günü istanbul Göztepe, Kızıl-
toprak semtlerinde bâzı direklere Ordu ve Hü
kümete dil uzatan yazılar yazılmıştır. Aynı gün 
Ankara Kavaklıdere ve Küçükesat semtlerinde 
muhtelif yerlere «Kütle içinde birleşelim, örgüt
lenip görüşelim. Faşizmi, emparyalizmi yerle bir 
edelim» ibarelerini havi etiket - afişler yapıştı
rılmıştır. Faillerinin tesbiti hususunda başlatı
lan soruşturmalar devam etmektedir. 

24 Ocak 1972 günü İstanbul Şişli Samanyo
lu sokağında bâzı lise öğrencilerinin tempo tut
mak suretiyle «Yaşasın Türk Halk Kurtuluş 
Ordusu. Yaşasın orak çekiç ordusu» şeklinde ba
ğırdıkları tespit edilmiş, yakalanlar aynı güm 
'Sıkıyönetim Komutanlığına sevk edilerek sor
gularını mütaakıp tutuklanmışlardır. 

24 Ocak 1972 günü Ankara Dil - Tarih ve 
Coğrafya Fakültesinde Hukuk Fakültesinde ve 
Orta-Doğu Teknik Üniversitesinde muhtelif 
yerlere bırakılmak suretiyle, «Türkiye'nin bü
tün yurtsever gençliğine» başlıklı ve «Dev -
Geın'ç» imzalı bir bildiri dağıtılmıştır. Aynı bil
dirinin 25 Ocak 1972 günü Siyasal Bilgiler Fa
kültesinde de dağıtıldığı tespit edilmiştir. 

26 Ocak 1972 günü istanbul Maçka Kadırga
lar yokuşundaki Luna Parkı ihata eden duvar
lara kırmızı yağlı boya ile 3 metre uzunluğun
da ve 20 santim eninde, Hükümet Başkanına dil 
uzatan bir ibarenin yazıldığı tespit edilmiştir. 

27 Ocak 1972 günü İstanbul Dolmabshço 
Stadı yanındaki otopark duvarı üzerine kırmızı 
yağlı boya ile 5 metre boyunda ve 50 Cm. eninde 
Hükümete dil uzatan bir yazının yazıldığı tespit 
edilmiştir. 
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31 Ocak 1972 günü İzmir Alsancak Gar bi
nası içine «Şafak» adlı bültenin 10 ncu sayısın
dan 25 adet bırakılmıştır. 

11 Şubat 1972 günü gecesi Sivas ili Divriği 
ilçesi Güneş istasyonunun yanında bulunan bina 
duvarına «Yaşasın halk savaşı», «Türk kur
tuluş ordusu» ibaresini havi yazılar yazılmıştır. 

25 Şubat 1972 günü Ankara Aşağı Ayrancı 
Hoşdere sokakta bir apartmanın posta kutuları
na 5, 7, 10 sayılı Şafak bültenlerinin atıldığı 
tespit olunmuştur. 

3 Mart 1972 günü Ankara Yenişehir Fevzi 
Çakmak sokakta bir binanın posta kutularına 
«Yaşasın ihtilâlci fikir çizgim», 

«Şafak yayınları No: 2 - Kasım 1971» baş
lıklı ve cep kitabı büyüklüğünde hazırlanmış 
106 sayfalık teksir olunmuş broşürlerin bırakıl
dığı görülmüş ve faillerinin aranılmasına baş
lanılmıştır. 

Bırakılan bu broşürlerin, tamamiyle bir ko
münist dili ile yazıldığını ve komünist propa
gandası yapan broşürlerden ibaret olduğunu, 
bâzı cümlelerini arz etmekle sizleri aydınlatma
ya çalışacağım. 

«Marksist, Lenmist, ilk önce Maoist; birçok 
köyde ve küçük şehirde öncü kesimlerinin Ma
oist olmasiyle geniş kütlelere yaymak...» Atlı-
yarak bâzı kelimeleri arz ediyorum. 

«Marksist, Leliriist teorinin ve proleterya 
partisinin rolünü ikrar etmektir.» gibi kelime
lerle bütün muhtevası ifade edilmektedir. 

8 Mart 1972 günü İskenderun Lisesi duva
rına «işçiler, köylüler, askerler, yurt severler, 
halk düşmanlarının zulmüne baş kaldırın» iba
relerini havi etiketler yapıştırılmıştır. 

Yine 8 Mart günü, bilinmeyen kimseler ta
rafından istanbul Sultanahmet semtinde duvar
lara «Devrimci katil, faşistlere ölüm» yazıldığı 
görülmüştür. 

9 Mart 1972 günü 17,30 sıralarında istanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji bölümüne ait 
müzenin yanma park eden otomobillerinin ca
mına «Bıçak kemiğe dayandı. İşçi, köylü, sö
mürgeye son» ibarelerini taşıyan etiket ve afiş
ler yapıştırılmıştır. 

Zamanlarınızı işgal etmemek için devam eden 
bu bildirilerin en sonuncusundan sizlere ufak 
pasajlar okumakla iktifa edeceğim. 
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24 Mart 1972 günü, Deniz Gezmiş, Yusuf As
lan ve Hüseyin inan hakkında verilen idam 
cezalarını protesto etmek amacı ile Cağaloğlu 
Kız Talebe Yurdu, Site Takibe Yurdu ve İstan
bul Teknik Üniversitesinde dağıtılan İhtilâlci 
Gençlik Bildirisi madde 2: 

«Devrimci arkadaşlar, faşist cellât mahke
melerimin Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüse
yin inan hakkında verdikleri idam fermanı, bü
yük para babalarının ve toprak ağalarının tem
silcileri tarafından onaylandı. Vurdukları vur
gunlardan en büyük payı almak için birbirinin 
g'üaünü oyan menfaat çeteleri, Meclis dedikleri 
ahırlarda birleştiler... (M. G. P, D. P. ve A. P. 
sıralarından «yuuuh» sesleri ve sıra kapakla
rına vurmalar) 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — On
ları müdafaa edenlere de yuh. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — «Sunay ve Tağmaç'm başını çektiği 
3 - 5 faşist general ve Erim Hükümetleri, dev
rimcileri birbir kurşunlayan, halkamıza kan kus
turan eli kanlı bir cinayet şebekesinin eldbaşıısı-
dırlar. 

Faşdst generaller ve Erilm Hükümetleridir. 
Atlıyarak okuyorum. (Gürültüler) 

FAZIL GÜLEÇ (Adana Milletvekili) — Ta
mamını oku. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — Saym Başkan anlıyamıyorum. 

MUSA DOĞAN (Kars Milletvekili) — Sayın 
Başkan, hepsini okuyun. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim müdahaleyi kesiniz 
lütfen. Takdir Sayın Bakanın. Neyi okuyacağı, 
neyi okumayacağını takdir etmek ona aittir. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — Hay hay, tamamını okuyayım. 

«Komşu ülkelerin haklarına karşı da emper
yalist saMırı tertipleri hazırlıyorlar. Faşist çe
te dünyanın bütün gerici ve zalim iktidarla
rı ile aynı kemiği yalıyor. Kardeş İran halkı
na kan kusturan zalim Şah, İranlı kan kardeş
lerimizi kurşuna düzerken, faşist çetenin rad
yoları bu haberi tantana ile yayınlıyorlar. Kah
pe cinayetlerine suç ortağı olan faşist İran 
Şahını göklere çıkartıyorlar. Her türlü namus
suzluk ve alçaklıkta bunların parmakları vardır. 
Vurgun talanın yanı sıra bütün kirli ve karanlık 

işleri bunlar idare etmektedir. Daha dün üç ar
kadaşımızı ölüme mahkûm ettikleri gün, morfin 
kaçakçılığı yapan şebekeleri ortaya çıkınca, bu
nu çeşitli dalaverelerle örtbas etmeye çalışan 
vurgun şebekeleridir, bunlar». Talbiî «buınlar»,-
dan kasıt; Hükümet, ordu ve Yüksclk Meclis. 

«Arkadaşlar, faşist canilerden iyi niyet ve 
merhamet beklenemez. Uslu durarak faşizmin 
saldırılarım atlatalbileceğinıizi ve arkadaşları
mızı kurtarabileceğimizi iddia eden bozguncu 
görüşleri! düşmana hizmet etmektedir. İşbir
liği ve gerici Adalet Partisi İktidarına karşı 
devrimci gençliğin şanlı mücadelesi yolunda 
ışık tutsun. Kanlarımızı dökerek elde ettiği
miz tecrübeler büze hep ihtilalci mücadelede
ki! zaferlerin, faşistlere ve emperyalistlere kar
şı çetin ve dişe diş mücadelelerle kazanabildi
ğini gösteriyor. 

Düşman dişinden tırnağına kadar silâhlı
dır. Ve o, halkımızın ihtilâlci mücadelesini yok 
etmek için saldırıyor, ölümle mahkûm ettikleri 
sadece üç genç değildir. Bunlar, milyonlar işçi 
ve köylünün kurtuluş mücadelesini kanla bas
tırmak için her yola •başvurdular, ölüme malh
kûm ettikleri ve boğmaya çalıştıkları, aynı za
manda yiğit halkımızın ihtilâlci mücadelesi-
dir. Faşist saldırılar karşısında bütün teslimi
yetçi görüşlerin kökünü kazımak, gençliğin ve 
halkm ihtilâlci birliğinli pekiştirmeli ve faşist
lerle sonuna kadar amansızca mücadele etmeli
yiz. 

Tek kurtuluş yolumuz, halkımızın silâhlı mü
cadelesidir. Dünya halkları emperyalizmle, fa
şizmle canını dişine takarak savaştığı için za
ferden zafere koşuyor. Sizin de faibr'ika ve köy
lerde tutuşturacağınız ihtilâl ateşi, faşist dik
tatörlüğü yerle bir edecek ve devrimci işçi, köy
lü iktidarını kuracaktır». Müsaadenizle biraz 
atlıyorum. 

«Arkadaşlar, bu alçaklara, devrimci genç
liğe baş eğdlirmiıyecekleTİni göstermenin zama
nıdır. Bir yanda faşist kurşunları ile can veren 
ve ölüme mahkurn edilen yurtseverler, diğer 
yanda faşistlerin kahpe tuzaklanyle binlerce, 
zindanlara atılan gençler... Böyle bir günde dur
mak olur mu kardeşler? 

Bütün arkadaşlar seferber olsun, her fakül
teden derhal komiteler kurmalıyız. Bu komite
ler bütün ulusu temsil etmeli ve onlara önder
lik edecek şekilde kurulmalıdır. 
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Faşlizme karşı yurtsever gençlik birleşsin, I 
komiteler her oikuüda sonuna kadar azimle yü
rütecekleri eylem plânları hazırlıkları uygula
sınlar, İhtilâlci genpk birliği bütün okullarda
ki devrimci eylomi, somut düşman hedeflerine 
karşı birleştirecek ve üç yurtsever arkadaşımı
zın faşist cinayet şebekesinin elinden kurtarıl
ması ilk hedefimizdir. Bu hedefe doğru bütün 
devrimci yurtsever gençler ileri 

Kalbrolsun faşist diktatörlük, yaşasın genç
liğin ve bütün halkımızın ihtilâlci mücadelesi. 

îhüilâlci gençlik birliği.» 
îzalhatıma başlarken de işaret ettiğim gibi, 

bütün bu gayretleri ile aşırı sol; teknik tâbiri 
ile 'tahrik ve propagandanın bir arada yürütül
düğü bir ajitasyon, propaganda faaliyeti için
de oüııp, bu suretle tansiyonu devamlı olarak 
belirli bir seviyede tutmaya çalışmaktadır. 

iSizlere biraz da ufak, eylem mahiyetini arz 
etnıiyen, fakat solcuların kıpır danışlarını işa
ret eden bölümlerden pasajlar vermek istiyo
rum. 

Musahabelerimize göre, sıkıyönetim önce
sinde olduğu giibi aşırı sol ünûversite ve yük
sek okullarımızı yine karargâh ve faaliyet ala
nı haline götirmek, huzur bıozucu olaylar ya
ratarak öğrencileri sokağa dökmek gayret ve 
çabalarına ilâve olarak, faaliyetleri sıkıyöne
tim dışı kalan illerimize kaydırma gayreti için
dedirler. Hattâ sol cephedeki stratejik ve taktik 
görüş ayrılıkları bir yana itilerek, çeşitli grub-
lar halinde faaliyet gösteren anarşistlerin müş
terek amaç etrafında toplanma hazırlığı içinde 
oldukları, bu hazırlıkların yeniden eyleme geç
me istikametinde geliştiği de gözden kaçma
maktadır. Nitekim aradan geç&n zaman zar
fında meydana gelen bazı olaylar, muhtelif 
vesilelerle sınırlarını ve istikametini çizdiği
miz doğrultuda cereyan etmiş ve eylemlerin 
devam etme istidadında olduğunu tereddüde 
mahal bırakmıyacak bir şekilde ortaya koy
muştur. Aşın solun en ufak vesileleri dâhi is
tismar konusu yaparak eylem için bahane ve ze
min hazırlama iştiyak ve arzusunu açıkça or
taya koyması bakımından bunlara da sırası ile 
değinmekte fayda mülâhaza etmekteyim. I 

31 . 1 . 1972 günü gecesi saat 23,00 radde
lerinde Traibzon Karadeniz Teknik Üniversite
sinde öğrenci kantininde kara tahta üzerine ya- | 

I zılmış «Milliyetçi Türkiye» ibaresini bazı sola 
meyyal öğrenciler hazmedememiş, bunu silmek 
üzere çıkan münakaşa sonunda iki öğrenci ya
ralanmıştır. 

VnlkuSbulan olaylar nedeni ile öğrenciler 
arasında meydana galen gerginlik: devam et-
uniiş 2 . 2 . 1972 günıü öğrenciler araısında topüıı 
çatışmalar önîlenemeımiî tir. 

IBu çatıışuna sonunda da 3 öğrenci muihltelif 
yerlerinden yaralanmışlardır. 

^üJvenilik Kuvvetleri ve Savcılığın olaya el 
koyması slonumda, vukuibulan olaylarla ilgisi 
oldukları Iteapiiıdıeıdıilen 42 öğrenci gözaltına 
alnnımiş, 3 . 2 . 19712 güınü C. Savcılığınca sor
gulanmak üzere sevk edilmişlerdir. 

9 . 2 . 1Ö72 günü Erzurum Atatürk ÜniıvEr-
BjîJeai 2 nci Yurt binası kantininde aşırı grup
lara ımensu'p 2 öğrencinin aralarında yaptık
ları mliinalkarçı sonunda fkar/ga çılkmuş ve her 
iki tarafa katılan öğrenciler grupu da bir
birleri ile tartışmışlardır. ilgili ve diğer öğ
rencilerin araya girmesi ile yatırsan oflay 
Sonunda taraflar yek diğerlerinden dâvaıcı ol
duklarından işe adlî makamlar el koymuş
tur. 

19 Şulbat 1972 ıgüınü ımieydanıa gelem silâdılı mfü-
ısadsmıe sonunda ölü olarak ele geçirilen Ulaş 
Bardakçı'nın cenazesi,' Ankara Şekerbank 
Umıuım Müdürlüğünde rnfüfettiş olarak çalışan 
ağalbayis'i Uğur BıardaP^çı, Ankara Bairıoouna 
kajyıltlı Ajvulkaıt AM Tokmakçı ve İ&tanibul 
Hukuk Faiküllteisi cğrıenciil'erinden Münir Aiçı-
kalm tarafından 2r2 Şulbat 1972 günlü nıtorg-
tan alınarak Ankara'ya getirdlmiştJr. 

Cenazenin Ankara'ya getirileceğini halber 
alan aşırı solcu bazı kimseler, Ulaş Bardak
çı'nın mezarına konulmak üzerle çelenk sipariş 
eitm!i§lerdir. 

IBilâihara çelenkleri almak üzere gelenler 
«iBevr'jmci kaıidiei|iimijz Ulaş Bardakçı», «Dc<v-
rümıeiler ölür devrimler sürer» ibaTeleri ya
zılı bantları cjekmlklere koymuşlar vs bunlar 
yalkalanaralk adalette teslim edilm'lşlerdir. 

19 . 2 . 1972 günü Yözigaît ili Boğazlıdan il
çesinde halkevlerinin kuruluşu miünasefbettiyle 
düzenlenen gecede, bir öğretmen sası ile 12 
Mart öncJesi anarşik sokak hareketlerinde 
anarşistleri, Beivriıneleıin marşı olarak söy-

[ ladikleri, «Korkuyorlar, korkacaklar, kork-
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'şunlar, geliyoruz, ıgeleceğiz, yakındır» sözlerini 
ihtiva elden Aşıfk îhsani'ye ait ifoelyitleri oku
muş ve yakalanarak adalete t'eslm edilmiş
lerdir. 

28 Şubat 1972 günü saat 12,00 sıralarında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tselmel Bilimler 
Fakülteisimde Matematik bölümlü 1. nci sınıf 
öğrenci tıeimısilcisinıi sısıoımek mıaksadiıyle yapı
lan toplantıda, seçimi kaybedeceğini anla
yan aşırı sol grub tahriklere girişerek öğren-
ciler araisıındla bir çaitışmanın çikımaısıma selbe-
Ibiyet vermlişltir. Çatusjma sırasında iki öğrenci 
Ihafif surette yar'alanımışlardır. 

'Gerek çatifma sırasında, gerek çatışmayı 
mütaakıfoen sol gruba mensup öğrencilerin yurt 
(binaısiina girmeleri üzerine mlüoadeile içerden 
ve dışandân taş atmak suretiyle bir süre devam 
titantöş ive yurt binasında bazı camlar kırılmıştır. 

öğleden sonra çatışma üniversite dışına taş
mış, aşırı sol gruiba mensup üç öğrenci sağ 
gruba mensup iki öğrenciyi sokakta kıstıra
rak dJöıvmiüIşleırliir. Olaya el koyan ğülvenlük 
Ikuivveltleri sutluları yakallamış ve C. Savcılı
ğına sevk etmiştir. 

(14 Mart 1972 günü saat 12,15 sıralarında 
Miamlbul Hükuik Fakültesinin 1 numaralı an-
tfilsi önlünde sağ ve solcu Öğrenciler arasımda 
(bir çatişlma vukulbulimuiş ve 2 öğrenci şakak
larından demirle yaralaınımışlar ve olayla ilgili 
görülen 4 kişi yakalanarak hakliarında storuş-
ım'aJya başlanılmıştır. 

Tunceli Lisesi öğrenciler'i; öğretmenlerin
den birisinin T. İ. P. mensubini olarak anarşist
ler arasında Diyarbakır Sıkıyönetim Komutan
lığında tutuklu bulunan bir öğretmen Elâzığ'a 
nakledilmiş. Bunu protesto maksadiyle Tunceli 
Lisesinde bir kısım öğrenci derslere girmemek 
istemiş, fakat gerekli na'sihat ve ikaz yapılmak 
suretiyle kendileri derslere girmiş, 11 öğrenci 
hakkında da muamele yapılmak üzere Cumhu
riyet Savcılığına sevk edilmiştir. 

Görülüyor ki, bütün maksat ve gaye, öğ
renci muhitinde çatışmaları devam ettirmek ve 
huzursuzluğu y aratmaktır. 

Caliibi dikkat olan bâzı münferit olaylardan 
da bahsetmekte fayda mülâhaza etmekteyim. 

10 Mart 1972 günü gecesi Balıkesir il mer
kezinde «Kızpınarı» mevkiinde çiftçi mallarını 
koruma bekçisi durumlarından şüphelendiği 3 

kişiye durmalarını ihtar etmiş, ancak şahıslar 
ellerinde bulunan 3 kutuyu atarak kaçmışlar
dır. 

Kutuların içinde cem'an 97 adet bomba de-
tandörü olduğu görülmüş ve bu malzemenin ne 
şekilde ele geçirildiğinin tespiti için askerî ma
kamlarla işbirliği yapılarak soruşturmaya baş
lanmıştır. 

14 Mart 1972 günü îstanObul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi kadavra odasındaki buzdola/bınm he
men yanma naylon torba içerisinde bir paketin 
bırakılmış olduğu ilgililerce bildirilmiş, olaya 
el koyan zalbıta torba açıldığında içinde 4 adet 
dinamit lokumu, bir kibrit kutusu içinde 5 adet 
kapsül ve 3,5 metre uzunluğunda dinamit fitili 
ibulunduğu görülerek soruşturmaya başlanmış
tır. 

14 Mart 1972 günü saat 15,15 te İstanbul 
Üniversitesi Ede'biyat Fakültesi Felsefe bölümü 
ile jeoloji bölümü arasındaki dolapların bulun
duğu mevkide dinamit patlamış ve buradaki 
dolaplar hasara uğramıştır. 

Yine aynı gün saat 15,35 te üniversite mer
kez binasında patlama olmuş, kapı ve camlar 
kırılmıştır. Her iki yerde de gerekil tertibat 
alınmış ve soruşturmaya başlanmıştır. 

11 Mart 1972 günü bir ilkokul öğretmeninin 
bâzı öğretmen arkadaşları ile içki sofrasında 
yaptıkları tartışmada, Deniz Gezmiş ve arka
daşlarının idamı için «T. C. Hükümeti kanun
ları a's'maya yetersizdir, asamıyacaklardır» de
diği, ihbar üzerine olaya el konduğu, ilk sorgu
sunu mütaakıp öğretmenin serbest bırakıldığı 
anlaşılmıştır. 

Hücresel faaliyetlere geçiyorum. Buradaki 
faaliyetler, büyük çaptaki operasyonlarımızın 
neticesi olarak yakalanan kişiler ve ortaya çı
karılan hücrelerle ilgilidir. 

Gizli, yıkıcı faaliyetleıl yöneten örgüt ile bu 
örgütün hücrelerini ve mensuplarını meydana 
çıkarabilmek, anarşik eylemlere katılmış olup 
da halen ele geçmemiş olanlarla, firarda bulu
nanların yakalanmalarını sağlamak amacı ile 
yürütülen operasyonlara kesintisiz olarak de
vam olunmaktadır. 

Bugüne kadar yürütülen operasyonlara elde 
edilen, silâh, mühimmat, kimyevi madde, sahte 
'belgeler, örgütlenme ve çalışmalara dair tali
matlarla yeniden kurulması önlgörülen gizli des-
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tek örgütleri teşkiline dair plânlar ve anarşist- I 
lerin istifadelerine plânlı bir şekilde hazır bu
lundurulan, «saklanma yerleri» gÜbi imkân ve 
malzemenin elde bulunması ve böylesine detaylı 
Ibir hazırlık ve plânlamanın yapılabilmiş olması 
Devlet ve lâik Cumhuriyetimizi, demokratik re
jimimizi ve Anayasal düzenimizi yıkmaya kal
kışan anarşistlerin lalettayin, maceraperest ol
maktan çok ötede, bu konuda gereğince ve ye
terince eğitim görmüş, yeraltı yıkıcı faaliyetle
rin temel prensiplerini bilen, uygulama tecrübe
sine oldukça sahip kimseler olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Anahatları ile arz ve izah edeceğim şekilde-
anarşistler başka yerlerde uygulanan modeller
den istifade etmekte ve onları taklidetmekte-
dirler. 

Bu iki aylık dönemde yürütülen operasyon
larla ortaya çıkarılan hücresel faaliyetleri şöyle 
sıralamak mümkündür : 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası istanbul Bey
oğlu Şubesinden aynı bankanın Çemberlitaş 
Şubesi kanalı ile Ankara Kızılay Şubesine 
19 . 1 . 1972 günü çekilen ve İş Bankası An
kara Yenişehir Şubesinde Melih Kaleoğlu adına 
açılmış 134370 numaralı hesaba 82 000 Tl. nm 
havale edilmesini bildiren teleksin sahte oldu
ğunun anlaşılması ve durumun haber alınması 
üzerine, olaya zabıtaca el konularak bir ope
rasyona girişilmiştir. 

Operasyon çalışmaları sonunda sahte telek
sin aynı banka şubesi memurelerinden Gülay 
Cazgır tarafından düzenlendiği tespit olunarak 
31 . 1 . 1972 günü bu memurenin Selanik Cad
desindeki ikametgâhında bir arama yapılmıştır. 

Gülay Cazgır ile birlikte, arama yapmak 
üzere ikametgâhına giden Güvenlik Kuvvetleri 
evde olduğu görülen ve kendisini Hadiye Alev-
bora olarak tanıtan kadının gerçekte Dev - Genç 
üyesi olan ve kaçak yollardan yurt dışına gide
rek Elfetih teşkilâtında gerilla eğitimi gördük
ten sonra 1 . 2 . 1970 tarihinde Diyarbakır'da 
yakalanan ve halen de Sıkıyönetim komutan-
lıklarmca tekrar aranmakta olan Müfit Mithat 
özdeş'in, karısı, birçok anarşik eylemlere işti
rak etmiş ve Sıkıyönetimin ilânından sonra An
kara ve İstanbul'da anarşistlerin barınması için 
ev tutmak ve para temininde yardımcı olmak | 

— 261 

25 . 3 . 1972i 0 : 1 
gibi eylemlerde bulunmuş olan Gülay özdeş ol
duğu anlaşılmış ve üzerindeki hüviyetin sahte 
olarak tanzim olunduğu da tespit olunmuştur. 

Arama devam ettiği sırada Gülay Cazgır'm 
annesi olduğu anlaşılan Huriye Üstün'ün evde 
bulunduğu görülmüş ve bu sırada eve gelen ve 
yakalandığında kendisini Necmettin Tekin adı 
ile tanıtan şahsın da; Ankara Ziraat Fakültesi 
öğrencisi olan ve Dev - Genç Yönetim Kurulu 
üyesi olup İstanbul'da Cihan Alptekin ile bir
likte Güvenlik Kuvvetlerince görüldüklerinde 
yapılan müsademe sonucu yaralı olarak kaç
mayı başaran ve Ankara Sıkıyönetim Komu-
«tamlığmca arananlardan olan Fevzi Bal olduğu 
anlaşılarak göz altına alınmıştır. 

Yine bu sırada mezkûr yere gelen ve Gülay 
Cazgır'ın annesi Huriye üstünle beraber yaşa
dığı anlaşılan Emin Savcı adlı şahıs da göz altı
na alınmıştır. 

Aramayı mütaakıp bu eve peyder pey gel
dikleri görülen O. D. T. Ü. Fizik bölümünde öğ
renci ve Dev - Genç üyesi ve anarşist Cihan 
Alptekin'in Zeynep Müstear adı ile anılan nişan
lısı Türkân Sabuncu, Ankara Hukuk Fakültesi 
öğrencisi ve aynı üniversite fikir kulüpleri üye
si ve Denizli Devrimciler Derneği kurucuların
dan ve İzmir Ziraat Bankası soygunu olayı sa
nıklarından Kenan Güngör, ve Halit öztürk'le, 
Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
öğrencisi ve aynı fakülte fikir kulübü sekreteri 
olup Nurhak Dağlarındaki gerilla grupu ile be
raber bulunmuş olan Sadık Soysetencd. adlı şa
hıslar yakalanarak göz altına alınmışlardır. 

Yakalanan bu şahıslardan; 
Türkân Sabuncu'nun (Filiz Duru), 
Kenan Güngör'ün (Coşkun Arslan), 
Halil öztürk'ün (Melih Kal'eoğlu), 
iSalih Soysetenci'nin (Ömer Nuri Duru), 
Adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanları

nı kullandıkları anlaşılmıştır. 
Evde yapılan aramada : 
Silâh ve cephane : 
— 1 adet Amerikan yapısı Thomson otoma

tik tabanca, 
— 1 adet 7,65 çapında Star marka tabanca, 
— 1 adet 7,65 çapında Lama marka ve ucun

da susturucusu bulunan tabanca, 
— 1 adet 7,65 çapında Vizor marka tabanca, 
— 4 adeit el bomibaisı, 
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— 60 adet dinamit fünyesi 
— 404 adet muhtelif çapta mermi, 
— 1 adet oift namlulu üstten kırma 12 nu

mara av tüfeği, 
— 2 adet tomısıon jarjörü, 
— 12 adet dolu, 18 adet boş av tüfeği fişeği, 
— 4 torba 250 şer gram M. K. E. damgalı 

barut, 
Kaşe ve mühürler : 
Muhtelif nüfus memurları, askerlik şube 

başkanlıkları, alay komutanlıkları ve evlendir
me memurluklarına ait 15 adet mühür, 10 adet 
muhtelif kaşe. 

Bu gördüğümlüz mühür ve kaşeler muMeMf 
askerlik şubelerine, evlendirme dairelerine, nü
fus dairelerine ait mühürlerdir. Sahte kimlik
ler de aynı şekilde tam bir ustalıkla tanzim 
edilmiş, resiıml olarak belgelendirilmiştir. 

Kimlik kartları : 

10 adet muhtelif isimler adına düzenlenmiş 
nüfus hüviyet cüzdanı, Gülay Cazgır adına dü
zenlenmiş bir pasaport ve muhabere çavuşuna 
ait 1 adet izin belgesi. 

örgütle ilgili dokuman ve bildirü/kır : 
— ihtiyaçların temin şekli, saklama, saptan

ma, örgüt biçimi ve işleyişi - program başlıklı 
elle yazılmış 4 sayfalık not... Buna bilâhara dö
nüp, huzurlarınızda muhteviyatını arz edece
ğim. 

— Örgütün teknik çalışmalarını gösteren ve 
teknik malzemeyi kapsıyan «Teknik lâlboratu-
var kurulmasının gereği» başlıklı 5 sayfalık ya
zı... Bunu da huzurlarınızda sonradan dile ge
tireceğim. 

— örgütün istikbale muzaf eylelm tasarıla
rını gösteren elle yazılmış müsvetlte not. Buna 
da teımas edeceğim. 

— 19 Ocak 1972 gün, Türk kamuoyuna 
başlıklı ve Fransa Türk öğrenci Biriliği imzalı 
bildiri. Hepsi burada. Bu belgelere, önemine 
binaen bilâhara huzurlarınızda tekrar temas 
edeceğim. 

T.H.K.O. imzalı, İngilizce ve Türkçe teksir 
edilmiş 4 sahif elik yazı, 

Bir adet T.H.K.O. damgalı bildiri, 
Bütün Dünya halklarına ve Türkiye halkına 

başlıklı elle yazılmış 2 sahifelik bildiri, 
Bütün Dünya halklarına ve Türkiye halkla

rına çağrı, 3 sahifelik yazı şeklinde, 

38 sahife halinde gerilla hakkında not, 
Patlayıcı maddeler hakkında kaleme alınmış 

12 sahifelik yazı. 

Bunlar, işte küçümsediğimiz bir hücrede, 
bir evde bulunan malzemeler. 

Sol yayın : 

107 adet muhtelif sol kitap ve yayın, 
Bu yayın listesindeki kitapların bir kısmını 

sizlere arz ediyorumı 

«Proleterya İhtilâli», «Mao Tse Teung - seç
me eserleri», «Mao Tse Teung - Halk Savaşın
da Temel Taktikler», «Mao Tse, Teung - Tetori 
ve Pratik», «Şerefname, Osmanlı - îran Tarihi», 
«Şerefname, Kürt Tarihi», «Sartre Küba'yı an
latıyor», «Gizli Belgelerle Barış Gönüllüleri», 
«Sabotaj» «Küba'da Sosyalizm», «Kadın ve Ko
münizm», «Havana Duruşması», «Doğuda Ulusal 
Kurtuluş Hareketleri», «Ütopik ve Bilimsel Sos
yalizm», «Türkiye Sosyalizmi», «Sosyal De
mokratların Çıkmazı», Sosyalizm ve Savaş», 
«Sosyalizm, Sendikalizm, Komünizm, Anar
şizm», «Komünist Manifesto», «Pekin-Moskova 
Çatışması», «ihtilâlci Meksika», «Moskova'da 
Bir Sokak», «Halk Savaşı-Hıalk Ordusu», «Marks 
ve Engels», «Kültür ve Kültür ihtilâli Üzerine» 
«Lenin», «Nâzımın Çilesi», «Bu Dünyadan Nâ
zım Geçti», «Moskova Önlerinde», «Sol Komü
nizm», «Lin Piao'nun, Yaşasın Halk Savasının 
Zaferi», «Marksist Açıdan Ekonomik - Politik», 
«Elfetih», «Stalin» «Şehir Gerillası», «Sovyetler 
Birliği, Komünist Partisi Tarihi», «1917 den 
Bu Yana Sovyet Ekonomisinin Gelişmesi». 

İşte okudukları kitap listesi de bu. 
Diğer eşyalar 

3 adet İstampa, mürekkebi, 
1 kutu yazı silmeye yarayım kimyevî mad

de. Bunlar teknik çalışmalarının delilleri. 
Muhtelif yazı, İstampa ve lastik mühür mal

zemesi, 

3 adet radyo kulaklığı, 
1 adet Sonya marka portatif teyp ve bu 

teyp'e ait 5 kaset, 
4 500 Tl. para, 

Melih Kaleoğlu adına 1 adet İş Bankası cüz
danı, 

Nilgün Dizdaroğlu iadına bir adet Emlâk 
Kredi Bankası cüzdanı ele geçirilmiştir. 
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Fevzi Bal'ın üzerinde yapılan aramada : 
1 adet yabancı menueli tam otomatik kırma 

makinalı tüfek, 
Makinalı tüfeğe ait 120 adet mermi, 
Her biri 30 mermi alan 4 adet şarjör, 
13 adet 9 mm. Çapında tabanca mermisi, 
Necmettin Tekin adına düzenlenmiş bir nü

fus cüzdanı, 
Kenan Güngör'ün üzerinde yapılan arama

da : 
— 1 adet Rus yapısı Legant marka tabanca, 
— 1 adot Çekoslovak yapısı 7,65 mm. çapın

da Cezka marka tabanca, 
— 1 adet ispanyol yapısı 9 mm. çapında 

Star marka tabanca, bir şahısta üç tabanca. 
— 1 38 adet muhtelif çapta mermi, 
— 1 adet Gülnar Kocadağ adma düzenlenmiş 

nüfuz cüzdanı, 
— 1 adet kendisi tarafından kullanılan Coş

kun Arslan adına düzenlenmiş nüfuz cüzdanı, 
Sadık Soysetenci'min üzerinde yapılan ara

mada : 
— 1 adet Star marka tabanca ve 55 mermisi 

ile 2 şarjör, 
— 1 adet bele takılan fişeklik, 
— Ömer Mete Duru adına düzenlenmiş ken

disi tarafından kullanılan nüfuz cüzdanı, 
— 1 adet Türk Halk Komünist Partisi Mer

kez Komitesi imzalı bildiri bulunmuştur. 
Sanıkların ifadelerinden meşkûr evin T. H. 

K. O. militanlarına yataklık yapmak ve bu
ranın bir karargâh olarak kullanılmak üzere 
kiralandığı anlaşılmıştır. 

Sanıklardan Gülay Özdeş, Türkân Sabuncu, 
Fevzi Bal ve Sadık Soysetenci, T. H. K. O nun 
birer militanı olduklarını, bütün faaliyetlerini 
örgüte yararlı olma yönüne teksif ettiklerini, 

Gülay Cazgır ise, Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası Kızılay Şubesinden 82 bin Türk lirasının 
çekilmesiyle ilgili sahte teleksi kendisinin dü
zenlediğini, parayı aynı evde Melih Kaleoğlu, 
salhte nüfus cüzdanı ile yakalanan Halil öztürk'-
ün çekeceğini, çekilen paranın örgüt namına 
kullanılacağını itiraf etmişlerdir. 

Soruşturmanın devamı sırasında T. H. K. O. 
militanlarının gizlenmelerini temin bakımından 
önceden kiralandığı anlaşılan başka başka semıt-
lerdeki üç evde de yapılan aramalarda bol mik
tarda saatli bomba imâlinde •kullanılan malzeme 
ile bir miktar Şafak adlı bültenin 11 nci sayısı 

ele geçinilmiş, buralarda alınan tertibat sonucu 
T. H. K. O ile yakın ilişkileri olduğu anlaşılan 
5 kişi kayaianarak göz altına alınmışlardır. 

Meydana çıkarılan bu örgüt ve faaliyetlerle 
ilgili olarak alınan bir ihbarın değerlendirilmesi 
amaoıyle 16 Şubat 1972 günü Ankara Seyran 
Bağlarında bâzı yerlerde yapılan aramalarda; 

Aranan şahıslardan, O. D. T. ü. öğrencisi, 
aynı üniversite S. F. K. üyesi ve Dev - Genç ta
rafından düzenlenen her türlü .anarşik eylemlere 
katılmış olan ve Nurhak Dağlarındaki silâhlı 
gerilla eğitimine katılmış bulunan Adem Topal 
silâhını kullanmaya fırsat verilmeden yakalan
mış, üzerinde Lama marka 7,65 mm. çapında bir 
tabanca, 2 şarjör ve 34 adet mermi bulunmuştur. 
Yine aranmakta olan, Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesi öğrencisi Dev - Genç üyesi ve bu ku
ruluşun düzenlediği anarşik eylemlere katılmış 
bulunan Seyfi Alkan, Ankara Üniversitesi Zira
at Fakültesi öğrencisi ve Fikir Kulübü üyesi 
Salim Gültekin ve Mustafa Demirel yakalana
rak göz altına alınmışlardır. 

Üzerlerinde ve daire müştemilâtında yapılan 
arama sonucu; 

— 1 adet Brovning marka 9 mm. çapında 
14 lü tabanca, 

— 1 adet Star marka 9 mm, çapında taban
ca, 3 jarjör ve 42 adet mermi, 

— Bir süre önce yakalanan Fevzi Bal'ın üze
rinde çıkan makinalı tüfeğe aidolduğu anlaşılan 
412 adet mermi, 

— Muhtelif sahte kimlik cüzdanları, 
— Bol miktarda sol yayın ele geçirilmiştir. 

Aynı günün gecesi, aynı yere geldiği görülen 
Mete Gönültaş adlı şahıs kendisini yakalamak 
istiyen görevli memurlara üzerinde bulundurdu
ğu bombayı atmak istemişse de buna fırsat ve
rilmeden yakalanmış ve zararsız hale getirilmiş
tir. 

idam talebiyle yargılanmakta iken, Maltepe 
Askerî tutuk evinden firar eden Manir Cayan 
ve arkadaşlarının aranması faaliyetlerine devam 
edildiği sırada, 13 Şubat 1972 günü firarilerden 
bâzılarının istanbul - Levent Menekşe sokak 
1 sayılı evde gizlendiklerinin istihbar edilmesi 
üzerine, buraya gönderilen bir güvenlik kuvveti
ne evden ateş açılmış ve devam eden silâh
lı müsademe sonunda Komiser Kemal Sarıdo-
ğan ağır bir şekilde yaralanarak hastaneye kal-
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dırılmış, evde bulunan anarşistler kaçmaya mu
vaffak olmuşlardır. 

Bülâhara meskür yerde yapılan aramada 4 adet 
tabanca, bol miktarda mermi, patlayıcı madde, 
sahte nüfus cüzdanları, sahte kimlik kartları 
ve 5 firarının muhtelif pozda çekilmiş makyaj
lı fotoğrafları ile subay ve sivil giyim eşyaları, 
kadın perukları, 2 adet telsiz, 1 adet alıcı - ve
rici telsiz cihazı, 1 dürbün ve bol miktarda sol 
yayın ele geçirilmiştir. 

Levent, Menekşe sokak 1 sayılı yerde vukua-. 
gelen çatışmayı mütaakıp sürdürülen tahkikat 
sonunda, firarilerden bâzılarının Fındıkzade Kı-
zılelma caddesi, Tevfik Fikret sokak Kısmet 
Apartmanının bodrum katında gizlendiklerinin 
tespit edilmesi üzerine 19 . 2 . 1972 günü saat 
€3,00 raddelerinde mezkûr eve bir baskın ya
pılmış, içeride bulunanlarla Güvenlik Kuvvet
leri arasında kısa süren silâhlı çatışma vukubul-
muştur. 

Silâhlı çatışma sonunda eve giren güvenlik 
kuvvetleri burada firarilerden Ziya Yılmaz baş
ta olmak üzere, Hüseyin Özkan, Safiye Özkan, 
Leylâ Dedeal, istanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi öğrencisi olup 5 Mart 1972 tarihinde 
Akibank Selâmı Çeşme Şubesine yapılan silâhlı 
haskm olayı sanıkları ile ilişkisi bulunduğu se
bebiyle yakalanmış sorgusunu mütaakıp serbest 
bırakılmış olan Şerafettin Serdar ile Osman 
'Cahit iyigün yakalanmışlardır. 

Sanıklardan Ziya Yılmaz, Şerafettin Serdar, 
Hüseyin Özkan ve Osman Cahit iyigün yaralı 
olmaları hasebiyle hastaneye yatırılmış, tedavi 
altın?, alınmışlardır. 

Evde ve yakalananlar üzerinde yapılan ara
mada : 

— 1 adet 9 Mm. çapında Brovning marka 
tabanca, 

— 1 adet 9 Mm. çapında Valter marka ta
banca, 

— Muhtelif sis bombaları, 
— 3 Muhtelif dinamit fünyesi, 
— 10 adet dinamit lokumu, 5 i fitilli ve ateş

lemeye hazır vaziyette, 
— 17 mermi, 
— 1 adet 14 lü tabancaya ait 30 mermi ala

bilen jarjör, 
— Malatya Lisesinden Yetişenler Derneğine 

ait lastik mühür, 

— Malatya Yüksek Öğrenim Derneğine ait 
lâstik mühür, 

— 410 Tl. 
— 1 adet Vlok marka -kol saati, 
— Muhtelif mektup, kartvizit ve sol yayın 

ele geçirilmiştir. 
Yine aynı gün firarilerden Ulaş Bardakçı'nın 

Arnavutköy Üvez sokak 8 sayılı apartmanın alt 
katında saklandığı tesbit edilmiş ve saat 07,00 
sıralarında bu yere de bir baskın yapılmıştır. 

Meydana gelen silâhlı müsademe sonunda 
Ulaş Bardakçı ölü olarak ele geçirilmiş, bera
ber olduğu Leylâ Arıkol adlı kadm yakalanarak 
göz altına alınmıştır. 

Burada vukulbulan silâhlı müsademe sırasın
da görevli emniyet mensuplarından Reşat Oku
tan ile Tamer Gürbüz muhtelif yerlerinden ha
yatı tehlike arz edem yara almış olmaları nede
ni ile hastanede tedaviye alınmışlardır. 

Evde yapılan aramada : 
— 1 adet 9 Mm. çapında Smithwesson mar

ka tabanca, 
— 62 adet mermi, 1, jarjör, 

— 1 adet sis 'bombası, 173 adet sol yayın ve 
cesedin üzerinde 9 bin Tl. çıkmıştır. 

Mahir Cayan ve arkadaşlarımın askerî tu
tuk evinden kaçırılmaları hususunda yürütülen 
operasyonlarla ilgili olarak istanbul'da yakala
nan birkaç askerî şahıs göz altına alınmışlardır. 

Yapılan çalışmalar sonunda Küçükesat, Baş
çavuş sokaktaki bir dairenin bir şahıs tarafın
dan çevreye karısı olarak tanıttığı bir kadın 
tarafından kiralanmış olduğu anlaşılmış ve 14 
Şubat 1972 günü söz konusu daireye bir baskın 
yapılmışsa da evde kimse bulunamamıştır. 

Dairede yapılan incelemelerde, dairenin s'o-
lonunda öncephe penceresi ile şömine arasında
ki tahta parkelerin sökülerek 30X40 ebadında 
İ0 cm. kalınlığındaki betonun kırılmak sure
tiyle bir dehliz açılmış, dehlizde yapılan araştır
mada buranın 3 - 4 kişinin rahatça oturabileceği 
ve dolayısıyle saklanabileceği veya mühimma
tın depo edilebileceği bir çukur olduğu ve bu 
maksatla buraya bir yorgan ve battaniyenin 
konmuş bulunduğu görülmüştür. 

(Resim göstererek) evin normal şekli, masa 
üzerine çiçek konmuş va halıyla da örtülü. Sa
lonun öbür köşesinde de bir yatak. Halı kaldı
rıldıktan sonra parkelerdeki çok basit olan; fa-
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kat hakikaten hissedilmesi ve görülmesi çok 
güç olan bir değişiklik görülüyor. 

Masa kaldırıldığında, dehlizin kapağı açılı
yor. Dehlizin ağzı, dehlizin içinde bulunan mal
zemeler, yorgan, bir taş. O taş her halde çıka
rılmamış yahut da başka maksatlarla kullanı
lacak ve yine dehlizin bir köşesi. 

Yapılan aramada; 
— 1 adet Selim Özkar ve Ayşa Özkar adı

na düzenlenmiş sahte evlenme cüzdanı, 
— 1 adet balyoz ile 1 keski ve 1 adet keser, 
— 1 adet sapsız ateş küreği, 1 adet çapa, 1 

adet boş çuval ve naylan torbalar ile bol miktar
da sol yayun ele geçirilmiştir. 

Yine Ankara'da 1 Mart 1972 günü gecesi 
Baihçelievlerde bir dairede arama yapılmıştır. 
Zemin kat tabanının bâzı yerlerinde beton kı
rıkları, kazıntı toprak ve üzeri örtülmüş bir çu
kur ağzı görülerek, yapılan tetkik sonucu bu
ranın da gizlenmek veya mühimmat depolamak 
amaciyle hazırlanmış olduğu kanaatine varıl
mıştır. 

(Resim göstererek) oranın da resmini arz 
ediyorum, tabiî resim küçük olduğu için gö
rülmesi zor. işte dehlizin görünüşü ve yine deh
lizin içindeki çimento kırıkları ve parçaları. 
Bunlar hep şehir içinde gayretlerle vücuda ge
tirilmiş, daha ziyade cephane depolamak, sıra
sında da saklanmalarını temin etmek için ol
duğu kanısına vardığımız dehlizler. 

Ankara'da 1 Mart 1972 günü Maltepe'de bir 
binanın çatı katında bir arama yapılmış, bura
da görülen D. T. C. F. öğrencilerinden olan bir 
şahıs, Mehmet Yaman adına düzenlenmiş sahte 
kimlik cüzdanı ile yakalanarak göz altına alın
mıştır. 

Yapılan aramada; 
— 1 adet kolla çalışır Rex - Rotary marka 

yeni teksir makinalsı, 
— 6 kutu kullanılmış teksir mürekkebi, 
— 1 el çantası içinde; 
2 adet yarım, 14 adet .bütün ve fitili takılı 

dinamit lokumu, 4 aidedi irtibatlı, 9 adedi çıplak 
ceman 13 adet fÜnye, 23 adet tabanca mermisi, 
1 kutu içinde 22 kalibre 28 adet süper marka 
mermi, 1 adet sis bombası, çok sayıda T. H. K, P. 
Merkez Komitesi imzalı ve ihtilâlin yolu başlık
lı bildiri, ele geçirilmiştir. 

Ufak bir açıklama yapmayı faydalı mülâha
za etmekteyim. 

Diğer operasyonlara geçmeden burada ele 
geçirilen bildiride öne sürülen düşünceler hak
kında bir iki noktaya temais etmek zaruretini 
duymaktayım. 

«İhtilâlin yolu» başlığını taşıyan bildiri 
T. H. K. P. nin devrim stratejisini saptamakta, 
tamamen sol açıdan bir durum muhakemesi ya
pılmakta ve önce «Amerikan emperyalizmi bo
yunduruğu altındaki Türkiye» başlığı altında 
Türkiye'de ekonomik, sosyal, politik krizin art
tığına işaretle, Erim Hükümetinin yerli yaban
cı tekellerin menfaatini daha iyi koruyacağı dü
şüncesiyle işbaşına getirildiğini ileri sürmek
tedir. 

Halkımızın kurtuluşu başlığı altındaki bölü
münde ise; 

«Emperyalizmin tahakkümüne, karsı devri
min şiddetine karşı silâha sarılmaktan başka 
çare yoktur. Partimiz kurtuluşun yolunu hal
kın silâhlı savaşında görmektedir. Kurtuluş 
savaşımızın bugünkü biçimi gerillâ savaşıdır. 

Bütün yurtseverlerin ortak çabası sonucu, 
uzun, yorucu ve kanlı bir halk savaşı ile düş
manın alt edilebileceğini düşünen, partimiz halk 
savaşının ibu aşamasında gerillâ savaşını teımel 
almaktadır,» demektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir hususu istir
ham edeceğim efendim. 

(Sayın İlhami Sancar ve Sayın Hüsnü Özkan 
bir önerge vererek, bu bildirilerde bahsi geçen 
konuların suç olduğunu ve Millet Meclisi kür
süsünden ifade edilmesi halinde Anayasanın 87 
ve 79 ncu maddeleri gereğince de suç olmaktan 
çıktığını ve yayınının menedilemiyeceğini be
yanla, zabıttan çıkarılmalarını istemektedirler. 
Zabıttan çıkarma usulümüze göre yoktur böy
le bir usul yoktur. O söbeple ben Sayın Bakan
dan istirham ediyorum, bir kere daha bu Mec
liste (böyle olmuş ve Meclis reaksiyon göstermiş
tir; yayınlanmasında, (yayınlanması menedile-
miyeceği için) mahzur görülen, zarar görülen, 
bilhassa muzır neşriyat olarak hükümetçe te
lâkki edilen hususları Yüce Meclise arz etmek 
istiyor iseniz bir gizli celse usulüne uygun ola
rak ister, o zaman açıklarsınız; o sebeple, bil
diriler ve suç teşkil eden beyanların yayınlan
masının menedilemiyeceği noktasında hareket 
ederek takdirinizi ona göre kullanmanızı rica 
edeceğim. 
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İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De
vamla) — Emredersiniz Sayın Başkan. 

Bildiri bundan sonra büyük şehirlerde yü
rütülen gerillâ savaşlarımdan beklenilen sonucu 
şöyle saymaktadır : 

Burada asıl önemli olan husus, beklenen ge
lişmenin bildiride yer almasıdır. 

Bu bildiriden okuyacağım pasaj, bu komü
nist taktiğini ortaya koymaktadır. 

«Büyük şehirlerde yürütülen gerilla savaşı, 
halk kitlelerine, hainlerin yönetiminin ne kadar 
kof ve çürük olduğunu gösterecektir. Her an 
patlamaya hazır bir volkan gübi kıvılcımı bek
leyen halk kitlelerine; vurduğu yerden ses çıkar-
taibileoek, zalimleri cezalandıracak, kendi dev
rimci diktaıtoryasını kurabilecek nitelikleri ta
şıyan bir teşkilâtın var olduğunu gösterecektir. 

3. — Partimizi çeşitli tecrübelerden geçire
rek halkın savaşçı örgütü olıma yolunda sağ
lamlaştıracaktır. Savaş örgütü savaş meydanla
rından çıkar. 

Asıl önemli husus, savaş öılgütü savaş mey
danlarından çıkar. Kısacası içinde bulunduğu
muz bu aşama başta işçi sınıfı olamak üzere 
bütün halk kitlelerinde var olan memnuniyet
sizlik ve başkaldırma duygularını güçlendirme, 
onları silâhlı mücadeleye ajite etme ve partimi
zin teşkilât yapısını sağlamlaştırma aşamasıdır.» 
diye tasvir ediliyor. 

«3 ve 4 ncü aşamalar gerilla kuvvetlerinin 
düzenli orduya dönüşme aşamalarıdır» şeklinde 
izah edilmektedir. 

Burada yine önemine binaen belirtmek zo
rundayım M, anarşist eylem grupları dediğimiz 
kimselerin, gerçekte kendi tabirleriyle vermekte 
oldukları savaş; bir iktidar savaşıdır, bir rejim 
savaşıdır, Cumhuriyetimize yönelmiş bir savaş
tır. Yani, açık ifadesiyle meselenin, mücadele
nin bir politik yönü Vardır. Bu husus da bahse 
konu bildiride şöyle açıklanmaktadır: 

«Proletaryanın sınıf savaşı; ideolojik, ekeıuo-
milk ve politik olmak üzere üç cephede birden 
cereyan eder.» dendikten sonra bu üç cephede 
verilecek savaşın kimlere karşı olduğu belirtil
mekte ve «Partimizin emperyalizme, yerli hâ
kim sınıflara ve onların soldaki uzantılarına 
karşı üç cephede birden savaşı yürütmeye ça
lışmaktadır.» denilmektedir. 

Görüldüğü üzere, yukarıda da arzettiğim şe-
j kilde hareket bir amatör ve hevesli işi olmak

tan çok ötede, düzensiz vuruşma timlerinden, 
nihaî zafer için düzenli güçlere kavuşmayı 

, plânlamış bulunan ve iktidara oynayan, tam an
lamı ile Markist - Leninist teoriyi benimsemiş 
bozguncu, yıkıcı bir örgütün işidir. 

1 Bu operasyonların devamı olarak yapılan 
hassas ve titiz takipler sonucu güvenlik kuvvet
leri, muhtelif semtlerdeki evlerde aramalar ve 
baskınlar yaparak olumlu sonuçlar elde etmiş
lerdir. 

İşaret ettiğim operasyonlar sırasında, içle
rinde DEV - GENÇ ve DEV - GENÇ'in yan ör
gütleri olan FİKİR KULÜPLERİ üyeliği yapmış 
bulunan ve çeşitli kanun dışı eylemlere katılmış 
ve son olaylar nedeniyle sıkıyönetim mercilerin
ce de aranmakta ulunan ve çeşitli eylemlerin ele
başılığını yapan S E L A H A T T İ N GÜLEÇ, OĞUZ-
HAN MÜFTÜOĞLU, izmir Ziraat Bankası soy
gununda elebaşı olan AYDIN ÇUBUKÇU, UMUR 
ÂıKISAN, DEV - GENÇ Genel Sekreteri ZAFER 
KUTLU gilbi kimselerin bulunduğu 9 kişi ele ge
çirilmiştir. 

Ele geçirilen bu kimselerden bir kısmı gü
venlik kuvvetleri ile girdikleri silâhlı çatışma 
sonucu yakayı ele vermişler; diğer bir kısmı ise 
silâhlı mukavemete teşebbüs etmişlerse de imkân 
verilmeden derdest edilmişlerdir. 

i Yakalanan kişiler üzerinde ve saklandıkları 
yerlerde yapılan aramalar sonucunda çok sayı
da : 

— iSahte kimlik belgeleri; 
— Çeşitli tipte tabancalar; 
— Çok sayıda ve çeşitli çapta mühimmat; 
— Ordu tipi savunma el bombaları; 
— El telsizleri; 
— ISoygun parasından olduğu tahmin olunan 

12360 Tl. 

— Boş evlenme cüzdanları, şoför ehliyetna
meleri; 

— Çok sayıda şarjör ve sol yayın ele geçi
rilmiştir. 

Burada, arzettiği öneme binaen bâzı husus
larda açıklamalarda bulunmak gereğini duy-

1 maktayıım. 
Takdir buyurulur ki, bir mücadelede başarılı 

olaJbilmek için taraftar, mücadele öncesinde 
karşısındakilerin nihayet, plân, kabiliyet ve im-
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kânlarını iyi bilir tartarlarsa, maruz buluna/bile
cekleri tehlikeleri iyi tahmin edebilirler ve ba
şarı şanslarını arttırırlar. Ayrıca arzettiğim fak
törlerin bilinmesi bir tehdidin, bir tehlikenin 
ciddiyet ve büyüklüğünü tâyin ve takdirede-
bilmede de yararlanılalbilecek kıstaslardandır. 

işte meseleyi bu açıdan mütalaa ederek yü
ce huzurlarınızda maruzatta bulunurken; Devle
timizin, Lâik Cumhuriyet ve demokratik rejimi
mizin, Anayasal düzenimizin maruz bulunduğu 
tehlikenin ciddî olduğu yolundaki samimî ka
naatlerimizi arz etmiş ve Devleti tahribe yönel
miş anarşik eylemleri yapan ve yönetenlerin 
lalettayin maceraperest kimseler olmadığını, iyi 
eğitilmiş ve konuyu bilen kimseler olduğu belir
tilmiştir. 

Şimdi bu giörüş ve düşüncelerimi doğrulayan 
belgeleri dikkatinize sunmak istiyorum. 

Yukarıda operasyonlar anlatılırken işaret 
ettiğim üzere, 31 . 1 . 1972 günü GÜLÂY CAZ
GIR'm Selanik Caddesindeki evinde yapılan 
arama sırasında elde edilen belgeler bu bakım
dan gerçekten büyük önem taşımaktadır. 

Bu belgelerde, gizli faaliyet örgütünün âcil, 
yakın vadeli ve uzun vadeli «ihtiyaç - temin 
şekli - saklama - .saklanma - örgüt biçimi ve iş
leyişi» bir programa bağlanmaktadır. 

iBatose konu programa göre ihtiyaçlar; 
— Âcil ihtiyaçlar; 

— Yakın zamanda gerekli olanlar; 
— üzün vadeli ihtiyaçlar olarak üç kalem

de ele alınmaktadır. 
'Bunlardan âcil îhtiyaçolarak şematik olarak 

çizilmiş .birçok da kod verilmiştir. 
I - Âcil ihtiyaç için yapılan plân : 
1. Elektronik dinleme için ihtiyaç duyulan 

cihazlar saptanmakta; 
2. Lâstik damga yapımı; klişe yapımı; hü

viyet değişimi için malzeme ve parmak izi bı-
rakmavı önleyici tedlb'irler düşünülmesi hesap
lanmaktadır; 

•3. Buluşma zaman ve yerleri; 
4. ISilâh ve cephane temini; 
15. Her türlü anahtar, kilit açma, basit elek

tronik eğitimi; kamuflaj eğitimi; 
6. IPatlayıcı madde eğitimi ve patlayıcı 

madde temini; 
7. Gizleme ve gizlenme yerleri düşünülmesi 

programa bağlanmıştır. 

II - Yalan zamanda gerekli olan ihtiyaçlar 
olarak; 

1. Elektronik muhabere ve Remote - kont
rol, yani uzaktan kontrol; 

2. Klişe yapımı; mikro filim; mühür, mak
yaj; 

3. Posta kutuları, yeni irtibat adamları ve 
komple yurt içi haberleşme; 

4. Susturucu yapımı, silâJh yapımı ve haki
miyle dürbün temini; 

5. Plâka ve oto dokumanı yapımı, araba ça
lınması; 

6. Elektrikli fünye yapımı; ayarlı fünye 
yapımı; TraJb (Tuzak) eğitimi; sabotaj ekipleri 
kurulması; 

7. Şehir telefon, kanalizasyon v. s. şebekesi 
gibi hususlar düşünülmektedir. 

III - Uzun vadeli ihtiyacolarak ; 
II. Elektronik muhabere (Uzun menzilli) 

ve korsan yayınlar; 
2. 'Komple hüviyet değişimi; örgüt içi hü

viyet tanıtımı; 
3. Komple yurt içi ve yurt dışı haberleşme; 
4. Uzun ve kısa menzilli hassas dürbünlü 

silâh, yüksek atış güçlü silâh; 
5. Oto bakım ve kamuflaj yerleri; 
16. IKoTiple sabotaj malzemesi; komple hü^ 

cum malzemesi; komple çevirme malzemesi; 
7. Yer yapımı; hususları programa ithal 

edilmiştir. 
'İhtiyaçların bu şekilde tespitinden sonra 

(tunların nasıl temin olunacağı hususu da yine 
plânlanmış bulunmaktadır. 

'Bu da şöyle plânlanıyor : 
A) Eski radyo ve konver körler onarılacak, 

kristal bulunacak. 
'B) JBüvük cihaza sağlam yer bulunacak. 
C) Yukardan transistorlu cihaz getirile

cek. 
2. A) 7 - 8 km. menzilli telsiz yapılacak, 

sürekli transistörler, (gerekirse integrated circu-
ler) yukardan temin edilecek. Polisin elinden 
cihaz çalınacak. 

B) Model uçak kulüpleriyle ilişki kurula
cak, katalog bulunacak; gerekli komple sistem 
bir adet ele geçirilecek; bu sistem komple edi
lecek, malzeme bulunamazsa yukardan getirile
cek. 
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3. 'Sabit ve yüksek takatli veriler buluna
cak; hurdadan tamir; sediyör, yukardan ka
mufle. 

A) En az 10 adet nüfus, 2 adet evlenme, 2 
adet trafik mühürü yapılacak; yeni klişeler fi
lân falan devam ediyor. - Tamamen bir strateji. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Yuka
rı neresi Sayın Bakan? 
< İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De

vamla) — Bu plâna göre ihtiyaçların bâzıları 
şöyle temin olunacaktır; onu arz ettim, polisin 
elinden cihaz çalınacak; eski radyolar onarıla
cak; sağlam bir gazeteci vasıtasiyle klişecilik
te kullanılan ecza ve tekniğin öğretilmesi temin 
olunacaktır. Gerekli belgelerin filmini çekip 
yıkayabilecek bir sistem kurulacak; ucuz mik
roskop alınacak; makyajdan anlıyacak adam 
bulunacak. 

Yine aynı belgeler içinde, teknik lâlboratu-
var kurulması gereğini belirten bir beliğe daha 
mevcuttur. Burada anahatlariyle bu belgeden 
ibir kısım arz edeyim. 

«Polis telsizlerinin dinlenmesi, gereken tele
fonlardan hat çalınması; gerekli yerlere mikro
fon yerleştirilmesi; polis telsizi frekansında şa
şırtıcı yayın için korsan yayın sistemi kurul
ması; uzun menzilli muhaberenin geliştirilmesi, 
sabotajlar için etkili patlayıcı madde yapımı; 
saatli - ayarlı - uzaktan kontrollü - kimyasal 
mekanizmalar yapılması; bubi tuzakları; sa
vunma araçları olarak da göz yaşartıcı gaz ve 
susturucular kullanılması» düşünülmektedir. 

Tipik bir sabotaj tekniği olarak bilhassa şu 
hususu dikkatinize sunmak isterim. Belgede; 

«Uzaktan kontrollü model uçaklardan yarar
lanarak birbuçuk Km. uzaktan verilecek elek
tronik bir sinyalle mekanik hareketler yapabi
len (Fünyeyi elektrikle ateşleyebilen) bir meka
nizma mutlaka geliştirilmelidir. İz bırakmadan 
istenen zamanda yapılacak sabotajlar için şart
tır.» denilmektedir. Bunun için de model uçak 
kulüpleriyle irtibat kurulacak; katalog temin 
olunması da öngörülmektedir. 

Bu belgelerde, çalıntı otoların renklerinin 
değiştirilmesi ve sahte plâka takılmasından tu
tunuz, örgütün çalışma prensiplerine varıncaya 
kadar akla gelebilecek ve gelmiyecek her şey 
yer almaktadır. 

Son olarak şu belgedeki bilgileri dikkatinize 
sunarım : Bu belgelerde tamamiyle komünist 
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taktiğine uygun olarak Yusuf Küpeli'nin parti
den ihracına mübeyyin bir zabıttır; imzası olan
lar, Oral O. Yazıcı, Ertuğrul Kürkçü, Ziya Yıl
maz, Ulaş Bardakçı, Mahir Çayan'dır. 

Sayın Başkan, T. B. M. Meclisinin sayın üye
leri; maruzatımda tam anlamı ile yeraltı, boz
guncu ve yıkıcı örgütlenme ve faaliyetlerle 
karşı karşıya olduğumuza değinirken hiçbir ön-
fikirden hareket etmedim. Yüksek ıttılaınıza 
sunduğum çok küçük mikyastaki belgesel bilgi
lerle amatörlerin, heveslilerin, maceraperestle
rin değil, profesyonellerin karşımızda olduğu 
aşikâr şekilde ortaya çıkmaktadır. Görüldüğü 
üzere şu plânlama ve teşkilâtlanma ile espiyo-
najdan tutunuz sabotaja kadar, gaye için basit 
hırsızlıktan tutunuz, suikasta ve ihanete kadar 
giden bir yol çizilmiş bulunmaktadır.. Kime, ne
ye karşı? Atatürk'ün büyük emaneti Cumhuri
yete, parlömanter demokratik rejime, Anayasa 
nizamına, Türk Devletine karşı. Buna asla mü
saade, asla müsamaha edemeyiz; etmiyeceğiz. 
Anarşik eylemlerin asıl hedefinin Cumhuriyet 
ve Devlet olduğunu söylerken meseleye tam teş
his koymuşuzdur Çünkü, Türkiye Halk Kurtu
luş Partisi Merkez Komitesi imzası ile yayınla
nan «İhtilâlin yolu» başlıklı bildiride kendi tâ
biri ile, vermekte oldukları savaşın bir iktidar 
savaşı olduğu şöyle belirtilmektedir : «Prole-
teryanm sınıf savaşı ideolojik, ekonomik ve po
litik olmak üzere üç cepheden birden cereyan 
eder» v. s. 

Burada şunu, da belirtmek gerekmektedir. 
Elde edilen belge ve dokümanların değerlendi
rilmesinden, tutuklananların sorgularından elde 
edilen bilgilere göre, vatan ve Cumhuriyetimizi 
tehdideden anarşik olayları yaratanların eği
timlerinden tutunuz da., icraatlarına varıncaya 
kadar dış kaynaklardan beslendiklerinde şüphe 
kalmamaktadır. Malûm ve meşum yıkıcı propa
ganda yapan bir radyonun yayınlarından dahi 
anarşistlere talimatlar verilmektedir. Mesul Hü
kümetin, Devletimizin ciddî bir komplo ile kar
şı karşıya olduğu gerçeğini bir an dahi gözden 
ırak tutmadan bu meseleleri gereken ölçüleri 
içinde ele aldığını belirtmek isterim. 

Aşırı sağ faaliyetler : 
Teokratik esasa dayalı bir devlet düzeni ve 

idare sisteminin kurulmasını arzulayan aşırı 
sağ görüşü benimsemiş çevre sıkıyönetim döne
minde açık, belirgin bir şekilde faaliyette bu-
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lunmayı kendi çıkarlarına uygun görmemekle 
beraber, mevcudiyetlerini göstermek ve imkân 
zuhurunda belli şartlarla ağırlıklarını koyabil
mek için fakülte ve yüksek okul öğrenci yurt
larında kendilerini hissettirmek gayret ve ça
bası içindedirler. 

İşaret etmiş olduğum üzere, aşırı sol cephe
de olduğu gibi, aşırı sağ kanatta da ilk günlerin 
şaşkınlığından sıyrılarak bir derlenip topar
lanma ve bâzı hazırlıklar yapma dönemine gi-
rişildiği dikkatten kaçmamaktadır. Pankart ve. 
afişler teşhirine teşebbüs etmek, bildiri yayın
lamak güJbi bir kısım fa&Iıiyetlerin yanında bâzı 
kıpırdamışlar da görüiimekteidir. 

Aşırı sağ görihe sahiıbolanlar git gide artan 
ölçüde gençliğe el uzatma ve yaz aylarında bu 
gençlere komando eğirimi vermek için yeniden 
komanldo kampları kurma hazırlığına girmiş
lerdir. Gençleri kenldi davaları doğrultusuna 
çekebilmek, yetiştirmek ve yanlarına alabilmek 
içıin folklor derneklerimden tutunuz da, her 
tünlü gençlik teşekkülüne el atmanın yollarını 
aramaktalar. Hattâ, gençleri kendi dâvalarına 
kaynaştırmak için klüp ve lokaller açmayı dahi 
tasarlamak tadırlar. Bu faaliyetler sonucumda 
'dâvaya kazanilaJbileee'k gençler öyle aşılanma
lıdır ki, bilhassa komando eğitimindsn geçiril
miş olanlar vurucu güç olarak elde hazır bu
lundurulacak ve her halde gereğinde dâva için 
kullanılacaktır. Esasen aşırı sağ da kurulu dü
zeni teokratik esasa dayıyabilmek için Devlet 
ve Cuımlhuriyelti, demokratik parlömanter reji
mi tehditte zıddı olan akımdan geri kalmamak
tadır. 

Dış kaynaklardan da beslendiği yolunda 
kuvvetli emareler olan aşırı sağa mensup kişi
lerin sıkıyöneiüm devresi içinde fazla sayıda 
mensuplarının katılması ile toplantılar yap
maktan kaçındıkları görülmektedir. Üç - beş 
veya sekiz kişi ile yapılan toplantılarında bir 
hücre faaliyeti havası serinlenmektedir. Dinî 
(muhasebe havası verilmeye çalışılan bu toplan
tılarda yoğun şekilde Atatürk devrimlerine ay
lan fikirliler aşılanmaktadır. Bu cümleden ola
rak bâzı kıpırdanıişları dikkatlerinize sunmak 
istiyorum, 

14 Şuıbat 1972 günü Ankara Yükseliş Koleji 
inşaat bölümünde öğrenci mümessili seçimi se

bebiyle bilhassa sağ görüşe mensup öğrencile
rin tevessül ettiği hareketler nedeni ile bazı 
olaylar çıkmış ve sağ grupa mensup öğrenciler
le, karşı grupa mensup öğrenciler arasında kav
ga başıgjıitermiş ve bu şeıkiilde başlıyan O'laylar 
ertesi günü de devam etmiş ve taraflar birbir
lerine mukabelede bulunalbilmek için hazırlığa 
başlamışlardu'. Bu meyanda her iki taraf, di
ğer yüksek okul ve fakültelerde bulunan taraf
larını okula getirmeye başlamışlar ancak 16 Şu
bat 1972 günü güvenlik kuvvetlerinin yerinde 
ve zamanında aldığı tertibatla bir olay çıkma
sı önlenmiş ve dokuz öğrenci hakkmda gerekli 
kanunî işlem yapılmıştır. 

17 . 2 . 1972 günü Salihli adliyesinde görül
mekte olan bir dâva sırasında sağ eğilimli öğ
rencilerin yaptıkları nümayiş ve seibebiyet ver
dikleri olaylar, münakaşadan taşlı ve sopalı bir 
kavgaya dönüşmüş ve olaya sebebiyet verdikle
ri tespit olunan 11 kişi hakkında gerekli soruş
turma yapılmıştır. 

20 Şubat 1972 günü Türk Standartlar Ens
titüsünde Mimar ve Mülhenidisller Birliği Genel 
Kurul toplantısında toplantı salonuna koman
do denilen sağcı grupa mensup öğrenciler, bir 
hâdise çıkarmak veya kongrede çıkabilecek bir 
ihtilâfta taraf tutmak amaç ve kastiyle girmiş
ler, ancak bu sağ eğilimli öğrencilerden hakla
rımda ş'ikâyeıt olunan iki kişi, bir olaya sebebi
yeti vermelerine fırsat bırakılmadan güvenlik 
kuvvetlerinde yakalanmış ve üzerlerinde silâh 
bulundurmaları hasebiyle haklarında gerekli 
kanunî işlem yapılmıştır. 

15 Mart 1972 günü tahminen saat 22,30-23,00 
«ıralarında Gayrettepe Vefa Bayırı 30 No. lu 
apartmanda nurculuk âyini yapıldığı ihbar 
olunması üzerine gereken tertibat alınmış, an
cak baskına fırsat kalmadan toplantıdan çıkan 
27 kişi yakalanarak haklarında gerekli kovuş
turmaya başlanmıştır. 

16 Mart 1972 günü Kocaeli vilâyetimizin 
Gebze ilçesinde Fevzi Çakmak Cad. 2 sayılı yer
de bir arama yapılmış, nurculuğa adıt çok sayı
da kitap ve broşür ele geçirilerek 8 kişi hak
kında adlî soruşturma açılmıştır. 

18 Mart 1972 günü Kayseri Nazımbey Ma-
hallleai Kayaaltı Sokaktaki bir evde 48 kişi nur 
âyini yaparken suçüstü yasak kitaplarla birlik
te yakalanmışlardır. Haklarında soruşturmaya 
başlanmıştır. 
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18 Mart 1972 günü Afyon ili Çay ilçesinde 
yapılan ihbar sonucu Aşağı Mahallede bir eve 
'baskın yapılmış ve nurculuk âyini yapan 5 kişi 
yakalanmıştır. Gerekli soruşturmaya başlan
mıştır. 

Bu faaliyetler elbette ki, burada temas et
tiğim sayıda olmadığı gibi, meselenin diğer bir 
cephesinde de, körpe zihinlerin bir Ortaçağ ka
ranlığına itilmesi yanında belirli gaye ve mak
sat uğruna vatandaşların saf ve temiz dinî duy
gularının isitisımar edilmesi keyfiyeti de yer al
maktadır. 

Ayrıca bunlar da taraftarlarını artırabilmek 
amaciyle devamlı faaliyet halindedirler. O ka
dar ki, edinilen bilgilere göre, bu maksatla dü
zenledikleri toplantılarının güvenlik kuvvetle -
Tünce basılmasını önlemek için bâzı teşkilâtlan
malara girmişler ve tedbirler alınması yolunda 
çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmaları artan 
bir yoğunlukla köylere kaydırmak gayreti için
dedirler. 

'Bu nedenlerle Devletin ve Cumhuriyetin, 
parlömanter demıokraitik rejimin, dış kaynak
lardan da beslendiğine dair emareler bulunan 
aşırı sağ akımlarla da tehdit altında bulunduğu 
gerçeğini tekraren bir kere daha belirtmek iste
rim. 

Bölücü ve bölgeci amaç güden faaliyetler : 
Malûmları olduğu üzere bölücü ve bölgeci 

amaç güden faaliyetlerde esas sebep, siyasal ve 
toprak bütünlüğümıüzün bozulması ve parçalan
mışıdır. Bu nedenledir ki, Devlet güvenliğimiz 
açısından konu haiz olduğu önem ve ciddiyeti 
ile hiçlbir şey kaybetmemektedir. 

Hücresel faaliyetler ve yapılan operasyon
lar : 

Maruzatıma başlarken Sıkıyönetimin ilânı 
ve geliştirilen operasyonlar sefltebiyle Devlet ve 
Cumihuriyeit'imizin, parlömanter rejimimizi ve 
anayasal düzenimizi yıkmayı hedef almış muzır 
faaliyetlerin yer altına kaydığına ve yer altında 
gizli öngiütlenme çabalarının sürdürüldüğüne 
dikkati çekmiştim. 

Tek tabiri ile «Konspratif» faaliyetler dedi
ğimiz bu yıkıcı ve bozucu fesat ve ihanet gayret
lerinin bariz vasfının süratli ve iyi örgütlenme 
olduğu malûmu âlilerinizdir. Bu temel prensip 
onun var olabilme, yaşıyabilme şartı olduğu ci
hetle ihmal olunamıyacaktır. 

Bu sebepten, bu cümleden olarak hücre faa
liyeti olarak sıfatlandırdığımız ve asıl amacı ku
rulu düzeni yıkmak olan hücresel faaliyetlerle 
bu konuda yapılan operasyonlara değineceğim. 

Bölücü, bölgeci amaç güden faaliyetler ala
nındaki bildiri, yayın ve eylem şeklindeki oluş
larda müşahede olunan durgunluğa mukabil, 
gizli örgütlenme safhasında oldukça ileri geliş
meler olduğu görülmektedir. 

Yapılan titiz ve dikkatli çalışmalar sonu
cunda meydana çıkarılan bu gizli örgütlenmeleri 
sırası ile bilgilerinize sunuyorum. 

11 Şubat 1972 günü Diyarbakır ilimizde; 
a) Gizli yolardan teksir edilip dağıtılan 

Türk Halk Kurtuluş Ordusu imzalı bildiri ve Şa
fak adlı bülten ile halkı sol açıdan bilinçlendi
rerek Devlete karşı harekete geçirmek, 

b) Müesses nizamı yıkarak yerine komünist 
rejimi tesis etmek, 

c) Aranmakta olan anarşistlere gerekli yar
dımı sağlamak amacı ile halktan para toplamak 
için üçer kişilik hücreler halinde faaliyet göste
ren gizli bir örgütün varlığı meydana çıkarılmış
tır. 

Olayla ilgili olarak (16) şahıs ele geçirilmiş, 
bunlardan üçü bilâhara serbest bırakılmıştır. 
Ancak yapılan aramada elde olunanlar gerçek
ten ibret verici olmuştur. Aramada; 

— Çeşitli marka ve tipte tabanca ve mermi
leri ; 

— Av tüfekleri ve mermileri; 
— Teksir makinaları ile bu makinalarda tek

sir olunmuş T. H. K. O. başlıklı bildiriler; 
— Şafak adlı bültenin muhtelif sayıları; 
— Bol miktarda sol ve yıkıcı yayın elde edil

miştir. 
Bunlardan ayrı olarak üzerinde önemle dur

mak istediğim bazı belgeler elde edilmiştir. Bu 
belgelerden bâzı önemli kısımları dikkatinize 
sunmak istiyorum. 

1. Belge : 
«Güneyde üst bölge için» başlığım taşımakta

dır. Ve bir çalışma programı ve talimatı niteli
ğindedir. 

Belgeden bazı önemli hususlan arz ediyo
rum : 

«içindeki en güzide elemanları teşkilâtlayıp 
sağlam bir disiplin ve otorite denetiminde bu 
bölgelerin köylük alanlarında seferber etmektir. 
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Komiteler kurmak, bunları teşkilâtlanma, 
•araştırma, ideolojik eğitim, malî mesele konula
nında görevlendirmek bu dönemde ağırlık vere
ceğimiz meselelerdir. 

Her kazada ve şehirde bir komite kurmak, 
bu komiteleri çeşitli alanlarda plânlı, programlı 
çalışmaya sokmak, 

b) Bu kazanın içinde ve köylerindeki dev
rimcileri tespit etmek, 

«Özel olarak SS lerle ilişki kurmak, 
Bazı yerlerde sempatizanlarla ilişki kurmak, 
Malî durumu halka dayamak, 
Bulunduğunuz bölgede mağara, gizli yerler 

inşa etmek veya bunun yerlerini keşfetmek» gi
bi hususları ihtiva etmektedir. 

Buna benzer belgelerin yine bir kısmı; Mark
sist, Leninist, Maocu siyasal partinin progra
mı mahiyetinde olan belgelerdir. 

Diğer belgeler, yine gizli faaliyetlerin men
suplarına temel prensipler ve talimatlar vermek
tedir. 

Yine bunların yanında, titiz bir çalışma neti
cesi olarak çıkarılan bir hücreden daha kısaca 
bahsemek istiyorum. 

29 Şubat 1972 günü gecesi Urfa - Siverek il
kesinde bâza evlerin duvarlarına, tretuvarlarına 
ihakaretamiz, Hükümeti ve Devleti kötüleyici 
afişler yapıştırıldığı görülmüş ve bunlarla ilgili 
olarak 14 kişi yakalanmıştır. Yakalananların 
sorgularında, «İKKF» rumuzunun /işçi Köylü 
Kurtuluş Federasyonu» yerine kullanılmakta ol
duğu tespit edilmiştir. 

Polis ve jandarmanın işbirliği ile yürütül
mekte olan soruşturmada : 

a) örgüt mensuplarının şehir dışındaki bağ 
evlerinde zaman zaman toplantılar yaptıkları, 

b) Bu toplantılarda da, girişilecek olan ey
lemlerin planlandığı anlaşılmıştır. 

Gene bunlara ait belgelerde; «Rapor hazırla
mak» anahtar başlığı altında bölgede yapılacak 
çalışmalarda meselenin nasıl ele alınacağını gös
terir rehber mahiyetinde belgeler ele geçirilmiş
tir. 

Meydana çıkarılan bu örgütle ilgili operas
yonlarımıza devam etmekte, henüz ele geçirile-
meyen örgüt mensuplariyle bu örgütün kurucu 
ve lideri olduğu tesbit olunan kişilerin yakalan
masına çalışılmaktadır. 

Bölgecıi ve bölücü amaç güden faaliyetlere 
girişenlerin önemli kesimi asın sol ideolojiyi de 

benimsemiş olmaları hasebiyle, amaçlarını ger
çekleştirmek için örgüıtleşmede ve eylem şekil
lerini plânlama ve icra etmede aşın sol örgüt
lerin benimsemiş bulundukları temel prensiplere 
aynen sadık kalmakta ve yürütmektedirler. 

izahtan varestedir ki, gerek arz etiğim şe
kilde yapılan plânlı çalışmalar sonucu tespit 
olunacak imkân ve kabiliyet, gerek işaret etti
ğim şekildeki gizli örgütlenmeler sonucu güdü
len esas amaç, Devlet ve Cumhuriyetimizi yık
mak, toprak ve siyasal bütünlüğümüzü parçala
maktır. Arz ettiğim hususlar karşısında bun
dan kimsenin şüphe ve tereddüdü kalmayacağı
na eminim. 

Sayın Başkan, T. B. M. M. nin sayın üyeleri; 
Buraya kadar olaylar ve belgelere dayana

rak arz ettiğim hususlarla, Devletimizi yıkmaya 
ve siyasal ve toprak bütünlüğümüzü bozmaya 
yönelmiş tehditlere yeterince ve şartların elver
diği açıklıkla temas ettiğim kanısındayım. 

Samimî inancım odur ki, mahiyet ve vüs'at
ları hakkında izahlarda bulunduğum faaliyet ve 
eylemler, Vatan ve Cumhuriyetimizin mâruz 
bulunduğu tehlikeleri aşikâr şekilde ortaya koy
maktadır. 

Maksadım, asla karanlık bir tablo çizmek ve 
meseleleri normal ölçüleri dışında büyütmek de
ğildir. Ancak işaret etmek durum ve zaruretin-
deyim ki, arz ettiğim meseleler, ne önemsenmi-
yerek bir kenara itilecek kadar basit, ne de eli
mizi eteğimizi her şeyden çektirerek karamsar 
bir ümitsizliğe düşürecek kadar vahimdir. Sa
dece, meselenin kendi ölçüleri ve şartları içinde 
ele alınarak önemi ölçüsünde bir değer açısın
dan yaklaşmayı gerekli kıldığı da bir vakıadır. 

Buraya kadar olan mâruzâtımla, bidayette 
ı işaret etmiş olduğum üzere, durum ve şartların 

elverdiği ölçüde Yüce Heyete tatminkâr bir fi
kir verebildiğim kanısındayım. 

IBuraJda diğer bazı hususlarda da Yüce He
yete bilgi arz etmek isterim : 

Yüksek malumları olduğu üzere Hükümeti
miz, mevcut anarşik durumu gidermek ve Ana
yasanın öngördüğü reformları Atatürkçü bir 
görüşle ele alarak, Devrim kanunlarını yürüt
mek üzere görevli kılınmış bulunmaktadır. 

SMillî bekamızın teminatı, millî güvenliğimi
zin ve varlığımızın temel güvencesi, tarihî şan 
ve şereflerle dolu büyük zaferlerin mümessili 
medarı iftiharımız Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin 
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şayanı şlükran destek ve yardımı ile anarşik gi
rişe dur denmiştir. 

Anayasamızın öngördüğü reformlar konu
sunda Hükümetçe yapılan çalışmaların bir kıs
mı sonuçlarını vermiş ve üniversiteler yüksek 
okullar reformuna ilişkin kanun tasarısı, Ma
den kanunu tasarısı, Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hün±yeti hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılması hakkındaki karnın tasarısı, Dernek
ler kanun tasarısı, vs Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı gibi tasarılar Yüce Parlâmento
ya sevk olunmuş bulunmaktadır. 

Reformları öngören diğer kanun tasarıları 
Önümüzdeki çok kısa bir süre içinde Yüce Par
lâmentoya sunulacaktır. 

Vüs'at ve mahiyeti hakkında imkân ve şart
ların elverdiği ölçüde izahlarda bulunduğum 
bozguncu ve yıkıcı faaliyetleri yöneten ve yürü
tenlerin kendi dâvalarına inanmış bilinçli kim
seler olduğu aşikârdır. 

G-erek yıkıcı ve bozguncu faaliyetlerin işa
ret ettiğim mahiyeti, gerek anarşik eylem için
de olanların fikrî kapasiteleri göz önüne alına
rak, Devlet güvenlik kuvvetlerimizin eğitim ve 
teçhizatlandırılmasının belirli seviyeye ulaştı
rılmasının, yeni bir düşünce tarzı ile ele alınma
sı gereği ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu nok
tadan ancak böyle bir çalışma sonucu güvenlik 
kuvvetlerimin, Devletimizin Cumhuriyet ve de
mokratik parlömanter rejimimizin, anayasal 
düzenimizin korunmasında hem yeterince teç
hiz edilmiş hem de daha bilgili bir hizmet icra
sını gerçekleştirerek kendisinden beklenen ağır 
ve zor görevi daha etkin yapaibilme olanağına 
sahip kılınmış olacaktır. 

Arzulanan bu sonuca ulaşabilmeyi temin 
için polisimizde eğitim konusu yeniden ele alın
mıştır. 

Mart ayı içinde, işaret ettiğim ölçülere göre 
eğitimlerini tamamlıyan 1 390 personelle kadro
muz takviye edilmiş ve polis okullarımıza, ye
niden mesleğe alman 1 350 kişi eğitilmek üzere 
sevk olunmuşlardır. 

İstanbul'daki 2, İzmdr ve Ankara'da 1 er 
polis okulumuz önümüzdeki Temmuz ayı içinde 
eğitimlerini tamamlayacak bu 1 350 kişiyi yeni
den kadro hizmetime sevk edebilecektir. 

Bunlara ilâve olarak 800 - 1 000 kişilik ka
pasiteli yeni bir okulun daha binası kiralanmak 

suretiyle önümüzdeki günlerde faaliyete geçiri
leceğini belirtmek isterim. 

Arz ettiği öneme binaen eğitim faaliyetleri 
kesintisiz olarak devam ettirilmiştir. Yine bu 
cümleden olarak : 

Dünyanın her yanında gitgide sosyal bir 
âfet halini alan uyuşturucu maddelerle müca
dele konusunda çalıştırılmak üzere bir ay süreli 
Narkotik îhtısas Kursuna 75 kişi alınmıştır. Ni
san ayı başında kadrolara verilecek olan bu 
elemanların yerine yeniden aynı sayıda personel 
alınarak bu faaliyet, ihtiyaçlarımız giderilince
ye kadar kesintisiz olarak devam ettirilecektir. 

Yine bu cümleden olarak bir ay süreli Siya
sî Hizmetler Kursunda 40 kişi, trafik hizmetleri 
için 1,5 ay süreli kursta 68 kişi, halberalma hiz
metlerinde çalıştırılmak üzere 1 ay süreli kurs
ta 35 kişi halen eğitim görmekte olup, bunlar 
da en geç kısmen Nisan, kısmen Mayıs ayı için
de hizmet yerlerine esvk olunacaklar ve yerle
rine yeniler alınarak eğitim hizmetine devam 
olunacaktır. 

Yine bu cümleden olarak; her biri göreceği 
eğii/im sonunda eğitici olarak çalıştırılmak ve 
iki dönemli olmak üzere Eğridir Dağ ve Ko
mando Okulunda 15, Foça Komando Kursunda 
3 aylık dönemlerle ve 50 kişilik ekiplerle yapıl
mak üzere düzenlenen programın 1 nci kısmı 
halen yürütülmekte olup, ilk dönemde toplam 
olarak 65 kişilik eğitici kadro, en geç kısmen 
Nisan kısmen de Temmuz ayı içinde hizmet yer
lerine sevk olunacaklardır. 

Polis okullarımızdan Ankara daM Yusuf 
Kahraman Polis Okulu, münhasıran kanunsuz 
sokak hareketleri ve benzeri nizam dışı eylem
ler karşısında toplumumuzu olumsuz etkilerden 
koruyacak olan toplum zabıtasının bu hizmet 
gereklerine göre eğitimlerini gerçekleştirmek 
üzere tefrik olunmuştur. 500 kapasiteli okul 6 
aylık dönemler halinde eğitim vermektedir. 

Bu eğitim faaliyetlerimiz yanında, persone
lin hizmet içi tekâmül eğitimleri de ihmal olun-
mamaktadır. 

Bu cümleden olarak; 4,6 ay süreli ve Cum
hurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü bünyesinde 
başlamış bulunan ve 130 personelin katıldığı 
eğitim, Mayıs ayı içinde ilk dönemini tamamla
mış olacaktır. 
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Yine aynı maksatla Manisa'da başlatılmış 
bulunan ve Sİ personelin katıldığı hizmet içi 
tekâmül eğitiminin ilk dönemi de Mayıs ayı 
içinde sona erecektir. Ayrıca, 67 ilde meslek 
içi eğitimler düzenlenmektedir. 

Arz etmek isterim ki, Güvenlik Kuvvetleri
mizin, çağımızın gereklerine giöre yeterli bilgi 
ve meslekî yetenekle teçhizi için bu eğitim faa
liyetleri kesintisiz olarak devam ettirilecek ve 
bu konuda hiçbir fedakârlıktan çekinilmiye-
cektir. 

Son anarşik olaylar sebebiyle sabit olduğu 
üzere, silâh ve teçhizat bakımından denge, Gü
venlik Kuvvetlerimiz aleyhine bozulmuştur. Bu 
dengenin süratle iadesi, hattâ bu dengenin lâ
zım ve şart olduğu üzere Devlet Zabıtası lehi
ne çevrilmesi amacı ile süratle bir plânlama ça
lışmasına girilmiş ve tespit olunan ihtiyaçları
mızı belirtir mufassal bir rapor Yüksek Başba
kanlığa sunulmuştur. 

Genel kadro ve asayiş hizmetleri için de ay
nı maksatla hazırlanmış bulunan rapor ikmâl 
edilmek üzere olup, bir kaç gün içinde Yüksek 
Başbakanlığa arz edilecektir. 

Silâh ve teçhizat ihtiyacımızın giderilmesi 
amaciyle yapılan çalışmalarımız bir yandan sü-
ratlendirilirken, diğer yandan ilk etaıbda Gü
venlik Kuvvetlerimizin 1 000 adet maMnalı ta
banca ile takviyesi bu günlerde sağlanmış ola
caktır. 

Bunun yanısıra lüzumlu olan diğer teçhizat 
ve esliha da; çelik yelek, gaz tüfeği, gaz bom
bası gibi olanlarının getirilmesi için yurt dışın
dan siparişler yapılmıştır. 

Kısa zamanda temin olunacak ihtiyaçları, 
yeni ve modern silâhlarla takviyesi ve günü
müzün koşulları altında gözden geçirilerek gü
nün gereklerine adapte edilmiş eğitim prog
ramları ve geliştirilen teknik imkânları ile jan
darma ve polis olarak Devlet zabıtamızın bugü
ne kadar büyük bir feragat ve fedakârlıkla; 
fakat bâzı zorlukları da göğüslemek suretiyle 
yürüttüğü şerefli ve ağır hizmetlerini günün 
şartlarına daha uygun ve daha etkili bir şekil
de yapacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

Üstün bir vazife şuuru ve aşkına sahip fera
gat sahibi ve fedakâr, vazife uğrunda şehadet-
ten kaçınmıyan ve hayatlarını istihkar ederce
sine hizmete koşan Devlet Zabıtamızın mensup

ları, !her zaman güveninize lâyık olduklarını is
pat eedceklerdir. 

Ancak, takdir buyurulur ki, arz ettiğim hu
susların bir kısmının gerçekleştirilmesi zamana 
ihtiyaç göstermektedir. Sıkıyönetimin ilânından 
bu yana yapılan çalışmalar olumlu sonuçlarını 
hâsıl etmek üzeredir. 

iSayın Başkan, T. B. M. M. nin sayın üyeleri; 
Maruzatımın sonuna gelmiş bulunuyorum. 
Bugüne kadar yapılan operasyonlarda Dev

let Güvenlik Kuvvetleri ile karşı karşıya gelen 
anarşistler, en ufak bir tereddüt göstermeden 
silâhlarına davranmışlar, hattâ hiçbir şey dü
şünmeden silâhlarını ateşliyabilmişlerdir. 

Maruzatımla sabit olduğu veçhile ilk günle
rin tereddüdünü bir yana iten gerek aşırı sol, 
gerek aşırı sağ ve gerek bölgeei ve bölücü amaç 
güdenler bir derlenip toplarlanma devresine 
girmiş bulunmaktadırlar ve hattâ eylemlere te
vessül etmektedirler. 

Bu durum muvacehesinde samimiyetle ifa
de etmek zorundayım ki, şayet anarşistler sah
neden silinecek, ülkemiz yeniden bunların 
nıizam dışı tutum ve davranışlarının adeta bir 
arenası haline getirilmiyecekse; bâzı şeyleri iyi 
bilmek, tanımak, beraber olmak zaruretindeyiz. 

Bu amacı temin için, anarşistleri iyi tanımak, 
onları itici saikleri iyi anlamak ve değerlendir
mek zorundayız. 

Sahip çıktığımız Devlet ve Cumhuriyetimizin 
var olabilme dâvasının anarşist gruplarca gayri-
kabili tamir bir şekilde yıkılıp mahvedilmesini 
önlemek için yapacağımız mücadelede azimkar, 
kararlı ve her türlü sivil ve askerî vasıtaları 
maharetle kullanmaya bir yandan devam eder
ken, öte yandan Cumhuriyet Hükümetinin gay
retlerinin tam mânası ile desteklenmesi zaruri
dir. 

Bu destek; devleti devlet yapan bütün mü
esseselerden, Yüce Parlâmentosundan, demokra-
tuk rejimin vazgeçilmez unsuru olan siyasi par
tilerden ve Anayasal kuruluşlardan gelecektir. 
Bu takdirde de başardı olmamak için hiçbir se
bep kalmamaktadır. 

İnancım odur ki, sosyal bünyemizde maalesef 
bâzı üzücü sonuçları da beraberinde getiren bu 
oluşlar karşısında kesin, belirli bir vaziyet al-
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mak Ata yadigarı vatan ve Cumhuriyeti koru
mada tartışmasız esaslı bir temele dayanmak ka
çınılmaz bir zarurettir. 

Yüce huzurlarınızda bugüne kadar görevleri
ni tam bir vazife şuuru ve örnek bir memleket-
severlikle ifa eden başta Sıkıyönetimi idareleri
nin komutan ve mensupları olmak üzere Devlet 
zabıtamızın bütün mensuplarına bir kere daha 
teşekkürlerimi sunmayı şerefli bir vecibe say
maktayım. 

Netice olarak, 
Bidayetten beri şerefli geçmişi, memleketse-

ver ve Atatürkçü tutumu ve davranışı ile dün
yanın hayranlığını üzenine çekmiş bulunan ve 
Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamakta 
gösterdiği titiz, hassas ve mutlak tarafsız dav
ranışını şükranla kaydettiğimiz Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin esas görevlerine dönme arzularına 
Yüce Parlâmento ve Hükümet olarak katılmamı
za rağmen, vatan ve Cumhuriyetimizin, demok
ratik parlamenter rejiminıizin ve anayasal dü
zenimizin mâruz bulunduğu tehdit ve tehlikeler
den tamamen arınması ve umulmayan bir şekil
de gayri kabili tamir bir kazaya mâruz kalma
ması, içine girilmiş bulunan yoğun çalışmaların 
olumlu sonuçlarının tam olarak alınmasına im
kân venilmesi için ihtiyaç duyulan zamanın 
sağlanmasını teminen Sıkıyönetimin iki ay daha 
uzatılması hususunda Yüce Parlâmentonun şim
diye kadar esirgememek lûtfunda bulunduğu 
yardım ve desteği bu kere de esirgememesi hu
susunu yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 

Yüce Heyete şükranlarımı arz eder denin 
saygılar sunanın. (Alkışlar.) 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya Mil
letvekili) — Sayın Başkan, Bakandan bir soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Daha önce söyleseydinliz efen
dim, indi Sayın Bakan. Tekrar Hükümet gel
diği zaman sualinizi kaydedeyim, efendim. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya Mil
letvekilli) — Yerlerinden cevap verebilirler, çok 
kısa efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İmer. 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya Mil

letvekili) — Sayın Başkan, burada iki saate ya
kın bir zaman; Sayın Bakanın (bilhassa son 
iki üç aylık, komünistlerin sol anarşist hareket
lerine dair) geniş olarak verdikleri bilgiyi din
ledik. 

Amerika'ya bir hafta evvel giden ve dün dö
nen Sayın Başbakanın, üç idam infazının kendi 
(seyahatinden sonraya bırakılması yolunda Reisi
cumhura rica ettiği, basma bildindiği o seyahate 
çıkışında, Sayın Bakan burada verdikleri bilgi
lerden Sayın Başbakana da bilgi vermişler miy
di, vermemişler miydi? Tek kelime ile cevap 
versinler efendim. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan elbette Sayın 
Bakandan bıilgi almadan da beyanat verir. Sual 
değil bu. Sıkıyönetimle ilgili değil Sayın imer. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya Mil
letvekili) — Ben Bakandan soruyorum Sayın 
Başjkan. 

BAŞKAN — Efendim, Sıkıyönetimle ilgili 
değil. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Faruk 
Sükan buyurun efendim. (Demokratik Parti 
sıralarından alkışlar) 

D. P. GRUBU ADINA FARUK SÜKAN 
(Konya Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Sıkıyönetimin ilânından bugüne kadar süren 
bir yıllık tatbikatı geride bırakmış bulunuyoruz. 
Bu münasebetle konuşmamıza, memleketimizin 
içinde bulunduğu siyasi ve sosyal şartların kısa 
bir değerlendirmesini yaparak başlamak istiyo
ruz. Şunu hemen ifade edelim ki, maruzatımız 
Demokratik Parti Grupunun bugüne kadarki 
tutumunda açıkça belirdiği şekilde dar parti 
hesaplarının ve sübjektif değerlendirmelerin 
ötesinde olacaktır. 

Türk tarihinin nadir buhranlı devrelerinden 
biisinin hüküm sürdüğünü bilen ve yaşadığımız 
şartların ağırlığını göz önüde tutan bir sorum
luluk idraki içerisindeyiz. Görüşlerimizin Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin muhterem üyesi 
arkadaşlarımız tarafından da, aynı ölçü ve an
layış çençevesiinde değerlendirileceğinden emin 
bulunmaktayız. 

Sayın senatörler, sayın milletvekilleri; 
Bugün, son birkaç sene zarfında Türkiye'de 

vuku bulan olayların mahiyeti hakkında Türk 
kamuoyu ve yetkiler umumiyetle muayyen bir 
teşhiste birleşmiş bulunmaktadırlar. Bu müşte
rek teşhis noktası, olayların Türk Devletinin 
ülke ve millet bütünlüğünü parçalamayı ve hür 
demokratik rejimi yıkmayı hedef tutan teşeb
büs ve tecavüzler mahiyetinde bulunduğu hu
susudur. 
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Artık bilinmektedir ki; bu teşebbüs ve te
cavüzlere girişenlerin kuruluşları ve sıfatları ne 
olursa olsun hepsi tek bir yıkıcı ideolojinin yani 
enternasyonel komünizmin etrafında birleşmiş
lerdir. Birçok memleketlerde görüldüğü gibi 
Türkiye'de de dünyanın belli merkezlerinden 
idare olunan ihtilâlci metotlar ve taktikler tat
bik edilmiştir. Bunların aralarındaki bütün ih
tilâflara rağmen Cephe Birliği halinde yöneldik
leri tek hedef, Türkiye Cumhuriyetini ve son 
müstakil Türk Devletini yıkmak ve yerine Halk 
Cumhuriyeti adı altında komünist diktatörlüğü
nü kurmak olmuştur. Bu husus, komünist faa
liyetlerin dışardan ve yalnız komünizmin karşı
sında bulunanlar tarafından konulmuş bir teş
hisi değildir. Aksine her biri değişik isimler ve 
maskeler altında faaliyet gösteren kuruluşların 
kendi yayınladıkları ve sahneye koydukları be
yan ve davranışlardan açıkça anlaşılmakta ve 
hükme bağlanmaktadır. 

Gerçekler bu kadar açık seçik ortadayken, 
aydınlarımızın her zaman komünist hareketler 
karşısında mukabil bir müessir cepheyi, yani 
millî cepheyi teşkil edemedikleri de bir vakıadır. 
Türk aydını ve Türk basını ihtilâlci komünizmin 
elli yıllık tecrübe, gelişme, metot ve tatbikatı
nın cidiyetle değerlendirilememesi yüzünden za
man zaman teşhis hatalarına düşmüştür. Bu ha
talar neticesinde gösterilen zaaflardan, verilen 
tâvizlerden açılan gediklerden istifade ederek 
Devlet ve millet düşmanları Devletimize sui
kast hazırlamak fırsatı bulmuşlardır. 

Şükranla belirtmek isteriz ki, bütün bu mas
keli, maskesiz yıkıcı faaliyetler karşısında millî 
tarih şuuruna sahip büyük milletimiz tehlikeyi 
daima sezmiş ve hassasiyetini her fırsatta orta
ya koymuştur. Ve yine şükranla kaydedelim ki, 
tarihinde onüç defa moskofluğa ve ezeli Rus 
emellerine karşı savaş vermenin tecrübe ve uya
nıklığını yaşayan Türk Ordusu komünizm âfeti
ni en iyi değerlendiren millî kuruluşlarımızın 
başında bulunmaktadır. 

Türkiye içdn komünizm her zaman ciddî bir 
düşman olmuştur. Komünistlerin yıkıcı faali
yetleri yarım asırdan beri sürekli bir şekilde de
vam etmiştir. Ancak Devletin kuvvetli ve is
tikrarlı, hükümetlerin inançlı ve kararlı, idare
nin uyanık bulunduğu devrelerde sindirilen ve 
izole edilen komünistler; zaafların, kararsızlık
ların, siyasi hesaplarla yapılan tahriklerin arttı

ğı ortamda su yüzüne çıkma fırsatı bulmuşlar
dır. Ve tahribat yapmışlardır. (D. P. sıraların
dan bravo sesleri) Komünizm, 1969 dan son
raki basiret, kararlılık ve sorumluluk duygu
sunun kaybolmaya yüz tuttuğu devrede de bir 
millî felâket halini almıştır. 

Yakın mazimize dönüp baktığımızda, 12 Mart 
öncesi cereyan eden elim olaylar karşısında şaş
kına dönmüş, mütereddit ve ehliyetsiz bir Hükü
metin memleketimizin «Derin endişe ve İstı
raplar diyarı» haline gelmesinin vasatını hazır
ladığı görülmektedir. Millî bünyemizi ve mîllî 
bütünlüğümüzü çökertmek istiyen yıkıcı ve ayı
rıcı faaliyetler içerisinde Türkiye anarşinin hü
küm sürdüğü, kanunların ve Devlet otoritesinin 
hâkim kılmamadığı bir ülke manzarası arz et
mektedir. 

Bu devrede pek çok sorumlu ve aydın kişinin 
de, Türkiye'nin büyük tehlikelerle dolu uçuru
mun eşiğine gelinceye kadar kendi can ve mal
larının ve muazzez saydıkları varlıklarının yok 
edilme sırasının yaklaştığını bizatihi yaşaym-
caya kadar, Türkiye'de oynamak istenen oyu
nun vehametini anlamak ve inanmak istemedik
leri müşahede edilmektedir. 

işte Türkiye'nin umumi siyasi manzarası bu 
tabloyu gösterirken, bir yıl önce Sıkıyönetim 
dlân edilmiştir. Sıkıyönetimin ilânından sonra 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan gö
rüşmeler Sıkıyönetim kararının bütün siyasi par
tilerce tasvip ve tasdik olunması şeklinde cere
yan etmişti. Demokratik Parti Grupu adına o 
günkü müzakerelerde konuşan nâçiz arkadaşı
nız olarak her şeyden önce Devletimizin mâruz 
kaldığı tehlike karşısında doğan görüş birliğin
den memnuniyet duyduğumuzu arz ve ifade et
miştik; fakat komünizm tehlikesi karşısında 
Meclisleri, Hükümeti ve Orduyu birleştiren müş
terek görüş ve anlayış atmosferi maalesef uzun 
süre devam edemedi. Bu müşterek anlayış çiz
gisinin ilk dışına çıkanlar arasında bizzat birin
ci Erim Hükümetinin bulunması, bugüne kadar 
tethiş ve anarşinin kökünün ümit edilen ölçüde 
kazınamamasmda önemli bir âmil olmuştur. 

Biz Demokratik Parti olarak, Sıkıyönetim 
tatbikatının birinci ayı sonundan itibaren uzat
ma ile ilgili T. B. M. M. toplantılarında ve çe
şitli vesilelerle Hükümetle Sıkıyönetim arasın-
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daki anlayış ve tatbikat farklarına dikkati çek
miştik. Yine bu devrede bâzı mihrakların Sıkı
yönetim tatbikatının muvaffakiyetini ve kararlı 
tutumunu engellemek için anarşistlere kanat 
germe hazırlıklarına giriştiklerini ifade etmiştik. 

Zaman Demokratik Partinin bu tespit ve en-
ddşelerindeki haklılığı ortaya çıkarmıştır. 

Birinci Erim Hükümetinin her fırsatta bizim 
tespitlerimizi reddedersek Hükümetle Sıkıyöne
tim makamları arasında ahenkli bir çalınma dü
zeri bulunduğu yolundaki iddiaları, onbirlerin 
açıklanan istifa gerekçeleriyle iflâs etmiştir. 

Şefaatçi çevreler hakkındaki erken ikazları
mızın haklılığı da bugün iktidar kanatlarından 
birini teşkil eden bir siyasi teşekkülün rejim 
ve devlet yıkıcıları için giriştiği himaye ve ka
nat germe kampanyasiyle ortaya çıkmıştır. 
(D. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Esasen, Birinci Erim Hükümetinin huzur ve 
güvenliği sağlama gerekçesiyle işbaşına geldik
ten sonra sıkıyönetimin ilânına kadar devam 
eden tethiş ve anarşi karşısında büyük ve affe
dilmez bir ihmal gösterdiğini burada şimdi 
önemli bevan etmek istiyoruz. Birinci Erim Hü
kümeti, ilk günlerinde şartlar bütün ağırlığiyle 
ortaya çıktığı halde, kendisinden önceki hükü
metin vurdumduymazlığını sürdürmüştür. Bu 
safhada hüviyetleri ve yıkıcı faaliyetleri malûm 
ve müseccel olan ve Türkiye'deki kızıl tehlike
nin başaj anları durumundaki kimseler hakkın
da ve kararlı bir operasyona girişilebilseydi bu
gün sıkıyönetim makamlarınca aranmakta olan 
(birçok azılı militan ele geçmiş olacaktı ve bir
çok elîm olayların önlenmesi mümkün hale gele
cekti. 

Bu devredeki büyük ihmal neticesinde mü
seccel ve mahkûm komünistlerden Dr. Hikmet 
Kıvılcımlı, Mibri Belli, Erhan Erdoğmuş, Yusuf 
Küpeli, Ertuğrul Kürkçü, Münir Ramazan Ak-
tulga gibi azılı anarşi organizatörleri ele geçi
rilememiş, örfi idareye kadar yapılması iktiza 
eden operasyon ihmal edilmiş ve bunların bü
yük bir kısmı yurt dışına çıkmak suretiyle, ge
rek kalanları ile birlikte yurt dışındakiler, ze
hirli ve yıkıcı faaliyetlerine devam imkânı bul
muşlardır. 

Bunlardan her biri hakkında mesul makam
larca tanzim edilmiş dosyalar ve takibat mev-

cudolduğu halde, bunların zamanında tutulma
mış olması çok dikkat çekicidir. 

Saym senatörler, sayın milletvekilleri; 

Bugün sıkıyönetimin ilânından önceki dev
rede raslanan sokağa taşmış anarşi olayları ön
lenmiş görünmektedir. Ancak sıkıyönetim ma
kamlarının ü.şrtün ve vatanperver gayretleriyle 
elde edilen bu sonucun yeterli olduğunu söyle
mek mümkün değildir. Aksine günümüzde ted
hiş, cebir ve anarşinin her şeklini deneyen ihti
lâlci grublarm cüretkâr faaliyetleri durdurula-
mamıştır. Bugün Türkiye'de köylerden Devle
tin çeşitli kademelerine, üniversitelerden evlere 
kadar hemen her yerde yıkıcı sol, değişik kılık
lar altında tahrik edici ve parçalayıcı gayretle
rine devam etmektedir. Açığa çıkarılan veya 
aleniyete dökülemiyen soygunlardan, haraç al
malardan, çeşitli şantaj ve sabotajlara kadar 
eylemlere girişen ve askerî cezaevinden dahi 
adamlarını kaçırabileceklerini ilân eden perva
sızlıkları uygulamaları dehşetle müşahede edil
mektedir. Bu gizli teşkilât şerefli ordumuzun 
ve asayiş kuvvetlerimizin haysiyetlerini rencide 
etmek için iğrenç hareketlerini yurt içinde ve 
yurt dışında sürdürmektedirler. «Ordudaki fa
şist subayları temizleyeceğiz, çıkan kanlardan 
kızıl bayrağımız doğacaktır,» 'süslerinin bazı 
Türk üniversitelerinde ve müesseselerinde per
vasızca söylendiğini esefle beyan etmek isteriz, 

Hâlâ bazı üniversite ve yüksek okullarımız
da Marks'ı ve Mao'yu yaşamak ve yaşatmak 
için Moskova'da, Prag'da, Berlin'de, Stocholm'-
da, Paris'te, Sofya'da, Ottowa'da ve Pekin'de 
Türkçe olarak basılıp dağıtılan kitap, broşür, 
beyanname ve klişilerin sayılarının hayli kaba
rık olduğu yetkili makamlarca açıklanmıştır; 
biraz evvel Sayın İçişleri Bakanı tarafından da, 
pek fazla teferruata girilmekle beraber beyan 
edilmiştir. 

Bütün bunların, sıkıyönetimin uygulama ve 
tedbirleriyle sinmiş görünen ihtilâlci mihrakla
rın daha da tecrübe kazanarak tedhiş ve anarşi 
hareketlerini değikik tarz ve şiddette başlatabi
leceklerinin işareti olduğunu unutmamak lâ
zımdır. Mevcut olayların değerlendirilmesi bu 
endişeyi daima canlı tutar. 

Bugün milletlerarası komünizmin gündemin
de birinci sırayı Türkiye'deki idamların önlen-
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mesi- konusunun teşkil ettiği de yetkili makam
larca 'beyan edilmektedir. Nitekim İsveç'ten 
Amerika'ya, Fransa'dan Filistin'e kadar Tür
kiye aleyhine yürütülen kampanyanın sloganları 
bu konuyla ilgilidir. 

Oyun bu derecede meydanda olduğu halde 
iktidar ortağı bir siyasi partinin, bir süreden 
beri aynı kampanyaya katılmış olmasına esef 
etmemek mümkün değildir. 

Ne olmuştur? 

Devleti yıkmak, ülke ve millet bütünlüğü
müzü tâhribetmek için milletlerarası mihrakla
rın plânladığı silâhlı bir kıyam hareketi başla
tılmıştır. Temelinde kızıl emperyalizmin Türki
ye üzerindeki tarihî emelleri vatan bu kıyam 
hareketi çerçevesinde birçok üniversiteli genci
mizin ve zabıta mensuplarımızın canlarına kı
yılmıştır. Banka soyulmuş, yol kesilmiş, adam 
kaçırılmış, sabotajlar yapılmıştır. Bu anarşi 
yolu ile Devlet ve insanlığa karşı teşkilâtlı ola
rak işlenmiş suçta makinalı tüfek taşıyandan 
haberleşme hizmeti görenlere, yataklık edenden 
bomba koyanlara kadar her çete mensubu Ceza 
Hukukumuza göre ölüm cezasını fazlasiyle hak 
edecek bir cürüm failleri olmuşlardır. Bnnla-
İdam bir kusmı hakkında verülen ve askerî yar
gımın bütün dereeatımdam geçen ölüm oeızaüa-
nının yerine getirilebilmesi içim dosyalar Yüce 
Meclislere imJtilkal etımiştir. 

Anayasamızın 64 ncü maddesine göre şe
refli yangı organımın müstakilem ve Türk Mil
leti aJdıma verdiği cezalar üzerinde Yüksek Mec
lislerim tartışınla yapması imkânı mieıvcut de
ğildir. Yüksek Mecîüsler meseleye sadece ce
zalarım yerime geltirilip şgieibirilemiyeceğime ka
rar vermek açışımdan balkafbilmıelk yetkisini haiz 
foutamaktoaJdırlajr. Hal böyle ikem, bir sivasî 
parti meseleyi başlamıgıçta yargı orgamlariyle 
p>oleaniğe girerek, bilâhara dalha kesinleşmemiş 
kararı münakaşa komuısu yaparak yukarda sö-
aünü ettiğimiz çevrelerim âdeta Meclis çatısı 
altımda destekçisi durumuna düşmüşlerdir. 

Daha ıbumdam bir ay ömce birbirleri hakflam-
Ida «Oulmhuriyeti (tehlikeye düşürecek eylemle
rim faili olmıalk ve anarşi tahrikçiliği yapmak» 
isuıçlaanıalanmı ileri sürenler, bu konuda sağdu
yu sahiplerini hayrette bırakan bir işbirliğine 
girişmişlerdir. 

Bunlarım, 1961 yılımda ölüm cezalarını mu
hafaza elden Anayasayı «ıbim yıllık Devlet istik
rarımı sağlayacak» bir nuetim olarak ilan ettik
leri de bilinmektedir. Yiıne bunların 65 yaşımı 
geçmiş bir eski Cuımhurbaşkamıını idam edebil
mek için makable şâmil kamıunilar çıkardıkları 
ve bunlara fetva verdikleri umuıtıılmaınakteidır. 
(D. P. sıralarımldam «Bravo» sesleri) 

Bu duruım som kaJmpıamyamın mücerret ölüm 
cezalanma karşı değil, Devlet yıkıcılarıma şefaat 
amacıyle başlatıldığınım açık delilimi teşkil et
mektedir. 

Bizim yönJümiüzdeoı mesele üç kişinin idam 
edilip edilmemesi meselesi değildir. Bugüne 
kadar Devlete karşı çıkmış ve otuza yakım va-
tandaşımuızım hayatıma mıal olan eylemleri sah
neye koymuş, kökü dıışarda bir cinayet şebeke
sinin karşısında Devletin kendisini müdaflaJa 
edip ©demiyeceği mieselesidir. (D. P. şuralarım
dan «Bravo» Besleri, alkışlar) Eğer Devlet, ku
ruluşumun. ve mleıvculdiyeltimiöı ilk hikmeti olan 
oan ve mıal güvenliği ile egemıenlüğime kaste
den beynelmilel çetelerim mensupları hakkımda 
kanumlannım ioabettirdiği cezayı uygulaya-
maasa Devlet olma vasfımı kayfbedler. 

DemiofcraJsdlyi yok etrnıek isltişyemler ylok edil
medikçe deımokraisdınin selâmıetlle yaşaması te-
mimıalt altına ahmamaz. 

Devleti yok eltlmek istijyemler yok ©dülmle-
dikçe Devlet ayakta kalamaz. (D. P. sıralarım
dan «Bravo» sesleri) 

Anarşi hareketleri içimde her halta birkaç 
gencin canına kıyıhrksm bu hareketleri teşıvik 
edenler, tahrik edenler em azımdan seyirci ka
lanlar mierham'eit duygusuna yemi mi kavuş
muş oluyorlar? 

Aslımda bugüm merhamet kampanyası açmış 
görünenler, ileride girişecekleri tahriklere yemi 
kurbanlar aramaktaldırlar. iSiiyalsî hesapları 
uğruma genlçlerlimizim bir kısmını katil, bir kus-
mımı mlalkttül durumuma düşüremler bugünkü 
mamevralariyle Türk gençlerim© yemi tuzaklar 
haızırlaımalkltıaldırlar. 

BAŞKAN — Sayım Sükam, daha kaç daki
ka sürecek efendim? Yaızlh yapıyorsunuz ko
nuşmanızı? 

D. P. aRUBU ADINA FARUK SÜKAN 
(Devamla) — Altı sayfam var, bitinceye kadar. 
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BAŞKAN — Evet efendim, Sayın Sükan 
kaııuşmfusmı yazılı yapmaktadır ve 20 dakika
lık süresi dolmuştur. Konuşması "bitinceye ka
dar devamı hususunu loylaonaıza aırz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efenjdıiım. 

D. P. GRUBU ADINA FARUK SÜKAN 
(Devamla) — Bugün kesinleşen cezaları Dev
let tatbik ettiğinde üç beş hayata son verilmiş 
olacaktır. Ancak bu cezaların uygulanmasında 
zaaf gösterilmesi hali Devleti gelecekte yeni 
telhlikelerle karşı karşıya bırakabilecektir. En 
azından aynı emişten birçok suçlunun ilerde ha
yatına son verilmesi zaruretini doğuracaktır. 
Bu durumun sosyal bünyede açacağı yara ve ıs
tıraplar, bulgun küçük hesaplar tutanların ka
zancını kat kat aşacaktır. 

Esasen verilen cezalar Devletimize ihanetin 
bir karşılığıdır. îhanete kararlı olanlara karşı 
müsamaha göstermek, ihanet zeminine yeni ba
samaklar ekliyerek büyük tehlikelere imkân ha
zırlar. Hadiselerin böyle bir safhaya intikal et
mesini ve cemiyetimizin bu ölçüde huzursuzluk
lara düşürülmesine hiçjbir vatanseverin gönlü 
razı olmamıştır. Temenni ederiz ki, olup biten
lerden herkes hissesine düşen dersi alıp intibaha 
gelmiş olsun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; 

(Milletlerin buhranlı dönemlerinde şartların 
gerektirdiği basiret ve sağduyuyu gösteremi-
yenlerin çıkması mümkündür. An'cak buhranlı 
dönemlerde kararsız, hesapsız ve inançsız hükü
metlerin işbaşında bulunması milletler İçin bü
yük talihsizliktir. 

Türkiye'nin böyle bir talihsizlik içinde oldu
ğu son olaylarla bir kere daha anlaşılmıştır. 
Başından beri kuruluş gayesine ters düşen hü
kümet, en açık vaziyet alacağı bir devrede ira
desizliğin ve kararsızlığın örneklerini vermek
tedir. 

Bağımsız yargı organlarının ve yüksek Mec
lislerin kararları hukuk dışı yollarla savsak
lanmaktadır. Meclis kararlarının yetkisiz mer
cilerce tetkike tabi tutulması gibi emsali görül
memiş bir tatbikata başvurulmuştur. Anayasa 
dışı fetva yolları aranmıştır. 

Denilebilir ki; «fbirkaç günlük gecikmenin 
neye zararı olacaktır.» Bu türlü bir müdafaa-
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nın, kamu oyunda meydana gelen endişe ve 
kaygılar karşisında yeri olamaz. Hükümetin 
dar bir siyasi kliğin iradesini Meclis iradesin
den önde tutması ve yetkili mercilerin iradesine 
tesir icra etmesi hukuk devletinin işleyişini mü
nakaşa konusu yapmaktadır. Bu durumun, ha
len dâvalara bakmakta olan adlî mercilerle, 
adalete yardımcı olan idari mekanizma üzerin
de menfî tesirler uyandırmayacağını iddia ede
bilecek bir fert var mıdır? Devleti ayakta tutan 
adalete duyulan inançtır. Adaletin maksatlı ola
rak en küçük bir ihmale uğradığı yolunda va
tandaş vicdanında meydana gelecek tereddüt, 
Devlete inancı ve güveni yıkar. Devlet düşman
larına da aynı ölçüde cüret ve yeni kanunsuz 
hareketlere girişme arzusu verir. 

«Ucunda ölüm yok ya, eylemlere devam! Na
sıl olsa kaçmanın da, affın da bir yolu bulu
nur.» sözü yaygın ve tesirli hale gelebilir. îşte 
bu anarşiye cüret verecek, mütereddit taraftar
larını şevke getirecek ortamı hazırlıyacaktır. 
Bu neticeyi hazırlayan Hükümete sormak isti
yoruz : Dar bir kliğin siyasi kaygılarının, millî 
iradenin ve millî vicdanın karşısına çıkarılma
sının yarattığı, telâfisi mümkün olmıyan tedir
ginliğin hesabını kim verecektir? (D. P. sırala
rından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Bizim için Saym Erim'in son davranışları 
sürpriz olmamıştır. Sayın Erim işbaşına geldi
ği günden bu yana, sözleriyle fiili ve icraatı 
arasında bir paralelliği gerçekleştirememiştir. 
Beyanlarında «balyozla ezmek, kökünü kazı
mak» gibi iddialı lâfları tercih etmiş; icraatın
da İse, aşırı solun zaman içinde kendi lehine 
değerlendireceği bir yolu tutmuştur. Devlet 
adamına yakışan; hukuk içinde yeni olmayan 
büyük ve iddialı beyanlarda bulunmak değil, 
kanunların emrettiği mütevazi hizmetleri yeri
ne getirmektir. Bir taraftan «millete kasteden 
komplolardan» bahsetmenin öte yandan bu 
komplonun elebaşılarını «müstesna hizmetleri 
'olanlar» şeklinde vasıflandırmanın ciddiyetle 
(bağdaştırılması mümkün müdür? (D. P. sırala
rından alkışlar.) 

Erim hükümetleri, siyasi ve s'oisyal huzuru 
yerleştirmek gibi iddialı hedefler bir yana, Dev
letin günlük ve normal asayiş hizmetlerini dahi 
sıhhatle yürütecek bir icraatı gerçekleştireme
miştir. Bugün sıkıyönetim dolayısiyle zararlı 
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sonuçları görülmiyen bu icraatın, ilerde telâfisi 
Igayrlkalbil neticeler doğurmasından endişe et
mekteyiz. 

IHükümet, önümüzde görülen. tehlike teza
hürlerine ve bu husustaki kendi beyanlarına 
rağmen, tatminkâr huzur ve güvenlik tedbirleri 
getirememiştir. Bir seneden beri olağanüstü ida
re şartlarından normal idareye dönüş vasatını 
sağlıyamamıştır. Kamu düzenini ve asayişi ko
rumakla görevli emniyet ve istihbarat teşkilât
ları günün ihtiyaç ve şartlarına uygun şekilde 
düzemlemememiş ve takviye edilememiştir. Bi
rinci Erim Hükümeti zamanında emniyet teşki
lâtında girişilen haksız ve zamansız tasarruf
larla, polisimizin itibar ve morali sarsılmış ve 
en nazik devrede hizmetlerin aksamasına âmil 
olunmuştur. Hadiselerin mihrakı olan büyük şe
hirlerdeki toplum polisi sayısı kasten azaltılmış, 
siyasi polisimizin değerli ve tecrübeli elemanla
rı faydalı olamıyacakları yerlere kasten nakle
dilmişlerdir. Meselâ bugün İstanbul'daki top
lum polisi sayısı 2 500 civarına, Ankara'daki 
toplum polisi sayısı ise 1 500 civarına düşürül
müştür. Bu kuvvetlerle milyonluk şehirlerimiz
de ne manii zabıta hizmetleri görülebilir ne de 
vukulbulan hadiselere hâkim olunabilir. 

iSayın Bakamdan, toplufm polisi teşkilâtı 
üzerimde durmasımı, bilhassa kaldıkları yerlerle 
morallerimi bizzat tetkik etımelsiııi, Devletim 
ıselâmlettii baJloımımdam rica edijybrum. 

Bu vesileyle 1968 olajylıarımdam sorara Al-
mamya1da, Franisa'da ve italya'da güvenlik 
kuşetlerinin çok geniş ölçüde takviye edildi
ğimi hatırlatmak isteriz. Bu iftiharla Türk za-
ıbita ve istihbarat teşkilâtlarının çok yönlü ola
rak takvimle ve ıslah ddilmleısi zarurette önlem
le dikkatleri çekiyoruz. 

Devlet güvenliğimi ve kanuu düızemimi sağ
lamak ve korumakla görevli kuruluşlar ara
sımda sağlam bir işbirliğine dayamam ahenkli 
bir çalışma düzeninim kurulamadığı olaylarla 
sabittir. Bu sistem tam mâmasiyle kurulup iş-
letilebilseydi bulgüme kadar idarî, hukuî güvenl
i k vte asayiş tedbirleri tatminkâr bir şekilde 
hazırlanıp geltirümliş oluridu. 

Unutulmamalıdır ki, Türkdye'îmiizde ihıfeiiliâl-
ci ve yılkıcı komünist gruplar ne ilk faaüjyetle-
rini yafpmlaJktaıdırtlar, nıe de founldam sonra mu
zır çalışmalarıma som vereceklerdir. Buiğüme 

kadar yurdumuzda 28 aidet aoısyalist parti ve 
cemiyet kumlımuşit/ur. Bumlar kamum dışı pek 
çok hâdiselerim tertiıpçisi olarak görülmüşler
dir. 1920 dem zamanlımıza kaidar 25 defa top
lu komlümülst tevkifatı yapılmıştır. 

Türkiye 'mim jeopolitik mevkii bu ısrarlı 
gayretlerim selbefbind ve bu haimiame emellerim 
kaymağını izaha yeterlidir sanınız. Bu durumı, 
Türk güvenlik kuiwetlerinıim me ölçüde ve han
gi istikamette takviyesi gerektiğimi de ortaya 
koymaktadır. 

Sayım senatörler, sayım miletvekilleri; 
Türkiye hür ve ıdemiokratik camiamın Orta -

Doğu'daki bir kalesi ve yangım duvarı olarak 
kalbull edilmektedir. Türk Devletinim ve hür
riyet rejimimi yıkamaya yömelem dış komplola
rım dağıtılması huisuisunida melanet mihrakları
nım bulumıduğu dost devletler nıezdimde, ciiddî 
teşebbüslerde bulunmak zaruretime bilhassa 
işaret etmek isteriiz. 

Devletimize kastedenlerim barımma ve faa-
liyelt gösterime imkânları buldukları ülkeler nez-
ıdinlde, Hükümetin çok ciddî, aktif ve müeSlsir 
(tieşiefblbüslerimi görmlek ihtiyacındayız. Bu te
şebbüsler yürütülebilirse komplonun önlenilmesi 
hususunda etkili sonuçlar alınabileceğinle imamı-
yiortüz. Dışarıda faaliyet gösteren yıkıcı şebe
ke elemanlarınım tespit, teşhis ve zararsız hale 
getirilmesinde dış güvenlik servisleriyle yeter
li işbirliği yapıldığıma dair tatminkâr ımıalûma-
ta sahip değiliz. Devam edem olaylar, ifade et
tiğimiz hulsuistaki enldişelerimlizi doğrulamakta
dır. Ve hattâ Hükümet muzır kökü dışarıda 
aramak bir yama, içerideki gövdeye güç verecek 
davranışlar içimdedir. 

Buna ait misaller, zamanımızda icraat olanak 
ortaya komulmuştur. 1967 israil - Arap çatış
ması neitioeisinde Türkiye^de faaliyet göstermek 
isltiyem ve ıkamumlarımiizoa yasaklamam bâzı ha
reketlerim elebaşıları, dış miefmleketlerim teş
vikiyle kemdi memleketleri aleyhime faaliyet 
göstermeleri takip ve tespit edildikten sonra, 
24 saat zarfımda hudut dışı erimişlerdir. 

Gizili bir celse yapılırsa, buma ait metotla
rı ve yolları da tecrübelerimize istimalden,, Dev
letim selâmeti içim arz etmeye amade bulundu
ğumuzu da beyan, etmek istiyorum. (D. P. sı
ralarımdan «bravo» seisleri) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisimin sayın üye
leri; 

Buraya kadar arz ve ifaJde ettiğimiz huısus-
lar Grufouimuızum «fbu Hükümıeltle komünizm mü
cadelesi yapılamıyacağı» yolumidalki teşhiisimi 
Ibiir kere daha doğrulamaktadır. Bugün Türk 
Millletli âdil ve müessir bir icramam ve faziletıli 
Devlet idaresinin hasreti içerisindedir. Koımü-
mliızm taihrilkçıleri her şeye rağmen geniş halk 
kütleleri arasımda tesir icra eldeımiyorBa but, i§-
Ibaşınldaki Hülkümıeltim muvaffalkıyeltâmdem çok, 
faalkıımffizın g'eleneklleışmik Devlet aaygıısımdan ile
ri gelmektedir. Bu selbeple Türk halkımın Dev
letimle karşı isyan eltımliyeoeığtiini bilen aşırı sol
cu mihraklar, bültün çalba ve gayretlerini kem
di lehlerine yapılacak bir askerî müdahaleye 
(teksif etmiş 'bulunmakladırlar. Türk Milletimi 
Ibölımek ilstifyemiler, Türk Ordusunu bölmek he
defimi önplânıda tutmaktadırlar. Tehlikenin bu 
kadar ağır olduğu bir dö ı̂emieçte, komünizmle 
an'ücadele, inançlı, kararlı ve meseleye vâikıf 
(kadrolarla yapılabilir. Bu dömietmıeç noktasında 
Türk Milleti çocuklarımla teslim eldeceği yanımni 
Tülrfkiyelsinin rejimi koınuısunlda vakur bir ka
rarlılık içimdedir. Vle mlemfi azınlığım telkin
lerimi kesinlikle reddetmektedir. Kızılı petmibe 
glösitermeye yeltenenlere, kararsızlığı, fMr 
dönekliğini politik elâstikifyelt gjilbi takdim eit-
meye çalışanlara Türk Milleti ittilbar effemeanek-
ıtedir. (D. P. sıralarımdan' «bravo» sesleri) 

Unutaılayalıım ve gaflete düşaniyelim ki; kı
zıl emıperyalzim, kuzılı pembe göstermek iısti-
yemter© de, onların şefaaltçüarifnıa da aciftnaımiış-
Har; lacıimlayacaktır. Yakın tarih bunu jjbret ve 
dehşet verici miısallerdiyle doludur. 

Meselelerin kesin çözüm yolu, millettin sesi
ne kulak vermekle bulumıacalkltır. Millî imıamç-
larldan kopuk tasavvurlar er - geç miahkûm 
olacaktır. 

ıSorulmlulaon karar ve davranışlarımda mak
satlı çevrelerin telkinleri yerine millet iradesi
ni ve hukuku rehber ddimımieleri zarureti bugün 
de .ağırlığımı rnıulhafaza eden bir kaildedir. 

Demokraiiitk Parti Grulbu, maruzatılmıızla or
saya çıkan tablonun icabet'tirdiği zarureltler 
öefodbiyle ıSiküyöneltiimin uzatılması lehinde oy 
kullanacaktır. 

Yüce Heyetimlizi Demokratik PaıM Grulbu 
adına en iyi temennilerimle ve saygılarımılia se* 
lamlarım. (D. P. sıralarımdan «bravo» sesleri, 
sıürekl alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın ismet inönü, buyurunuz efen
dim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

0. H. P. GRUBU ADINA İSMET İNÖNÜ 
(Malatya Milleitvcküii) — Türkiye Büyük Mil
let Meclbinin »ayım üyeleri; 

Sıkıyönetimin uzatılması konusunda Hükü
metten gelsin teklif üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisinin görüşlerini açıklamak istiyorum. 

1 Mart 1972 de Cumhuriyet Halk Partisi 
Senato ve Millet Meclisi Grup yön&J&n kurulla-
riyle, Merkez Yönetim Kurulunun benim baş
kanlığımda toplanarak yayınladıkları bir bildi
riyle sıkıyönetim savcılarının Cumhuriyet Halk 
Parfeine yönelttikleri ağır ithamlardan şikâ
yet etmiş, (A. P. sıralarından «doğru» »esleri) 

Ne oluyor, işitilmiyor mu sözüm? (C. H. P. 
sıralarından «istiyoruz» sesleri, A. P. sıraların
dan gülüşmeler) 

... Şikâyet etmiş ve Hükümetin sorumlulu
ğunun gereğini yapmasını ve sonucunun açık
lanmasını Anayasa müessesesi olan bir siyasi 
partinin genel başkanı ve yetkili kurulları ola
rak Hükümetten istemiştik. 

Sayın Başbakandan 14 Mart 1972 tarihiyle 
aMığıım bir yazııda şu tarzda cevap verilmek
tedir : 

«C. H. P. yöneitim kurullarının 1 Mart 1972 
günü yayınlanan ortak bildirisi üzerinde gere
ken önemle durulmuş ve konu Adalet ve Millî 
Savunma bakanlıklarına incelettirilmiştir. Bu 
incelemelerde varılan sonuçlar : 

1. Savcıların görev sınırlarını aşmadıkları; 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

2. İddianamelerdeki (açıklamaların siyasi 
bir telkin veya tercih sonucu kamuoyunu C.H.P 
aleyhine oluşturmak amacı ile) yapılmadığı şek
linde tespit edilmiş ve bundan dolayı savcılar 
hakkında bir işlem yapılmasına lüzum olmadı
ğı Millî Savunana Bakanlığınca bildirilmiştir.» 

Kötüleyici bir amaç güdülmediği teyidedil-
diğine göre meselenin, kapanmış sayılmasını 
takdirlerine saygı ile sunarım. 
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Anlaşılıyor ki, Saym Barbakan tahkikat 
yaptırmış, savcıların görev sınırlarını aşmadık
ları ve açıklamaların kamuoyunu C. H. P. aley
hine oluşturmak amaciyle yapılmadığı tespit 
edilmiş, bu sebeple ve bundan dolayı savcılar 
hakkında bir işlem yapılmaya lüzum olmadığı 
Millî Savunma Bakanlığı tarafından bildirilmiş
tir. 

Bize bir tecavüz olup olmadığını kabul ede
bilmesi için ilk önce savcıların ithamlarından 
bâzı örnekler vermek isterim. 

TÖS dâvasında Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askerî Savcılığının sayı : 971/32, Esas: 
971/133, Karar: 971/106 numaralı iddianame
nin önsözünde (Sayfa : 18 - 19) şöyle denil
mektedir : 

«Attatüıık'ün ölümünü takiben ikMdar, o 
günkü tek siyasi kuruluş olan C. H. P. ve onun 
kadrosunun eline geçmişitir. Atatürk'ün sıkı ta
kip ve kontrolü, kadife eldiven içerisindeki çe
lik yumruğun başından kalktığını ^örsn bu 
gruplar, hemen gevşiyerek, bir faaliyet devre
sinden atalet devresine girmişlerdir. Bunun so
nucu olarak iktisadi durgunluk başlamış, şahsi 
çıkar ve menfaatler almış yürümüş, bol miktar
da arsa spekülâsyonu yapılmıştır. Bugün top
rak reformundan bahsedenler, o gün bu toprak
ların kendilerinin olması için yapılması gereken 
ne varsa, onu yapmışlardır. Bundan dolayı Ata
türk zamanında başlıyan kalkınma faaliyetle
rinde düşme olmuştur. Kıısaca, bu dönem, Türk 
Milleti için iktisadi bir çöküntü ve buhran kay
nağı haline gelmiştir. Bu durumun ssbsplsrini 
İkinci Cihan Harbine, dolayıısiyb harıb masraf
larına bağbyanlar çıkacaktır. Fakat bunlar, 
ikinci derecede seibeplerdir. Çünkü haıfci yapan 
ve harbin alevleri arasında yanan İtalya, Fran
sa ve Hitler Almanyasmda dahi bu durgunluk 
görülmemiştir. Ayrıca, harbten viran halinde 
çılkan bu milletler, bugün için birinci sınıf dev
let haline gelmiştir. Bizde ise bu dönemde, 
(Yüksel Türk! Senin için yükselmenin hududu 
yoktur. Ben bu milleti her şeye alıştırdım; fa
kat uşaklığa alıştıramadım,) sözlerini söyllyen 
büyük kurt arıcının bu sözlerinin ruh ve mâna
sına sadık kalınmamış, millî ruh ve millî yapı 
bir grupun şahsında topyekûn mahkûm edilmiş
tir.» 

Bu sözlerin, görülmekte olan bugünkü dâ
valarla münasebeti var mı? Yoksa., bu sözlerin 

Atatürk'ün ölümünden sonra gelen C. H. P. 
Grupunu, toptan, siyasi, iktisadi ve ahlâkî yön
den mahkûm etmek kastiyle söylendiği aşikâr 
değil midir? (O. H. P. sıralarından «-bravo» 
sesleri) 

Atatürk 1938 sonbaharında ayrıldı. Ayrıldı
ğı zaman yeni bir dünya savaşının tehlikeleri 
ufukta görünüyordu. Türk Devletinin mevcudi
yeti hayatî bdr tehlike karşısındaydı. Bütün gay
retler biraraya getirildi; Türk Devletinin bu 
yeni Dünya savaşında ne durumda bulunması 
gerektiğini tâyin etmeye hasredilmişti. Böyle 
çalışılıyordu. Büyük bir savaş tehlikesi ve ona 
göre tabiatiyle hazırlanmamış olan ve yeni sa
vaşta hiçbir özel ihtirası olmayan bir memleke
ti nasıl kurtarmak mümkün olacağı aranıyordu. 
Gerçekten İkinci Dünya Savaşı 1939 yazında 
patladı ve ilk anıdan itibaren bütün ihtimalle-
riyle Türkiye'yi içine aldı ve savaş, 1945 e ka
dar sürdü. Avrupa'nın yanışı, (Kurtarılmış 
Devleit) adiyle, istiklâlinden mahrum kaldı. Ja
ponya ve İtalya dâhil, Dünyanın birinci derece
de devletleri yere serildi. Almanya'da mareşal
ler, kapı önünden geçen kömür kamyonlarının 
düşürdükleri parçaları topluyorlardı. 

Türk Devleti, harpten sonra yalnız başına 
yeni bir savaş tehlikesi karşısında kaldı. 1943 
lere kadar bu heyecan sürdü. Bundan da selâ
metle çıkıldı, insaf ile düşünülsün, Türkiye'nin 
ikinci Dünya Savaşında davranışını, bir çökün
tü devri olarak Ordu Savcıları ağzından söyle
mek, kasıtlı kötü bir niyetin haksız bdr ihtirası 
değil de nedir? (O. H. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) Hükümetin, kasıtlı bir kötüle
me tespit edilememiştir, demesi, gerçekten hay
ret edilecek bir görmetmezliktir. 

Sevgili arkadaşlar, 
Size bir örnek verdim. Daha birçok örnek 

sayabilirim. Amacım, bir haksızlığı tamir etmek 
için çare ararken, bu haksızlığı şifa bulmaz bir 
yara haline getirmek değildir. Savcıların yazı
ları o kadar çok vesikalarla, o kadar dağınıktır 
ki, dikkatle araştınlmazsa gerçekten önemli bir 
şey yok sanılabüinir. 

Bunun gibi bir iftira da 27 Mayıs 1960 
ihtilâli sebebiyle O.. H. P. ye yöneltilmiştir. 27 
Mayıs ihtilâli için şu söyleniyordu. (Sayfa : 20): 

«27 Mayıs 1960 ihtilâlinden kısa bir müddet 
sonra 27 Mayısçılar birtakım radikal tedbirler 
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getirmeye teşdbbüs ettiklerinde, o günün politi- I 
kaçılan, (Askerler politika bilmezler, iktidarı 
derhal siyasi partilere devretmelidirler) fetva
sını vererek, 27 Mayısçıların bir kısmını kendi 
saflarına alarak, bir kısmını da otoriter rejim 
taraftarı olduğunu sıöyliyerek, yurt dışına gön
dermeyi başarmışlardır. Böylece 27 Mayısçıların 
zamanı idaresinden hiçbir şey anlaşılmadan, 
icra gücü siyasî partilerin koalisyon iktidarla
rına terkedilmiştir. Koalisyon Hükümetleri dev
rinde ise cehri tasarrufa ehemmiyet verilmemiş, 
bilâkis israf almış yürümüştür. Bunun sonucu 
olarak plânlama hataları yapılmış, piyasada is
tikrarsızlık doğmuş, para değerini biraz daha 
kaybetmiş, ideolojik cereyanlar alabildiğine hız
lanmış, kalkınma yönünden istenilen sonuçlar 
elde edilememiştir.» 

Koalisyon hükümetleri, C. H. P. tecrübeleri
dir. 27 Mayıs ihtilâlinden yalnız C. H. P. yi kötü
lemek için istifade edilmektedir. Millî Birlikçile
rin bir kısmını alarak, diğer kısmını dışarıya 
göndermekte C. H. P. nin bir ilişkisi gösterili
yor. Beyan, kalba bir yalan ve iftiradır. 27 Ma-
yıscılar ilk günü, yakın bir zamanda seçime gi
derek, iktidarda kalmıyacaklarını ilân etmişler 
ve devamlı olarak bunu tekrar etmişlerdir. Biz 
ancak 27 Mayısçıların, ilk günü, Türk Milletl
ine ilân ettikleri, biran önce seçime gitmeyi 
ümitle karşıladık. Bütün münasebetlerimizde, 
biriibirleriyle iyi geçinmelerini, kan dökülme
den ihtilâlin bitımesini ve sözlerinde durup seçi
me gitmelerini tavsiye ettik. Ve özellikle birbir
leriyle iyi geçinmede ısrar ettik. Hadiseleri bi
zim aleyhimize tamamiyle ters yüzünden değer
lendirmek, aşikâr bir kasıt değil midir? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın inönü'nün de 
yazılı konuşma süresi bitmiştir. Konuşmanın so
nuna kadar devamı hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. KaJbul edenler... KaJbul etımiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUBU ADINA İSMET İNÖNÜ 

(Devamla) — Savcılar, 27 Mayısçıların biran 
önce seçime gitmelerini istedik diye bizi itham 
ediyorlar. 

Birinci yanlış, 27 Mayıscılar ilk günü kendi
leri biran önce seçime gideceklerini kamuoyuna 
ilân etmişlerdir. Fikir esais itibariyle Millî Bir
likçilerindir ve ilk günden açıklanan bir iştir. 
Biz hep bunu takilbettik. | 
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Kaldı ki, Savcıların dediği gibi, Millî Birlik
çiler ilân etmeseydi de ilk gününden beri biz 
telkin etseydik bunun neresi tenMd olunabilir
di? İkinci yanlış budur. 

Kaba yalan mahiyetinde olan başlıca iki ör
nekten söz ediyorum. 

Demek ki Sayın Başbakana, meseleyi ince
leyenler, gerçekleri tespit ederken, Savcıların 
vazifeleri dışına çıkmadıklarını söyleyenler ve 
O.H.P. aleyhine kamuoyunda isnatlarda bu
lunulmamış olduğunu söyleyenler, doğru söy
lememişlerdir. Böyle birçok örnekleri savcıla
rın sözlerinden kelime kelime nakletmek 
mümkündür. 

Başbakan meseleyi kapatmak istiyor. Mese
leyi çekip uzatmakta fayda görmüyor, yalnız 
ne kadar büyük bir haksızlığa uğradığımızın 
Meclis kürsüsünden ve kamuoyunda iyice bel
li olmasını, tarih gerçeği olarak vazife sayıyo
ruz. 

Bu faslı bitirmeden önce, Hükümet bunları 
bilseydi birşey yapamazdı zannedenleri uyar
mak için haber vereyim ki, Sıkıyönetim Kanu
nunun 6 ncı maddesi şöyle der : Sıkıyönetim 
Komutanı bu kanunla kendisine verilen görev 
ve yetkilerden dolayı Başbakana karşı sorum
ludur. 

14 ncü maddenin bir fıkrasında : Sıkıyöne
tim emrindeki asker kişilerin askerî yargıya 
tabi suçlarına da Sıkıyönetim Askerî mahke
melerinde bakılır, hükmü vardır. Bndan başka, 
357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî. Savcılar 
Kanununun 23 ncü maddesinde, «Askerî hâ
kimler ve askerî savcılar ile yardımcılarının 
görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında 
işledikleri suçlar veya sıfat ve görevlerinin ge
reklerine uymıyan hal ve eylemleri cereyan 
eden işlemlerden öğrenilirse, soruşturma izni 
verilmesine lüzum olup olmadığının tespiti için 
Millî Savunma Bakanlığı tarafından ilgili şa
hıstan kıdemli bir askerî adalet müfettişi gö
revlendirilir» denilmektedir. 

Aynı kanunun 24 ncü 25 nci 26 ncı 29 ncu 
maddeleri cezalardan bahseder. 

Muhterem arkadaşlar, 
Savcıların bu hareketi kendi başlarında ka

lamaz. Ordumuz hiç şüphesiz millî müessesele
rimizin en sağlamı ve en güçlüsüdür. Geçirdi-
miz zamanlarda ordumuza da cemiyet hastalık-
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larınm bulaştığı görülmektedir. Bu, iki şekilde 
görülüyor. Birincisi savcılar kanalı ile sağ akım 
hastalığıdır. (C.H.P. sıralarından alkışlar, 
A. P. sıralarından «Ooo» sesleri). Elbet, sav
cıları destekleyenler arasında sağ akıma isti
dat sahibi olanlar bulunacaktır, ikincisi, sol 
akımın orduya bulaşmasıdır. Tutukluların as
kerî cezaevinden kaçırılmaları bu durumu mey
dana çıkarmıştır. Her şeyden önce şunu söy-
liyeyim ki, gerek savcılar, gerek kaçırmalar 
hastalıklarını bilmek ve söylemek, ordumu
zun gücünü azaılltmaz. Çünkü ordumuz sağlam 
bünyesinde her iki hastalığı yenecek kudrette
dir. Buna milletçe emniyetimizin tam olması 
lâzımdır. 

Ordumuzun bu hastalıklardan kurtulup, 
memleketin savunması görevine dönmesi ve iç 
politikada Sıkıyönetim olarak, ihtiyaç zamanı 
etkili bir surette çalışabilmesi için, ona yardım
cı olmamız lâzımdır, orduya yapılacak başlıca 
yardım, onu bugünkü Sıkıyönetim görevinden 
biran önce kurtarmaktır. 

Bir defa kurtulup, kendi görevine süratle 
dönsün, halstahlklardan derhal kurtulma im
kânına kavuşur ve nefes alır. Onun için Sıkı
yönetim biran önce bitsin ve ordu vazifesine 
dönsün. Bu bizce, hayati bir ihtiyaç değerinde 
görünür. Hiçbir mülâhaza bunun aksine bizi 
inamldıraimıaz. 

Şahsan ordudan geldik. Orduyla, kendisinin 
en buhranlı ve tehlikeli devrelerini savaşta ve 
barışta yaşadık. Mesleğin ihtiyacını biliriz. 
Ordu biran önce vazifesine dönmelidir. 

Sayın Başbakan'm Amerika'da yaptığı bir 
açıklamada Sıkıyönetimin bâzı yerlerden kal
dırılmasını düşündüğünü ilân etmesi çok olum
lu bir haber olarak dünyaya olduğu gibi bize 
de yayıldı. Gerçekten Sakarya, Kocaeli, Zon
guldak gibi kolaylıkla kaldırılabilecek vilâyet
lerden kaldırılsa idi, Sıkıyönetim işlerinde bir 
güçlüğe uğramazdı. Ve biz toptan Sıkıyöne
timi oylamak imkânını bulurduk. Sayın Baş
bakanın Amerika seyahati gibi baştan aşağı 
muvaffakiyet ve ümit dolu bir netice gölgelen
memiş olurdu ve biz bugün, Sıkıyönetimin uza
tılmasına oy verilmesine iştirak etmek sureltiy-
le maksadımızı daha iyi anlatmış olacaktık. Ne 
mülâhaza ile olduğunu bilmem, fakat asgari 
bir azaltmayı dahi kabul etmiyen Sıkıyönetim 

taraftarlığı buna imkân bırakmıyor. 
Onun için biz endişelerimizi ve tavsiyeleri

mizi teyidetmekte devam edeceğiz. 
Buna işaret ettiktne sonra, günün diğer 

yönlerdeki siyasi hastalıklarına da temas etmek 
isterim. 

IBiz tek partiden ve birçok siyasî olaylardan • 
geçtikten sonra, gerçek demokratik rejime ka
rar verdik. Demlokrafciik rejimiin kendine gö
re hastalıkları vardır; her rejimin olduğu gibi. 
Aslında demokratik rejime inanmıyan aşırı 
sol alkımlar gÜbi sağ akalmlar da tek parfti idare
sinde,- kadife eldiven içindeki çelik yumruğa 
meftundurlar. Biz tek parti devrinin kudretli 
idaresi zamanında yaşadık, etkisini biliriz. Hat
tâ, tek parti devrinin kudretli dervişlerini biz
zat idare ettiğimiz zamanlar da oldu. Tesirini 
ve zayıf yerlerini yeniden öğrenmeye ihtiya
cımız yoktur. Bünyemize uygun, selâmetimize 
uyan tek rejim demokratik rejimdir. Onu yer
leştirmeye çalışıyoruz. (Alkışlar). 

'Demiokraitük rejimin hasıtalılkları aşırı sağ 
ve aşırı solun bünyece musallat olmasıdır. 

Bu hastalıklar demokratik rejimin kolaylık
larından istifade etmek isterler; iç teşebbüsle
re, hattâ örgütlere dayanırlar; dış tesirlere ve 
tahriklere kapılabilirler. 

Ancak, demokratik rejim açık bir münakaşa 
rejimi olduğu için bu hastalıkların mahiyetini 
meydana çıkarıp kamuoyunu uyarmak kolay
dır. 

Önce, aşırı sağ akımların zararlarından bah
sedeyim. Cumhuriyet, aşırı sağ akımlarını, lâik 
Cumhuriyet ve vicdan hürriyeti esasları ile ön
lemeye çalışmıştır. Vicdan hürriyeti lâik Cum
huriyetle birlikte şunu ifade eder: 

Din ve dünya işleri ayrılmıştır. Vicdan hür
riyeti muhteremdir, lâik Cumhuriyet içinde iş
ler. Bu işleyiş şu şekilde olur. Vatandaş, itika
dında ve amelinde hürdür. Hiçbir tehlikeye mâ
ruz değildir. Lâik Cumhuriyette vatandaş, iti
kadından ve amelinden dolayı cemiyette fertler
den ve müesseselerden maddî - manevî hiçbir 
baskıya mâruz kalmaz. Lâik Cumhuriyet bu
dur. Vicdan hürriyetini bir kısım vatandaşın 
diğer bir kısım vatandaş aleyhine kendi kanaati
ni maddî - manevî bir tesir ile hâkim kılmaya 
çalışmasını kesin olarak ve her tedbir ile yasak
lamıştır. Vicdan hürriyetini vatandaşın veya bir 
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müessesenin diğer bir vatandaş veya müessese 
aleyhine hâkim kılmaya çalışması tam bir mu
galâtadır ve lâik Cumhuriyetin hayat tehlikesi
dir. Bizde yürütülmek istenilen sağ irticaın ayı
rıcı farkı işte bu hastalıktır. 

Cumhuriyet devrinin eski zamandan ve ya
kın zamanda geçirdiği en büyük irtica facia
larını bilirsiniz. Çok münakaşası geçmiştir. 

Sağ akım hep bu istikamette her fırsatı kol
lamak ister ve sağ akım itibar ve himaye gör
dükçe, en fecî şekilde sol akım açık ve gizli, fa
kat canlı olarak kalır. 

Demokratik rejimin öteki hastalığı sol irti
cadır. Bu irtica ciddî bir tehlike halinde tam 
bir anarşist bunalım şeklinde başımıza geldi. 

Silâhlı öğrenci adı ile öğrenci düşmanı bir 
eylem oldu. Memleketin bütün hayatını tehli
keye düşüren anarşik sarkıntılar yayıldı. Dış po
litikayı da bu sol irtica tesiri altına almak is
tedi. Bunlar fevkalâde olaylardı. Son Sıkıyö
netimin sebebi bu olaylar olmuştur. Anarşinin 
getirdiği emniyetsizlik, umulmıyacak kısa bir za
manda büyük ve kaba görüntüleriyle bertaraf 
edildi. Müzmin devri bitmiyor, fakat meyus 
olmamalıdır. Demokratik rejim var oldukça va
tandaş hakları muhterem sayıldıkça, açık ve giz
li türlü kapılardan sızıntılar ve görüntüler ola
caktır. İnsan hayatının hastalıkları gibi cemi
yet hayatının bu hastalıkları da dikkatli idare
ler tarafından her memlekette daima önlenebile
cektir. 

İhtilâl ile aşırı akımlara karşı koymak tedbi
ri, miletler için istisnai ve olağanüstü bir mahi
yettedir ve her ihtilâl teşebbüsü bilmelidir ki, 
tedavi edeceği hastalıklar kadar önemli, kendi 
bünyesinde de hastalıkları beraber getirir. Onun 
için olağanüstü tedbir arzu ederek yapılmaz, 
mahzursuz gelip gitmez. 

Salim bünyeler gittikçe ihtilâle ihtiyaç gör
meden demokratik rejim içinde her hastalığın 
çaresini kolaylıkla bulurlar. 

Bugün içinde bulunduğumuz, vaziyetin bir 
özetini bütün açıklığı ile ve cesaretle huzurunuz
da tekrar ediyorum. 

Cemiyetimiz bu hastalıkların hepsiyle uğra
şacak kudrettedir, uğraşacaktır ve demokratik 
rejim ilerlemektedir. Her şey, siyasî partileri

mizin memlekete iyi örnek olmalariyle doğru 
yolda tekâmülüne devam edebilir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Kontenjan Grupu adına Sayın 
Fahri Korutürk, buyurunuz. 

KONTENJAN GRUBU ADINA FAHRİ KO
RUTÜRK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

26 Nisan 1971 tarihinden beri memlekette yü
rütülmekte olan Sıkıyönetim durumunun 2 ay 
müddetle daha uzatılması hakkında Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantı Başkanlığına sunu
lan son Hükümet tezkeresi üzerinde, Senato 
Kontenjan Grupunun görüşlerini arz etmek üze
re huzurunuzda bulunuyorum. 

Halen yurdun 11 ilinde 11 aydan beri devam 
etmekte olan Sıkıyönetim, hatırlanacağı, üzere, 
12 Mart 1971 tarihinde memlekette vukubulan 
bir askerî müdahale neticesinde yeni bir hüvi
yet içinde kurulmuş olan Sayın Profesör Dr. Ni
hat Erim'in Birinci Hükümetinin, başlangıçta 
hiç düşünmediklerini açıkladıkları halde, iktida
ra geçtikten kısa bir müddet sonra, Devleti ida
re etmekte başka çıkar yol bulamadıklarına fii
len kani olarak Meclise getirdikleri istek üzeri
ne Yüksek Heyetiniz tarafından kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

12 Mart 1971 Askerî müdahalesinin yıldönü
mü münasebetiyle iki hafta kadar evvel memle
ket umumi efkârı, radyolar ve televizyonlarda 
yurdumuzun bir sene önce içinde bulunduğu du
rumu yeniden hatırlamıştır. Başbakan Sayın 
Nihat Erim'in bu konudaki radyo konuşmasın
da, «Cumhuriyet kanunlarına isyan etmiş, iha
nete sürüklenmiş olanların, el'an sapmış olduk
ları Anayasa dışı yollarda Türkiye'yi bölmek, 
parçalamak ve kendi emellerine kurban etmek 
istiyen yabancı menfaatlerin, bilerek veya bilmi-
yerek etkisi altındaki faaliyetlerinde ısrar et
mekte olduklarına» işaret edilmiştir. Başbakan, 
onları Türk adaletine sığınmaya davet etmiştir. 
Muhtelif siyasi parti liderleri, 12 Mart 1971 in 
yıldönümünde, memleketin henüz normal şart
lar dışındaki bir ortam içerisinde yaşamakta ol
duğunu, muhtelif üslûp ve ifade tarzıyle, fakat 
aynı sonuca varan bir muhakeme ile açıklamış 
bulundular. 
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Şu halde bugün, sorumluluk taşıyan bir Hü
kümet Başkanının tasvir ve ifade ettiği şekilde 
ve muhtelif siyasi parti liderlerinin görüşleriyle 
açıklandığı üzere; memleket 12 Mart 1971 tari
hinden, son defa radyolar ve televizyonlarda 
dinlenip görülen durumun havası ve şartları dı
şına çıkmış değildir. 

Bu itibarla biz bugün durumu tahlil eder
ken, evvelemirde 12 Mart 1971 de olduğu gibi; 
12 Mart 1972 tarihinde de, memleketin ve Cum
huriyetin henüz içinden sıyrılıp çıkamadığı mu
azzam bir tehlikenin sebeplerini başka başka 
açılardan görmekle beraber; siyasî parti lider
lerimizin ve siyaset adamlarımızın bu tehlikenin 
vatanımızı tehdidetmekte olduğu teşhisinde bir
leşmiş olduklarını, görmekten büyük bir mem
nunluk duymaktayız. 

Bu tehlikenin mahiyeti nedir; durum kısaca 
nedir? 

Türkiye ve Türk vatandaşı, 50 senelik Cum
huriyet idaresinin kendisine kazandırdığı yaşa
ma anlayışı ve dünya görüşü ile çağ dışı sömürü 
düzeni içindeki hayat şartlarım değiştirmek az
mindedir. Türk vatandaşı bu azim ile muasır me
deniyet seviyesine ulaşmak gayreti içindedir. 
Ancak bu azim ve gayret, memleket içinde ve 
memleket dışında menfaatleri bozulan çevrelerin 
türlü oyunları, mukavemetleri ve yıkıcı tahrik
leriyle Türkiye'yi anarşik bir ortam içine sok
muş bulunmaktadır. Tahmin ediyoruz ki, biraz 
evvel işaret etmiş olduğumuz gibi, bütün siyasî 
partiler ve siyaset adamları, bugün Türkiye 
Cumhuriyetinin içinde bulunduğu durumun ana-
çerçevesini bu şekilde teşvik etmekte birleşmiş 
durumdadırlar. Şu halde, vatandaşı içeriden ve 
dışarıdan tehdideden, onu günün uygar seviye
sine çıkmaktan alıkoyan tehlikeler karşısmda 
birbirimize yaklaşmaya çalışmak, hepimizin en 
başta gelen bir görevi olmak lâzımdır. 

Bulgun vatandaşlar, muhtelif parti liderleri
nin hâdiseleri görüş ve çözüm yolları hakkında 
göstermekte oldukları değişik tutumlardan do
layı şaşkına dönmüş ve birbirlerinden türlü şe
killerde ayrılıp, hemen hemen düşman kamplara 
bölünme yollarına düşmüşlerdir. Sade vatandaş 
hayat pahalılığının ekonomik nedenlerine, ikti
sat ilminin türlü açıklayış tarzlarına akıl er
diremez; o ancak akşam evinde sofrasında bu-

| lacağı yemeğin bedelinin hergün artmasından, 
o yemeği emniyet ve güven içerisinde yemenin 
güveninden başka, işlerin, düzelip düzelmediği-
ni yorumlamak kudretinden mahrumdur. 

Bu böyle olduğu gibi, aynı sade vatandaş, 
bugün bir partinin selâmet yolu diye gösterdiği 
bir yola inanmış iken, ertesi gün diğer parti 
liderinin onun tam tersine tavsiye ettiği ve is
pata çalıştığı diğer bir tutum yolunun etkisi 
altına düşmekten kendini kurtaramamakta, 
şaşkınlığa düşmekte ve ümitsizliğe kapılmakta
dır. Şu halde, hiç olmazsa memleket bütünlü
ğünü tehdideden, memlekette rejimi değiştirme
ye yönelen tehlikelere karşı tutulacak anayolu, 
bu yol üstünde beliren engelleri temizleme hu
susunda siyasi parti liderlerimiz, vatandaşları 
düşman kamplara ayıracak yerde, onları bir
leştirici bir gayret içine sokmalı; bu maksatla 
parti program ve felsefelerinden, seçim yatı
rımlarından gerekli fedakârlığı yapmaya, ken. 
dilerini mecbur ve sorumlu tutmalıdırlar. 

Birleşilecek yol Anayasa yoludur. Birleşile-
cek ytöl, Atatürk ilkelerinin gösterdiği, milli
yetçi, cumhuriyetçi, lâik, demiokratik, parlâ-
manter düzen yoludur. Bu memlekette aşın uç
ların vâdettiği mutluluğu vatandaş çoğunluğu
nu inandırmak artık kabil değildir. Bu memle
kette sosyal adalet dışında, Cumhuriyet kanun 
ve gözetimleri dışında, başkalarının sırtından 
refah sağlamak fırsatını bulmak ve kullanmak 
ta artık mümkün değildir. Buna Anayasa mü
esseseleri, serbest ve hür basın ile gözü ve ka
fası aydınlığa çevrilmiş Türk vatandaşı artık 
imkân vermez. Bu yolda çıkar sağlama gayreti 
içinde uğraşanların, hak, adalet ve Cumhuriyet 
kanunları çerçevesinde hizaya gelecekleri ve ge
tirilecekleri hakkında kimsenin şüphesi kalma
malıdır. 

Cumhuriyetimizin 50 nei yılını. kutlama 
programları üzerinde hazırlıklarda bulunduğu
muz bugünlerde, Cumhuriyet ve Atatürk ilkele
rinin feyiz ve nimetleri üzerinde konuşacağımız 
yerde; yurtta sıkıyönetim sisteminin uzatılıp, 
uzatılmaması gereği üzerinde birbirimizle tar
tışmaya kalkmış olmak, şüphesiz bir bakıma 
pek açıcı bir durum değildir. Fakat, gözleri
mizi, sınırlarımızı kuşatan ülkelere çevirecek 

ı olursak; Cumhuriyet devrinde, Cumhuriyet 
I Türkiyesi'nde bugün Türk toplumunun birçok 

— 285 — 



T. B. M. M. B : 8 

sıkıntılara rağmen, nasıl bahtiyar bir hürriyet 
rejimi içinde yaşamakta olduğunu görmekte 
güçlük çekmeyiz. Filhakika, Demirperde geri
sinde bir zamanlar uzun seneler dışişleri ba
kanlığı yapmış bir devlet adamının,» işsiz ol
duktan sonra hürriyeti ne yaparlar, anlıyamı-
ylürum» diyen meşjhur zihniyeti ile ibuigün bizim 
memleketiteki hür rejimin nimetini tatmış olan 
'bizlerin zihniyetini bağdaştırmak, elbet müm
kün değildir. Yalnız, şimdi o komşu ülkedeki 
aynı Devlet adamını, yurdunun aynı şehrinde 
ve mahallesinde düşündüklerini açıklamak 
değil, eskiye ait hâtıralarını bile yazmaktan ve 
yaymak hürriyetinden mahrum, menkûıb bir 
hayata mahkûm eden, bir rejim ile bugün Ata
türk Türkiye'sinin vatandaşları olarak, Cum
huriyetimizin 50 nci yılını kutlamaya hazırla
nırken, bizim ruhumuzda, kafamızda ve benliği
mizde hissettiğimiz hürriyetin mânasını, nime
tini ve saadetini çok daha anlamış ve takdir et
miş olacağımıza şüphe yoktur. 

Bu bakımdan, Anayasa rejimimize içten ve 
dışitan musallat olan tehlikelere karşı, yurdu
muzun huzur ve emniyetini korumakta siyasi 
parti liderlerimizin bikirlerine yaklaşmaların
da sonsuz faydalar vardır. 

Memleket içinde sosyo - ekonomik düzensiz
lik, memleket içinde adedi kayıtsız ve şartsız 
artan siyasî partilerin vatandaşı kararsızlığa, 
güvensizliğe ve menfaatlerini bir parti mensu
biyetinde aramaya sevk eden olumsuz çekişme
leri behemahal önlemek zorundayız. 

Diğer taraftan, memleket dışından yurdu
muzu tehdideden tehlikeyi de teşhiste ittifak 
etmemiz zarureti karşısında bulunmaktayız. 
Hep birlikte bugün kani olmalıyız ki; Türk 
coğrafyası, dünyada kendi görüşünün, beşeriye
te ve toplumlara daha Çok mutluluk getireceği
ne inanan iki büyük ideolojik unsurun çarpış
tığı bir bölgeye isaJbet etmektedir. Açıkça söy-
liyetbiliriz ki, bu iki büyük zıt ideoloji; komü
nizm ve kapitalizm, Türkiye'yi kendilerine ka
zanmak savaşı içindedir. Türk vatandaşının ay
dını ile aydın olmıyanmın bütünü ile tüm Türk 
vatandaşının kafasında ve vicdanında bu iki 
ideoloji bir ölüm ve kalım savaşı içindedir. Çün
kü Türkiye Coğrafyası, Orta - Doğunun kilit 
taşı; Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusuna çı
kan yolun barajı; Basra körfezi üstünden Hint 
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Okyanusuna ve dünyaya açılan güzergâhın ana-
kapısıdır. Bizim kanunlarımız komünizmi red
deder. Komünizm Türkiye'de kanun dışıdır. 
Türk siyasi ve idari hayatında kapitalist sistem 
de, karma - ekonomi sis'temine sokularak yer al
mıştır. Biz «Devlet idaresi» anlayışında, Ana
yasamızın öngördüğü düzene, içerden ve dışar
dan gelecek aşırı uçların etkilerine bütün gü
cümüzle karşı durmaya ve gereken tedbirleri 
almaya ve idame ettirmeye kararlı bulunuyo
ruz. 

11 aydan beri yurdumuzda devam etmekte 
olan sıkıyönetim, şükrana şayan bir mesai ve 
gayret ile 1971 baharında şahidi olduğumuz 
anarşik olayları sindirmiş ve anarşistleri mem
leket dışına ve yeraltına sürmüştür. Fakat 
memleket içindeki kamu düzenini ve güvenliği
ni bozucu amaçlarla Devletin temel nizamına, 
yurt bütünlüğüne, vatan ve lâik Cumhuriyete 
karşı harekete geçen kuvvetlerin zararsız hale 
getirildiği ve Türkiye Cumhuriyetinin istiklâl 
ve bütünlüğüne son vermeyi hedef alan dış te
şebbüslerin arkasının alındığına dair, gerek ?a-
de vatandaşın kalbinde ve gerek Yüksek Mec
lisin sayın üyelerinin muhakemelerinde kâfi bir 
güven teessüs ettiğine asla kani değiliz. 

Bu itibarla, gerek bugün burada Hükümetin 
vaki beyanları ve gerek 5 Mart 1972 tarihinde 
sıkıyönetim komutanlarının, Parlâmentoda gru-
pu olan partilerin ve üyelerin başkanlarına ya
pılan açıklamalar muvacehesinde; memlekette 
normal idareye geçiş için şartların henüz uygun 
'bir hale geldiğine kaani değiliz. 

Hatırlanacağı üzere; takriben bir sene evvel 
23 Nisan 1071 tarihinde yurdun 11 ilinde sıkı
yönetim ilânı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
'büyük bir anlayışla ve hemen hemen ittifakla 
kabul edilmişti. Bugüne kadar ikişer ay müd
detle uzatılan sıkıyönetim için, her iki ayda bir 
Meclise gelişimde Hükümetin isteği, gittikçe da
ha az tasvip görmüş ve nihayet tekrar kabul 
edilmekle beraber, 24 Ocak 1972 de ciddî bir 
muhalefet ile karşılaşmıştır. Bu muhalefet bi
lindiği gibi Cumhuriyet Halk Partisinden gel
miş ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin 
Sayın Genel Başkanının tarihî şahsiyeti ve ken
dilerine has üslûbu ile ileriye sürdükleri düşün
celer, memleket efkârında etkisini kuvvetle 
göstermiştir. Bugün vatandaşlar arasında, sıkı-
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yönetimin lüzum ve zaruretine karşı şüpheler, 
tereddütler belirdiği bir vakıadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın G-enel Baş
kanının düşüncelerine derin bir saygı duymak
la beraber, sıkıyönetimin uzamasından doğacak 
zararla, uzamasmdaki zaruretleri memleket 
yüksek menfaatleri açısından incelemekte kati 
Zorunluluk duymakta olduğumuzu açıklamak 
isterim. 

Acaba sıkıyönetim askerler tarafından mem
leket idaresine elkoymak arzusundan mı doğ
maktadır? Acaba bu Mecliste, Silâhlı Kuvvetle
rin memlekette bir askerî idare kurmak arzu
sunda bulunduğuna inanan üyeler mi vardır? 
Bu noktada, bunda tereddüdü olanların bu ser
best kürsüye çıkarak şüphelerini açıklamaları
na, bizim rejimde hiçbir engel yoktur. Durum 
böyle değilse; askerlerimizin bir dikta rejimi 
kurmaya asla taraftar olmadıklarına inanıyor
sak, (ki bizim görüşümüze nazaran Büyük Mil
let Meclisinin mutlak ekseriyeti bu kanaattedir.) 
O halde Türkiye Cumhuriyetinde Silâhlı Kuv
vetlerin memleket İdaresine el koymak niyetin
de olmadıklarını vatandaş vicdanına, vatandaş 
kafasına yerleştirmek; bize, siyasî partilere, bil
hassa kamuoyunun oluşumunda büyük rolü 
olan parti liderlerine düşen bir vatan borcudur. 
Siyasî partiler, siyasî parti lider kadroları na
sıl türlü sloganlarla vatandaşı o tarafa, bu ta
rafa çekip kazanabiliyorlarsa; askerin Devlet 
idresine el koymak hususunda en ufak bir arzu
su olmadığı kanaatini kamuoyunda yerleştir
meye, siyasî parti liderlerinin gücü ve gayreti 
elbette yeterlidir. Eğer kendi inançlarında sa
mimî iseler; aydınlarımızın, basınımızın ve siya
set adamlarımızın, askerin kendi görevine biran 
evvel dönmek arzusundaki samimiyetini halka 
benimsetmekte asla güçlük çekmiyeceklerine 
bizim kati inancımız vardır. 

Bunu böylece tespit ettikten sonra, şimdi 
muhakemelerimizi sıkıyönetimi uzatm^rta ile
riye sürülen diğer bir sakınca üızerins tevcih 
edelim. Deniyor ki, «Biz İç tehlikelerle meşgul 
iken ve biz Silâhlı Kuvvetlerimizi bu iç tehlike
lerin temizliği ile meşgul ederken, sınırlarımız 
ötesinde her gün bizim de bulaşabileceğimiz 
ateşlerin etrafımızda dönüp dolaşmasına gözle
rimizi nasıl kapayabiliriz?» 

Filhakika sıkıyönetimin; kumandanlarından 
itibaren en genç erlerine kadar bu hizmetle gö
revli askerlerimizi geceli gündüzlü meşıgul et
mekte olduğu, onların bir taraftan politik hiz
metlere yönelmesine ve bir taraftan muharebe 
eğitimlerinden mahrum kalma'sma sebebolarak, 
esas harp kifayetlerine menfi etkiler yapmakta 
bulunduğuna şüpfhe yoktur. Fakat acaba biz bu
nu niçin göze alıyoruz? 

ıSmirlarımız ötesinde yaşayan bölgeler halk
larının idarelerinde bugün askerler, rejimleri
nin bekçiliğinden vareste kalabilmekte midir
ler? Sınırlarımız ötesindeki devletlere bakalım. 
Her biri, kendi ülkesine mutluluk getireceğine 
inandığı sosyal rejimi korumak için ne türlü 
tedbirlere başvurmuşlar ve vurmaktadırlar; 
bunları düşünelim. 

ISmırımızda yaşayan komünist ve sosyalist 
ülketer kendi halklarını, seçtikleri rejimi hâ
kim kılabilmek için, hattâ kendi hudutlarına 
mücavir devletlere bile hür düşüncenin sıçra
maması için senelerden beri sıkıyönetimi nor
mal yönetim olarak kullanmakta ve askerleri
ni rejimlerinin kollanmasına memur etmiş de
ğiller midir? Batı komşumuzun durumuna ba
kalım : Bu ülkede komünist, sosyalist rejim
den korunmak İçin askerlerin bir dikta reji
mi kurmalarından başka bir çare bulamadık
ları, huzur ve İstikrar idaresinin temininde as
kerin dış tehlikeleri karşılamak görevi yanın
da, birçok fedakârlıklar paihasına kendisine bir 
iç rejim savunuculuğu görevi vermek zorun-
luğunda kaldığını görmüyor muyuz? 

Diğer hudu'tlanmızdaki devletlerin durum
larını tahlile geçmek istemiyorum. Şüphesiz 
komşularımızın bu yoldaki durum ve tutumları, 
iç meseleleıl olarak kaldığı müddetçe elbette 
bizi -ilgilendirmez. Yalnız bu müşalhed&lerden çı
kardığımız neticeyi belirtmek isterim : 

(Bölgemizdeki devletler siyasî rejim tercih
lerini koruımak ve kollamak için bugün Silâhlı 
Kuvvetlerine olağanüstü görevler düştüğünü ka
bul etmişlerdir. Komşularımız bu durumda iken, 
bizim memlekette Cumhuriyet Kanunlarına is
yan etmiş, ihanete sürüklenmiş ve Anayasa dı
şı yollarla rejimi yıkmak ve değiştirmek teşeb-
büsleıl bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmış iken 
devletimizin selâmetini, bekasını ancak normal 
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idarenin bekçileri olan güvenlik kuvvetlerine, 
normal zabıta hizmetlerine, normal yargı or
ganlarına terketmezliğimiaft, edehilmekliğimizi 
düşünmek bizce asla kaJbil değildir. Evet, nor
mal idareye dönelim, bakalım anarşik olaylar 
devleti bölücü, parçalayıcı iç ve dış faaiyetler 
nasıl tekrar gelişecek? Kolluk kuvvetlerimiz 
Ibunlârla baş edemezse halk tehlikeyi görsün, bu 
işin askerî idareden başka şekilde yürütülemiye-
ceğine kani olsun, o zaman tekrar Meclisleri 
toplar, Sıkıyönetimi iade ederiz giibi bir muha
kemeye iştârak edebilmekliğimiz mümkün de
ğildir. (A. P-, D. P. ve M. G-. P. sıralarından. 
«IbraJvo» (sesleri.)1 

§u Son 1 senelik zaman içinde sıkıyönetimi 
gerektiren olaylar, Sıkıyönetimin ilânı, işleyişi, 
suçlu görülenlerin tutumu, yargı organlarının 
[kuruluşu, ellerindeki dosyaların adetleri ve ma
hiyetleri, bütün bunlar panoramatik bir şekilde 
gözümüzün önünden geçirilsin. Sıkıyönetimi kal
dırmak ve sonra lüzum görülürse tekrar tesis 
etmek n'e demektir? Bu ne kadar zor ve ne ka
dar hayatî bir tehlike arz edecek bir karardır? 
Bunu takdir etmemek bizce mümkün değildir. 

Memleketin bu derece ciddî bir rejim deği
şikliği tehdidi altına girdiği bu tarihte, Ata
türk'ün; bağımsızlığını kaybetmiş, yıkılmış bir 
imparatorluktan yeniden kurduğu son Türk 
Devletinin milliyetçi lâik anlayıştaki Cumhu
riyetini değiştirmeye yönelen iç ve dış faaliyet
ler bu derece gemi azıya almış İken, bizim yur
dumuzda demokrasi talimlerine girişmeye hak
kımız yoktur. Yaşlan icaJbı henüz yasama Mec
lislerine girmeye dahi hak kazanamamış olan 
genç evlâtlarımızın rejimi yıkıp memleketi lâ-
yıkı ile anlayamadıkları hürriyetten mahrum 
haşka rejimlere sokmak çabalarına iterek, on
ları suç işlemeye elverişli bir ortama terketme-
ye hakkımız yoktur. 

Gençlerimizi darağaiçlarına götürecek, onla
rın millî heyecanlarını, millî hiyanet haline dö
nüştürecek şekilde sömüren, iç ve dış ihtiraslara 
teslim etmeye alsla hakkımız yoktur. 

Sayın Milletvekilleri, sayın Senatörler; 
Yurtta bugünkü durum ve bugünkü şartlar 

altında normal idareye dönmek için vakit he
nüz erkendir. Sıkıyönetimin biran evvel kaldı
rılmasında sayısız faydalar vardır. Buna sami
miyetle kaniiz. Ancak Sıkıyönetimin kaldırılma-

I sındaki imkân, hükümetlerle Meclislerin sıkı 
bir işhirliği içinde çalışmalarına bağlıdır. Türk 
toplumuna aşırı sağdan ve aşırı soldan gelen 
açık veya sinsi saldırılar karşısında bütün si
yasî partiler birleşmelidir. Partilerimizin bazı
larının aşın solu küçümsemesi, bazı
larının aşırı sağı küçümsemesi, Türk toplumu
na sağdan ve soldan gelen tehlikeli etkilere kar
şı bu milletin direnişini kırmakta ve millî bir
liği za'fa uğratmaktadır. Sıkıyönetimin biran 
evvel kaldırılmasında Meclisler ve başta eğitim 
camiası olmak üzere bütün yurtsever aydınlar 
ve kuruluşlar ve bütün analar ve bahalar Hü
kümetin aşırı uçlara karşı giriştiği mücadele
de onu desteklemelidirler. Memleketin siyasî or
tamda muhtacolduğu sükûn ve güven, vatan
daşın sosyal ve ekonomik alanda muhtacolduğu 
hak ve adalet, Meclislerden çıkması beklenen 
reform kanunları ile biran evvel toplum yaşa-

1 yışında etkisini duyurmaya başlamalı ki, sıkı-
1 yönetimi, kalb huzuru içinde kaldirabilelim. 
I Halihazır şartlarla sıkıyönetimin kaldırılması 
I takdirinde, bugün memleket dışına sürülen, yer 
I altına itilen anarşinin; geçen sefer muvaffak 
1 olamadığından ders alarak bu defa aynı hataya 
1 düşmemek gayretti içinde girişeceği mezhuhane 

yeni teşebbüslerle yurtta bir iç savaşa dönefoi-
I lecek eylemlerin teminatını kolluk kuvvetlerine 
1 terk etmek ve onlardan beklemek bugün için 

mümkün değildir. 

Bazı hallerde anarşistlerin, sıkıyönetimdeki 
görevli askerî kuvvetler elindeki silâha eşit 
adette ve vasıfta ateşli silâhlara malik oluşu, 
sıkıyönetimdeki yargı organlarının suçluyu gö
zetim altına almada ve yargılamada uğradığı 
müşküller; bugün memleket güvenliğinin henüz 
normal zabıta kuvvetine ve henüz normal yar
gı organına tevdii için vaktin erken olduğuna 
en katî ve inandırıcı deliller olarak ortadadır. 
Bütün siyasî partilerin, bütün kanunî kuruluş
ların, bütün vatansever memleket aydınlarının 
ve basın mensuplarının bugün birleşecekleri 
tek yol vatandaşın devlete, devletin istikbaline 
olan inanç ve güvenini sarsacak olan tutum, 
davranış ve beyanlardan kaçınmak olması lâ
zımdır. 

Türk milletinin içinden geçmekte olduğu bu 
bunalımdan mutlak basan ile çıkacağı, 50 se-

| nelik Cumhuriyet idaresinin Türk vatanına ka-
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zandırdığı kudret ve kuvvetlerin şer kuvvetle
rine mutlaka galebe çalacağı inancı; siyasî 
adamlarımız, yurtsever aydınlarımız ve kamu
oyunun oluşumunda çok etkili bir organ olan 
kıymetli basınımız tarafından yurt satlhına ya-
yilmalıdır. 

Vatandaş gözlerini Ankara'ya dikmiş, bütün 
siyasî parti lider kadrolarının, memlekete mut
luluk getireceğini söylemekte oldukları çeşitli 
reform isteklerinde birleşebilecekleri idarî ve 
malî kanunları büyük bir heyecan ve merakla 
beklemektedirler. Biz, Türk milletinin içinden 
ıgeçmekte olduğu bunalımdan mutlak başarı İle 
çıkacağına inanıyoruz. 

ıSaym milletvekilleri, saym senatörler; 
Üzerinde müzakeresini yapmakta olduğu

muz sıkıyönetim; olağanüstü durumlarda dev
let idaresinin, sivil kolluk kuvvetlerinin yüksek 
vazife hislerine ve fedakârane çalışmalarına 
rağmen fiiliyatta içinde bulundukları yetersiz
liği gidermek için bir kısım askerî güç ile tak
viyesi demektir. Bu yönetimin sorumlusu hükü
met başkanı ve hükümettir. Sivil kolluk kuv
vetlerinin takviye^ ve gerektiği şekilde orga
nize edilerek normal yönetime en kısa sürede 
geçilmesi için, Hükümetin olağanüstü hazırlık
ları ve tedbirleri en kısa zamanda tamamlan
ması lüzumludur. 

Biz bu düşüncelerle sıkıyönetimin uzatılması 
hakkındaki Hükümet isteğini Senato Konten
jan Grupu olarak olumlu karşıladığımızı arz 
eder, Yüoe Meclisi Grup adına saygı ile selâm
larım. (Kontenjan, A. P., D. P. ve M. G. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, görüşmelerin aralık
sız olarak devamı hususunda grup başkanvekil-
lerinin imzası ile verilmiş bir önerge var, takdim 
ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sıkıyönetim müzakerelerinin bitimine kadar 

oturuma ara vermeden devamını arz ve teklif 
ederiz. 

Adalet Partisi Grub 
Başkanvekili 

Uşak Milletvekili 
Orhan Dengiz 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Grub 

Başkanvekili 

Bolu Milletvekili 
Kemal Demir 

Demokratik Parti Grup 
Başkanvekili 

Sakarya Milletvekili 
M. Vedat Önsal 

Millî Güven Partisi Grup 
Başkanvekili 

Konya Milletvekili 
Vefa Tanır 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Söz sırası Millî Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Turhan Feyzioğlu'nun. 

Buyurunuz efendim. 
(M. G. P. sıralarından alkışlar.) 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) 
— Sayın Başkan, aziz milletvekilleri; 

Hükümetin Sıkıyönetimi 6 bölgede ve 11 ilde 
2 ay süre ile uzatmak teklifini hep beraber din
lemiş bulunuyoruz. Sayın içişleri Bakanının ko
nuşması ile, bu teklifin gerekçesini de hep bera
ber öğrendik. 

Parti grupumun bu konudaki görüşünü arz 
etmeden önce Sıkıyönetimle ilgili bâzı genel dü
şüncelerimizi sunmak istiyorum. 

Sıkıyönetim Türkiye'ye has bir usul değil
dir. Avrupa insan Hakları Sözleşmesi, (ki, 1954 
yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul 
ettiği bir kanunla bizim de katıldığımız bir 
milletlerarası Sözleşmedir.) 15 nci maddesinde, 
«Bir ülkenin Devlet nizamının, bütünlüğünün, 
varlığının korunması için olağanüstü durum, sa
vaş hali, Sıkıyönetim gibi ülkeden ülkeye adı 
değişen bir hukukî durumu ilân edebileceğini» 
belirtiyor. Böyle bir olağanüstü idare tarzımın 
kabul edildiği ülkede hürriyetleri sınırlamanın 
ve bir süre için hürriyetleri durdurmanın müm
kün olduğu da Avrupa insan Hakları Sözleş
mesinde yazılı; tıpkı bizim Anayasamızın 
124 ncü maddesinde olduğu gibi. Ayrıca bu du
rum devam ettiği takdirde, ilân edilen bu ola
ğanüstü yönetim tarzının bir süre uzatılabilece
ği de aynı sözleşmede kayıtlıdır. Her uzatma
nın üye olunan Avrupa Konseyi Genel Sekreter
liğine bildirilmesi kaydı ve şartı dışında her 
hangi bir mükellefiyet ve milletlerarası Sözleş
mede ülkelere yüklenmiş değildir. 

Bütün bunları niçin arz ettiğimi birazdan 
açıklamak imkânını bulacağım. 
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«Anayasa, Sıkıyönetimin hangi hallerde ilân 
edileceğini 124 ncü maddesinde belirtmiştir» 
iSıkıyönetim ilânına Yüce Meclis «evet» dediği 
zaman Hükümetin getirdiği ilk teklifi siyasî 
parti grublarmm oy birliği ile, (Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu dâhil) onayladığımız za
man, Sıkıyönetimin ilânı için gerekli olan bu 
şartlar vardı. Uzatılması hakkında 1 ay sonra 
ve fasılalarla ikişer ay aralıklarla Hükümet 
birçok teklifler getirdi ve bu tekliflerin birço
ğunu yine burada bulunan siyasi parti grupla
rı oy birliğiyle desteklediler. O zaman da Sıkı
yönetimin devamı için gerekli hukukî şartlar 
vardı. 

Şimdi sormak istediğimiz soru şudur; Bu 
şartlar bulgun kalktı mı? Son birkaç, ay içinde 
ne oldu ki, Sıkıyönetimin ilânı veya uzatılması
na, 0. H. P. Grupu dâhil bütün gruplar oy ve
rirken 124 ncü maddenin aradığı şartlar vardı 
da veya bu zaruret vardı da şimdi yoktur diye-
biliyoruz? Bu soruyu kendi kendimize sorduğu
muz zaman biz, Sıkıyönetimin ilânını zorunlu 
kılan şartların devam ettiği inanicına varıyoruz. 
içtenlikle bu inanca varıyoruz. Hattâ son ayla
rın ortaya çıkardığı yeni olaylar, elimizde bu
lunan yeni bilgilerin ışığı altında durumu değer
lendirince, iki ay öncesine kıyasla, Sıkıyöneti
mimi devamı için bâzı yeni unsurların da bulun
duğuna hükmediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
«Sıkı yönetimin devamı arzuya şayan mıdır, 

değil midir» tarzında mesele vaz'edilemez. El-
betteki bir ülkenin normal yönetim tarzına biran 
önce kavuşması arzuya şayandır fakat Sıkıyö
netim arzuya şayan mıdır, değil midir tarzında 
soruyu vaz'e'tmek, yanlış bir tarzda ortaya 
koymaktır. Aslında arzuya şayan olmıyan sıkı
yönetim değildir, arzuya şayan olmıyan sıkıyö
netimi zorunlu kılan şartların devamıdır; arzuya 
şayan olmayan sıkıyönetimi zorunlu kılan şart
ların varlığıdır.. (M. G. P. sıralarından alkış
lar) . Bu şartlan ortadan kaldıralım. Kaldıraibil-
dik mi?. Hükümet olarak, Parlâmento olarak, 
sıkıyönetim makamları olarak derece derece 
hassasiyet içinde bu konun üzeride uğraşıyo
ruz ama, elimizi vicdanımıza koyduğumuz za
man sıkıyönetimin ilânını zorunlu kılan bütün 
tehlikeleri bertaraf ettik, normal düzene av
det için gerekli olan her şey yapılmıştır, tehli-
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fke tamamiyle ortadan kalkmıştır diyebiliyor 
muyuz? Bunu diyemediğimiz takdirde, «iSakıyö-
netiımin kalkması arzuya şayandır» demek ha
vada kalan bir söz olur. Tekrar ediyorum; ar
zuya şayan olan bir şey vardır, o da, sıkıyö
netimi zorunlu kılmış olan tehlikelerin ortadan 
kalkmasıdır. Bunda hepimiz ittifak ederiz. 

Değerli arkadaşlarım, 

Sayıları çok az da olsa, Silâhlı Kuvvetlere 
mensup küçük rütbeli bir avuç insanın, askerî 
tutuklu evinden cinayet sanığı olarak yangılan
makta olan bazı kimseleri kaçırmaları veya bu 
fiile katılmaları küçümsenecek bir hadise mi
dir? Bu, sion iki ay içinde milletimizin ve T. B. 
M. M. nin bilgisine sunulımuş olan bir durum
dur'. 

Bu kimselerin Marksist, Leninist bir ihtilâl 
peşindeki gizli bir silâhlı örgüte; Türk Silâhlı 
Kuvvetleri dışında, Halk Kurtuluş Ordusu ve
ya benzeri bir isim taşıyan bir gizli silâhlı ihti
lâl örgütüne katılmış olmaları, Türkiye bakı
mından küçümsenecek ve üzerinde durulmıya-
cak, hafiflikle geçiştirilebilecek bir olay mıdır? 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kendisine has 
özellikleri vardır; tarihten gelen özellikleri var
dır, jeopolitik durumundan gelen özellikleri 
vardır. Kanaatimce bu özelliklerin başında di
siplin gelir. Sıkıyönetimin uzatılmasıyle ilgili 
bir müzakere sırasında yaptığım bir konuşmam
da arz etmiştim ki, partilerin alternatifi bulu
nabilir, siyasi kişilerin alternatifi bulunabilir; 
bunların bir süre için yerlerini terketmeleri, 
nJöbeti başkasına devretmeleri mümkün olabilir, 
am'a Türk «Silâhlı Kuvvetlerini nöbetten çekerek 
onun yerine bir başjka kuvvet ikâme etmek im
kânına sahip değiliz. Türk Devletini kaldırıp 
yerine Devlet koyamazsınız. Onun güvenlik kuv
vetlerinin yerine başka bir kuvvet ikâme ede
mezsiniz. Siyasetçinin alternatifi vardır, ama 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin alternatifi yoktur. 
Tehlikenin çeşitli gafletler sionucu, çeşitli kış
kırtmalar sonucu bu noktaya kadar uzanmış ol
ması karşısında, meseleyi hâlâ hafife almak ve
ya çok yanlış ölçüler içinde, çok yanlış teşhisler 
içinde değerlendirmeye devam etmek kabul edi
lebilir bir hata değildir. 

Aşırı solun, bağımsız son Türk Devletini or
tadan kaldırmak için karşısında başlıca engel 
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olarak gördüğü, enıgel olduğunu kavradığı Türk 
Silâhlı Kuvvetlerini, yıkıcı propaganda ile, içte 
ve dışta yürütülen kampanya ile yıpratmak için 
alabildiğine gayret sarfettiği bir devirde yaşı
yoruz. Bulgun burada Sayın İçişleri Bakanı bir
kaç bildiriden birkaç parça okudu. Her gün 
posta ile, yurt içinden, yurt dışından buna ben
zer bildiriler almaktayız. Türkiye'de, matlbu 
veya teksir edilmiş çeşitli yeraltı yayınları, 
yurt dışındaki fesat merkezlerinden postalan
mak suretiyle yayılmakta ve dağılmakta. Bun
ları okuduğunuz zaman ortak bir noktaları var: 
Türkiye'yi bir Marksçı, Leninci zulüm rejimine 
götürmek için, son bağımsız Türk Devletini ko
münist emperyalizme teslim etmek için girişi
len fesat hareketlerinin bugün hedefleri; Türk 
Silâhlı Kuvvetlerini yıpratmaktır, zayıflatmak
tır, vurmaktır. O halde böyle bir ortam içinde 
tehlikelerin ortadan kalktığını söylemek ve 
Türk Silâhlı Kuvvetlerini koruyoruz diye sıkı
yönetimin hemen kalkmasını istemek yanlış bir 
tesjhia koymak olur. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin aslî görevinden 
uzaklaşmaması teması işleniyor. Buna biraz 
sonra da belki tekrar dönmem gerekecek,. Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin görevi nedir? Ülkemizin 
dış güvenliğini sağlamak, ama aynı zamanda 
ülkemizin iç güvenliğini sağlamaktır. Aslında 
çağdaş dünyada dış cephe ile iç cephenin birbi
rinden kolay kolay ayrılabileceğini iddia etmek 
de yanlış bir görüş olur. 

istiklâl Savaşında bir dış cephe vardı, fakat 
bir de iç cephe vardı ve İstiklâl Savaşını kaza
nan Türk Silâhlı Kuvvetleri, istilâ kuvvetleriyle 
savaşırken içerdeki isyan mihraklariyle savaş
mayı ihmal etmediler. Hattâ fiilî savaş halinde 
bile iç cephenin ihmal edilemiyeceği aşikâr iken, 
bulgun Türkiye'yi doğrudan doğruya saldırıyla 
değil, dolaylı saldırıyla yıkmak isteyen dış em
peryalist güçlerin iç cephede açmak istedikleri 
yaralar karşısında, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
aslî görevi bu değildir diye Silâhlı Kuvvetleri 
mücadele sahasından çekebilir miyiz? (A. P. ve 
M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Bu tamamiyle yanlış bir görüştür ve Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin hem kanundan doğan, hem 
de tabiî olarak kuruluş sebeplerinden doğan gö
revlerini yanlış ve eksik anlamak olur, yanlış 
ve eksik değerlendirmek olur. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, muhtemel dış 
düşmanla veya muhtemel her türlü dış tehlike 
ile karşılaştığımız takdirde 'görevini yapabilme
si için eğitimi aksamamalıdır, gücü artırılmalı
dır, silâhları modernleşmeli ve tamamlanmalı
dır, millî harb sanayii kurulmasında hızlı ve 
sılhhatli adımlar atılmalıdır. Bütün bunlarda 
beraber olmamak mümkün değil, bütün bunlar
da beraber olacağız, ama 24 saatin 24 saatinde 
Türk Silâhlı Kuvvetlen, hem dış düşmandan 
gelebilecek tehlikeyi, hem de iç tehlikeyi göğüs
lemek için ĝ örev basındadır; bu cephelerden bi
rini diğerinden ayırmak mümkün değildir, hele 
çağdaş dünyada,.. Bizim görüşümüz bu. 

Efendim, sıkıyönetimi kaldıralım., ihtiyaco-
lursa on - onbeş gün sonra tekrar koyarız, tek
rar ilân ederiz tarzındaki görüşe katılmak da 
mümkün değildir. Çünkü, Türk 'Silâhlı Kuvvet
lerini bugün görevden çektiğimiz takdirde, be
lirecek yeni anarşik olaylar veya yeni tehlike
ler karşısında tekrar göreve buyurun diye bir 
defa daha vazifeye çağırdığımız takdirde, bu
gün gelmiş olduğumuz noktaya bir günde gel
memiz kolay olmıyacaktır; bugüne kadar ka
zandığımız mesafeyi kaybetmemiz tehlikesi var
dır ve Türk Milletinin 'kaderi tecrübe tahtası 
olarak kullanılamaz, «Sıkıyönetim kalksın, tek
rar koyarız» denemez. (M. G. P. ve A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Önemli bir gerçek de şudur : 
Bu millî konularda dısarda söyle düşünülür, 

yabancı umumi efkâr şöyle söylüyor, tarzındaki 
beyanların değerini fazla mübalâğa etmek im
kânına sahip değiliz. Bu millî konularda; Tür
kiye'mizin güvenliğinin Cumhuriyetimizin var
lığının söz konusu olduğu konularda karar 
Türk (Hükümetine verilir ve T. B. M. M nce 
verilir. Çünkü Türkiye'nin gerçeğini, Türkiye'
nin karsı karşıya bulunduğu tehlikenin ciddi
yetini ve buna karşı yeterli savunma yolunu tak
dir edebilecek durumda olan, İsveç Parlamento
sundaki falan sosyalist milletvekili değil, ama 
T. B. M. M. dir. (M. G. P. ve A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Cumhuriyet Türkiye'si Tanzimat Türkiye'si 
değildir. Hiçbir komplekse kapılmadan kendi 
Anayasamızı uygularız. Kendi Anayamız ki, 
hürriyetçi bir Anayasadır, demokratik bir Ana
yasadır ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin 
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hükümleriyle kıyaslandığı zaman, hicjbir hükmü 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin çizdiği sı
nırların dışında ve ötesinde değildir. Kendi ül
kelerimde, bizde askerî mahkemelerin uygula
ttığı muhakeme usullerinden çok daha teminat
sız usulleri uygulayan, bizdeki gibi iki dereceli, 
üç dereceli, dört dereceli teminat hükümlerin
den mahrum olarak temyizsiz, istinafsız, hiçbir 
başka mercie müracaat imkânı tanımadan bir 
kademede en ağır cezaları veren özel mahkeme
leri, Devlet güvenliği mahkemelerini kurmuş 
olan ülkelerin biz® verecek dersleri yoktur. Ve
ya kanunlarının yürüdüğü ülkede, 1215 ten be
ri Magna Karita'yı uygıılıyan ingiltere'den mi
sal seçiyorum: İngiliz Hükümetinin ve İngiliz 
Parlâmentosunun çılkardığı kanunların hüküm 
sürdüğü bir yende, süresiz olarak enterne et
mek yetkisini uygulamaya mecbur olan, bir giz
li silâhlı teıtlhilşçi örgütü yenebilmek için, ir
landa Kurtuluş Ordusu admı taşıyan bir örgüt
le savaşmak için 20 gün, 30 gün değil; 00 gün, 
90 gün değil, süresiz olarak bir hâkim huzuru
na çıkarmadan enterne etmek yetkisini kulla
nan veya kullandıran bir memleket, Avrupa 
Konseyi üyesi olarak otururken, bizim tama-
oniyle Anayasamıam sınırları içinde ve Avrupa 
insan Hakları Sözleşmesinin sınırlan içinde uy
guladığımız birtakım kanun hükümlerinden do
layı bize hiç kimsenin hürriyet dersi, demokra
si dersi vermeye hakkı olduğuna kani değiliz; 
(boynumuzun eğik olması için hiç bir ssfoep yok
tur. (A. P. ve M. Gr. P. sıralarından «Bravo 
sesleri, alkışlar) Türkiye'yi bir Çekoslovakya 
haline getirmek istemiyoruz, bir Prag darbesi
ne mâruz bırakmak istemiyoruz. Polonya gibi 
hür Romanya gibi bağımsız olmak işitemiyoruz. 
Türkiye Cumhuriyetini hür ve bağımsız yaşat
mak hakkına sahibiz ve bu konuda bizim ne is
veçliden, ne Danimarkalıdan alacağımız ders 
yolktur arkadaşlar; bunu bilmek zorundayız. 
(A. P. ve M. &. P. sıralarından alkışlar) 

«Ölçüleri kaçırmıyalım.», doğrudur. «De
mokratik ölçülerin dışına çıkmayalım, durumun 
'gerektirdiğinin ötesinde lüzumsuz şiddet tedbi
rine gidilmesin.» Bütün bunlar aklın icabıdır, 
ama onu biz takdir ederiz ve Türkiye Parlâ
mentosu bunu en iyi takdir edecek durumdadır. 
Çünkü hadiselerin içinde yaşayan biziz, maruz 
kaldığımız tehlikeleri bilen biziz. 

«1968 de Fransa'da öğrenci olayları oldu, 
Türkiye'ye sıçradı» ve saire denir. 

Arkadaşlar, Türkiye ̂ deki hareketleri, asla 
1988 de Fransa Cumhuriyetini yıkma noktasına 
getirmiş olan, General De Gauile gibi bir kim
senin başkanlığındaki Hükümeti yıkılma nok
tasına kadar getirmiş olan ve büyük olağanüstü 
tedbirlerle önlenmiş olan 1968 öğrenci hareket
lerini dahi Türkiye'deki olaylarla . kıyaslamak 
kolay değildir. Fransız öğrencilerinin elinde 
hicjbir zaman otomatik silâhlar bulunmadı, di
namit bulunmadı, bomba bulunmadı, haltta ta
banca bulunmadı. Saint Michelle Bulvarındaki 
kaldırım taşlarından başka polislere karşı ata
cak birsjey yoktu ellerinde. Silâhlı olan, bizde
ki polisten kat kait daha silâhlı olan, kat kat 
daha eğitilmiş, kat kat daha sayıca üstün olan 
cumhuriyeti koruma birlikleri, (GRiS) dedikle
ri cumhuriyet güvenlik bölükleri vardı. Cum
huriyet güvenlik bölükleri silâhlıydılar, tam 
teçhizattaydılar, ama karşılarında silâhlı oimı-
yan öğrenciler vardı. Türkiye'de ise, biraz ev
vel Sayın Bakanın ağzından bir gerçeği dinle
dik. «Anarşistler, Türkiye'de zabıtaya karşı si
lâh üstünlüğünü sağladılar.» diyor, içişleri Ba
kanının ağzından bunu duymak hazindir. 12 
Marttan bir yıl sonra hâlâ bunu konuşuyor du
rumda olmamız hazindir. 

Arkadaşlar, Türkiye'de gerçekten Türk po
lisi çelik yelek bulmakta sıkıntı çekerken, 
Türk polisi tutukluk yapan birtakım yetersiz 
tabancalarla hayatını tehlikeye atarken, karşı
sında dünyanın en iyi, en otomatik silâhlarıyle 
ve ilk tehlike belirdiği anda silâhına sarılan, 
cana kıyan bir anlayışla mücadele eden anar
şist örgütler vardı. O halde bıraksınlar da Tür
kiye'deki durumu biz takdir edelim, bıraksın
lar da Türkiyeİdeki durumun tedbirini biz öl
çelim, tehlike nereden ve nasıl geliyor bunu biz 
takdir edelim. (M. G-. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) «Tanzimat Türkiye'si değiliz» derken 
bunu kastediyorum, lliçlbir komplekse kapılma
dan Türkiye CumJhuriyeıtini koruyacağız ve bu
rada bize dışardan ders vermek durumunda 
kimsenin bulunmadığını bileceğiz. 

Türkiye'nin kaderini, içteki veya dıştaki 
birtakım belli propaganda mihraklarının yay
garalarına terk edemeyiz. Bu yaygara durmaz 
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günkü. Bunun menşeine baktığımız zaman görü
yoruz »erden geldiğini. 

Elimide posta ile gönderilen, Almanya'da 
matbu olarak dağıtılan ve Türkiye'ye de nüs
haları gönderilen, Türkiye'de, yeraltı nüshaları 
teksir edilmiş olarak dağıtılan aşırı bir sol der
gisi var; Avrupa'nın bütün ülkelerinde faşizme 
karşı harekete geçildiğini ballandıra ballandı
ra anlatıyor ve Türkiye'ye karşı yayın organ
larındaki kampanyayı anlatıyor, sayıyor: 

«Belçika'da Marksist ve Leninistlerin yayın 
organlarından - kendileri yazmışlar, aynen böy
le - Olarte, Franse'da I/humanite Rouge (Kızıl 
insanlık), Lüksemlbung^da Rote Fahne (Kızıl 
Bayrak), Hollanda'da Rdbe Tribüne (Kızıl Cep
he). Aslında (Kızıl Kürsü) olmak lâzım, onlar 
öyle yazmışlar. Almanya 'da yine bir kızıl or
gan, Funke (Kıvılcım) v. s. kampanyamızı des
tekliyor.» 

E, destekliyecekler tabiî. Almanya'da bizim 
işçilerimizin bulunduğu fabrikalarda Alman 
Komünist Partisinin neşrettiği dergilerin ben
zerleri Türkçe olarak yayınlanıyor: Kızıl Mo
tor. Bakıyorsunuz Alanancası var, aynı başlık, 
aynı nüsha, aynı klişeler. Türkçesimi de basmış, 
yayıyor. Bu, Almanya umumî efkârı değildir. 
Mukabil propaganda gayretine girmemiz gerek
mez mi? Gerekir. Dünya sanmamalıdır ki, biz 
birtakım fikir suçlularını cezalandırmakla meş
gulüz. Dünya sanmamalıdır ki, fikrini barışçı 
bir şekilde ortaya koyduğu için, demokratik ku
rallara riayet eden ve demokratik kurallar için
de halk oyu ile iktidara gelmeyi tasarlıyan bir
takım akımları susturmak için, birtakım sert 
kanunlar uyguluyoruz. Hâdise böyle değil. 
Açıktan açığa; «Ben bu Anayasayı tanımıyaca-
ğım, ben T. B. M. M.'ni millet iradesini' tanımı
yorum, ben bir sınıf diktası kuracağım ve bu
nu silâlh yolu ile kuracağım, iktidar silahımın 
namlusundan çıkacaktır, seçim sandığından de
ğil.» Biz, «İktidar silâlh namlusundan çıkacak
tır» diyen birtakım ihtilâl örgütleri ile ve va
zife başındaki aile reisi insanları alçakça, hain
ce kurşunlryanlarla mücadele ediyoruz. Onlar 
da bu vatanın evlâdı, fakir ailelerden gelmiş 
insanlar, köy çocukları. Onların da evinde «Ak
şam babam gelecek, sabah beni kucakhyacak» 
diye nafaka bekliyen bir yavruları var. Bunla

rın sadece falan yerde nöbette oldukları için 
'kurşunlanmaları oaiz midir? Sovyetler Birliği 
Sefareti önünde bekliyen Sovyet Rusya ajanı 
mıdır? Veya ingiltere Elçiliğinin önünde bekli
yen ingiliz ajanı mıdır? O insan orada Türk 
Devletinin haysiyetini bekliyor, Türk Milleti
nin menfaatlerini bekliyor. Kimin hakkı var 
bunu kurşunlamaya? Sağcı gidip Sovyetler Bir
liği Sefareti önündeki polisi kurşunlar, solcu 
gidip Amerika Birleşik Devletleri Elçiliğinin 
önündekini kurşunlansa, Türk Devletinin hay
siyeti ne olur, emniyeti ne olur? Polisin ne gü
nahı var bunda? Ama Türk Polisini yıllarca, if
tiraların altında ezdirenler oldu. Yıllarca Türk 
polisinin üzerine pencerelerden dinamitler yağ-
dırıldığı zaman, hâlâ «faşist polis» diye kötüli-
yenler oldu. Bu kürsüde biz yıllardan beri Türk 
polisinin haysiyetini savunuyoruz. (A. P. ve 
M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Türk polisi bu haysiyete sahiptir, gerekli sa
yıya kavuşturulmalıdır, gerekli teçhizata ka
vuşturulmalıdır, gerekli' eğitime kavuşturulma
lıdır. Bunu yaptığınız zaman sıkıyönetime ihti
yacınız olmaz. Adliyenizi işler hâle getirdiğiniz 
zaman veya normal mahkemelerde, yıkıcı faali
yetleri önliyemiyorsanız demokratik ülkelerde 
yapıldığı gibi ve bizim 1968 den bu yana bu 
kürsüde ısrarla teklif ettiğimiz gibi, bununla 
uğraşacak kaza-organını kurduğunuz zaman, 
artık sıkıyönetim mahkemesine ve olağanüstü 
usullere ihtiyacınız kalmaz. Ama bunu yap
madan kaldıralım, memleketi anarşistlere veya 
Devlet yıkıcılarına teslim edelim... Bunu söyle
menin ciddiyetini göremiyorum. 

Daha dün isveç'den adresimize postalanan 
ingilizce bir metin var. Türkiye'de halkı tem
sil eden bir tek siyasi parti varmış; Türkiye 
işçi Partisi. Onu da bu faşist Hükümet kapat
mış. Bir defa Türkiye'de Hükümet parti kapa
tamaz. Böyle bir şey yok. Parlâmento da kapat
maz partiyi. Birçok demokratik ülkelerde bu-
lunmıyan ve tam bağımsızlık içinde çalışan 
Anayasa Mahkemesi, vatan bütünlüğünü orta
dan kaldırmak suçu ile kapattı. Devletimizi, 
ülke olarak, millet olarak bölmek istediği için 
kapattı. 

«Bu parti, faşist generallerin ve onların kuk
lası olan Hükümetin caniyane plânlarının bir 
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parçası olarak kapatıldı» diyor. Ondan sonra 
Türkiye halkları edebiyatı ve Türkiye'de Tür
kiye halklarının ihtilâlci g-ayretlerinin devam 
edeceği söyleniyor. «Proleter enternasyonalizmi 
adına ve ihtilâlci tesanüt adına, Türkiye halk
larının ihtilâlci öncülerini selâmlarız,» deniyor. 
Şimdi bunlar böyle söylüyor diye, efendim Av-
arupa'da bize şöyle deniyor veya sıkıyönetimin 
devamında bizim itilbarımız sarsılacak diye telâ
şa kapılmanın mânası yoktur. Bu ülkelerde bun
ların değerini de takdir edecek bir umumî efkâr 
vardır. Bunlar söylenir; ama siz, gerçekleri mu
kabil olarak anlatma gücüne sahip bir Devlet ise
niz gerçekleri anlatırsınız. Avrupa'Konseyinde de 
anlatılır, milletlerarası kuruluşların hepsinde 
anlatılır, diplomatik kanallardan anlatılır, pro
paganda yolu ile anlatılır; ama gerçekleri ce
saretle ortaya koymak şartıyle anlatılır. 

Bu İsveç'teki kızıl teşkilâtın üyeleri, Gö
teborg'da toplanmışlar; bugün işbaşında bulu
nan bütün generallere ve Hükümet üyelerine -
çok muhtemeldir ki, Parlâmentoda bulunanlara 
da - birtakım cezalar biçmişler. Adını da söy-
liyelim; «İhtilâlci Gençlik ve İşçi örgütleri» 
adlan da bu. Belli ki, bir komünist örgütü. 
Yüzde yarım mı rey alırlar İsveç'te, yüzde bir 
mi alırlar? En çok bu. 

Toplanmışlar ve bu kararları vermişler ve 
Türkiye'de bütün generallere, Hükümet üyeleri
ne ve siyasî parti yöneticilerine cezalar biçmiş
ler. Diyorlar ki; «Şayet bugünden tezi yok, 
bütün idam cezalarını kaldırırsanız, şayet ha
len hapishanede bulunan herkesi - yani kendi 
taraftarlarını - çıkarırsanız, bütün dâvalara 
derhal son verirseniz ve her türlü tethişi, faşist 
tethişi ortadan kaldırırsanız cezalarınızı tahfif 
edeceğiz» diyorlar. (A. P. sıralarından gülüşme
ler). 

HD1SAMETT1N BAŞER (Nevşehir Millet
vekili) — Rusya'ya yazsınlar, Rusya'ya. 

TITRSHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Evet. 
Şimdi bunlar böyle söylüyor diye yılgınlığa mı 
kapılacağız? Bunun sonu gelmez arkadaşlar. De
mokratik rejimlerin de kendini savunma hakkı 
vardır. Dışardakiler böyle soluyor da içerdeki-
ler ne söylüyor? Aynı kelimelerle aynı şeyler 
tekrarlanıyor. 

Türkiye'de sıkıyönetim devam ederken, şu 
son aylar içinde Ziraat Fakültesinde, Orta - Do

ğu Teknik Üniversitesinde DEV - GENÇ imzası 
ile beyannameler dağıtıldı. Yanlış anlaşılır mı, 
acaba inkılâp manasına, Atatürk İnkılâpları ma
nasına anlaşılır mı diye «devrim» kelimesini de 
kullanmamışlar, artık çırılçıplak «Türkiye ih
tilâlini yapacağız.» diyorlar. «Türkiye ihtilâli
nin kıvılcımları sönmeyecektir, Türkiye ihtilâli 
yapılacaktır.» Neye yapılacakmış bu ihtilâl? 
Çünkü, memleketi satan, emperyalistlere uşak
lık eden bir Hükümet varmış. «12 Mart Muh
tırasını veren generaller, bu Hükümeti yeteri 
kadar hain ve alçak bulmadıkları için, ondan 
daha hain ve daha alçak ve memleketi satmaya 
daha hazır bir başka Hükümeti işbalşına getir
diler.» diyor. Bunlar böyle söylüyorlar diye kim
se hain ve alçak olmaz. Ama bunların hangi hi-
yanetin içinde, hanlgi alçaklığın içinde olduk
larını Türk Milleti biliyor, bilmektedir. Bunun
la mücadeleye ya kararlı olursunuz, ya da ol
mazsınız. Kararlı olmadıkça da muzaffer ol
mazsınız. (A. P. ve M. G. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Türkiye'de veya her hanlgi bir Devlette fer
din hakları vardır da başka fertlerin haklan 
yok mudur? Kurşun sıkanın, tethiş yapanın, 
Ibanka soyanın hakkı vardır da; bankada göğsü
nü kurşuna siper ederek ölen Sivaslı odacının 
haysiyeti, hakkı yok mudur? Onun yaşama 
hakkı yok mudur? Onun bir aile içinde mutlu 
olma hakkı yok mudur? Onun çocuğunun baba
sına, «baba» deme hakkı bu memlekette yok 
mudur? Onu kim savunacak? işte onu Parlâ
mento savunacak, onu Türk Devleti savunacak. 

Anarşistin hakkı vardır da, o cemiyette ya-
şıyan başka fertler gibi, o cemiyetin tümünün 
hakkı yok mudur? Milletin millet olarak yaşa
ma hakkı yok mudur? Bunu da savunmak zo
rundayız ve bu emanet de bize mevdudur; 
T. B. M. M.'nin üyeleri olarak, her birimize par
ça parça tevdi edilmiş bir emanettir. 

Tekrar edeyim arkadaşlar; bu mücadelede 
başarının yolu, şüphesiz gereksiz sertlik değil
dir; sadece ciddiyet ve kararlılıktır. Zikzaksız, 
çelişkisiz bir kararlılıktır. (Kanunun uygulan
ması sertlik mânasına gelmez. Cumhuriyet Ka
nununu uygulamak şiddet değildir. Şiddet, ka
nun dışı harekette bulunmaktır ve suçluluğu 
önlemek için her zaman cezaları daha da şid
detlendirmek gerekmez. Makable şâımil kanun 
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çıkarılmak istendiği zaman ben karşı çıktım; 
çünkü işte o, Avrupa insan Haklan Sözleşmesi
ne aykırı idi. Çünkü o, benim Anayasama ay
kırı idi; çünkü o, hukuk anlayışıma aykırı idi. 
Mânası yioktu bunun, gereği de yoktu, sağlıya-
Ibileceği bir fayda da yoktu. Yasakları artırmak 
her zaman netice sağlamaya yetmez. Ama Bec-
caria'dan beri bilinen bir ceza sosyolojisi karde
şidir ki; suçluluğu önlemenin başlıca şartı, suç 
işliyen herkesin sonunda mutlaka yakayı ele ve
receği ve suçunun cezasız kalmıyacağını bilme-
sidir. Bu kanaati yerleştirdiniz mi suçu önliye-
bilirsiniz. Ama «suç işlerim yanıma kâr kalır, 
suç işlerim yakalanmam, suç işlerim beni salı
verirler, mahkûm olmam» kanaati devam etti
ği müddetçe, bâzı suçluları daha çok şiddetli 
şekilde cezalandırsanız bile, suçluluğun önlene-
miyeceğini ceza hukukçuları asırlardan beri 
ortaya koymuşlardır. 

Bir memlekette hukukun bulunması yetmi
yor. Hukuk bir ölçüde yazılı yazısız her mem
lekette vardır. Ama, demokratik memleketlerin 
anayasalarında «hukuk» denmekle yetinilmi-
yor, hukuk hâkimiyetinden bahsediliyor. Hu
kuk hâkimiyetini kurmak lâzımdır. Aksi tak
dirde anarşiyi, şiddeti, zorbalığı hâkim kılmak 
tehlikesi vardır. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetimle ilgili he
men bütün müzakerelerde ortaya konan: bir ih
tiyaca tekrar temas ettiğim için özür dilerim. 
Sözlerimi fazla uzatmıyacağım. 

Bu mücadeleyi kafalarda ve gönüllerde ka
zanmak gereğine daima temas etmişizdir. Bu 
ihtiyaç her gün biraz daha fazla beliriyor. Bu
lgun Sayın İçişleri Bakanının konuşmasını din
lerken, elemle, bir defa daha bu mücadeleyi ka
zanmak için yeteri kadar gayret sarf etmediği
mize kani oldum. Hâlâ bugün, bunca acı tec
rübeden sonra, ortaya bunca çıplak gerçeğin 
çıkmasından sonra, eline sıaz alıp komünist pro
pagandası yapan öğretmenden, liselerimizin 
duvarlarına, sınıflarına asılan beyannamelerden 
bahsediliyor. 

HAISAN TOSYALI ((Kastamonu Milletveki
li) — Onların başını taşla ezmek lâzım. 

TIJİIHAN FEY2ÜOĞLU (Devamla) — Bu 
öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bu gibi 
hareketlere başvurmalarının sebebi nedir? Hâ
lâ gerçekleri anlatamayışımızdır... Anlatamayı

şımızdır. Çırılçıplak Türk Devletinin: aleyhine 
kurulmuş olan komployu bütünü ile ortaya ko-
yabilsek, Sayın Başbakanın sık sık bahsettiği 
kökü dışardaki komployu bütün çıplaklığı ile 
ortaya koyalbilsek ve bunun varlığına inandıra-
Ibilsek, ben Türk çocuklarının bu komplonun 
peşinde gidebileceklerine ve bunun hizmetkârı 
olabileceklerine inanmıyorum. Biliyorum çün
kü vatanımın evlâtlarını. Ama hâlâ yüreklerde 
ve kafalarda; tek kale oynıyan, yıllarca tek ta
raflı beyin yıkamış olan propagandacıların bı
raktığı izleri silemedik. Bu izleri silmek için ye
teri kadar gayret gösteremedik. Dâva burada. 

Size evvelce 12 Marttan önce bu kürsüye 
getirmiş olduğum bir belgeyi tekrar getirmek 
istiyorum. Geçen gün evrakımı karıştırırken gö
züme ilişti ve beni, 12 Marttan bu yana geçir
diğimiz tecrübelerin, öğrendiğimiz gerçeklerin 
ışığı altında derin derin düşündürdü/Sizi de dü
şündüreceğini sanıyorum. 

Şu bir ilândır (elinde göstererek) Ankara'
da dağıtılmış, Alabildiğine dağıtılmış, her tara
fa asılmış. O gün aldım getirdim bu kürsüye. 
SİNE - ODTÜ : Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 
Yeri; Orta-Doğu Teknik Üniversitesi üçlü an-
fisi. Otobüsler Emekli Sandığı Genel Müdürlü
ğü yanından kalkar, yani Emniyet Genel Mü
dürlüğünden 100 metre ötede. Biletler girişte
dir, 2 Tl. Gösterilen filmler; Devletin antfisin-
de - «Lenin ve 1917 Rus Devrimi» 19 Ocak 1971 
Salı; 11,40 ve 18,00 de. 20 Ocak 1971 Çarşamba, 
seanslar; 12,00 -13,30 -15,00. İkinci film; «Kari 
Marks ve Dünyanın Gelişimi» 21 . 1 . 1971; Per
şembe seanslar; 11, 40 - 18,00, 22 . 1 . 1971 Cu
ma ; 13,40 ve 18. 

Şimdi anarşist örgüt, kanun dışı örgüt; 2 li
ra bilet kesmek suretiyle Devletin resmî bina
sını, hiçbir sansürden geçmediği muhakkak olan 
ve komünist propogandası yapan şu filmlerin 
gösterilmesi için Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesi sineması haline getirecek ve bu sinemada 
körpe dimağların karşısına, büyük bir ustalıkla 
hazırlandığından hiç şüphe etmemek gereken 
«Leınin ve 1917 Rus devrimi» filmini sunacaksı
nız... Bu, benim elime geçen bir tanesi, kimlbilir 
Türkiye'nin kaç yerinde, kaç defa bu ve buna 
benzer filmler gösterildi. Yayınları bir tarafa 
bırakınız, en etkili popoganda aracı olarak üni
versitemizin içinde şu tarzda çini çıplak pro-
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paganda yapılacak.. İçişleri Bakanlığı temsilci
sinin imzası hani? Türkiye'de onun imzası ol
madan film gösterilir mi, masum bir Türk fil
mini gösterebiliyor musunuz? Gösteremezsiniz. 
Türkiye'de, Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi
nin, Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin, Millî Eği
tim Bakanlığı temsilcisinin imzası olmadan hiç
bir film gösterilemez. Ama bu, haricez memle
ket bir yer gibi bu filmler gösterilmiştir ve be
yin yıkanmıştır. 

Şimdi, bu gençlerin bir kısmı hâlâ biraz ev
vel okuduğum beyannamelerin etkisi altında 
kalaJbiliyorsa şaşmayınız. Akla durgunluk vere
cek ölçüde, tek taraflı propogandanm tesiri al
tında beyinlerin yıkanmış olduğunu görüyorsa
nız hiç şaşmayınız. Bu bir tanesidir, Türkiye'de 
12 Marttan önce, yıllarca bu komünistler tek ka
le propagandalarını yürüttüler. Gafletten yarar
landılar, «tehlike yoktur» sözlerinden yararlan
dılar, tehlikeyi küçük görmekten yararlandılar, 
himayelerden yararlandılar, kışkırtmalardan 
yararlandılar ve memleketi bu noktaya kadar 
getirdiler. (M. G. P. ve D. P. sıralarından al
kışlar.) 

Arkadaşlar, bir gerçeği daha tespit edelim; 
Türkiye 12 Marta kadar tamamiyle normal 
şartların içinde idi de, 12 Martta olağanüstü 
şartların içine girdik sanmıyalım. (Hep beraber 
normal rejime, normal düzene dönelim diye te
menni ediyoruz) Bu da hadiselere yanlış teşhis 
koymak olur. 

Aslında Türkiye'de 12 Marttan önce anormal 
şartlar doğmuş idi. Orta-Doğu Teknik Üniversite
sinde, Siyasal Bilgiler Fakültesi yurdunun önün
de, Hacettepe Üniversitesinde bazan askere 
karşı, bazan Türk zabıtasına karşı otomatik si
lâhlarla, dinamitlerle saatlerce veya sabahtan 
akşama kadar bir gün, birtakım gençlerimizin 
savaştığı günlerde Türkiye'de şartlar normal 
mi idi? Komünizm tehlikesi Türkiye'de 12 Mart
tan sonra veya 12 Mart günü öğ'leden sonra 
doğmadı; 12 Martı komünizm tehlikesi getirdi, 
12 Martı Devleti yıkmakta olan birtakım ce
reyanların, çeşitli uçlardaki sivri akımların teh
likeleri getirdi. 12 Marttan önce bu tehlikeyi 
ıgörmiyenler vardı, 12 Marttan önoe bu tehlike
nin üzerine yürünmek istendiği zaman karşı çı
kanlar vardı. Ama arkadaşlar, bu kadar acı tec
rübeden sonra artık derlenip toparlanmak ge

rekmez mi? Bütün güçlerimizi birleştirip Türki
ye Cumhuriyetini, Türk Devletini, çıkmaz gibi 
görünen bu tehlikeli yoldan çıkarmak için ya
pılmış olan bir hareketi Atatürkçü ve milliyet
çi hedefine hep beraber ulaştırmamız gerekmez 
mi? Ve demokratik hedefine, diye eklemek isti
yorum. Çünkü, demokratik rejimin kurtulması 
da buna bağlı ve demokratik rejimi behemahal 
kurtarmak lâzım. Konuşmanın sonunda bu mü
cadelenin ancak millete dayanarak yapılabile
ceğini arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi birkaç cümle 
ile, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Baş
kanının «Sıkıyönetimin devamı veya kalkması» 
ile ilgili düşünceleri hakkında, grupumuzun gö
rüşlerini arz etmek istiyorum. 

Sayın Genel Başkan, 3 ilde, «Sakarya Ko
caeli ve Zonguldak'ta Sıkıyönetim kalksa idi 
biz de oy verecektik» diyorlar. Bu beyanların
dan şunu anlıyorum: Demek ki; geri kalan iller
de Sıkıyönetimin devamını zorunlu kılan sebep
lerin varlığına kendileri de kani olmuşlardır. 

«Üç ilden kalksa idi müspet oy verecek
tik» sözünü, diğer illerde devamını kabul etmek 
için yeterli sebep vardır tarzında bir düşünceye 
vardıkları şeklinde yorumlamak lâzım. Fakat 
bu neticeye varınca da şu soru hatıra geliyor : 
Sırf Sakaryaföa, Kocaeli ve Zonguldak'ta sıkı
yönetim kalkmadı diye, - E, Ankara'da da kalk
sın, İstanbul'da da kalksın - Yani sıkıyönetimin 
devamının zorunlu olduğuna kani olduğumuz 
yerlerde de sıkıyönetim kalksın demeyi anlıya-
mıyorum. Birkaç ilde kalkmadı diye, devam et
mesi faydalı ve lüzumlu görülen yerlerden de 
sıkıyönetim kalksın demeyi bağdaştıramıyorum. 

Memleketin bu kadar ciddî bir meselesini, 
«Sözümüz bir ölçüde tutulsa idi» anlamına ge
lebilecek bir sonuca bağlamak bize caiz görün
müyor. Biraz evvel söylediğimiz gibi sıkıyöne
timi gerektiren şartların ortadan kalkması, se
beplerin ortadan kalkması suretiyle sıkıyöneti
min alanının daralmasını, hattâ bütün illerimiz
den sıkıyönetimin kalkmasını biz de temenni 
ederiz. Ancak; altı bölgede sıkıyönetim devam 
etsin, fakat bu altı bölgenin vazife alanı, şimdi 
olduğu gibi 11 ila değil, sadece îstanbul Sıkıyö
netim Komutanlığının görev alanı biraz daral
tılmak suretiyle 8 ile inhisar etsin. Bu yapıl
mazsa biz sıkıyönetimin toptan kalkmasına ta-
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raftar 'oluyoruz, tarzındaki bir görüşü anlamak 
bizim için kolay olmamaktadır. Eğer ordu ba
kımından, Millî Savunmamız bakımından çok 
ciddî sakıncalar varsa, «Sakarya ve Zonguldak 
hariç tutulsa idi oy verecektik» demenin o za
man müdafaa edilmesi mümkün olmaz. Çünkü, 
bu ciddî sakıncalar, sadece Sakarya ve Zongul
dak'ta da görev yapılıyor diye doğmuyor her 
halde, istanbul'da, Ankara'da, Doğu bölgesinde, 
Güney bölgemizde, her altı bölgede devam ede
cek, altı kolordu komutanı karargâhları ile bir
likte bu görevle meşgul olacak, fakat sadece İs
tanbul Komutanlığının görev sahası biraz dara-
lacak ve bu hafif daraltma ile sıkıyönetimin re
jim halamından veya Millî Savunma bakımın
dan doğurabileceği ileri sürülen mahzurlar or
tadan kalkmış olacak, görüsüne de katılmak 
mümkün değil. Millî Güvenlik Kurulu toplan
mış, Hükümet incelemiş ve diyorlar ki; «Şimdi 
bu 11 ilde devamında zaruret görüyoruz» ge
rekçeler ileri sürüyorlar. Bu gerekçeler karşı
sında çok kuvvetli mukabil gerekçe söyleme
den, 3 ilde kalkmadı diye, «hepsinden kalksın» 
görüşüne biz katılamıyoruz. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi liderinin sı
kıyönetimle ilgili beyanları arasında, sıkıyöne
timin devamını teklif eden organları, «Sıkıyö
netim taraftarlığı» kelimesini kullanmak sure
tiyle eleştirmişlerdir. Kanaatimce sıkıyönetim 
taraftarlığı söz konusu değildir. Şu veya bu 
organ, ortada sebep yokken niçin sıkıyönetime 
taraftar olsun? Türkiye'nin kaderinden yana 
olmak söz konusudur, Türkiye'nin kurtuluşun
dan yana olmak söz konusudur. Biz, sıkıyöneti
me oy vereceksek, - ki grup olarak vereceğiz -
sıkıyönetim taraftarı olduğumuz için vermeye
ceğiz. Biz sıkıyönetime rey vereceğiz, çünkü 
Türkiye'nin içinden yıkılması için çalışan şer 
kuvvetlerinin mağlulbedilmesinden yanayız. (M. 
G. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Türkiye'nin güvenliğinden yanayız, Türkiye'
nin selâmete erişmesinden yanayız. Demokratik 
rejimi yıkmak isteyenlerin mağlulbedilmesinden 
ve demokratik rejimin sağlam esaslara dayalı 
olarak sıhhatli şekilde devam etmesinden yana
yız. 

Sonra, sıkıyönetim Türk siyasi hayatında 
yeni bir olay değildir. Türkiye Cumhuriyetinin 
tarihine bakıldığı zaman, gerek 1961 Anayasa
sından önce, gerek 1961 Anayasasının yürürlük-
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te bulunduğu dönemde birtakım zaruretlerle 
sıkıyönetim ilân edildiği ve bunların bir kısmı
nın bir hayli uzun sürdüğü görülür. 

Devlet idaresinin sorumluluğunu taşıdıkları 
dönemlerde yıllar boyu ülkeyi sıkıyönetimle ida
re ettikleri, hattâ sıkıyönetimdi idarenin kural, 
sıkıyönetimsiz idarenin âdeta istisna halinde 
göründüğü devirler de olmuştur. (M. G. P. sıra
larından «Bravo* sesleri) 

1961 Anayasasının yürürlüğe girdiği devir
den sonra, 22 Şubat ve 21 Mayıs olayları vesi
lesiyle sıkıyönetim ilân edilmiştir ve devam 
eden bir hareket değil, başladığı gün bastırıl
mış olan bir hareketin duruşma safahatının ta
mamlanması gibi gerekçelerle çok uzun zaman 
(Şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisince tas
dik edilerek, Hükümet teklifli onaylanarak) sü
rüp gitmiştir. Bugün insafla, hata yapıyor mu
yuz diye durumu değerlendirmeye çalışıyoruz 
ve olayların bitmediğini görüyoruz. Sıkıyöne
timin ilânına sebebiyet veren tehlikenin bastı-
rılmadığı bir gerçektir. Hani duruşmalar de
vam etsin diye değil; Hükümet böyle bir gerekçe 
ileri sürmüyor. Olayların ardı alınmış değil, 
tehlike ortadan kalkmış değil, şebeke bastırılmış 
değil. İhtilâl örgütleri dağıtılmış ve bununla 
başa çıkılmış değil. Daha evvelki hâdiselerde 
durum böyle değildi; ihtilâl teşebbüsünde bu
lunmuş, silâhlı hareket teşebbüsünde bulunmuş 
olanlar birinci ferdinden, liderinden son ferdine 
kadar ele geçmiş olduğu halde, sadece bunun 
yankılarının ve duruşma safahatının ortadan 
kalkması ve tasfiye edilmesi gibi sebeplerle, hat
tâ infaz safhasının tamamlanması gibi sebepler
le Türkiye uzun süre Sıkıyönetim içinde yaşa
mıştır. 

Sıkıyönetimin bu ölçüde uzamaması içindir 
ki, son Sıkıyönetim Kanununda Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bâzı tedbirler aldı. Duruşmalar 
gerekçesiyle veya buna benzer adlî safahat ne
deniyle uzamasın, asıl tehlike ortadan kalkınca 
Sıkıyönetimi kaldırmak mümkün olsun diye ka
nunda, bildiğiniz gibi bâzı değişiklikler de ya
pıldı. 

Bir başka tecrübeyi de burada hatırlatmak 
istiyorum: 15 - 16 Haziran ayaklanması oldu. 
Arkadaşlar bu, küçük bir hâdise değildi. Bugün 
de sinmiş görünmesine rağmen, hangi kapatıl-
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mış siyasi parti ile irtibatlı olduğunu bu kür
süye delilleriyle getirmiş olduğumuz, hattâ 
15-16 Haziran ayaklanmasından iki ay önce de; 
ayaklanma geliyor, hazırlıkları şu şekilde yapı
lıyor diye belgeleri ile bu kürsüye getirmiş ol
duğumuz meşhur 1 5 - 1 6 Haziran ayaklanma
sından sonra Sıkıyönetim ilân edildi. Hatırlı
yorum, burada «15 gün» diye ısrar edildi. 15 
günde ne yapılabilecekti? Bir ay biti ve arka
sından uzatılma söz konusu olunca) bir defaya 
mahsus olmajk üzere uzatmaya «evet» dendi 
fakat ondan sonra evet denmıiyeceği belirtildi; 
hattâ sanıyorum ki uzatılmaya tamamiyle karşı 
çıkıldı ve birinci ayın sonunda «hayır uzatıla
maz» diye oy kullanıldı, sert beyanlarda bulu
nuldu ve neticede o Sıkıyönetim, benim kanaa
tim odur ki, görevini tamamlayamadan sona 
erdirildi. (A. P. sıralarından «Braavo» sesleri) 

Bu sona erdirme sadece bir grubun hayır 
demesi ile değil, o zaman iktidar grubunun ni
çin evet demediğini de ben anlayamamıştım. Açık 
söyleyeyim; Hükümet ne diye teklif getirmedi 
anlayamamıştım. Bunu da objektif olarak arz 
edeyim. Hakikaten o zaman bâzı arkadaşları
ma sordum ve arkadaşlar, Selimiye Kışlasından 
enternasyonal marşı söyleyerek, komünist marş
ları, ihtilâl marşları söyleyerek sol yumrukları 
havada çıkan 15 - 16 Haziran ayaklanmasının 
mürettipleri, kurbanlar kesilerek işyerlerinde 
karşılandılar ve o gün kayıtlı üyeleri kaç idi ise, 
kısa zamanda bunu birkaç misli artırmak, ör
gütlerini yaymak imkânına kavuştular. 

Değerli arkadaşlarım, bir daha kaldıralım da 
benzeri bir durum mu yaratalım, yoksa Türk 
Devletinin kaderini karartmak isteyenlere ger
çekten, hukuk dairesinde gerekli dersi bu defa 
vermeye muvaffak olalım mı? Soru budur ve 
bu soru karşısında biz vicdanımıza danıştığımız 
zaman, «Türk Devletini kurtaralım» cevabını 
veriyor. 

Dış tehlikeye karşı Ordumuzun son derecede 
uyanık ve hazırlıklı olması gereğinde beraberiz 
ve çok temenni ediyoruz ki, Sıkıyönetim çalış
maları o şekilde ayarlansın ki, Ordunun dış teh
likeye karşı savunma vazifesi, eğitim vazifesi 
aksamasın veya mümkün olan asgari ölçüde ak-
sasm. Bunun tedbirlerini bulmak mümkündür. 
Yalnız unutmayalım, demin de söylediğim gibi 
tekrar ediyorum; iç cepheyle dış cepheyi ayır
mak mümkün değildir; ne istiklâl Savaşında 

mümkündü, ne bugün mümkündür. Bir ülkeye 
saldın bugün yalnız hudutlardan yapılmıyor, 
saldırı içeriden yapılıyor. Birkaç ay önce gö
lümüzün önünde bir devlet ortasından bölündü 
ve içeriden girişilen hareketlerle başladı. Dolaylı 
saldırı, dolaylı strateji denen bir şey var bugün, 
askerî edebiyatta. Türkiye dolaylı saldırıya 
mâruzdur, Türkiye iç cephede bir saldırıya mâ
ruzdur ve Türk Silâhlı Kuvvetleri iç cephede de 
kızıl emperyalizmin saldırısına karşı, Türk Mil
letinin, vatanının bütünlüğünü korumak mü
kellefiyetinde dir. 

Bunun içindir ki, «Aslî görevinin dışına çık
mıştır, göreVine dönsün» gibi sözleri kabul ede
miyoruz, Ordu görevini yapmaktadır, Silâhlı 
Kuvvetler görevinin başındadır; iç cephedeki 
vatan müdafaası da Ordunun görevlerinden biri
dir, ama görevi yalnız bu değildir; «Diğer aslî 
görevini ihmal etmesin» demek, haklıdır ve buna 
katılıyoruz. Bunun için gerekli her tedbir Hü
kümetçe alınmalı ve düşünülmelidir ve gerçek
ten Sıkıyönetimle ilgili vazifeler yüzünden, dış
tan gelebilecek her türlü ihtimale karşı hazır
lıklarımız en küçük ölçüde aksamamalıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel 
Başkanı, konuşmaları arasında, bünyeye musal
lat olan aşın soldan bahsettiler. Tabiî bu beya
nı memnuniyetle karşıladık. Milletimizin bünye
sine musallat olan aşırı sol deyimini memnuni
yetle karşıladık; fakat sanıyoruz ki, sayın lide
rin, bu aşırı sol tehlikesinin menşei hakkındaki 
teşhis hataları devam, ediyor. Çünkü, sol tehli
kenin doğuşunu yine bir tek sebebe ve kanaati
mizce tek olarak alındığı zaman yanlış denmesi 
gereken bir sebebe bağlıyorlar. 

Sayın Genel Başkan, aşırı sağın gördüğü hi
mayeden ve sol tehlikenin sadece bunun sonucu 
olarak doğduğundan bahsediyorlar, ama aşırı so
lun gördüğü himayeden hiç bahsetmiyorlar. (M. 
G. P. sıralarından «bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Türkiye'de aşırı solun içeride ve dışarıda 
kaynaklan vardır. Dışarıdan beslenen bir aşırı 
sol vakıası var. Bunun kökünün nereye kadar 
dayandığı meydanda, saklamıyorlar ki... Filistin 
gerillâ kampları, Varşova Paktı ülkeleri, diğer 
komünist devlet Çin ve ona bağlı ihtilâl örgüt
leri... Bunlar belli arkadaşlar. 

Birtakım fakültelerimizin pratik kurlarında, 
Çin'le ilgili propaganda malzemesinin ve eylem 
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malzemesinin hangi kanaldan, Sovyet Rusya ta- | 
raftarlarmın malzemelerini ve eylem örgütlerini I 
hangi kanaldan alacakları serbestçe tartışıldığı I 
günlerden geldik biz 12 Mart'a. 

Marksçı, Lenincı hocalarına, asistanlarına; I 
«Efendim.Arnavutluk Elçiliği dışında Çin'le il- I 
gili edebiyatı bulmak için başka kanal bulduk» I 
diye müjde veren talebelerin bulunduğu devir
den geldik biz buralara. Yani bunun hepsini; I 
Türkiye'de, içeride bir sağ tehlike belirdi de I 
onun karşılığında sol tehlike doğdu, diye göre
cek olursak ve bunun gerçek kaynaklarını, baş- I 
ka kaynaklarını da görmezsek, meseleye doğru I 
teşhis koymuş olmayız ve tedaviyi de sağlam 
yapmış olmayız. Bunun, dış kaynakları var; mil
letlerarası komünizmin Türkiye'yi içten yıkmak I 
için, bütün başka ülkelerde sarf ettiği gayret- I 
ler gibi, Türkiye'de sarf ettiği gayretler var. I 
Batı - Almanya bunlardan masun mu? Türkiye 
bundan masun mu9 Asya memleketleri, Afrika I 
memleketleri bundan masun mu? I 

Bizim üzerimizde gayretlerini daha büyük 
şiddetle topladılar, bu aşikâr, bunun jeopolitik 
sebepleri belli. Geçen defa arz ettim bütçe mü- I 
zakeresi vesilesiyle; Türkiye 8 ilâ 10 sene daha I 
huzur içinde, istikrar içinde ilerliyebilse, köşeyi I 
dönecek.- Bunu görüyorlar. Daha büyüme çağın- j 
dayken yapışan verem mikrobu gibi, boy atan I 
delikanlıyı yere seren hastalık gibi, Türkiye'yi I 
boy atarken yere sermek istiyorlar. Bir defa I 
güçlü, kuvvetli, kâhil hale geldikten sonra, kö
şeyi döndükten sonra, millî gelirini yükselttik
ten, sanayiini kurduktan, kendisini sosyal ve 
ekonomik alanda daha iyi savunacak noktaya I 
geldikten sonra, kolay vurulamayacağım biliyor
lar; ama doğuş halindeyken sanayiimizi yıkmak 
veya hamle halindeyken yıkmak, kalkınma bi- I 
rikiminizi kullanmanıza imkân vermiyecek bir 
çalkantı içinde Türkiye'yi 8-10 sene çalkalaya, 
çalkalaya nihayet kızıl ihtilâlin uçurumuna sü
rüklemek... Plânı bu. Bu plânı yapmış olan in
sanların tutumuna yanlış teşhis koymayalım, I 
yoks?, tedaviyi sağlam yapamayız. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetten de ricam 
olacak; konuşmamın başında zaten bâzı ricala- I 
rım oldu ve bütün ilgililer bakımından geçerli ol
duğunu zannediyorum. Komünizme karşı etkili 
şekilde mücadele; aşırı sola her hangi bir şekilde 
taviz vererek olmaz, yapılamaz. Hem aşırı sola I 

| göz kırpmak, onlarla iyi geçinmeye çalışmak, 
I hem de komünizm tehlikesini- ortadan kaldırmak 
I mümkün değildir. (M. G. P. sıralarından «Bra-
I vo» sesleri.) 

I Tayinlerde, tasarruflarda, propaganda çalış-
I malarında bunları memnun ederiz, teskin ederiz 
I ümidine kapılmamak lâzımdır. Bunun hiçbir fay-
I dası yoktur. Bu örgütlerin bir kısmı; dergile-
I rinde açıkça okumuşsunuzdur, «Proleter Dev-
I rimci Aydınlık» ı okuyunuz, bütün Mao'cu ya-
I yınlan okuyunuz; 12 Mart'tan önceki yerüstü 
I yayınlarını, 12 Marttan sonraki yeraltı yayınla-
I rım. Brejnev'in komünist partisinin son kongre

sinde okuduğu raporu getirip okusanız; Revizyo-
I nist, satılmış, hain, Amerikan işbirlikçisi diye-
I cek. Çünkü, öyle diyor, Brejrev'e böyle söyli-
I yenler ne der? Burjuva Hükümeti, faşist hükü

met diyor bana. Bunları memnun etmenin imkâ-
I m ve ihtimali yoktur. Hani, biraz daha sola ka-
I yarız, biraz daha sola taviz veririz de memnun 
I olurla:1, yumuşarlar; bu ümitten vazgeçmek lâ

zımdır. Bizim görüşümüz neyse, Türk Milleti
nin hayrına olan neyse, Anayasamızın ve Ata-

I türkçülüğün emrettiği yol neyse, Hükümet pro-
I gramında yer alan karma ekonominin emrettiği 

neyse, bunu yapmak zorundayız. 

I Hem tam manasiyle milliyetçi bir hareket 
I olan, tam manasiyle millî hâkimiyetçi bir akım 

olan Atatürkçülüğe sahip çıkacaksın, hem de bu
nun başına sola açık diye bir sıfat takmak sure
tiyle, Atatürkçülüğe sadakatten uzaklaşacaksın.. 
Bu olmaz. Sola açık Atatürkçülük ne demek? 
Atatürkçülük vardır veya yoktur. (A. P. ve M. 
G. P. sıralarından «bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Atatürkçülük; her türlü sapmaya, her isti
kametteki sapmaya kapalı, milliyetçi ve millî 
hâkimiyetçi bir harekettir. Karakterinde bu var
dır. Buna, «Sola açık Atatürkçülük» dediğiniz 
zaman, bunun ne kadar sola açık olacağını, bâ-

I zı kimselerin bunu çeke çeke hangi sol uca ka
dar götüreceklerini hesabetmek zorundayız. Bu 
gibi sıfatlar takarak, bu gibi çabalarla Türki
ye'yi Atatürkçü çizgide tutmak mümkün olmaz. 
Mücadelede tavizin, mücadelede kararsızlığın bir 
faydası yoktur. Tehlikeyi açık açık ortaya koy
mak ve tehlikenin üstüne sahiden Atatürkçü ve 
milliyetçi inançla yürümek lâzımdır. Kafalarda 

I ve gönüllerde savaşı kazanmanın yolu budur. 
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LEBİT YURDOĞLU (istanbul Milletvekili) 
— Devletçi, devrimci, aynı zamanda lâiktir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar, «Devrimci» buyurdunuz. Devrimciyi Ata
türk'ün söylediği gibi inkılâpçı mânasında anlı
yoruz, Atatürk inkılâplarına sahibiz, reformcu
yuz, ama anarşiye karşıyız. (A, P. ve M. G. P. 
sıralarından «bravo» sesleri ve alkışlar.)) 

Toprak reformundan yanayım; ben imzaladı
ğım zaman, burada imzalamıyanlar vardı. (M. G. 
P. sıralarından «bravo» sesleri.) Ama, toprak 
yağmasına karşıyız, düşmanlığa karşıyız, Anaya
sa dışı akımların himayesine karşıyız. (M, G. P. 
sıralarından «bravo» sesleri.) 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Yozgat Milletveki
li) —Aramko'dan bahset. 

TURHAN FEYZİOĞİN (Devamla) — Efen
dim?.. O halde niçin alınganlık gösteriyorsunuz 
sayın arkadaşım? 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul Milletvekili) 
— Devletçidir, devrimcidir, milletçidir, Ata
türkçülük sol bir harekettir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ben 
Atatürkçülüğü, som Atatürkçülüğü savunuyo
rum, niçin niçin niçin karşı çıkıyorsunuz? 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul Milletvekili) 
— Atatürk, devletçidir, devrimcidir, milliyetçi
dir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun karma ekonominin sınırını çize
lim... 

BAŞKAN — Sayın Yurdoğlu, Sayın Yurdoğ-
lu!.. Kısa bir müdahale ettiniz müsamaha et
tim, devama hakkınız yok. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ata
türk'ün ne yaptığı ve ne olduğu, ne sizin yeri
nizden söylemenizle, ne de benim burada sözle
rimle belli olur. 

Atatürk'ün bir hayatı var, Atatürk'ün bütün 
hayatına hâkim, olmuş kalın çizgiler var. Ata
türk'ün bir diplomatik yemekte söylediği bir 
cümleyi, alıp, şuraya çekemezsiniz. Atatürk'ün 
Millî Mücadelenin başında söylemiş olduğu, me
selâ ; Meclisin açılışı merasiminde söylemiş oldu
ğu bir sözü alıp, başka mânaya çekemezsiniz. 
Mücadelenin başında «Makamı Hilâfeti kurtar
mak için» sözünü kullandı diye Atatürk'e, Hilâ
feti kaldırdığını bile bile Hilafetçi diyemiyeceği-
niz gibi, Atatürk'ün bir Sovyet elçisini kabul et-
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tiği zaman bir diplomatik yemekte söylediği nu
tukta iki cümleyi ayırarak, Atatürk sosyalistti, 
şuydu, buydu de diyemezsiniz. Atatürk'ün ha
yatının bir tümü vardır, Atatürk bellidir, Ata
türk lâik Cumhuriyetin kurucusudur ve Atatürk 
Türk tarihinin son zamanlarda yetiştirdiği bü
yük milliyetçidir, «Ne mutlu Türküm diyene!» 
sözünü söyliyen insandır. 10 ncu yıl nutkunu 
okuyunuz, bir defa daha dinleyiniz; başından so -
nuna kadar «Türk Milleti» derken, ciğerlerin
den, kalbinden bütün varlığından fışkıran bir 
inançla, Türk Milletinin zekâsını, karakterini, 
büyüklüğünü söyliyen insandır, yüreklerimizi 
titrete titrete bize bunu öğretmiş olan insandır, 
milliyetçidir. (M. G. P= sıralarından «bravo» ses
leri. ve al kışlar.) 

LEBİT YURDOĞLU (İstanbul Milletvekili) 
— Devletçidir, lâiktir, devrimcidir. 

BAŞKAN — Sayın Yurdoğlu, size hitabetmi-
yor efendim, Meclise hitabediyor. Sayın Yurdoğ
lu lütfen efendim... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ata
türk'ün devletçiliği, karma ekonomi anlayışı dı
şında, sosyalist devletçilik değildir, sosyalist ol
madığını açıkça söylemiştir, yazmıştır. Karma 
ekonominin prensipleri içinde devletçidir. 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul Milletvekili) 
— Devletçidir, lâiktir, devrimcidir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Tek
rar ediyorum; birtakım çevrelerin, «Devrim» sö
zünü, komünist ihtilâl mânasında kullandıkları
nı bile bile, hattâ bir sosyalist, masum sosyalist 
yazar diye bu kürsüde vaktiyle savunulmuş olan 
bir aşırı sol yazarının, «Devrim müsavi ihtilâl, 
ihtilâl müsavi Marksist, Leninist düşünce istika
metinde yapılmış hareket» diye açıkça yazmış ol
duğunu bile bile, ben, devrimci dendiği zaman 
onu sınırlamadan, bu kelimeye sonradan veril
miş olan manaları bile bile, kolay kolay bunu bu 
kürsüde altını çizerek teyidetmem. Onun için 
diyorum ki, inkılâpçıdır, inkılâpçılığının sınırla
rı bellidir, milliyetçiliği de sınırlıdır, millî hâki-
miyetçiliği de, Cumhuriyetçiliği de sınırlıdır. 
Yoksa bir sınıf diktasını, bir proleter diktasını 
hiçbir zaman kabul etmemiştir. 

"" OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara Milletveki
li) — Sizin gibi faşist, Atatürk'ü anlatamaz. 
Atatürk faşist de değildir... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ha, 
sizin gibilerin nazarında belki faşist olabilir, 
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Atatürk millî hâkimiyetçidir. Eski TİP üyesi 
Sayın Soğukpınar!. 

BAŞKAN — Sayın Soğukpınar, Sayın So-
ğukpınar size söylüyorum, size hitabediyorıım; 
oturduğunuz yerden müdahale etmeye hakkınız 
yok. Sayın Soğukpınar söz alır konuşursunuz, 
hakkınız yok, lütfen oturun efendim. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara Milletveki
li) — Sayın Başkan, ben öyle söylemedim. 

BAŞKAN — Yine de hakkınız yok efendim, 
size ihtar vermeye mecbur etmeyin ve oturun 
efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım; 

KEMAL ÖNDER (izmir Milletvekili) — Ata
türk'e demedi. 

BAŞKAN — Sizin de hakkınız yok, yok efen
dim. Sayın önder hakkınız yok. 

KEMAL ÖNDER (izmir Milletvekili) — Ata
türk'e söylemedi. 

BAŞKAN — Efendim hakkınız yok, otur
duğunuz yerden yok. Söylenmiş sözde hata var
sa, sizi ilgilendiren tarafı varsa, söz kaydettirin. 
Sayın önder oturun efendim, oturun lütfen. Ye
rinize oturun lütfen. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ye
rinden müdahale eden arkadaşımın... 

KEMAL ÖNDER (izmir Milletvekili) — Sah
tekârlık yaptı, sen sahtekârsın. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sus 
terbiyesiz!... 

İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) — 
Sahtekâr sensin. 

BAŞKAN — Sayın Önder, Sayın Önder lüt
fen oturun efendim ve «sahtekâr» kelimesini 
lütfen geri alınız. (Şiddetli gürültüler) 

KEMAL ÖNDER (izmir Milletvekili) — Sa
yın Başkan, kürsüden ifade edeyim. 

BAŞKAN — Hayır, bu Mecliste sahtekâr ke
limesini ben duydum ve sahtekâr kelimesini lüt
fen geri alınız. (C H. P. ve M. G. P. sıraların
dan karşılıklı laf atmalar ve yer yer ayağa kal
karak birlbirlerinin üzerine yürümeler.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ay
nen iade edilmiştir. 

BAŞKAN' — Efendim siz oturunuz, siz otu
runuz efendim... Sayın Turgut Topaloğlu, siz 
oturun ben ânında müdahale ettim... Sayın To
paloğlu, Sayın Kabadayı... idareci üyeler, sa
yın idareci üyeler!... Efendim siz oturunuz ben 

müdahale ettim. Sayın Kabadayı, Sayın Kaba
dayı aynı hatayı siz işliyorsunuz, oturunuz lüt
fen, oturunuz efendim. 

Sayın Kemal Önder, kürsüde konuşan hati
be «sahtekâr» diye hitabettiniz. Sözünüzü geri 
alın. Lütfen bir kelimeyle... 

KEMAL ÖNDER (izmir Milletvekili) — Sa
yın Başkan, kürsüden ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Hayır kürsüden değil efendim, 
kürsüde hatip varken, kürsüye gelmeniz usulen 
mümkün değil. 

KEMAL ÖNDER (izmir Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Sayın Feyzioğlu, Sayın Osman So-
ğukpınar'm Atatürk'e izafe etmediği bir lafı, 
Atatürk'e izafe etmiştir, bunun manası da söy
lediği gibi değildir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Soğukpınar bir 
defa yerinden haksız müdahale etmiştir. 

KEMAL ÖNDER (izmir Milletvekili) — O 
ayrı. 

BAŞKAN — Ayrı, o halde ayırmaya başlı-
yalım. Müsaade edin, beni dinleyin lütfen... Sa
yın Önder bir dinleyin, siz bitirdiniz ve yerini
ze oturmaya hazırlanın... 

KEMAL ÖNDER (izmir Milletvekili) — Sa
yın Feyzioğlu'nun yaptığı, onun yaptığından da
ha kötüdür. 

BAŞKAN — Efendim evvelâ lütfen oturu
nuz, bitirdiniz. 

Sayın Önder, Sayın Soğukpmar'm müdaha
lesiyle karşılıklı bir konuşma olmuşsa, onun 
müdafaası sizin göreviniz değil ve yerinizden 
müdahale etmeniz doğru değil. Müdahalenin so
nunda, bir de kürsüdeki hatibe «sahtekâr» de
mek hakkınız değil. Bu sözünüzü geri almazsa
nız ceza uygulıyacağım. 

KEMAL ÖNDER (İzmir Milletvekili) — Siz 
vazife yapmadığınız için... 

BAŞKAN — Ben vazife yapıyorum efendim. 
Anında vazife yaptım. 

KEMAL ÖNDER (izmir Milletvekili) — Siz 
anında vazife yapmış olsaydınız.... 

BAŞKAN — Hemen anında vazife yaptım. 
KEMAL ÖNDER (İzmir Milletvekili) — Siz 

anında vazife yapmış olsaydınız sayın... 
BAŞKAN — «Sahtekâr» kelimesini geri alı

nız lütfen, «Sahtekâr» kelimesini geri alınız. 
KEMAL ÖNDER (izmir Milletvekili) — Siz 

anında vazife yapsaydınız... 
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BAŞKAN — Benim vazife yapmadığımı son
ra görüşürsünüz. 

Sayın Önder, benim vazife yapıp yapmadı
ğım halde ne gibi muameleye başvurulacağı İç
tüzükte yazılı. Onu da yaparsanız. Benim vazi
fe yapmadığıma kaanii isteniz beni Başkanlık 
Divanına şikâyet edersiniz, sözlü soru sorarsı
nız. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Yozgat Milletve
kili) — Sayın Başkan, Sayın Feyzioğlu sözünü 
düzeltsin. 

BASK AON" — Sayın Baştürk, size söz verme
dim ki efendim. Size söz vermedim. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara Milletve
kili) — Feyzioğlu'nun sözü yanlıştır, onu dü
zeltsinler. 

BAŞKAN — Sayın Soğukpmar, size de söz 
vermedim. Söz vermedim efendim, oturun. Biti
reyim birisini efendim. 

Efendim, yanlışsa yanlışlığını sonradan dü
zeltin. 

Sayın Önder, siz «sahtekâr» kelimesini geri 
alıyor musunuz? Son defa söylüyorum. (M. G. 
P. sıralarından yer yer ayağa kalkmalar. C. H. 
P, sıralarına doğru yürümeler). 

Efendim, size ihtar cezası veriyorum, otu
run, 

KEMAL ÖNDER (İzmir Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Atatürk'e faşist dendiğini tescil et
tirecek kadar vazife yaptınız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) - De
vam edebilir miyim efendim? 

BAŞKAN •— Buyurun efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım, «Büyük Atatürk'ün çizgi
sinde 12 Mart hareketini, milliyetçi, demokra
tik *ve Atatürkçü hedefine ulaştırmak lâzım
dır» diye beyanımı tekrar ederek sözlerimi sür
dürüyorum. 

Büyük Atatürk'ün, şu veya bu tarihte söyle
diği tek bir sözü olarak O'na birçok şeyler izafe 
eden yazarları görmüşüzdür. 

Türkiye'de Kemalizmin, Şoven ve faşist bir 
milliyetçilik olduğunu yazacak kadar ileri gi
den ve Türkiye haklarının kurtuluşunun ancak 
Marksçı, Leninci sosyalizmde olacağını söyle
yen dergiler Türkiye'de yayınlanmıştır; 12 
Martın hemen yakınındaki tarihlerdedir. Ve 
bunlar bu kürsüde tarafımızdan ortaya kon
muştur. 

'Büyük Atatürk milliyetçi idi. Evet, büyük 
milliyetçi idi; ama anasının mezarının başında, 
millî hâkimiyete hayatının sonuna kadar sadık 
kalacağına vicdanı ve namusu üzerine yemin 
etmiş olan insandı. M. G. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri) Gitti İzmir'de anasının mezarı ba
şında bu yemini yaptı, millî hâkimiyete karşı 
çıkan her kuvvetin erimeye, yıkılmaya mahkûm 
olacağını ilân etti. 

Ben, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu yıl
larda yurt bilgisi dersleri okuyan bir öğrenci 
idim. Bana, yurt bilgisi hocalarım demokratik 
rejim idealini öğretirlerdi. Türkiye'de o gün tek 
dereceli seçim yoktu; ama Atatürk'ün idealinin 
Türkiye'de tek dereceli seçime, gerçek demok
ratik seçime geçmek olduğunu bize hocalarımız 
öğretirlerdi. 

O devirde dünyada hâkim olan birtakım fa
şist idareler vardı; ama bu faşist idareler, Nazi 
idaresi; 1789 Fransız İhtilâline söverek, o ihti
lâlin getirdiği demokratik prensiplere, İnsan 
Hakları Benannamelerine söverek yola çıkmış 
oldukları halde gerçek şudur ki, Türkiye Cum
huriyeti, demokratik idealleri vatandaşlarına 
öğrete öğrete ve adım adım demokratik rejimin 
icaplarını yapa yapa bugünkü noktaya doğru 
gelmiştir. 

Birçok defa söyledim bu kürsüde, birçok de
fa yazdım bir sürü makalemde, kitabımda; Bü
yük Atatürk, Weimer Cumhuriyetini yıkarak 
işbaşına gelen bir diktatör değildi, İtalya'nın 
çok partili, hür seçimli demokrasisini yıkarak 
onun yerine gelen bir diktatör değildi, «Tek 
adam» saltanatından, monarşiden cumhuriyete 
ve millî hâkimiyete geçişin sembolüdür Mustafa 
Kemal Atatürk. (M. G. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Atatürk bu idi, Atatürk'ü böyle anla
mak lâzımdır, 

KEMAL ÖNDER (İzmir Milletvekili) — 
Mendec France hikâyelerini de anlat. 

BAŞKAN — Sayın Önder, Sayın Önder, çok 
rica ederim efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ata
türk, mutlakiyetten cumhuriyete geçişin sembo
lüdür. 

MEHMET PIRILTI (C. Senatosu Antalya 
Üyesi) — Sayın Başkan, atma cezası verin. 

BAŞKAN — Efendim, ben cezayı değil, İç
tüzüğü tatbik ediyorum. 
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TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, son yıllarda - biraz evvel 
konuşmamda söyledim - Atatürkçülüğün başı
na, sanki Atatürkçülük tek başına yetmiyormuş 
ve bir mâna taşımıyormuş gibi «Sola açık Ata
türkçülük» diye sıfat takılmasını kabul etmiyo
ruz; bunun nereye kadar sola açık alacağını 
kestirmek zor olduğu için.... 

Atatürkçülük Atatürkçülüktür. Bir de bu
nun başına «Sola açık Atatürkçülük» diye sı
fat takmanın anlamı olmadığını ortaya koymak 
için bu sözlerimizi söyledik. (A. P. ve M. G, P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türkiye'de yerinden söz söyleyen, sözünü 
Atatürk'e izafe ederek, Atatürk'ü savunarak, 
milliyetçi ve millî hâkimiyetçi diyerek Atatürk'ü 
kendi anlayışıma göre izah ederken; Atatürk'ü, 
Atatürk'ün hayatına hâkim olan fikirlerle izah 
ederken, bir sıfat söyledi. Bu sıfatı Atatürk için 
söylemedim diyor. Söyleyemezsin... Atatürk 
için söyleyenler olduğunu biliyorum. Atatürk 
için bunu yazanlar oldu bu memlekette, hâlâ 
yazanlar ve haykıranlar var; ama onu söyletme
yeceğiz, himaye kanadı altına almsalar da bun
lar... (A, P. ve M. G. P. sıralarından «Bravo>, ses
leri) Masum sosyalist yazar dense de, (A P. ve 
M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
fikir partisidir dense de.... 

ÎBRAHÎM CÜCEOĞLU (Ankara Milletve
kili) — Uğraşma, Başbakan olamayacaksın. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Siz 
bilirsiniz kimlerin neler söylediğini, siz çok iyi 
bilirsiniz sayın söz kesici. (Gülüşmeler, A. P. 
ve M. G. P. sıralarından alkışlar) Bunun içindir 
ki, beyanda bulunmak zorunluğunu hissettim ve 
gerekirse buraya tomar tomar vesikalarla çıka
rak bütün himayeleri, bütün müşterek demeçleri, 
arşivi bütünü ile ortaya koymak suretiyle ispat 
etmek mevkiindeyiz; hem de delilleri, ret ve 
cerhi mümkün olmayan cinsinden ortaya koy
mak suretiyle. (A. P. ve M. G. P. sıralarından 
«•bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi, polisi kuv
vetlendirme dileğine ilâveten, Devlet idaresinde 
Anayasaya ve Devlete sadakati sağlamak, Dev
let idaresine aşırı solun sızmasını önleyici, yıkıcı 
faaliyet erbabının sızmasını önleyici kanunî ted
birleri almak lüzumunu da ilâve ederek bitme 
noktasına getirmek istiyorum, 
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Bununla neyi kastediyorum? 
Bir Devlet kendisini korumaya mecburdur. 

Devlet idaresini, bu Devleti yıkmak isteyen 
akımların temsilcilerine en küçük ölçüde vermek 
hakkına sahip değiliz. Türkiye'de bugün, bu 
Sıkıyönetim müzakeresiyle ortaya koymamıza 
imkân olmayan; ama gerekirse iktisadî konular
la ilgili bir müzakerede ortaya koyabileceğimiz 
bâzı dikkate değer gelişmeler vardır. Rejimi 
cepheden vurmak suretiyle, anarşik olaylarla, 
ayaklanma olaylarıyle, 15 - 16 Haziran vakala-
rıyle veya dinamitli, bombalı saldırılarla yıkmek 
imkânını kaybettiklerini görenlerin, iktisadî yol
dan bir çevirme hareketine, iktisadî kcprübaş-
larıııa sızmak suretiyle bir çevirme hareketine 
giriştilkerini gösteren birtakım delillerle ortaya 
çıkabilecek durumdayız. Buna karşı uyanık 
olunmasını rica ediyoruz. 

Parlâmento, Türkiye Oumihuriyeti Hüküme
tine bu mücadelede muhtaoolduğu kanunî yet
kileri - Anayasa yetkisi ise Anayasa yetkisini, 
kanun yetkisi ise kanun yetkisini - vermek du
rumundadır. Devletimizin kaderini tesadüfe 
bırakamayız. 

Bu gibi tedbirleri almamış olan Devlet yok
tur. Fransa'nın en yüksek devlet memurlarını 
yetiştiren bir Millî İdare Okulu vardır. 1946 dan 
sonra General De Gaulle'ün kurmuş olduğu bu 
Millî idare Olculuna öğrencilerin girişi memuri
yete giriş telâkki edildiği içn, okula adımını 
attığı günden tibaren müstakbel devlet memuru 
olan öğrenci, memur statüsüne tabi sayıldığı 
için birtakım kontrollar konmuştur. Devletin 
temellerini yıkmak isteyicd akımlarla en küçük 
ölçüde irtibatı olduğundan şüphe edilen kimseyi 
o okula almamak hakkını, Fransız Devlet Şû
rası okul idaresine tanımıştır. Fransız Devlet 
Şûrasının kararı vardır. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir Millet
vekili) — Bizde de aksine olur. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Biz
de Devlet Şûrası bu kararı vermiyorsa, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi gerekli kanunî yetkiyi ver
mekle mükelleftir; çaremiz yok. Devletin ka
derini kumara basarnayız, tesadüfe bırakamayız. 

Değerli arkadaşlarım, «Devlet güvenliği 
mahkemesi» ni, Batının yüzyıllarca demokratik 
rejim içinde yaşamış ülkelerinde olduğundan da
ha teminatlı şekilde, hiçbir zaman bizi hür de
mokrasiler önünde mahculbetmeyecek, boynumu-
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zu bükük bırakmayacak sağlam teminat ve ada
let hükümleri dairesinde kurmak zorundayız. 
Bunun gerektirdiği tedbirleri almak mecburiye
tindeyiz. 

Bütün bu sebeplerle ve bu anlayışla Millî 
Güven Partisi Grupu Sıkıyönetimin uzatılması
na müspet oy verecektir. Bu vesile ile Sıkıyö
netim komutanlarına, Sıkıyönetim çalışmaların
da çok büyük fedakârlıkla, vatanseverlikle gö
rev yapan Sıkıyönetim mensuplarına, (C. H. P. 
sıralarından «Savcılara da» sesleri) şerefle va
zife yapan.... 

«Savcılara» demeseydiniz okumayacaktım; 
size bir cümle okuyorum: « . . . ama o hava 
içinde birtakım C. H. P. liderlerinin, birtakım 
aşırı solculara şirin görünmek için; beden ola
rak, fikir olarak onlarla kolkola bulundukları 
gerçeği gizlenemez . . . » (A. P. ve M. G. P. sı
ralarından «bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 
Yazan: Sayın Genel Başkanın damadı, 

TURHAN ÖZGÜNER (içel Milletvekili) — 
Bizimle ne alâkası var bunun, C. H. P. ile ne 
ilgisi var Beyefendi? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, Sıkıyönetim komutanlarına, 
Sıkıyönetim hizmetinde vazife gören Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin vatansever mensuplarına ve 
yine Sıkıyönetimle işbirliği yaparak şerefle, fe
dakârlıkla hayatlarını ortaya koyarak Türk 
Devletini savunmaya çalışan Türk zabıtasının 
mensuplarına Millî Güven Partisi Grupunun 
şükranlarını arz ediyorum. 

Son olarak şunu belirteyim: Bu mücadelede 
muvaffak olacaksak millete dayanarak muvaf
fak olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Fransa'da De Gaulle, 
gizli ordu örgütü adiyle kurulmuş olan ve pek 
çok silâhlı kuvvetler mensubunu da içine almış 
bulunan, (Eski Cezayir ordusu mensubunu da) 
Fransa'nın başkentini bir ara her gün bomba 
sesleriyle çınlatan ve Devlet Reisine müteaddit 
defalar suikast yapmaya muvaffak olacak ka
dar örgütlü bulunan bir teşkilâtın kökünü ku
rutmak suretiyle onu yenehilmişse, General De 
Gaulle bunu, Fransız Milletiyle etele verdiği 
için, Fransız Milletinin büyük çoğunluğunu 
yanma aldığı için yenmiştir. Milletin büyük ço
ğunluğuna dayanmryan bir mücadele, gerilla 
savaşı taktiğiyle mücadele eden bir örgüt kar
şısında kolay muvaffak olmaz. Vatandaşın bü

yük çoğunluğu yanınızda olacak, vatandaşın 
büyük çoğunluğu yanında olmayınca, meselâ 
Fransız ordusu, yüzbinlerce mevcuduyl'e Ceza
yir'ide muvaffak olmamıştır; yeteri kadar mu
vaffak olmamıştır. Şehirlerden sokmuştur ted
hiş hareketini; fakat kıra intikal etmiştir, kıra 
yüklendiği zaman şehirlere gelmiştir, sığınmış
tır. Çünkü orada, gerilla edebiyatında «Suda 
yüzen balık gibi ben kendi unsurumun içinde
yim» diyen bir örgüt vardı karşısında ordunun. 

Türkiye'de şer erbabı milletin nefretini üze
rinde toplamıştır. Yakalandığı zaman, esnafıy-
le, işçisiyle, dar gelirli halkıyle, emeklisiyle, 
kadmıyle - erkeğiyle Türk Milletinin nefretini 
bir anda belli eden, kendiliğinden oraya yığıl
mış. Binlerin ortaya çıkması, yüzlerin, büyük 
toplulukların ortaya çıkması bunu gösteriyor. 

Millet, Türk Silâhlı Kuvvetleriyle beraber
idir. Millet, yumruğunu doğru yere vurduğu za
man, yumruğunu kızıl tehlikenin üstüne., ko
münist tehlikenin üstüne vurduğu zaman Cum
huriyet Hükümetiyle beraberdir. Bu mücadele
de muvaffak olacağız, kızıl tehlikeyi sınırları
mızın dışına atacağız, Marksçı, Leninci ihtilâl 
ve isyan tertiplerini yeneceğiz ve bunu, millete 
dayanarak yeneceğiz. Milletin mümessilleri olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine dayanarak bu 
mücadele yürütülürse muvaffak olacaktır. Tür
kiye Büyük Millet Meclisiyle beraber ve Türk 
Milletinin büyük çoğunluğunun - yüzde söyle
mek istemiyorum; ama her halde % 90 dan çok 
fazlasının - gönül verdiği, candan desteklediği 
ibir mücadele yapılmaktadır, bu mücadele bu
nun için muvaffak olacaktır. Muvaffak olma
ması ihtimali yoktur. Sağda - solda çelme ta
kanlar olabilir, milletten kopuk birtakım salon 
sosyalistleri «Hürriyetler elden gidiyor, faşizm 
geliyor» diyebilirler. (A. P. ve M. G. P. sırala
rından «ıbravo» sesleri, alkışlra) Avrupa'nın 
bütün başkentlerinde aşırı sol örgütleri, milli
yetçi ve Atatürkçü bir hareketi, «Faşist bir ha
reket» diye damgalamaya çalışabilirler; ama 
Türkiye'de bugün yapılmakta olan şey, demok
ratik rejimi yıkma değil, demokratik rejimi 
kurtarma mücadelesidir. Demokratik rejim mu
vaffak olacaktır; Parlâmento ile muvaffak ola
caktır ve Parlâmentoyla, milletiyle, Silâhlı Kuv
vetleriyle elele vermek suretiyle tehlike mut
laka mağlûıbedilecektir. Kim çelme takmak is-
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terse istesin, dıştan ve içten gelecek her tehli
keyi yenmeye muvaffak olacağız. 

Teşekkür ederim ankadaşlarım. (A. P. ve 
M. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Orhan Dengiz, buyurun efendim. (A. P. 
'sıralarından alkışlar) 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN DENGİZ 
(UşjaJk Milletvekili) — ıSayın Başkan, Türkiye 
iBüyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

(Sıkıyönetimim uzaitalllmasiiyle ilgili müzake
reler dolayısaiyle Adaleit Partisi gruplarının 
ıgörüşünü arz etmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. Bu ve'sûeyle Büıylülk Meclisin Sayın 
(Başkan ve üyelerini saygı ile ıselâimlııyorum. 

11 ay önce ilân edilmiş bulunan sıkıyöne
tim, Bütyiük Meclisle muhtelif zamanlarda 
uzatılmak suretiyle bugüne gelinmiştir. Sa
yım Hükümet 6 ncı defa Yüce Meclis hu
zuruna gelerek, sıkıyönetimin iki ay daha uıza-
Mmasum istemektedir. Biraz önce okuman Hü
kümet tezketfetsi ile Hükümet adına Sayın Ba
klanın yaptığı konulmanın dalha öncekilerden 
farkı yolktuır. Uzatmayı icabettiren sebep yine 
«DöVletin temel nizamına, yurt bütünlüğüne, 
»vatan ve lâiık Cumhuriyete karşı vâki olan 
ajyaklanlmialar ve bunların hazırlıklarının de
vam etmekte» bulunduğudur. 

Çok değerli senatör ve milletvekilleri; 
11 ay önce ilân edilen sıkıyönetimi taikilbe-

den zaman içinde mevcut Devlet düzenini 
gehlir ve kifr gerillacılığının her çeşiit f aali-
lyetleri ile ve kendi düşüncelerine uygun bir 
siyasal örgütün önderliğinde, işçi - 'köylü ve 
gençliği de ayaklandırarak halk savaşı voliyle 
yıkmak ve yerine Marksist, Leninist ve Maocu 
Ibir Devlet düzeni kurmak isteyen komü
nist anarşistleri ortadan kaldırmak ve mem-
ıleketiimliızde normal bir huzur ortamını temin 
e'tımelk malksadijyle salkııyönetilm makamları, Yüce 
Meclisten çıkan sıkıyönetimle ilgili kanun
lara istinaden birtakım nieticeler almışlardır. 
Hamiünislt anarşistlerin mühim bir kısmı yaka
lanmış, malhlkamalare s&vlksdilmlş, mahkemeler 
de peyderpey karar vermek durulmuaıda bu
lunmuşlardır. Ancak, burada çok önemli 
Ibir noktayı ifade etmeden geçemiyoruz, O da 
terör hareketlerinin beyinlerinin henüz ele 

igeçirelemeıdiğinin ve bunların kimler olduğu
nun faiHnmeddğinin zaman zaman ifade edil-
mlesidir. Bunlar kimse bulunmak ve sıkıyö
netim kuvvetleriyle yakalanıp adalete, sıkı
yönetim mahkemelerine teslim eldilmtelidir. 

11 ay içinde bunlar olurken, Türkiye Bü
yük Millet M'eclM 1,5 yıla yaklaşan uzun 
müddet içinde tatil yapmamış, vazifeye de
vam etmiş, normal kanun çıkarma vazifesi 
yanında, giüvenbik kuşetlerine, kanunlara, ni
zam ve huzura karşı cüretkâr bir savaşa gir-
imiış olan komünist anarşistlerin faaliyetls-
rini önleyici tedbirler manzumesi içinde Ana
yasadan başlıyarak ilgili kanunları süratle 
değiştirme ve çıkartmaya haızır bulunmuştur. 

Ancak, aradan bu kadar zaman gedmesine 
rağmen, Anayasa değişlikliği ile ilgili olarak 
çıkarılması gerekli kanunlardan - M, bunlar 
40 ı bulmaktadır - Büyük Meclise çok az ka
nun sövkedilmiilştir; aşağı . yukarı 8 - 10 tane. 
IBunlar komisyonlardan süratle geçirilerek 
Umuim'i Heyete indirilmektedir. Umumi Hejyet 
bu kanunlar üzerinde çalışmalarını devam et
tirmekte ve kanunları süratle çıkarmaya gay
ret etmektedir. Bu kanunların eksik olanla
rının Hükümleltıen şevkinin sıonu gelmelidir. 
Çıkarılmasının zaruri olduğu ifade edilen re
form kanunları adı altındaki kanunlardan 
da, bugüne kadar Büyük Meclise yalnız Top
rak ve Tanım Reformu öritedbirler kanun ta
sarısı, Madencilik Reform kanun tasarısı ve 
Üniversiteler kanun tasarısı gelmiştir. Bun
lar da derhal tamamlanmalıdır. Hükümet, re
form adı altında getireceği kanun tasarıla
rının eksiklerini tamamlamalı Ve hepsini sü
rat'e Meclislere getirmelidir- Meclislerin, Hü
kümetten gelecek taşanların kısa zamanda ka-
nunaşitınlacağından hiç kimsenin şüphesi ol
mamalıdır. 

iSayın arkadaşlanm, 

Bu yıl Yüce Meclisin Üçüncü Beş Yıllık 
Plân hazırlıklariyle ilgili çalışmalan da ola
caktır. Plân çalışmalarının bütçe hazırlıkla
rından önce bitirilmesi de gerekmektedir. 
Böylece geçen yıla nazaran daha çok çalışmayı 
icabettiren bu durum karşısında, sayın Hükü
metin daha âcil gayretlerini bekliyoruz. Biz 
Adalet Partisi olarak, Meclise intikal eden ka-
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nun tasarılarının memleket yararına uygun bir 
şekilde biran önce çıkmasını temine, elimizden 
gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. 

Saym arkadaşlarım, 
Cereyan etmiş anarşik olaylara karşı Büyük 

Meclisçe ve Sıkıyönetim makamlarınca bu ça
lışmaların çok ciddî ve kesin bir şekilde yapıl
ması yanında anarşistler durmamış, yeraltında 
yeni hazırlıklara girişmişlerdir. Tabiîdir ki hu
nin neticesi olarak da, Sıkıyönetim idaresi de
vamlı şekilde uzatılma durumunda bulunmuş
tur. 

Burada büyük bir üzüntü içinde ifade et
meye mecburuz ki, Maltepe Cezaevinden, hepi
mizce malum olan ve milletimizi hayretler için
de bırakan kaçırma olayını düzenliyen ve sağ-
lıyan örgütün başında ve içinde Silâhlı Kuvvet
lerimizden az da olsa bir kısım subayın bulun
ması, memleketimiz ve ordumuz, Atatürk'ün or
dusu, Cumhuriyet ordusu bakımından küçüm-
senmiyecek bir meseleyle karşı karşıya bulun
duğumuzu göstermektedir. Şunu ehemmiyetle 
ifade etmek istiyorum ki, böyle bir olay, ordu
muzun çalışma şevkini kırmamalıdır. Milleti
mizin de Silâhlı Kuvvetlerimiz hakkında yanlış 
düşüncelere gelmesini doğurmamalıdır. Bütün 
millet ve ordu için meselenin çok üzücü olduğu
nu kaydetmeliyiz. Ancak bu gibi hareketlerin 
katı çareleri de muhakkak bulunmalıdır. 

Sıkıyönetim Anayasaya dayanmaktadır. Sı
kıyönetim olağanüstü şartların bir idare şekli
dir. O halde memleketimiz normal şartlara ge
çinceye kadar, Sıkıyönetim idaresinin devam et
mesi zaruretiyle karşı karşıya bulunmakta
dır. Bu, ilânihaye devam mı edecektir? işte 
sayın arkadaşlarım, memleketin selâmete çıkma
sı sağ veya sol dikta rejiminin pençesi altına 
girmemesi, her türlü anarşinin, tedhişçiliğin ba
şarıya ulaşamaması, Türkiye'yi bölmeye, par
çalamaya çalışan komünist militanların eline 
düşmemesi ve Devletimizin olağan şartlar için
de yaşamasına biran evvel kavuşması ve dolayı-
sıyle Sıkıyönetimin kalkması için ne yapmamız 
gerekli olduğu meselesi kanaatimizce bugünün 
en önemli problemini teşkil etmektedir. Eksik 
olan, yapılmıyan veya yapılamıyan işler nedir 
ki anormal şartlar devam ediyor ve bunun neti
cesinde de bir türlü huzur ortamı teşekkül ede
miyor? Biraz önce konuşan Saym içişleri Ba

kanı konuşmasının başında, «Memleketimizde 
11 aylık Sıkıyönetimin sonunda huzur ortamı
nın meydana geldiğini» söylediler. Ama arkasın
dan, konuşmasının tamamında verdiği misaller
le memleketimizde hiç de bir huzur ortamının 
bugün için mevcudolmadığını adeta delilleriy
le ispatlamaya çalıştılar. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel Milletvekili) — 
O halde neden devam ediyor? 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Bu ikisinin 
arasında bir tezat olduğu muhakkaktır. 

Efendim, bir şey mi buyurdunuz?... 
BAŞKAN —.Sayın Dengiz, size değil efen

dim. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Çok saym 
senatör ve milletvekilleri; 

Türkiye dış tehlikelerle çevrili bir memleket
tir. Bunu uzun uzun anlatmaya lüzum görmü
yorum. iki büyük kuvvetin temas çizgisi üzerin
de bulunan memleketimizin iç yapısının zayıf 
bulunmaması lâzımdır. Dünya dengesinin mem
leketimizde bozulması, yurdumuzu felâketten fe
lâkete sürükler. Dengeyi bozmak için devamlı 
gayretler vardır. Bu, artık bilinen bir gerçek
tir. Böyle bir ortamda kemdi kendimizi zaafa 
uğratmamız, ancak düşmanlarımızın işine ya
rar. 

Bugün memleketimizin içinde bulunduğu 
olağanüstü şartlar ve onun idare tarzı; hürriyet
çi, demokratik Cumhuriyetin muhafaza ve güç
lendirilmesi için mevcuttur. Demokratik düze
nin bizzat bünyesinde bulunan bir müesseseyi, 
Sıkıyönetimi işletmek suretiyle demokratik re
jime yönelen tehlikeyi bertaraf etmek yolundan 
başka bir yolda bulunmuyoruz. Bugünkü ida
renin bu şekilde devam etmesinin hedefinin, de
mokratik Cumhuriyetimizi zedelemek mânasına 
hiçbir suretle alınmaması lâzımdır. Bu, bilâkis 
normal şartlara biran önce dönmek için atıl
mış olan adımın iyi istikamette yürümesi anla
mındadır. 

Şunu artık açıkça biliyoruz: Rejime ve 
memleketin huzuruna musallat olanlar vardır. 
Bunların maksadı memleketi komünizme veya 
faşizme sürüklemektedir. Komünizm ve faşizm, 
memleketimizin başına musallat olmuş bir belâ 
halindedir. Bunun kökünün mutlak kazınması 
lâzımdır. Burada derhal ifade edelim ki, ko
münizm ve dikta idaresi arzularının başhedefi 
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Parlâmentodur. Böyle olunca, komünizmle mü
cadele Türkiye Büyük Millet Meclisinin baş me
selesi olmak lâzımigelir. Bu, aynı zamanda bir 
rejim meselesidir. Rejime sahip çıkmak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sahibolarak yaşanmak
la mümkündür. 

Cumbımye^imMıı büyük teminatı; Devleti 
yıkıcı bu düşünce ve hareketlerin karşiisıma, 
hürriyetçi, insan haklarına dayalı deonokratiik 
Cumhuriyeti bayat tarzı olarak bemiimiseımiş bu-
lutnıanı mdlletimi2, Parlâımeontom'uz, Türk Silah
lı Kuşetleri ve Amayalsa müessiflerimin bera
berce çıkmajsıdır. FarliâJmiemltier rejimin düşman
larına hiçbir silâh verümemjelidir. Bu hususta 
Parlâmento, Hükümet ve Anayasal kuruluşlar 
en ufak bir zaaf göisiteiTmeımeliidiiır, hiçbir te
reddüde düşmemelMir. Ancak bu yolla ola
ğanüstü hailden, olağam hale geçmek kolay ve 
mıümküm olur. Oilağamıüstıü santiarla mıetmleke-
timizin ilânihaye idaresi hem doğru değildir, 
hem mlülmlkün de değildliir. igtbe bunum içimidir 
İM, bügıüin Türkiye Büyük Millet Meclisi nor
mal dönıem ve normal işleri dışında fevkalâde 
bir görevle karşı karşıya bulummıaktadır. 

Çok değerli arkadaşlarım; 

Yarınımızı teminat altına almak için hukuk 
devletinin mlöşrû güçleri ve usıulMyle Ouanlhu-
myeflimlizi hep beraber ayalbtıa tultanaiya mecbu
ruz. Bumun için kısa ve uızun vâdede yapılma
sı gerekli işlere süratle sarılmamız ve başarma
mız lâzımdır. Siyasî ve ekonomik hayatımızın 
yemildem tanzimliyle birlikte, modern Türkiye'
nin bugünkü ve yairimki ihtiyarlanma uylgum 
şekilde görev yaplmaya mecburuz. Bu görevi 
iyiniyetıle, arz düşüncelerden uzak bir şekilde 
ifa etmedikçe memlektimizi istikrara ve huzu
ra kavuötuırimıak mümkün değildir. 

Sayım arkadaşlarımı; 
Bu görevi yiaparkem kararlı olimıamız şarttır. 

Zikzaklar çizme yerime, doğru bir yönde sürat
le yürlümeamiz lâzımıdır. 

Memlekeltilmteim üzerime çökmüş bakmam ve 
bütün mıilleıtin, 36 miiyomum nefîietile karşıladığı 
duruma, ancak Devletim bültlüm güçleri ve mil-
letimizin takdire değer üstlüm kararlılığı ile 
karşı koyabiliriz. Bu sırada, Devletim gücü ille 
(büyük miUetimizlim kararlıllığı birbirinden ay-
rılmiaidam, beraberce yürütmielidir. Bunîu, par-
lamanterler olarak bizler tefelim edebiliriz. 

Devletin kararlılığı ve milletin gücünüm bir-
leşimesıijyle meydana gelem bu büyük kudret; 
her şıeyimizdm, güzel vatanımızın, büyük Cum
huriyetimizin, müreffeh Türkiye'min, huzur ve 
(sükûnum ve ısaadetin teminatıdır. 

Çok değerli senatör ve milletvekilleri; 
Burada bir noktaya daha temas etmek işiti

yorum. Memleıketimizin meselelerine doğru teş
his konulmalıdır. Doğru teşhis koymak için de 
geriye doğru giltlmek ve olanlardan faydalan^ 
malk lâzımdır. Artık hastalığım, dendim ne ol
duğunum münakaşa edilecek tarafı kalmamıştır. 
O takdirde tedbir ve çarelierin aranması, tou-
tamalsı, yerine getMmeısi içim herkesim, hepi
mizin ıbir kesim tavır takınimlaımıza zaruret var
dır. Zaiman geçmiş değildir ama, ilerliyor. Da
ha fazla g'ecikilmemelidir. 

Gelecek yıl büyük bir şerefle 50 nioi yılımı 
kutlayacağımız Cumhuriyetimizin, meselelerini 
kendi başıma halledememesini düşünmek müm
kün değildir. Böyle bir düşlümce, DevletömıiLsin 
kudreıtini inkâr etmek demektir. Bu, kemdi 
kendümiızi iinkâr olur. öyle ise bu sıkınftalaım 
çarlelsini bulamıamuak glilbi bir hâl de bahis ko
nusu ollmamak icabeder. 

Bugün birçok hâdiseler ve pek çok probîUetm-
ler varldır. Görünür ve görüınüneız olan bu olay
ların, vakıaların içinden çıkılmaz olduğumu 
kabul etmııek, acz içiine girtmek demektir. He-
pdımiız bir olup beraberce dendin üzerine yürür-
iöek, ortada hialliolmaımış bir şey kalmaz. Ancak 
Ueikrar ediyorum; hâdıilsemim üzerime vakit ge
çirmeden yüriümemıiız lâzımıdır. 

Dünyada helm mıemlekelt birtakımı buhran
larla karşılaşmıştır, karşılaşmıaya da devamı et-
ımıektoedir. Biz de birçok buhranlarla kaırlşılaş-
mııişı̂ dır, ama bumlarıfn içindem her zaman çı
kılmıştır. iyi bir şiekiMe çılkılmışltır, kuvvetli 
çıkılmıştır. Şu anda da bir buhran içindeyiz. 
Burnum içinldem de gaiyet talbiî ki çıkacağız. An
cak mühim olan, bumdan çıkmamam çaresini ara-
marnuız, bulimaımlız, bunu aşamaya kararlı oi-
mamızdır. 

Yüce Meclisin sayım üyeleri; 
Devletiamizim ve rejimiimizim zayıf noktaları 

varsa, bu zayıf noktalar, Devleti zayıf düşür-
rnlek isltiyemlerim faaliyet gösiterdiği noktalarsa 
bunları derhal bulup kapatömamız lâzımıdır. 
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Boklukları daMurnıajmaiz, takviye etmmtiız lâ
zımıdır. Şu anfda P&rlâmienitioida oit̂ uraaı, bizler, 
aziz mlilletaizin mümessilleriyiz. Hepimiz, nü-
ffusuınuizun % 70 i köylü olan, bimjbir ihtiyaç 
içinlde bulunan ve mefdeni dünjyanMi bültün ni
metlerini kısa zamıanlda kendiisinje ulagftınlmla-
ısmı iişltiijyakla, heyecanla bekliyıen inöamftaon mü-
ımlessllerSiyiiz. Hiç birimim mienılekleiti aaıaırgiy©, 
itserör havasımla sürükleyenlerin; Devleti bölmek 
ve yıkmıak istijyemllerlin ımlülmıeölsiîllteri değiliz. Bu-
tfaJda, Devletin bağıimteiizlhjğı, vatan ve mMleltdıı 
ibüitiünJlüglü, miMteltiih hâJkSfmilyıeM', denıiokraJtik 
lâik Culnıihurigrediin mjuhafaizlaSı ve büyük mMle-
töiimliztin multluluğunu sağlamak için buluıırtıtyö-
ruiz. (A. P. sıralıarinfdan «ıBraıvio» sesleri) O hai
lde karşıla-ş tığımız hâidıüseüler karsısında bir bez
ginlik, bir bıkkınlık için girmek değil, Devleti 
^üçjjenidireriek Ihâidifetelerin üzerinle yürümelktetni 
ibaişka yakacağımız ne varicbr? Daima memleke
tin hayrına kararlar çıkan bu Meclisten, anar
şimi ödilemek karan kaftMnlin alınmasına hiçbir 
şley engel otaamalıldır. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 

Bugün hepimiz için en büyük hedef, insan 
haklarına dayalı, hürriyetçi demokratik Cum
huriyeti ilelebet var kılmaktır. Bu hedefte 36 
milyon Türk birdir, beraberdir. Şu anda Büyük 
Meclisin sayın üyelerine soruyorum : Bu hede
fe kimsenin itirazı olabilir mi?.. 

Parlamentodaki değerli arkadaşlarımın her 
birinin bu hedeften başka bir hedef düşündük
leri aklımıza gelir -mi?.. 

Parlamentomuzu meydana getiren siyasî par
tilerin başka bir düşüncede oldukları düşünüle
bilir mi?.. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu hedef dışında 
bir hedef düşündüğünü aklımızdan geçirmemiz 
mümkün müdür?.. 

Varlığını demokrasiye borçlu bulunan diğer 
Anayasal müesseselerin bundan gayrı bir dü
şünce ve hedefi olduğu söylenebilir mi?,. 

öyle ise sayın arkadaşlarım, kim kiminle, 
neyin mücadelesini yapmaktadır?.. Bu mücade-
laden veya mücadele zemininden kim faydala
nacaktır?.. Neden bu büyük hedefe bir an önce 
ulaşmak için beraber yürümüyoruz veya yürü
meye çalışıyoruz da neden ulaşamıyoruz?.. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Gayet tabiî, meseleler vardır. Meselelerde, 
en ince teferruatına kadar mutlak mânada an
laşmak da kolay değildir. Ancak, meselelerin 
tümünde yaklaşmak ve buluşmak mümkündür. 
Açıkça söylemek gerekirse bizler, hâdiselerin 
içinde bulunanların, bunları düzeltme durumun
da olanların birbirlerini anlamakta çektikleri 
güçlükten doğan ahenksizlikten ileri gelen bir 
sıkıntı içinde bulunuyoruz. Bu ahenksizlik or
tadan kaldırılmadıkça, bunun sebebolacağı is
tikrarsızlığı izale etmek mümkün değildir. 

Biz, Adalet Partisi olarak bu ahenksizliği 
gidermek için, kuruluşumuzdan bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan böyle de bütün gücümüzle 
çalışmaya kararlıyız; çalışanlara yardıma ka
rarlıyız. Bugünkü ortamdan bizi çıkaracak baş
lıca kuvvet olan. Millet - Parlâmento - Türk Si
lâhlı Kuvvetleri arasındaki ahengi bozmaya ça
lışanlara fırsat vermemeye kararlıyız. Ahengin 
kurulmasına yardımda tereddüdü olanlar, hat
tâ ahenk kurulmasına engel olmaya çalışanlar, 
kimin ekmeğine yağ sürdüklerini ve neye hiz
met ettiklerini bilmeseler dahi, Türkiye'nin 
iyiliğine değil, kötülüğ-üne alet olmuş ol-
olmaktan ileri gidemezler. Hattâ bu giMler bir 
gün gelir kendi kendilerini eritirler, yok olurlar. 
Aslolan; Türkiye'yi eleme, ıstıraba, derde sok-
mamktır. Biz, Adalet Partisi olarak selâmetin 
anahtarını yalnız ve yalnız ahenkli çalışmada 
buluyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Dengiz bir dakikanızı 
rica edeceğim. Daha var mı efendim? 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Var efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Dengiz'in konuşma sü
resi dolmuştur. Bitinceye kadar konuşmasına 
müsaade edilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Denlgiz. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, 

Buıgün Cumhuriyeti yaşatma görevini ciddi
yetle yapanlar vardır; bunlara zorluk çıkarıl
mamalıdır. Görev ifa etme şuurunu za'fa uğra-
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tacak hareketlerden kaçınmalıyız. Cumhuriyeti 
ayakta tutmak için, Türkiye'yi biran önce anar
şiden kurtarmak için, Devletin her kademesinde 
görev yapanların, A. P. olarak daima olduğu
muz gibi yanındayız. 

Bu nazik ortamda, kökünde komünizm teh
likesi bulunan şiddet hareketlerini bastırmaya 
gayret eden ve bu vazifeyi dikkatle, itina ile 
bütün ayrıntılarını bilerek yapan Sıkıyönetim 
kuvvetlerinin, hukuk devletinin şartları içinde 
görev yapmaya çalışmalarını hiçbir kimsenin 
yadırgamaması lâzımdır. Burada, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin feragatle ve cesaretle yaptığı ça
lışmalarını şükranla kaydetmek isterim. Kuman
danlar fevkalâde bir kararlılık içinde görevle
rini yapmaktadırlar. 

Kökünde rejim düşmanlığı bulunan şiddet 
hareketlerinin içerisinde ideolojik sapık emeller 
yattığı, artık bilinen bir gerçektir. Bunun hak
kından gelmeyi tek başına Hükümetten bekle
mek ve ona bırakmak da doğru değildir. Hü
kümeti aşan vazifeler vardır. Biz, Türkiye'nin 
en iyi şekilde idaresi, normal hayata biran ön
ce dönülmesi için ne lazımsa yapmaya hazırız. 
Gerekirse, Anayasa'da yeni değişiklikler yap
mak suretiyle sıkıyönetimi idaresini güçsüz du
ruma sokmıyacak ve Devleti güçlü kılacak ted
birleri almaya da hazırız. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Başkalarını zor duruma düşürmek kolaydır. 
Ama biz, A. P. olarak, başkalarını zor duruma 
düşürüyorum diye, Devleti zor duruma düşür
meye çalışanların karşısında bulunuyoruz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar). 
Devlet güçlüdür. Tehlikenin vüsati ne olursa 
olsun, Devletin kudreti karşısında çökmeye 
malhkumdur Aksini düşünmek, Devlet ve rejim 
düşmanlarının işini kolaylaştırır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Burada en ehemmiyetli addettiğimiz diğer 

bir noktaya, bir başka ifadeyle temas etmek is
tiyorum : 

Milletin hâkimiyetini esas tutarak herşeyi 
(Milletle beraber düşünmek zorundayız. Bu 
kudreti canlı tutmaz isek, hiçbir şeyi hallede
nleyiz. Vatandaşı, Devletin dalha çok sahibi yap
mak, rejimin istikrar içinde gelişmesinin temi
natıdır. Aksi halde, kaynağını halktan almıyan 
bir siyasî otoritenin meşruiyeti münakaşa konu-
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su olmaya başlar, ve Devletin başka bir yoldan 
zayıf düşmesine yol açılır. Vatandaşı şu veya 
bu- sebeplerden ötürü devre dışı bırakmak veya 
böyle düşünmek, demokratik bir düzende tama-
miyle yanlıştır. Adalet Partisi olarak bu düşün
ce ve uygulamanın şiddetle karşısında bulunu
ruz. 

Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, Adalet 
Partisi millete ve memleekte fayda sağlıyacak 
İner yeniliğin sadece yanında değil, başındadır. 
Milletimizde ilerleme şevkini uyandıran Cum
huriyettir, demokrasidir. Adalet Partisi olarak 
bu görüşün, bu fikrin ve bu inancın sahipleri
yiz, takipçisiyiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Baş
kan ve çok sayın üyelerini saygı ile selâmlıyor, 
sözlerimi bitiriyorum. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ, buyurunuz 
efendim. 

BAŞBAKAN NÎHAT ERİM (O. Senatosu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Ertuğ'dan sonra size söz 
vereyim Saym Başbakan. 

iOELÂL ERTUĞ (C. Senatosu Elâzığ Üyesi) 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Milelt Mecli
sinin sayın üyeleri; 

Sıkıyönetimin devamında, ya da kaldırılma
sında isabetli bir karara varabilmemiz için, du
ruma geniş bir açıdan bakmalıyız. Bunun için, 
12 Mart 1972 den bu yana ve 12 Mart öncesi si
yasi ortamını tam bir objektivite içerisinde eleş
tirmek ve müşterek bir teşJMse varmak zorun
dayız. 

Muhterem arkadaşlarım, sıkıyönetim, anaya
sal bir hukuk tasarrufudur. Ancak, burada der
hal dikkatinize sunmak istediğim bir husus var
dır; keridi kendimize şöyle bir soru soralım : 
Acaba, 12 Mart sonrası Türkiye'de uygulanma
ya başlanan sıkıyönetim; harigi gerekçe İle, ki
me, neye karşı ve niçin getirilmiştir? 

^Sıkıyönetim, 12 Mart muhtırasının muhte-
vasıyle ilişkili midir, yoksa değil midir? 12 Mart 
müdahalesiyle ortaya çıkan yönetim modelinde 
sıkıyönetimin yeri, hattâ payı nedir, ne olabi
lir? Ve nihayet, 12 Mart müdâhalesini zorunlu 
ihale getiren siyasal ortamın rahatsızlıklarının 
teşhisinde, giderilmesinde, siyasi mekanizmanın 



f. IB. M. M, B : 8 

aksaklıklarının düzeltilmesinde, bir kelime ile 
demokrasi denemesinin gerçek demokrasi düze
yine çıkarılmasında sıkıyönetimin etkisi nedir, 
ne olabilir? 

Bu soruları cevaplandırmadan sıkıyönetimin 
kaldırılması ya da uzatılması konusunda bilinç
li bir karara varabilir miyiz arkadaşlarım? Gö
rülüyor ki, 12 Mart 1971 de özel bir yönetim 
ımodeliyle beraber uygulanan sıkıyönetim, bir 
siyasal bütün içinde incelenmesi gereken çok 
yönlü bir konudur. Bugünkü üzerinde konuştu
ğumuz, tartıştığımız sıkıyönetim normal şart
larda vukua gelen olağanüstü hallerde müraca
at olunan sıkıyönetimden farklı bir durumdur. 

iŞunu arz etmek istiyorum; ülkemiz bugün 
olağanüstü birtarım şartlar içinde yaşamakta
dır. Bulgun Yüce Heyetinizin, uzatılıp uzatılma-
maşma karar vereceği sıkıyönetim tek başına 
tartışılacak bir konu olamaz. Bu nedenle evve
lâ hafızalarımızı unutkanlık illetinden kurtar
mak için 12 Mart Muhtırasına bir kere daha 
(birlikte göz atmakta fayda mülâhaza ediyorum. 

İBu muhtırada denilmektedir ki, birinci mad
dede : «Parlâmento ve Hükümet 'süregelen tu
tum, görüş ve icraatıyle yurdumuzu anarşi, kar
deş kavgası, sosyal, ekonomik huzursuzluklar 
içine öokmuş, Atatürk'ün bize hedef verdiği 
çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini ka
muoyunda yitirmiş ve Anayasanın öngördüğü 
reformları tahakkuk ettirememiş olup, Türkiye 
Cumhuriyetinin geleceği ağır tehlikeye düşü
rülmüştür.^ 

ikinci maddede : «Türk Milletinin sinesin
den çıkan Silâhlı Kuvvetlerin bu vahim ortam 
hakkında duyduğu üzüntü ve ümitsizliği gide
recek, çarelerin partilerüstü bir anlayışla Mec
lislerimizce değerlendirilerek mevcut anarşik 
durumu giderecek ve Anayasanın öngördüğü 
reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve 
inkilâp kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve 
inandırıcı bir Hükümetin demokratik kurallar 
içinde teşkili zaruri görülmektedir» denir. 

Ve müeyyide olarak da : «Bunu yapmadığı
nız takdirde Silâhlı Kuvvetler idareye bizzat el 
koyacaktır» hükmü va'z'edilmiş'bir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu muhtıra
dan sonra, bilindiği gibi seçimi© gelmiş çoğun
luk partisi Hükümeti derhal istifa etmiş ve yi
ne bilindiği gibi Birinci Erim Hükümeti kurul-
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muştu. Hükümetin kuruluşuyle beraber yurdun 
11 ilini içine alan geniş bir sıkıyönetim uygu
lanmasına da başlanmıştı. 

(Sayın arkadaşlarım, sözlerimin başında 12 
Mart öncesi ve 12 Martın hedefleri hakkında 
ıbir teşhis birliğine varmamızın zorunluğundan 
'bahsetmiştim. Şimdi aynı noktaya dönüyorum. 
12 Marttan bu yana ikişer aylık uzatmalarla 
süregelen sıkıyönetim normal şartlar içinde uy
gulanan bir yetki midir? Burada biraz durmak 
ve düşünmek mecburiyetindeyiz. Eğer bu soru
ya, yani normal şartlar içinde uygulanan bir 
yetki olduğu cevabını verebiliyorsak, evet di
yebiliyorsak o zaman sıkıyönetimi muhtıranın 
şartlarından, hedefinden ayırabilmemiz gerek
mektedir ve durum da değişecektir. Biran için 
muhtıranın birinci maddesinde ileri sürülen ge
rekçeyi yok farz edelim, çoğunluğa dayanan 
Hükümet davem etmektedir, memlekette birita-
kım kargaşalıklar olmuştur ve Millî Güvenlik 
Kurulu, Hükümet bir karar verip yurtta sıkı
yönetim teklifini Meclislere getirmiştir. Bu Sı
kıyönetimin kalkması, o fevkalâde halin gide
rilmesine bağlıdır. Nitekim, 16 Haziran 1970 
te İstanbul'da ilân edilen Sıkıyönetim bir süre 
sonra kaldırılmıştı. Oysa, 12 Marttan sonra 
gelen Sıkıyönetim bambaşka şartlarda doğ
muştur. Silâhlı Kuvvetlerimizin siyasi mekaniz
manın demokratik karakterini yitirdiğini; Türk 
toplumunun yapısında, derinde yatan sıkıntıla
rın buhran ve anarşiyi doğurduğunu; kargaşa
lığın Cumhuriyeti tehlikeye düşüren bir hudu
da gelip dayandığını açıkça söylemekte; mev
cut Hükümetin çekilmesini, Meclislerden, işin 
vahametiyle mütenasip bir tutum içerisinde de
mokratik kurallarla güçlü ve güvenilir bir hü
kümet kurulmasını istemektedir. 

Burada altını dikkatle çizerek üzerinde du
racağımız husus Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
siyasi mekanizmadaki sistemin işleyişindeki 
aksaklıklardan şikâyetçi oluşu gerçeğidir. Muh
tıranın muhtevası gayet açıktır. Buhranların, 
anarşinin nasıl oluşup geliştiği ideolojik cere
yanların bu ortamı nasıl istismar ederek kul
landığı muhtırada sarahatle ortaya konmuştur. 

Şimdi bunalımların, anarşik olayların han
gi ortamda neden, nasıl gelişip güçlendiği sa
rahatle muhtırada meydana konulmuşken, bu
nun dışında elemanlar arayarak teşhis karga-
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salığına sapmak isabetli değildir. 12 Marttan 
bu yana bir yıl geçmiştir, Silâhlı Kuvvetler 
idareye el koymaya talip olmadıklarını; ne sağ, 
ne de sol bir diktanın silâh zoruyle kurulması
nın ^karşısında olduklarını ispat etmişlerdir. 
Askerlerimizin bu konudaki kararlılığından en 
ufak bir şüpheye kimsenin hakkı olmadığı da 
vakıalarla tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu bir yıl içinde neler olmuştur? Aynı Ana
yasa, aynı kanunlar yürürlükte iken anarşi ha
reketleri durdurulmuş, müsebbiblerin çoğu ya
kalanmıştır. Bunu takiben Parlamentoda Anaya
sa değişiklikleri yapılmış, bazı reformların önta
sardan komisyonlarda görüşülmeye başlanmış
tır. Fakat, henüz Türk toplumunun yapısal ak
saklıklarına en ufak bir çözüm getirmek müm
kün olamamış, bu alanda fikir işbirliği belir
memiştir. Yani, toplumdaki siyasal, sosyal ve 
ekonomik rahatsızlıklar, bu rahatsızlıkları do
ğuran bünye arızaları devam etmektedir. He
nüz ne 12 Mart öncesi, ne de 12 Mart sonrası 
hakkında bir teşhis birliğine varmış, hedeflerin 
tespiti yoluna da girmiş değiliz maalesef. Za
man zaman, 12 Mart hareketine yabancı ideolo
jik komploların sebebiyet verdiği, gibi bir imaj 
yaratılmak isteniyor. Yani, burada tavukla yu
murta meselesi ortaya çıkıyor. «Acaba müsait 
siyasi ortamda mı bu yabancı ideolojik komplo
lar harekete geçmiştir, yoksa yabancı ideolojik 
komplolar buhranların ortamınım hazırlamıştır» 
ayırımında âdeta tereddütler izhar edilmekte
dir. Bu noktada vuzuha ermek, gerçek bir teş
hisi meydana çıkarmak ihtiyacındayız, îşte bu 
nedenledir ki, sayın üyeler, bizim bugün sıkı
yönetimi demokrasimizi bir dar boğaza sokan 
çok yönlü faktörlerin bütünlüğü içinde müta
laa etmek zorunda olduğumuza ısrarla işaret 
etmek istiyorum. 

12 Mart noktasına gelişin bir otorite buhra
nı sonucu olduğu ortadadır. Derhal ilâve edelim 
ki, bu otorite buhranı da sosyo - politik bünye
mizin mukadder bir akıbetidir ve bu nedenle
dir ki, biz Devletin bekasını, Cumhuriyetin ya
şamasını kritik bir noktaya getiren amilleri ko
nuşup, tartışıp bir görüş birliğine varmadan, 
sıkıyönetimi tek başına kaldırma, ya da uzatma 
yoluna gidemeyiz. 12 Mart müdahalesi rejimi, 
Devleti, Cumhuriyeti kurtarma gerekçesiyle ya
pılmıştır. Buna kimsenin itirazı olmamış, Si

lâhlı Kuvvetlerin hakemliği altında yeni bir mo
del yönetim uygulanmasına başlanmıştır. 

Şimdi 12 Mart noktasına neden, niçin, nasıl 
geldiğimizi araştırmalıyız, Başka türlü doğru 
bir teşhise varılamaz. 

Türk demokrasi denemesinin bir buhrana 
sürüklenmesinin çok yönlü bir nedenler komp
leksi sonucu olduğu muhakkaktır. Evvelâ çok 
partili hayata girdiğimizden bu yana, demokra
simiz şeklî demokrasi olmaktan kurtulamamış
tır. Meclislerin teşekkülünde millî iradeyi tam 
mânasıyle yansıtacak metotlar sağlanamamış
tır. Siyasî partilerimizin teşkilât piramitleri, ça
lışma usulleri, zihniyetleri çağımızın ihtiyaçla
rına cevap vermekten uzaktır. Seçim müessese
si, seçme - seçilme hakkını gereği gibi tezahür 
ettirmek imkânından yoksundur. Bu yetersizlik 
seçimlere karşı ilgi ve itimadı sarsacak bir rad
deye gelmiştir. Ayrıca, siyasî mekanizmada 
kombinezonculuk, çıkarcılık, komitecilik, aldat
maca ve delegecilik oyunları politikanın icapları 
gibi sürdürülmüştür. Bu tutumları tarafsız va
tandaşlar yadırgamış, siyasetle uğratanlar ola
ğan saymışlardır. 

Öte yandan, siyasî partilerimizin bir fikir 
yörüngesine oturamadıklarmı görüyoruz Bu
gün Batı demokrasilerinde, bilhassa sanayileş
melerden sonra siyasî partiler biri ortada, öteki 
solda, orta solda iki alternatif kuvvet halinde 
taazzuv etmektedirler. Orta partiler ticaret ve 
sanayi çevrelerine dayanmaktadır; buna karşı
lık sol güçlerin emeği daha iyi değerlendiren, 
sosyal adaleti, plânlı, hızlı kalkınmayı, âdi] ge
lir dağılımını vaad eden, geniş halk kütlelerinin, 
sınıf partisine gitmeyen işçilerin, bir kısım ay
dınların, küçük burjuvazi denen bölümün ve 
bürokrasinin oylarını bu partiler toplamaya ça
lışır. 

Türkiye'de, sanayileşen ülkelere uygun ola
rak demokratik düzen içinde iki büyük partili 
bir sisteme oturma çabasındadır. Çünkü, Tür
kiye'de Demokrat Parti ve Adalet Partici ikti
darlarının gerçekleştirdiği bir sanayileşme ha
reketi, yapısal bir değişmeyi de sonuçlandırmış
tır. Bu sanayileşme, değişik karakterde bir ik
tidar alternatifinin doğması şartlarını da bera
berinde getirmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin siyasî yelpaze
de ortanın solunda yer alma çabası bu gerek-
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çeyle doğmuştur. Ancak, maalesef bu teşebbüs, 
«Acaba sosyal demokrasi mi, yoksa aşırı sol 
mu?» kuşkusunu uyandırmış; önce Cumhuriyet 
Halk Partililer arasında, sonra kamuoyunda 
fbüyük tepkiler meydana getirmiştir. «Ortanın 
solu», «Moskova yolu» sloganına çarpmış ve 
Cumhuriyet Halk Partisindeki fikir ihtilâfları 
çalkantılar halinde süregelmiştir. Bugün de 
Cumhuriyet Halk Partisinin bir iktidar alter
natifi haline gelememiş bir görüntüde olması, 
Türkiye'de siyasî istikrarı, rejimin selâmetini 
sağlamayı çok güç bir duruma sokmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin müttehit bir fi
kir cephesi kuramaması da Adalet Partisini is
ter istemez bir kütle partisi görüntüsüne sok
maktadır. Yani Adalet Partisi, işçi, köylü, çift
çi, ticaret ve sanayi çevrelerinin toplandığı bir 
parti olmuştur. iBaşka bir deyimle, siyasî güç
lenme Adalet Partisinin âdeta tekelinde yay-
gmilanmış'tır. Bu, demokrasinin temel unsuru 
olan oy sayısı üstünlüğüne dış müdahalelerin 
davetini sonuçlandıracaktır. Başka bir şart, bu 
anormal koşullar içinde seçimi kazanıp parlâ
mentoya gelen üyeler bir sistem bozukluğunun 
kendilerine yüklediği bâzı rahatsızlıkları da be
raberlerinde getirmişlerdir. Mahalle, köy dele
gesinden, parti genel merkezlerine kadar çeşit
li kademelerin baskısı, pârlömanterleri, bazan 
inanmadığını savunacak bir psikolojiye itecek
tir. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, sizin de vaktiniz 
doldu efendim. 

Sayın Ertuğ'un konuşmasının bitimine ka
dar devamı hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
di efendim. (A. P. sıralarından «kaç sayfa» 
sesleri) 

AHMET ÇAKMAK (Bolu Milletvekili) — 
Konumuzla alâkalı değil sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet efendim, genel görüşme 
gilbi. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Efendim, bâ
zı arkadaşlarım bunun sıkıyönetimle ilgili ol
madığını, beyan ederek beni uyarmak suretiyle 
yardımda bulunuyorlar; teşekkür ederim. An
cak, sözümün başında da arz ettim; sıkıyöneti
mi bir gün meselesi olarak, küçük bir bölüm ha
linde mütalâa etmek mümkün değildir, içinde 
bulunduğumuz şartların 'bütünlüğü arasında 

mütalâa edeceğiz ve bunun nedenlerini zannede
rim ki, mâruzâtımın sonunda arz etmiş olacağım. 
Bu gerçekleri inkâr ediyorsak o zaman daha 
üzüntülü bir hale düşmemiz mukadderdir. 

Siyasi partilerde iç demokrasi yok denecek 
derecede zaafa uğramıştır. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum Milletvekili) 
— Başkan bu ne? 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Bu noktalara 
nasıl geldiğimizin hikâyesi bunlar.. 

Tekrar seçilebilme hesapları, hiziplerin doğ
masına ve bir bölgenin temsilcileri arasında çir
kin rekabetlere sebebolmuştur. Siyasi partiler
de bir liderlik prolblemi, çok partili hayata baş
ladığımızdan bu yana maalesef devam etmiştir. 
istişare, ekip çalışması gibi, demokrasinin çok 
önemli usulleri asla itibar görmemiştir. Tenkit
ler, uyarılar, bir düşmanlık, bir art düşünce, 
bir ihanet sayılmıştır. 

Bu durum, hem liderlerin yalnız kalmaları
nı, hem de etraflarında samimi olmıyan, fikir 
bağlarıyla birbirini desteklemiyen çevrelerin 
teşekküllerini sonuçlandırmıştır. Böylece, reji
me son derece zararı dokunan, fikir, kadro ve 
aksiyon buhranları meydana gelmiştir. 

Liderlerin uzlaştırıcı, eğitici, yetiştirici ol
maları gerekirken, dağıtıcı ve kusturucu olduk
ları acı bir gerçektir. 

Liderlerin ve siyasi kadroların, halk kitlele
rini yaşadığımız çağın gerçeklerine uygun bir 
düzeye çekip götürmeleri gerekirken, çok parti
li hayata girdiğimizden bu yana, sosyal devlet 
kavramı, hattâ «asgari müşterekler» dediğimiz 
çizgiyi teşkil edecek hiç bir kavram vuzuh ka
zanmamıştır. Bu kavramsızlık buhranı süregel
miştir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Türkiye'nin siyasi, sosyal yapısındaki bu arı

zaların süratle değişen bir dünyada toplum ra
hatsızlıklarına söbelbolması itiraz olunamıyacak 
bir realitedir. Şu halde, Türkiye'nin buıgün için
de bulunmaktan şikâyet ettiği olağanüstü şart
lardan kurtulabilmesi, ancak bünyedeki bu ra
hatsızlıkları iyi teşhis etmek ve gereken düzelt
meyi yapmakla mümkündür. 

Bu gerçekler gözömünde tutulursa, 12 Mart 
muhtırasında sözü edilen reformların hedefine 
ulaşmasında imkânsızlığı meydana çıkaracak
tır. 
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Türkiye, reformlardan daha öte, bir silkin
meye, bir rönesansa muhtaçtır. Çağ dışı olmuş 
bir zihniyetten kurtulmadan, reformculuğa git
mek mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, hakikaten bura
ya kadar geniş müsamaha gösterdim ama, sizin 
kadar hiç bir hatip örfî idarenin dışına bu ka
dar çıkmadı. Reaksiyonlar geliyor. Sizden rica 
ediyorum; biraz örfî idarenin uzatılması mev
zuunda görüşünüz... Başlangıçtaki ilânı değil... 
Konuyu bu kısma doğru teksif ediniz lütfen ve 
sadede giriniz efendim. 

GELÂL ERTUĞ (Devamla) — Sayın Baş
kan, müzakereleri başından beri dikkatle taki-
bediyorum. Bütün konuşan hatiplerin, benden 
on defa daha fazla, bahsedilen anlamın dışında 
konuşmalar yaptıklarını burada belirtemek is
tiyorum. Onun için lütfediniz, şurada beş - on 
dakikalık bir görüşmem kaldı herkesin kendi 
görüş açısından meseleye bakmasına müsaade 
ediniz, müsamaha gösteriniz. Türkiye çok kri
tik bir noktada bulunmaktadır. Samimi olduğu
ma ve hiç bir art düşünce sahibi olmadığıma 
birçok arkadaşlarım kaanidir. Onun için, müsa
ade buyurun, ben meseleyi kendi görüş açım
dan alayım. Zaten arkadaşlarımın anladığı mâ
nada, örfî idareye de avdet etmek üzereyim. Ya
ni, bugüne kadar vukua gelen bunalımlarda 
bu bahsettiğim unsunrların dahli olmadığını 
iddia eden arkadaşlarım varsa, bunlarla hemfi
kir olmadığımı da ilâve edeyim. 

'Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, sı
kıyönetim bu büyük meseleler yanında başka 
bir anlam kazanmaktadır. Biran için sıkıyöne
timin sona erdiğini farz edelim!: Hükümete ba
karsanız, Hükümet, «Partilerüstü» adını ta
şır, Parlâmentoda hiçbir kanat ona destek 
'veya sahip çıkmaz. Yani Parlamentoyla Hü
kümet arasındaki ilişki âdeta bir pamuk ipliği 
şeklindedir. Siyasî partiler Hükümete verdik
leri bakanları izinli sayarken, Hükümet; «Re
form tasarılarını Yüce Meclisler istediği gibi 
'değiştiirir; kabul veya reddetmek en tabiî hak-
Ikıidır,» der... Parlâmentomuzun iskemle sa
yısı belidir; A. P. çoğunluğu hâkimdir. Hü
kümet bu durumda A. P- nin programları 

' doğrultulsunda reformları kabul edecek de-
ımökjtir. O zaman Hükümetin fonksiyonu ne 
olaJcaktır?.. 

ı'Bu tablonun yanında, Parlamentoda ikti
dar kimdir; muhalefet kimdir; o da belli 
değildür. (D. P. sıralarından «Muhalefet belli,» 
sesleri.) 

IBu şartlar altında bir gerçeği açıkça ortaya 
kaylm'ak, kabul ya da reddetmek mecburiye
tindeyiz. Bulglüm yürürlükte olan yönetim, 
(Silâhlı Kuvvetlerin hakemliğiyle sürdürülen 
(bir parlöînıanter düzendir. Bu Parlamento, 12 
Mart müdahalesinde bir yara almıştır. Esa
sen, siyasî mekanizmanın tümü bir revizyo
na tabi tutulmak ihtiyacındadır. Geliniz, sı
kıyönetim münakaşasını bir tarafa bırakalım 
ve şöyle bir fikir etrafında tartışalım : Par
lamentomuz, seçimle gelmiş bir Kurucu Mec
lis hüviyetiyle, seçim sistemini, Partiler Kanu
nunu, AnayaJsada yapılan değişikliklerle il-
igili kanunları dört başı mamur olarak çıkar
ısın ve 1973 Ekimine kadar taze bir kan, yeni 
ıbir ruhla gelecek yeni Mecli&e, reform ve rö-
nesans Meclisine müsait zemin hazırlamaya ça
lınalım-

Eğer Yüce Meclislerimiz bu kanıda değilse, 
!o zaman normal şartlara dönüş için bir alter
natif kalıyor; çjoğunluk partisine iktidun ve
rip, sıkıyönetimi de kaldırmak. Bunun dışın
da, denetimi, yönetimli, iktidarı, muhalefeti 
keiSin şekilde belli olmayan Parlamento ile ve 
partilerüstü olduğu bilinen, fakat 'sırasında 
Ibütün partilerin tasarrufuna hedef olan bir 
Hükümetle bu işi yürütmenin kolay olmadı
ğını kalbul etmeliyiz. 

ıNelfcice olarak 'sözlerimi şöyle bağlıyaca
ğım r 

Bu siyasî bünye üzerinde oturan bir siste
min sıkıyönetim tamamlayıcı unsurudur. Eğer 
sıkıyönetimin mahzurlarından çekmiyorsak, 
- ki, bu da ağırlığı olan bir fikirdir - ya mev-
cudolan çoğunluğa iktidar devrolunur ya da 
taze kan ve Vemi bir ruhla gelecek Meclise, 
siyasî mekanizmadaki sakatlıkları gidererek 
müsait bir zemin hazırlanır, 

IBupun için de, Cumhuriyet Halk Partisi
nin sıhhatli bir bünyeye kavurması, Adalet 
(Partisinin de bu dengenin teşekkülünde üze
rine düşen görevi yapması gerekmektedir. 

(Bu arada belirtimek isterim ki, Adalet 
Partisi, 12 Mart müdahalesiyle millî iradenin 
kendisine tevdi ettiği emaneti muhafaza ede-
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imlemek: gibi büJylüik bir sarsıntıya maruz kal
mıştır. Bu sarsıntının A. P. de bir panik ya-
raitoası beklenelbilirdi, fakat böyle bir şey 
olmamıştır; A. P. grupları acı tecrüibeleınden 
ders aldığını ispat elden bir basiret içimde ha
reket edebilmiştir. Bu noktayı belirtmek de 
Ibir haikfinaslılk olacaktır. 

Mulhtı&renı arikadaşlarım, Yüöe Parlamıenıtıo-
muzun naçiz bir üyesi olarak, bu iki bü
yük partimiz başta olmak üzere bütün siyasî 
partilerimizden, bir süre siyasî faaliyetlerini 
(tamıa/men durdurmalarını, Türkiye'nin geleceği 
için sadece sağlam temıeffilere oturan bir reji-
cmiin taihaikkulk ettirilmesi için mümkün olan 
(her fedakârlığa (katlanmalarını, parfticülük hte-
'sapİıarını bir kenara itmelerini rica ediyorum: 
ve bu davranışa kendilerini davet ediyorum. 

(Beni dinlediğiniz için hepinizi s&yigıfyle se
lâmlanan. (Alkışlar.) 

'BAŞKAN — Efendim, altı sayım üye ko-
nuışmulş ve yeterlik önergesi geldiği içim Hüfkü-
met söz istemiştir; buyurunuz Sayın Başba
kan. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (C. Senatosu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Bü
yük Meclisin değerli üyeleri; 

Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması kararı
nı almadan önce, siyasi partilerimizin sayın söz
cüleri ve bir senatör arkadaşımız konu üzerinde, 
etrafında görüşlerini söylediler. Hattâ diyebili
rim ki, her zaman olduğu gibi bu defa da Sıkıyö
netimin uzatılması konusu bir nevi genel görüş
me, yahut bâzıları için hattâ gensoru mahiyetini 
aldı. 

Bundan şikâyetçi değiliz. En az iki ayda 
bir defa Hükümet işlerinin, Devlet işlerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısın
da gözden geçirilmesi, demokrasimizin sağlıkla 
çalışması için faydalı bir davranıştır. Bundan do
layı sayın arkadaşlarıma Hükümet adına şük
ranlarımı arz ederim. 

Demokratik Parti Grubu adına konuşan Sa
yın Sükan; Komünist faaliyetlere karşı aydın
larımızın millî cephe teşkil edemediklerini söy
lediler. Aydınlarımızın komünist faaliyetlere 
karşı boş durduklarını, hiçbir şey yapmadıkla
rını iddia etmek insafsızlık olur. Millî cephe teş
kil etmek hakikaten çok arzu edilir bir şeydir. 
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Eğer bu millî cephenin kurulmasına her
kes olumlu katkıda bulunsa idi, bu mil
lî cephe Sayın Sükan'ın temenni ettiği gibi 
(olurdu. Kendileri millî cepheden ne kastediyor
lar pek bilmiyorum ama, benim anladığım an
lamda olurdu. 

«Birinci Erim Hükümeti komünizme karşı 
mücadelede birliği bozdu» buyurdular. Bu iddi
alarını kesinlikle reddederim. B(öyle bir şey ol
mamıştır. Şimdi Birinci Erim Hükümeti yok
tur, çekilmiştir. Ondan ayrılan arkadaşlarım si
yasetin sahnesinde de değillerdir. Onlarla uğra
şacak yerde, bugün karşılarında Hükümet var, 
o Hükümete eleştirilerini tevcih ederler, biz de 
cevap veririz. 

«Sıkıyönetimle Hükümet ahenk kuramadı, 
ahenkli olmadı» buyurdular. Bunun da gerçek
le en ufak bir ilişkisi yoktur. 11 lerin Birinci 
Erim Hükümetinden çekilmelerinin o Hüküme
tin Sıkıyönetim idaresiyle ahenksizliği anlamın
da yorumlanması, işlerin içyüzünü belki bilme
mekten ibaretti. Ahenksizlik belirdi ise («İsti-
fanemelerinde var» diye söyleniyor.) O anda 
Hükümetten istifa etmekle politikada dürüst 
bir hareket yapmışlardır. 

Birinci Hükümet zamanında ben bu kürsüde 
her zaman tekrar ettim; «Hükümetin politika
sını Başbakan ifade etmektedir. Başbakanın ifa
de ettiği bu politikaya ters düşenler onun ya
nında kalmazlar, kalamazlar» dedim. Binaena
leyh eğer o olay vâki olduysa, vâki olduğu an
da da neticesi meydana gelmiş sayılmalıdır. 

Sayın Sükan, «Birinci Erim Hükümeti vur
dumduymazlığı sürdürmüş, büyük ihmal netice
si bâzı komünistler ele geçirilemeden kaçmış
lar» buyurdular. Demek ki, Sıkıyönetim ilân 
edildikten sonra, Sıkıyönetim bütün imkânla-
riyle, gücüyle suçlu sanılanların peşine düş
müştür, yakalamaya çalışmıştır. Büyük çoğun
luğunu yakalamıştır. Bugün de, şu anda adını 
vermekte sakınca olan elöbaşlarından biri ve 
yanında birkaç arkadaşı İstanbul'da müsade
me neticesinde yakalanmıştır. 

«Elde edilen sonuç yeterli değildir» buyur
dular. «Sinmiş görünüyorlar» dediler. Elde edi
len sonucu biz de yeterli bulsak, huzurunuza 
gelir Sıkıyönetimin kaldırılmasını teklif eder
dik. Sıkıyönetimin kaldırılmasını değil, uzatıl
masını teklif ettiğimize göre, yurdumuzda he, 
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nüz Sıkıyönetimsiz yaşanacak bir ortamın mey
dana gelmediği inancında olduğumuzu bu su
retle göstermiş bulunuyoruz. 

«Milletlerarası komünizm idamları önleme
ye çalışıyor, Hükümet de yetkisiz yerlere runu 
inceletiyor. Bu, iradesizliktir, kararsızlıktır» 
buyurdular. Bu noktada gerçeklerin açıklığa 
çıkması lâzım. Biz, eşkiyaya eşkiya gibi muka
bele etmeyiz. Biz hukuk devletiyiz, hukuk dev
leti olmanın haysiyeti içinde gereken her ted
biri alırız. 

Bazıları; «Onlar seni ele geçirseler lime li
me ederlerdi» diyor. Doğrudur. Ama, ben bir 
hukuk devletinde olduğumu unutmamaya mec
burum. Bizim Devletimizde yargı, yürütme ve 
yasama görevleri ayrılmıştır. Hükümet suçlu 
sandıklarını yakalar, yargı organlarına teslim 
eder. Ölüm edasında Hükümet suçluyu yargı 
organına verdikten sonra artık Hükümetin 
yapacağı bir şey yoktur. (DP sıralarından «Bü
yük Meclis kararını verdi» sesleri) 

Büyük Meclis ölüm cezalanın kabul eder 
veya etmez onun imtiyazıdır' ona terk edilmiş 
bir husustur. Senatoda idamlar görüşüldüğü 
gün, henüz karar alınmadan Cumhuriyet Halk 
Partisi sayın Genel Başkanından Başbakan'a 
hitap eden bir mektup gelmiştir. Bu mektupta: 
«Senatoda kabul edilerek kesinleştiği, kanun
laştığı takdirde, o idamlar hakkındaki kanu
nun şekilden ve esastan sakat olduğu kanaati 
ile Anayasa Mahkemesine başvuracaklarına ka
rar verdiklerini, ölüm cesasının yerine getiril
mesi halinde telâfisi mümkün olmayan bir du
rum hasıl olacağı için bunu şu anda size baş
bakan olarak haber veriyorum» diye bana mek
tup yazmıştır. Ben de bu durumun Anayasa
mız ve ceza mevzuatımız bakımından ne gibi bir 
muameleye tabi tutulması gerektiğini Adalet 
Bakanlığından bir yazı ile resmen, o gece Se
natoda son karar verildiği anda sordum. Filha
kika, infazlar yapıldığı takdirde ve Anayasa 
Mahkemesi de şekilden veya başka sebeple o 
kanunu iptal ettiği takdirde telâfisi mümkün 
olmayan bir durumla karşı karşıya kalınabile-
ceği için, sayın Cumhurbaşkanının kanunları 
10 gün zarfında imza etme veya Meclislere ge
ri gönderme yetkili olduğunu düşünerek sayın 
Cumhurbaşkanına yazı ile müracaat ettim; 
Adalet Bakanlığının yaptığı inceleme sonuçla-
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i nıncaya kadar 10 günlük süre içinde imhaları
nı geciktirmelerini, yani Adalet Bakanlığının 
mütalâası verilinciye kadar geciktirmelerini 
takdirlerine arz ettim. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum Milletvekili) — 
Bu, Anayasa Mahkemesine bir tahdit imkânı 
vermez ki. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Adalet Bakanlığı bir iki gün içinde tetkikleri
ni bitirdi, sayın Cumhurbaşkanına arz etti, sa-4 
ym Cumhurbaşkanı da ondan sonra kanunu 
imzaladı ve bugün de Resmî Gazetede yayınla
dı. 

Tabiî sayın Demokratik Partili arkadaşla
rım, derhal asılmak taraftarıdırlar. Ben gene 
bir hukuk Devletinin Başbakanı olduğumu bir 
an unutmayarak hukuk yolunda ne yapılabile
ceğini, hukukçulara, Adalet Bakanlığına sor
dum. Adalet Bakanlığının verdiği karara göre 
muamele yapılmıştır. (DP sıralarından şiddet
li gürültüler, yer yer ayağa kalkmalar, sıra ka
paklarına vurmalar.) 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum Milletvekili) — 
Biz kanunun neticesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, sayın Tombuş... 
SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ Milletvekili) 

— Kanun emrediyor efendim. 
BAŞKAN — Sayın Güldoğan, sayın Güldo-

ğan.. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum Milletvekili) 

— Kanunsuzluk tavsiye etmiyoruz biz 
BAŞKAN — Sayın Tombuş, lütfen efendim 

lütfen... 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Sayın arkadaşlarım ben ilk andan itibaren sizi 
dinlemiş olsa idim, sizin tavsiye ettiğiniz isti
kamete gitmiş olsa idim, şimdi Türkiye hukuk 
devleti olmaktan çoktan çıkmış olurdu 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum^Milletvekili) — 
Biz kanunsuzluk tavsiye etmiyoruz, kanunsuz
luk tavsiye etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, üçüncü defa
dır size rica ediyorum, ikaz ediyorum. Söz al
madan yerinden konuşmak usulü var mı? 1961 
den beri bu Mecliste beraber çalışıyoruz sayın 
Tombuş var mı bu? 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum Milletvekili) — 
Başbakanın bir partiyi itham etmeye hakkı 

I yoktur. 
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BAŞKAN — Sayın Cinisli, lütfen efendim, 
lütfen.. (CHP ve DP sıralarından karşılıklı 
lâf atmalar yer yer ayağa kalkmalar, şiddetli 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Yeltelrin.. İdareci ve grup 
idarecisi arkadaşlar, Lütfen... Sayın Zeki Çe
lik'er efendim lütfen oturunuz idareciler de 
yardım etsinler. Sayın Güldoğan, sayın Güldo-
ğan.. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — is
tifa etsin yazık.. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, efendim ne
den bu kadar tehevvür, Söz alırsınız konuşur
sunuz. Lütfen efendim. Grubunuzun idarecile
ri var, bakınız onlar da size sükûnet tavsiye 
ediyor Sayın Güldoğan, çok ileri gidiyorsunuz. 
Lütfen sükûnet bulunuz ve oturunuz efendim. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, Demokratik Partinin sa
yın sözcüsü Hükümetin tedbirler getirmediğin
den de bahis buyurdular. Hükümet, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine tedbirler getirmiştir ve ge
tirmektedir. (D. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler, O. H. P. ve D. P. sıralarından karşılıklı sa
taşmalar.) 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir Milletvekili) — Ko
nuşuyorlar, konuşuyorlar efendim. Devam bu
yursunlar... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, lütfen efen
dim... Efendim tam sükûnet buldurdum, ne olur 
karışmayın... 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletveki
li) — Küfür etmelerine tahammül mü edeceğiz? 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, ama ben 
duysam kendilerine lâzımgeleni yapacağım. Biz
zat ihkakı hak var mı sizde? Biz sükûneti temin 
ediyoruz, bir söz üzerine siz karıştırıyorsunuz. 

Sayın grub yöneticilerinden de rica ediyo
rum efendim. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, Demokratik Parti sayın 
sözcüsü Hükümetin gerekli tedibrleri getirmedi
ğinden bahis buyurdular. Hükümet gerekli ted
birleri getirmiştir, getirmektedir. Ama, ne ya
zık ki, Demokratik Partili arkadaşlarım, Hükü
metin getirdiği tedibrleri engellemekle meşgul
dürler. 

| M. NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya Mil
letvekili) — Neyi engellemektedirler? 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Seçimin gecikmesini... 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu, Sayın Ka-
laycıoğlu, her cümleye siz cevap mı vereceksi
niz efendim? 

M. NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya Mil
letvekili) — Bir Başbakana yakışmaz. 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu, müzakerele-
I rin selâmetini selbederseniz başka türlü hareket 

etmeye mecbur kalacağım. Rica ediyorum efen
dim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum Milletvekili) — 
Fikir birliği ettiğiniz eski partinin fikirlerini 
savunuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, yine ayaktası
nız. Size son ikazımı yapıyorum. Bu sükunetli 
ifadelerle sizden ricada bulundum. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Mahallî seçimlerin geri bırakılması hakkındaki 
tasarıyı Demokratik Partili arkadaşlarım engel
lemek istemediler mi, engellemeye girişmediler 
mi?... 

CEVAT ÖNDER (Erzurum Milletvekili) — 
Anayasa değişikliğini kabul etmedik mi?. 

BAŞKAN — Sayın önder siz bari yapmayın. 
Grubunuz adına söz istenmiştir efendim, o za
man cevap veriniz. Sayın önder, D. P. Grubu 
adına söz istendi ve söz sırası Hükümetten son
ra D. P. Grubunundur. Sükûnetle takip buyu
run. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Vergi kanunlarının çıkarılmasını Sayın Demok
ratik Partili arkadaşlarım hâlâ engellemiyorlar 
mı?. Bunlara aykırı olduğunuzu radyoda, tele
vizyonda söylediniz, burada söylediniz. Niçin 
engelliyorsunuz bu kanunların çıkmasını? Büt
çenin son konuşmasında sizden rica ettim, «Ar
kadaşlar, Meclisteki münasebetlerimizi ıslah ede
lim, o durumlarda değiliz, o ortamda değiliz, en
gelleme yapacak ortamda değiliz.» diye kaç de
fa rica ettim. Mütemadiyen engelliyorsunuz. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir Milletvekili) — 
Anayasaya aykırı kanun mu çıkarılır? 

BAŞKAN — Sayın Akkan, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 
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BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Burada çoğunluk partisi olan üç parti o kanuna 
taraftar olduğunu söyledikten sonra artık daha 
ne istiyorsunuz? 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum Milletvekili) — 
Sayın Başbakan, Sayın... 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, Sayın Tonıbuş, 
bir daha konuşursanız size ceza tatbik edeceğim. 
Yapmayın efendim. Niçin benim vazifemi güç
leştirirsiniz? Ne elinize çeçer ve ne netice alırız 
yani Mecliste, mütemadiyen. Başkanın işini güç
leştirirdeniz? RJioa ediyoruz, istirham ediyoruz, 
şahsınıza hitabediyoruz. 

Buyurun Sayım Başbakan. 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Devamla) — 
Sayın Süikan, «Bu Hükümetle komünist müca
delesi yapıüamıyacağı iddialarımız doğrulan
mıştır.»/ buyurdular. 

•Sayım Sülkam, hiç Hükümette vazife görme
miş bdr insan olsa idi bu iddaısını öyle alırdık. 
Ama, Sayım Sükam içişleri Bakanlığı gibi ko-
anümizmle mücadelenin merkezi olacak bir yer
de bulundular. Değerli fikirlerini acaba orada 
tatbik öttüler de ne netice aldılar, ben de onu 
anlamak isterim. 

Değerli arkadaşlarımı, Cumhuriyet Halk 
BarltMnin Sayın Genel Başkanı, konuşjmasımım 
uzum bir tanımı Sıkıyönetim. savcılarınım iddi-
amamelerindeki bazı beyanlara hasreitltiler. Ben 
bu konumun kapanmış olmuasımı, tefkrar bu kür
süye gelmemiş olmasını çok arzu ederdim ve 
kendilerinden de rica etmiştim. Bu konuda 
Anayasanın 132 nci maddesinle titizlikle sada
kati; göstermek içim ben yine bir beyanda bu
lunmayacağım. Bumda, bugünkü şartlar içinde 
fayda da görmüyorum. Tarihe malblmuş olay
lar ha tada em tarafsız hükmü elbette yine ta
rih verecektir. 

Sayın İönü çok iyi hamurlarlar ki, geçen yaz 
Anayasada değişiklik istediğimizde savcıların 
bağımsızlığı ve teminatı haJkikımdaki madde 
üzerinde bizzat kendileri çok titizlik gösitermdş-
Herdi, ben de şimdi o titizliği gösiteriyorsam ve 
Bakan arkadaşlarım da o titizliği gösteriyorsak, 
(bizi lütfen anlayışla karşılasınlar. Yalnız Sa
yım inönü'mün konuşmalarımı dikkatle dimle-

>d!im, Sıkıyönıetfiimıe bugün Cumhuriyet Halk 
Panfeiisd Grub olarak oy verecek mi vermeyecek 
mi, burada bir açıklık görmedim. Arkadaş
lar, takdir edersimiz ki bugünkü olağanüstü 
şartlar içinde bir Başbakanım, Hükümeti teşkil 
edem üyelerden bdr kısmımı vermiş olan Cum
huriyet Halk Baaüisinim Sıkıyönetimi destekle
yip desteklemediğimi sarih olarak bilmesinde 
fayda vardır. Kendilerimi teımıim etmek isterim 
ki, Sıkıyönetimim bir gün fazla uzamasını hâç-
biriimiz istemeyiz. Bern de, acaba bazı vilâyet
lerde eksiltme yapabiir miyiz diye düşündü
ğüm zamıamlar, söylödiğim zamanlar olmuştur, 
ama daiha bu sabah Millî Güvenlik Kurulumda 
toplamıp da bu konuyu gözdem geçirdiğimiz za
man hiçbir noktada azalma yapılamayacağı ka-
maatnmıa hep beraber vardık ve huzurumuza böy
le geMik. Omun için buofün içimde bulunduğu
muz şartlarda, Sıkıyönetimim aynı şekilde de
vam etmesinlde çok fayda vardır. Bühasısa me
selâ deivam etmekte olam mahlkemeler bakımım
dan fayida vardır. 

Yurdumuzda aşın sol ve aşırı sağ akımlar 
dolayısıyle, rejime musallat olmuş bir hastalı
ğım yaihuıt hastalıklarım varlığımı kemdilerinıe öz 
bdr üslup içimde bu kürsüden dile getirdiler. 
Hükümet de bu hastalıklarla uğraşmaktadır. 
Ya%ız şunu bir keıre dalha belirteyim ki, bu 
hastalıklar Türkiye^de kemdi kendime doğma
mıştın". Yani bazı gençler Kari Marks'ı oku
yor, Mao*yu okuyor, Cbe Cuovera'yı okuyor, 
22 - 23 yasımdaki çocuklar amam ne güzel biz 
4e böfvle olalım deıvip de harekete geçmiş de-
ğillefridlir. Şu anda dahi tekrar edeceğim, yur
dumuz dışarıdan beslenen. rhşan^an körük
lemem bir komplo kartşisınıdadır. Bu sözüm; 
yadınız bu komplo bu işi yürümüyor, idare 
edıiyor anlamımda alınmasın, elbette ortam
da bu türlü eylemlere, bu türlü gelinme
lere elîverişlli bir vaziyet olmasa dışarımın 
gayretleri şu gömdüğümüz neticeyi vermezdi. 
Bölücülük gayretleri şu gördüğümüz neticeyi 
vermıeizdl Omıdam dolayıdır ki, bir yandan ace
le tedbirleri getirirken, öbür yamdam da uzum 
sürede mieyvalarımı verecek olam reform ted-
brilerinli biram önce Meclislere sunmak içim ge
celi gündüzlü gayretler sarf eitmekteyiz. 
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Cumılhuriyelt Semıatıosu Cumıhurbaşkanı Kom-
töenjan Grupu Sayım Balkanı Amiral Korutürk, 
çok önemli noktalara temas buyurdular, hâki-
amane görüşler ortaya koydular. 

Kendilerime teşekkür elderim. Benim söy
lemek istediğim bâzı hususları kendileri bu 
kürsüden idile getirdiler ve benim işimi kolay
laştırmış oldular. 

Millî Güvem PartüsMn Sayın Genel Başka
nı Feyzioğlu arkadaşıım hıer zaman olduğu gibi 
kendisine mıaJhsuıs heyacanı ve güzel konuşma 
mslûlbu ile gerçekleri ortaya koydu. Hükümetin 
içimde bulunduğu güçlükleri belirtmiş oldu. 
Devletin, ımiemlekeltim içinıdıe bulumlduğu güçlük
leri belirîtaıiş oldu. 

Temas ettikleri ve Hükümete tavsiye ettik
leri tedbirleri almaktayız ve yenilerini almak 
ilcin 18 Mart günü Senatoda ve Millett Mecli
sinde grupları olan partilere ve grupların sa
yın genel başkanlarına ne gibi yeni tedbirler 
'düşündüğümüzü ve bu tedbirleri ancak parti
lerin yöneitlicileri ile beraJber oluşturmamız ge
rektiğini, aynnltılannı birlikte teslbit eitmemiz 
glerektıiğini üzalh elden bir mektup gönderdim. 
Her halde önümüzdeki günlerde bu tedbirleri 
birlikte tespit edeceğiz. 

Bu vesile ile şuouu arz etmek isterim, Sayım 
Adalet Partisinin değerli siözeüsü de işaret et
ti, bugün içimde bulumduğmımuz ortamda her 
şjeyim ulhdesinden Hükümet tek başına gelemez. 
Partiler, her bakımdan Hükümete yardımcı al-
miazlarsa, partiler buraida en küçük bir vesıi-
îelde birbirlerine karşı, birlbirlerinlin içüılde Hü-
kümıelte karşı, bugünkü ortamı umuit&r&k secim 
yatımımı veya başka velsiiie ile birtakım davra
nışlar içimde bulunurlarsa arkıaJdaşlar, üzülerek 
söyleyeyim ki Hükümet buna bir çare bulamaz, 
(bir şey yapamaz. Onun için her birimıMn bu 
naıailk dönıemin içimden geçinceye kadar, her 
birimizin fedakârlıklar yaparak memleketim se
lâmeti için bir noktada buluşmamız şarttır. 
'Omun için biB Hülriimıetlfce durumu görüştlük, 
gözden gerârldik 5 Mart günü Sıkıyönetim bri-
fıimısrinlde Sıkıyönetim komutanlarının, parti 
baskamlarıma ve grup başkanlarıma yaptıkları 
aydınlatıcı açıklamalarım da ışığımda bugün 
me gibi yemi tedbirler alınması laamgeldiğimi 

tespit ederek sayın liderlere, başkanlara sun
duk. Tabiî kemdilerinin otamlu işbirliği ile bir 
safhada, bir safha için yeni tedbirler alımınsa 
daha ziyade selâmete çıkmak kolaylaşacaktır, 
normale yaklaşmak kolaylaşacaktır. 

Feyzioğlu arkadaşımı; «Milletle beraiber, 
Parlâmenlto ile bir arada basan kazamlaıbiliir 
ancak» dedi. 

Yerden göğe kadar hakkı vardır, ben de bu 
düşüncenin sahibiyim ve ilk günden beri de 
^aima parîömanter rejimin Türkiye^de yaşa
makta oluşunu, yalnız parîömanter rejimin de-
Sil, diğer Anayasa müesseselerinin de Anayasa 
Mahkemesinin, Danıştaym, bağımsız ve taraf
sız yargı organlarının teminat içinde çalışmakta 
olmalarını rejimimizin, milletimizin geleceği için 
^n büyük güvenç kaynağı olarak saymaktayım 
ve bu inanç içinde partiler birbirleri ile anlaşır
larsa, partiler Hükümete destek olurlarsa umu
yorum ki, bu hepimize üzüntü veren, sıkıntı ve-
"en dönemden çok uzun sürmeyen bir süre'de 
sıkmak imkânı hâsıl olacaktır. 

Adalet Partisinin değerli Sözcüsü Sayın Or
han Dengiz, bu anarşistlerin beyinlerinin yaka
lanamadığını bizim söylediğimizi hatırlattılar. 

Gerçekten vakıa budur, beyinlerini henüz ele 
geçirdiğimizi iddia edemeyiz ama. Devlet bütün 
'mkânları ile bunlarla uğraşıyor, sıkıyönetim 
*nakam1arı bunlarla uğraşıyor. Son zamanlarda 
^örüyorsunuz ki, daha sık olarak ele geçirmeler 
oluyor. Bu yolda yeni birtakım bilgiler edinili
yor, ama Anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde, 
- siz de tabiî onu arzu edersiniz, onun dışında 
bir şey arzu etmezsiniz - her türlü gayret göste
rilmektedir ve gösterilecektir. 

Biz, Büyük Millet Meclisine çok kanun sevk 
ettiğimizi zannediyorduk, ama siz, «Anayasa de-
aisikliği ile ilgili çıkarılması gerekli kanunlar
dan Büyük Meclise çok az kanun geldi.» buyur
dunuz. Büyük Mecliste bizim gönderdiğimiz ka
nunların sayısı epeydir. Siz onları burada ko
misyonlardan geçirmeden geride kalan kanun-
1ar da geliyor. Tanm ve tnrp"-ak reformu asıl 
kanun tasarısı hazırdır, Hükümette dikkatli bir 
incelemeden geçiriliyor. Petrol kanunu tasarısı 
hazırdır, dikkatli bir incelemeden geçirildikten 
sonra Meclise sunulacaktır. Orta öğretim içim 
veform kanununun son rötuşları yapılmaktadır, 
o da gelecektir. Her halde Meclisler yaz tatili-
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ne gitmeden evvel bütün bu kanunlar Meclis
lere gelmiş ve çıkarmak fırsatı da elde edilmiş 
olacaktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân üzerinde dikkatle 
duruyoruz. Biraz gecikme şu anda var; fakat 
takdimi yapılmıştır süratle bitirilmeye çalışıla
caktır. 

«Yapılmayan veya yapılamayan işler nedir 
ki anormal şartlar devam ediyor» buyurdular. 

Anormal şartların devam etmesinin bir sebe
bi, demin arz ettiğim gibi, karşımızda bulunan 
örgütlerin akademik, amatör çalışmalar içinde 
olmayıp, başka yerlerle ilişkileri bulunan ve 
başka yerlerden devamlı surette beslenen ve 
tahrik edilen çalışmalar olduğunu gözönünde 
tutmak lâzımdır. Stocholm'dan Filistin'deki 
Arap gerillâ kamplarına kadar devamlı bir çiz
iği ve hat şeklinde Doğu Berlin'den, Batı Ber
lin'den geçerek İngiltere'ye, Fransa'ya da kol
lar ayırarak devam eden bir örgüt, Türkiye'
deki öğrencilerin, Türkiye'deki gençlerin İçendi 
kendilerine harekete geçmeleri ile meydana gel
miş bir örgüt değildir. Bunun oradan bu tarafa 
yönelmiş kaynağını kurutmak belki hiçbir za
man mümkün olmayacaktır, bu tabiî bir şeydir. 
Çünkü yalnız biz değil, bütün memleketler bu 
türlü faaliyetlerin zararını görmektedir. Dün 
Frankfurt'ta uçak beklerken Alman Dışişleri 
Bakan Muavini bizi selamlamaya gelmişti;, on
lar da aynı dertlerle malûldürler. «Zaman za
man sönüyor, zaman zaman alevleniyor.» diyor. 
«Bir tek örgüt değil, birkaç örgüt» diyor. «Bir 
merkezden değil, birkaç merkezden» diyor. On
lar da bu ıstırabı çekiyor. 

Amerika'da görüştüğüm yetkililer, bu konu
larda onların da hâlâ tamamen kurtulamamış 
olduklarını bana söylediler. 

(Sayın Dengiz'in, «Bu sırada Devletin gücü 
ile, büyük milletimizin kararlılığı birbirinden 
ayrılmadan beraberce yürümelidir. Bunu, Par-
lömanterler olarak bizler temin edebiliriz» sö
züne, ancak teşekkürle mukabele edebilirim. 
Cidden şimdi beklenen, Parlâmentonun bugün
kü ihtiyaçlara anlayışla cevap vermesi, süratle 
kararlar çıkarmasıdır. Bakın bütçemiz yürür
lüğe girdi, vergi kanunlarımız henüz daha çık
madı. Ama bundan dolayı da hani bir kınama 
yapacak durumda değilim, haddim değil. Parlâ
mento cidden tatil yapmadan şu 10 gün evvele 

kadar devamlı çalışmıştır. Ama zannediyorum 
ki, ya usullerimizde bir değişiklik yaparak, da
ha çabuk netice verecek bir çalışma içine girer
sek, sizin de arzu ettiğiniz o neticeyi daha ça
buk elde ederiz. 

«Devletimizin ve rejimimizin zayıf nokta
lan varsa» buyurdunuz. O zayıf noktaları ge
çen yaz yaptığımız Anayasa değişikliği ile bir 
nebze kuvvetlendirmeye çalıştık. Sayın liderle
re yazdığım mektupta, Anayasada yeni değişik
likleri ve normal sisteme geçtiğimiz zaman da 
parlömanter rejimin rahat çalışması için gerekli 
değişiklikleri ben, belli bir telkin yapmaksızın 
oturup beraber görüşmenin zamanı geldiğini de 
kendilerine arz ettim. 

(Sayın Ertuğ, konuşmasında 12 Marta gelişi 
«sosyo - politik bünyemizin mukadder akibeti» 
olarak nitelendirdiler. Bu konuda tabiî kitaplar 
yazacak kadar çok fikirler söylenebilir, söyle
necektir ve söylenmiştir de. Hakikaten biz de 
Türkiye'nin ekonomik ve sosyal bakımdan biran 
önce kalkınması için köklü tedbirlerin alınma
sının şart olduğunu görüyoruz, buna inanmış 
bulunuyoruz. Ortak Pazara tam üye olmayı ta
sarladığımız 22 yıl sonra, 1995 yılında Türki
ye'de fert başına düşen millî gelirin 1 517 dola
ra, yani bugünkü İtalya'da fert başına düşen 
millî gelir nispetine çıkması için uzun vadeli 
bir perspektif içinde uzmanlarımız çalışmaları
nı sürdürmektedirler. Bunu da, eminiz ki, Bü
yük Meclis getireceğimiz reform kanunlarını 
daha da mükemmelleştirerek çıkartmak sure
tiyle kolaylaştıracaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi tamamlar
ken sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması için 
olumlu oylarınızı Hükümet olarak rica ettiğimi 
belirtmek isterim. 

Sıkıyönetim uygulamasında dâima kanunla
ra, Anayasaya saygılı bir davranış içinde olun
masına âzami itina gösterilmektedir. Silâhlı 
Kuvvetlerimiz, ki orada çalışan değerli subayla
rımız bu itina içindedirler. Hükümet de buna, 
kendisine yine Anayasa ve kanunlarla düşen 
yetkiler ve görev çerçevesi içinde dikkatlidir. 
Ama hepsinin üstünde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
hatalarımız, eksiklerimiz olursa onları ortaya 
koyacak, bizim Anayasamıza göre en yüksek 
mercidir. Bir yıldır altı defa sıkıyönetim için 

— 319 — 



T. B. M. M. (B : 8 25 , 3 . 1972 O : 1 

huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Her geldiğimiz 
zaman, değerli parti sözcülerinden ve değerli 
milletvekili ve senatör arkadaşlarımızdan din
lediklerimize büyük bir önem vermekteyiz. Ha
talarımız olmuşsa onları yenilememek, tekrar 
etmemek için de ittlna göstermekteyiz. 

iSizi, önümüzdeki iki aylık süre içinde de ay
nı şekilde hareket edeceğimizi temin ederek 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

İBAŞKAN — Sıradan, son sözü Demokratik 
Parti Grubu adına iSaym Hasan Korkmazcan'a 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Rorkmazcan, Demokratik 
Parti Grubu adına. 

D. P. GRUBU ADINA HASAN KORKMAZ
DAN (Denizli Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üye
leri ; 

Sıkıyönetim müzakerelerinin yapıldığı gün
lerde TürMye'Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyelerine de şahsi görüşlerini belirtebilmeleri 
üçin fırsat vermek bakımımdan grulblann ikinci 
defa söz almaları mutat değildir. Ancak, Sayın 
Başbakanın bugünkü müzakerelerde sıkıyöne
timi, mulhalefet partisi olmasına rağmen destek
leyen grubumuza kendi seviyesine uygun bir 
tarzda tenkidler yöneltmesi karşısında ikinci 
defa grubum adına kürsüyü işgal etmek mecbu
riyetinde kalıyorum. 

FAZIL GÜLEÇ (Adana Milletvekili) — 
Yüksek seviyede. 

HASAN KORKMAZDAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Barbakanın De
mokratik Parti Grupuna yönelttiği tenkidleri 
birer birer cevaplandıracağım ve Demokratik 
Parti Grupunun, birtakım tözlerle, birtakım 
köksüz demagojilerle Türk halkının önünde 
mahkûm edilemeyeceğini göstereceğim. 

Sayın Başbakan, grubumuz adına yapılan 
konuşmada, aydınların millî cephe teşkil etmek 
hususunda zaman zaman zaafa düştükleri hu
susundaki teşhis ve tesbitimfei, bizi aydınlar 
karşısında jurnal etmek maksadiyle kullan-
mış'tır. Bu sözleri, zabıtlıara intikal etiği tarz
da anlamak ve idrak etmek seviyesini göster
miş olsalardı, burada söylenen hususların 
Türk aydınına bir bühtan değil, bundan son
ra komünizme karşı verilecek mücadelede bir 
uyarma mahiyetimde olduğunu göreceklerdi. 

Ama sayın Başbakan, millî cepheyi kendi 
Hükümetlerinin her türlü icraatının destek
lenmesi şeklinde değerlendirmektedirler. Bu 
türlü bir millî cephede Demokratik Partinin 
bulunmaması hiçbir suretle kmanmıyacak bir 
husustur. Bizim, sayın Erim gibi, inançsız bir 
kişinin başında bulunduğu Hükümetle millî 
ca^he teşkil edebilmemiz imkânı başından beri 
mevcut değildi, /bugün de, mevcut değildir. 

YUSUF ZIYA YAĞCI (Ankara Milletveki
li) — Niye rey veriyorsunuz? 

HASAN RORKMAZCAN (Devamla) — 
Biz, bugünkü oyumuzu Türkiye 'niin karşı kar
şıya bulunduğu meseleleri çözümlemek mak
sadiyle, Anayasa çerçevesi içerisinde ilân edil
miş olan sıkıyönetimin devamı lehinde kulla
nacağız. Bu oyların sayın Erim Hükümetine 
verilmiş, bir güvenoyu şeklinde değerlendiril
mesi imkânı olmadığını yüksek Heyetiniz tak
dir edecektir. 

:Sayın Erim inançsızlığını; askerî yargının, 
bağımsız ve millet adına karar veren askerî 
yargının bütün derecatından geçerek kesin
leşmiş yargı kararları karşısında, bu yargı ka
rarlarını Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onaylamasından sonra bir siyasî parti liderinin 
tavsiye ve telkinlerini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi iradesinden üstün tutmak suretiyle gös
termiştir. 

İSaym Erim inançsızlığını; hür camianın bir 
ülkesine yaptığı geziden döndükten sonra 

' Türkiye'deki anarşinin kaynağı olan bir mem
lekete selâm vermek, selâm sarkıtmak lüzumu
nu duyması ile göstermiştir. (D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Hiç bir milletlerarası münasebette, bir dost 
ülke ziyaret edilip dönüldükten sonra ayağının 
tozu ile, o dost ülkenin karşısında yer alan 
bir memleketin övgüsünün yapıldığına bugüne 
kadar şahit olmadık. 

Sayın Erim inançsızlığım; Birinci Erim Hü
kümetinin icraatını reddi miras suretiyle İ l le
rin sırtına yüklemeğe çalışarak da biraz önce 
yüksek huzurunuzda göstermiştir. 

İSaym Erim demektedir ki, «Ortada Birinci 
Erim Hükümeti yok» Birinci Erim Hüküme
tinde yer almış arkadaşlarımız şu anda siyaset 
sahnesinde değiller. Peki, bu Birinci Erim Hü-
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kiimetkıe ismini veren adam da mı siyaset sah
nesinde değil? 

Sayın Erim'den bir hususu da öğrenmek is
tiyorum. Bugün istifa gerekçesine katılmadığı
nı iddia ettiği 11 lerin istifasının yüzde kaçıyla 
(beraberdirler? 

Muihtereım arkadaşlarım, Demokratik Par
tinin yüksek yargı organlarının onayından geç
miş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
yerinde bulunmuş idam kararlarının infazı hu
susunda Hükümetin düştüğü kararsızlığı be
lirtmesini, burada eşkiyaya eşkiya gibi davran
mak şeklinde tavsif etmeğe sayın Erimen hiç 
hakkı yoktur.. 

Biz, idamların bir an evvel yapılması, üç 
kişinin asılması, aşılmaması meseleleriyle meş
gul değiliz. Biz hukuk devletinin icaplarının 
yerine getirilmesi dâvasının peşindeyiz. Bir 
Başbakan kalkacak, ortada henüz hiç bir mah
keme kararı yokken, «Ben anarşistlerin başına 
balyoz gibi ineceğim» diyecek. B'ir Başbakan 
gece yarısı Başbakan Yardımcısının ağzından 
birçok vatandaşın tevkif edilmesi sonucunu 
doğuran emirler yağdıracak, iki gün sonra o 
emirleri geri aldıracak, sonra da hukuk Devle
tinin Başbakanı olmakla övünecek. 

Meydan bu kadar boş değildir ,aziz arka
daşlarım. {D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

ıSayın Erim, kendi beyanlarını, kendi dav
ranışlarını unutabilir, fakat Türk Milleti, si
yaset sahnesinde hesabı verilmemiş hiç bir ic
raatı unutmamakta ve onları değerlendirmekte
dir. 

Demokratik Partinin idamlar konusunda hu
kuk dışı, hukuk devletinin ilkeleriyle bağdaş-
mıyan hangi tavsiyesi, hangi telkini olmuştur? 
Bir cümle ile örnek gösterebilir mi Sayın Baş
bakan? 

Demokratik Parti şunu söylemiştir : Yük
sek Meclislerden geçen idam kararlarının Ada
let Bakanlığında incelenmesine hukuken im
kan yoktur. Bir Başbakanın da Cumhurbaşka
nına gidip, «Ben bu meseleyi inceletiyorum, siz 
o zamana kadar imzanızı erteleyin» tavsiye ve 
telkininde bulunmaya hakkı yoktur. Anayasa
nın hangi maddesi yazıyor bunu? (D. P. sırala
rından şiddetli alkışlar ve «bravo» sesleri) 

Adalet Bakanlığında konuyu inceleyen hu
kukçular, Sayın inönü'nün görüşü istikametin

de bir karar verselerdi, Sayın öumhurbaşkanı 
bu Yüksek Meclisin kararlarını imzalama işle
mini ne zamana kadar geciktirecekti? Tersi ma
kul olmayan bir yola, her ihtimalde geçerli ol
mayan bir yola başvurmak suretiyle yapılan iş, 
sadece bugün sıkıyönetim mahkemelerinde gö
rülmekte olan dâvalar üzerinde tesir icra etmek 
sonucunu doğurma maksadına matuftur. Yapı
lan iş, komünizmle mücadeleye girmiş olan ve 
yargı görevinin kullanılmasına yardımcı olan 
idarî teşkilâtın tereddüde düşürülmesi sonucu
nu doğurmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın ve ka
nunların açık seçik belirttiği hususlarda bir 
Başbakan, her konu önüne geldiğinde, «Bu ko
nuda benim daha önce malûmatım yoktu, bura
da bir boşluk, bir sessizlik görüyorum..» şeklin
de beyanlarla işi uzatırsa, işi savsaklarsa hukuk 
devletini yürütmek imkânını bulamayız. 

Hele, komünizmle mücadele gibi, karşımız
daki düşmanın dünyanın bir çok ülkesinde tec
rübe kazandığı bir mücadelede tarafsızlığın ye
ri yoktur. 

Şimdi Demokratik Partinin,, 3 gencin haya
tına son verilmesinden yana olduğu, hattâ bu 
idamların biran evvel yapılmasından adeta 
zevk duyacağı gibi bir safsatayı vatandaşın zih
nine yerleştirmeye çalışmaktadırlar. Demokra
tik Partinin, hiçbir vatandaşımızın hayatına 
son verilmesinden zevk duyması mümkün değil
dir. Demokratik Partideki en az sizler kadar 
vatansever arkadaşlarınız her şeyden önce ka
mu düzeninin ve Devletin bekası hususunda 
gayret göstermektedirler. Bunun yanı sıra, ile
ride, bugün asmak zorunda kaldığımız 3 gencin 
3Û0 e, 3 O00 e çıkmamasının gayreti içindedir
ler. Suçlar işlendiği zaman cezasını bulmazsa, 
suçlar işlendiği zaman kanunlar keyfî olarak 
uygulanacak olursa, suç işlemenin önüne geç
mek imkânını hiçbir zaman bulamayız. Bunun 
sonucunda, bugün 3 kişiyi asmak hususunda 

. tereddüde düşen Devlet, ya 3 O00 kişiyi, 30 000 
kişiyi im/ha etmek durumunda kalır veyahut da 
ayakta kalma imkânını kaybeder. Bizim dava
cısı olduğumuz konu budur. 

HtfSEYîN ABBAIS (Tokat Milletvekili) — 
Biz ondan daha çok merhametliyiz. 

HASAN KORIKMAZOAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, bize hukuk devletinin 
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icapları hakkında ders vermeye kalkışmak, Sa
yın Erim gibi her zaman Parlamento idaresi
nin karşısında yer almış talihsiz bir Başbaka
nın harcı değildir. Sayın Erim, reformlarım 
Meclise sevk edildiği gün Parlamentonun karşı
sına çıkmış, «IBu reformların manasının, madde
lerinin, /teknik bütünlüğünün bozulmamasını is
tiyorum. Bu reformları kuşa çevirmeyeceksiniz» 
direktifimi vermiştir. O gün nasıl haddini ve sı
nırını aşmışsa, bugün Demokratik Partinin kar
şısında konuşurken de aynı sınır çizgisinin dı
şına düşmüştür. 

Demokratik Parti G-rupunun, Meclis çatısı 
altında, Sayın Erim tarafından getirilmiş bâzı 
kanun tasarılarının karşısına çıktığı hususu doğ
rudur. Demokratik Parti, 1970 Haziranından 
itibaren karşı çıktığı birtakım vergi kanunları
nın bugün de karşısmdadır. Vergi kanunları
nın karşısında yer alırken, Anayasadaki ve İç
tüzükteki haklarımızı kullanıyoruz. Diyoruz ki, 
bu kanunların Türk Milleti için yararlı olduğu 
kanaatinde iseniz, gelirsiniz 226 kişi, sorumlu
luğunu alırsınız sırtınıza, çıkarırsınız vergi 
kanunlarını, söylediğimiz bundan ibaret. 

Burada hem 30 kişiyle kanun müzakere et
tireceksiniz, hem milletin karşısına çıkıp muha
lefet grupundan daha fazla vergi kanunları 
hakkında muhalefet yapacaksınız, sonra da bi
zim yaptığımız engellemeyi, cepheyi bölmek şek
linde değerlendireceksiniz. Bu hakkı nereden 
buluyorsunuz? 

Biz, komisyonlarda, Sayın Erim'in başında 
bulunduğu Birinci Hükümet tarafından getiri
len Toprak Reformu Öntedbirler tasansma da 
karşı çıktık. O zamanki karşı çıkışımızın hak
lılığını ikinci Erim Hükümeti kabul etmiş ve ta
sarısını geri almıştır. 

Biz, Toprak Reformu Öntedbirler tasarısı 
Parlamentoya sevk edildiği zaman, bu tasarı
nın, kapatılmış olan işçi Partisinin kanun tek
lifiyle aynı paralelde olduğunu söylemiştik. Sa
yın Erim'in getirdiği tasarıdır diye, onlara ka
tılıp da komünizme karşı nasıl cephe birliği ku
rabilirdik? 

Mahallî seçimlerin ertelenmesi hakkındaki 
kanunu engellediğimizden de bahsedilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, mahallî seçimlerin 
yapılmasında, Türk demokrasisinin biran önce 
normal şartlara dönmesi yönünden büyük fay

dalar gördüğümüz için bu kanun tasarısının kar
şısına çıktık. 

Kanunun gerekçesi, Türiye'nin bugnük için
de bulunduğu şartların bir seçim yapılmasına 
müsaidolmadığı yolundaydı. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce Kırık
kale'den geldim. Kırıkkale'de yarın bir belediye 
seçimi yapılacaktır. Bu seçime birçok siyasi 
partimiz, bağımsız adaylar katılmaktadır. Kı
rıkkale'de bugün bir bayram havası vardır. Gö
ğüslerinde değişik rozetler taşıyan vatandaşla
rımız sandık başına gitmenin sevinci içindedir
ler. Birbirinin içinden geçen kalabalıklar hiç
bir kargaşalık olmadan, (3 - 4 partinin ayrı ay
rı salonda toplantıları olmasına rağmen) şeh
rin küçüklüğü dolayısiyle birbirinin içinden 
geçmektedirler; fakat tek kimsenin burnu ka-
namamaktadır. 

Biz, mahallî seçimlerin yapılması halinde de 
bütün Türkiye'de manzaranın böyle olacağı ka
naatinde olduğumuz için, mahallî seçimlerin 
yapılması halinde demokratik olgunluğunu is
pat etmiş Türk Halkının her hangi bir hâdise
ye meydan vermiyeceği kanaatini taşıdığımız 
için seçimlerin yapılması yolunda karar aldık. 
Ancak, seçim sandığı başına gitmekten ömür
leri boyunca korkmuş insanların bunu anlıya-
bilmeleri imkânı bulunmadı. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Erim konuş
masının bir yerinde, Sayın Sükan'm, komü
nizmle mücadelede büyük ehemmiyeti olan İç
işleri Bakanlığı gibi bir Bakanlığı uzun süre 
işgal ettiğini, eğer alınacak birtakım tedbirleri 
var idi ise, o zaman alması gerektiğini ifade et
tiler. 

Türkiye'nin bildiği bir gerçek var ki muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Sükan'm İçişleri Ba
kanı bulunduğu, bizim de iktidar sorumluluğu
na katıldığımız devrede, 12 Mart öncesi ha
diselerin Devleti ve Devlet güçlerini yendiği 
devrenin benzeri bir hava Türkiye'de yoktu. Bü
tün ters çalışmalara rağmen, bütün tahriklere 
rağmen, 1969 seçimi öncesinde anarşinin asgari 
sokağa taşması önlenmişti. Adalet Partisi ikti
darının 1965 -1969 döneminde... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (O. Senatosu 
Kayseri üyesi) — (Konya Milletvekili Orhan 
Okay'a hitaben) Sabahtan beri sen ne gırgır 
ediyorsun?... 

— 322 — 



T. B. M. M. B : 8 25 . 3 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu... 
HASAN KORKMAZDAN (Devamla) — 

1965 -1909 döneminde... 
(Konya Milletvekili Orhan Okay ile Cumhu

riyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpak
lıoğlu arasında karşılıklı lâf atmalar) 

BAŞKAN — Sayın Orhan Okay, siz de lüt
fen... 

(Konya Milletvekili Orhan Okay ile Cumhu
riyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpak
lıoğlu arasında lâf atmalar) 

Sayın Kalpaklıoğlu, Sayın Okay... 
Buyurum efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Adalet Partisinin 1965 - 1969 yılları arasında
ki hatalı sevaplı bütün icraatının hesabını, bu
gün o partinin saflarında olmamakla beraber 
her birimiz şerefle verecek durumdayız. Bu 
safhada, Devletin sokaktaki 3 - 5 anarşiste mağ-
lubolduğu görülmemişti. Devletin, ancak bir 
ordu müdahalesiyle uçurumun kenarından tu
tulması zarureti asgari doğmamıştı. 

Bu devrede Sayın Sükan'm, «Biz, Türkiye'
deki komünistlerin nefes alıp verdiklerini dahi 
takibediyoruz» dediği zaman içerisinden 'Sayın 
Erim neler söylüyordu, bir de onlara bakalım: 

Millet Meclisi tutanak dergisinin 14 . 3 .1959 
günlü sayısı; Sayın Sükan içişleri Bakanı sıfa-
tıyle, istanbul olayları hakkında kürsüde Yüce 
Meclise bilgi arz etmektedir ve İstanbul olay
larının, kanun çerçevesinde yapılan bir toplan
tıya, sağcılar tarafından yapılmış kanun dışı 
bir müdahale olmadığının Devlet arşivlerine da
yanarak ispatını yapmaktadır, istanbul hâdise
lerinin de Türkiye'nin birçok yerlerinde olduğu 
ğiibi, dış merkezlerden idare edilen belli bir 
militan grup tarafından sahneye konulduğunu 
fotoğraflara dayanarak ispat etmektedir ve şu 
isimleri saymaktadır; İstanbul'da da, izmir'de 
de, Ankara'da da ve Türkiye'nin neresinde olur
sa olsun, tütün ve haşhaş mitinglerinde de aynı 
şahısların organizatör olarak sahnede bulun
duklarım söylemektedir. Zilhni Turgay Anadol, 
Suat Vecdi özgüner, Bogos Masis Kürkçügil, 
Ali özgentürk, Bekir Sıtkı Coşkun, Cavit, Ka
vak, Celâl Doğan, Cengiz Gülderen, Cevat Er-
cisli, Cihan Alptekin, Deniz Gezmiş, Ertuğrul Gü-
nay, Ertuğrul Tığlay, Harun Karadeniz, Yal
çın v.s. 

Bugün bir kısmı sıkıyönetim mahkemeleri 
tarafından idama mahkûm edilmiş, bir kısmı 
ağır cezalara çarptırılmış. Bir kısmı da halen 
aranılmakta olan bu şahısların ismi okunuldu-
ğu zman, bugünün Başbakanı Sayın Erim ye
rinden müdahale etmektedir: «Yani bunları öl
dürtmek mi lâzım?..» Ama, talihin garip cilvesi-
dir; bu isimlerin, okuduğum isimlerin içinde 
idama mahkûm edilmiş olanların öldürülmeleri, 
asılmaları hususunda aynı Nihat Erim, bizimle 
birilikte oy kullanmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biz oyumuzu kullanırken; asgari komüniz

min Türkiye için en büyük belâ olduğuna ina
narak, asgari bu ismini saydığımız kimselerin 
Türkiye aleyhine girişilmiş suikast hareketle
rinde yabancı çevrelerle işbirliği yaptıklarına 
inanarak, asgari serbest bırakıldıkları takdir
de, Türkiye'nin daha karanlık günlere getirile
ceğine inanarak, asgari bunlara kanunların yaz
dığı ceza tatbik edilmediği takdirde, ileride bun
lar gibi birtakım aldatılmış vatan evlâtlarının 
da asılması mecburiyetinin doğacağına inana
rak oy verdik. Acaba Sayın Erim hangi inançla 
oy verdi?. Dün onları müdafaa ederken acaJba 
bir vicdan muhasebesi sonucunda kalarak mı 
oy verdi, oy verirken mi samimiydi, yoksa bir 
siyasi parti liderinin şahsi mütalâasını Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kararından üstün tu
tarken mi samimiydi? Elbette bizim samimiyet 
derecesini tâyin edemediğimiz kimselerle, Tür
kiye'nin en önemli mücadele devresinde aynı 
cephede bulunmamız imkânı yoktur. Yüce He
yetinizi saygılarımla selâmlarım. (D. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini takdim 
ediyorum efendim: 

(Sayın Başkanlığa 
Sıkıyönetimin uzatılması hakkında kâfi de

recede parlömanter konuşmuş ve konu aydınlan
mıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir Milletvekili 
Hüsamettin Başer 

ıSayın Başkanlığa 
örfî idare üzerinde yeteri kadar arkadaş 

konuşmuş ve vaziyet tavazzuh etmiştir. Bu se-
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beple müzakerenin yeterliliğinin oylanması
nı saygıyle arz ederim. 

Muğla Milletvekili 
Ahmet Buldanlı 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Malatya) — 
Yeterlik aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Elendim, şu anda 11 sayın üye 
daha söz istemiştir. Sayın İsmail Hakkı Şengü-
ler, siz 6 ncı sıradasınız. 

Yeterlik önergesi aleyhinde buyurun efen
dim. 

Sayın Şengüler, ümidederim ki, yeterlik 
önergesinin aleyhinde oy veriniz ki, diye o tak
tiği kullanmıyacaksınız ve yalnız yeterlik öner
gesinin aleyhinde ifadede bulunacaksınız. 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Malatya 
Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 

Partiler adına konuşan değerli konuşmacı
larımız birçok önemli noktalara temas buyur
dular. Gönül ister M, söylenmesi gereken, söy
lenmesinde büyük önem bulunan bâzı hususları 
da şahsı adına konuşacak olan arkadaşlarımız 
(beyan etsinler. 

Yüce Milletin bir temsilcisi olarak, arz et
mek isterim ki, mahut hâdiseler başlıyalıdan 
ve bu hâdiselerin önlenmesine girişildiğinden 
!bu anakadar hâlâ bu hadiselerin neşet ettiği 
anaköke el atılmamıştır. Sayın Başbakan her 
vesilede tekrarlarlar; «memlekete musallat olan 
anarşinin kökü dışardadır. Bunlar dışarıdan 
idare ediliyorlar» derler. Evet, bu tehlikenin 
kökü dışarıdadır, dışarıda olabilir, ama mem
leketin içinde de kök atmıştır; kökü vardır, 
gövdesi vardır, dalları vardır. Biz bugün bu 
tehlikenin yalnız sadece dallarını koparmakla 
meşgulüz. Devlet olarak, Hükümet olarak, Ordu 
olarak, Parlâmento olarak bu felâketin sadece 
dallarını koparmakla meşgulüz. 

Bunun köküne niçin inilemiyor? Kökünü 
kimler temsil ediyor? Bunun kökü kimdir, ne
rededir, gövdesi kimdir, nerededir? Bunu da be
yan etmemiz için bize fırsat verilmesini ve ye
terlik önergesine aksi istikamette oy kullanma
nızı rica edeceğim. 

Ağacın gövdesini dahi yok etmek kâfi değil
dir. Kökünü sökmek, kökünü havaya getirmek 
lâzımdır. Fırsat verilsin de Yüce Parlâmentoya 
seslenelim, yüce Devlet otoritesine seslenelim. 

Devlet Başkanımıza duyuralım, Şanlı Ordumu
za duyuralım; bunun köküne el atılmasını istir
ham edelim ve Parlâmento olarak el birliğiyle 
köküne el atalım. Kökü nerededir, açıklayalım; 
kökü kimdedir, açıklayalım. (O. H. P. sıraların
dan, «Açıkla, açıkla» sesleri). 

Evet söyleyeyim. 
BAŞKAN — Sayın Şengüler, siz oradan lâf 

atmalara bakmayın. Yeterlik aleyhinde konu
şunuz efendim. (O. H. P. sıralarından, «ıSöylesin, 
söylesin» sesleri). 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) — 
Yeterlik aleyhinde oy kullanılmasını istirham 
ediyorum ki, üniversitelerimize çöreklenmiş olan 
birtakım «Prof.» ların, TRT mize, basınımıza 
çöreklenmiş olan birtakım tahrikçilerin, parti
lerde çöreklenmiş olan parti liderliklerini ya
pan birtakım tahrikçilerin, birtakım teşvikçile
rin, birtakım bu işde kök rolü oynıyan, bu işde 
gövde rolü oynayanların isimlerini verelim... 
(O H. P. sıralarından, «Ver ver» sesleri). 

ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
Ver birkaç tane.. 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) — 
Evet sesleniyorum.... 

BAŞKAN — Sayın Şengüler... 
İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) — 

Sesleniyorum ve istirham ediyorum aksi istika
mette oy verilmesini ki, bunları açıklayalım. 
(0. H. P. ve D. P. sıralarından, «ıSöyle söyle» 
sesleri). 

«Ver diyorlar arkadaşlar... 

BAŞKAN — Sayın Şengüler... 
İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Davamla) — 

Bu felâketin kökünü teşkil eden, bu felâketin 
özünü ve gövdesini teşkil eden, bugün dal budak 
sayılacak, sayılan ve onları idama mahkum etti
ğimiz dal budakların kökü olan, madem ki söyle 
diyorlar, başta... (0. H. P. sıralarından, «söyle 
söyle» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Şengüler, efendim beş de^ 
fa «kökü» dediniz, anlaşıldı... (O. H. P. ve D. P. 
sıralarından, «söylesin, söylesin» sesleri, gürültü
ler) 

İSMAİL HAKKI ŞENGÜLER (Devamla) — 
Bütün anarşinin tahrikçisi, bütün anarşinin des
tekçisi, bütün bu hareketlerin başı, gövdesi ve 
kökü başta ismet İnönü'dür... (O. H. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler) Burada ne bekliyor bu 

— 324 — 



T. ». M. M. E : 8 

adam? Niçin bu adamın yakasına yapışılmıyor, 
niçin bu adam hâlâ burada çalışıyor?.. (C. H. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler, kürsüye yürü
meler) 

BAŞKAN — Sayın Şengüler... (Şiddetli gü
rültüler, kürsü önünde ve kürsüde C. H. P. ve 
A. P. milletvekili ve senatörleri arasında itişip 
kakışmalar) 

SABRETTİN ÇANGA (Bursa Milletvekili) 
— tn aşağı hayvan... (Şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Meşhur... (Gürültüler) 
'Sayın Palaoğlu... (Şiddetli gürültüler, itişip ka
kışmalar) -Sayın Musa Doğan... Sayın Yaşar Bir, 
lütfen efendim... (Şiddetli gürültüler, itişip ka
kışmalar, Başkanın tokmak vurmaları) 

NURETTİN ÖZDEMİR (Gümüşhane Millet
vekili — Sözünü geri alsın. ('Gürültüler) 
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runuz, sözünü geri aldırmak için kürsüye çağı
racağım. (C H. P. sıralarından,«iŞözünü geri al
sın» sesleri) Evet, ama oturtmuyorsunuz. Sükû
nete yardım ediniz. (Gürültüler) Efendim ara 
vermeye mecbur kalacağım. Sükûnet buldu, lüt
fen oturunuz. (Gürültüler) Lütfen oturunuz 
efendim, ben durumu açıklıyaeağım. (C. H. P. 
ve A. P. arka sıralarından karşılıklı sataşmalar) 
Oturunuz lütfen efendim... (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, cereyan eden müessif 
olaylar sırasında bazı arkadaşlarımız tehevvüre 
kapılarak Başkanlığımıza da hücumlarda bu
lunmuşlardır. Gayet açık, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısının önünde cereyan 
eden vaka; «Daha 11 şahıs söz almıştır, siz 6 ncı 
sıradasınız» demek suretiyle yeterlik aleyhinde 
söz vermek istemediğimi ima ettim, ama bana 
«maksatlı» dedi bazı arkadaşlar, bunu belirtmek 
istiyorum. 

Aşağıdan, «.Söyle söyle» sözleriyle tahrike 
kapılarak söylememesi için siz kifayet aleyhinde 
konuşun, çünkü deyip o taktiği kullanmayın di
ye ikaz ettim. Buna rağmen hatip bir siyasi par
tinin Genel Başkanına haksız sataşmada bulun
muştur. ismail Hakkı Şengüler'den sözünü geri 
almasını rica ediyorum... 

SABRETTİN ÇANGA (Bursa Milletvekili) 
— istemiyoruz sayın Başkan, almasın... 

BAŞKAN — Hayır efendim, benim vazifem. 
Sayın Şengüler... («Yok» sesleri) Yok mu 

efendim?.. 
Yeterlik önergesini oylarınıza arz ediyorum. 

(0. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler ve 
«Muamele yapacaksınız» sesleri.) Efendim yok 
ne yapayım, yok efendim ne yapayım?.. (Gürül
tüler) ' 

AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili) — 
Muamele yapacaksınız. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Şener... (Şid
detli gürültüler) Efendim Sayın Şener ne iste
diğinizi söyleyin anlayalım... (Şiddetli gürültü
ler) Bir dakika efendim, Sayın Şener önceden 
müracaat etti. 

KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Demir ne istiyorsunuz 
efendim?.. (0. H. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler ve «Muamele yapın hakkında.» sesleri.) 
Yok efendim... (Şiddetli gürültüler) Bir dakika 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... (Gü
rültüler, anlaşılmayan müdahaleler) Ara verece
ğim şayet oturmazsanız... (Gürültüler) 

NURİ ÇELİK YAZIGIOĞLU (Çankırı Mil
letvekili) — Atatürk'e de hakaret etti bu utan
maz adam. Şerefsiz herif... (Gürültüler, itişip 
kakışmalar) 

BAŞKAN — Efendim, oturmazsanız ara ve
receğim... (Gürültüler) Efendim, müzakerenin 
devamına imkân yok, lütfen yardım edin. (Gü
rültüler) Sayın Güngör Hun sizden rica ediyo
rum... (Gürültüler) 

NECATİ AKSOY (Urfa Milletvekili) — Sö
zünü geri alsın... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı Mil
letvekili) — Başınız dara geldi mi, «aman inö-
nö, aman inönü...» (Gürültüler) («Sözünü geri 
alsın» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, oturunuz ki, bi mua
mele yapayım... (Gürültüler) Efendim, oturu
nuz lütfen... («Bu konuşmaya sen sebelboldun» 
sesleri) Ben mi sefoelböldum efendim? Bu kadar 
acele tehevvür etmeyin. (Gürültüler) Efendim, 
oturunuz. Kifayet sfözü vermemek için dahi çaba 
gösterdim, görüyorsunuz. Niiçin beni maksatlı 
hareketle itham ediyorsunuz? Lütfen oturunuz 
efendim. (Karşılıklı sataşmalar) Sayın Selâhat-
tin Güven, sayın Fazıl Güleç, sayın Mirkelâm-
oğlu, lütfen efendim... (O. H. P. ve A. P. arka sı
ralarından yer yer ayağa kalkmalar) Sayın Hü
seyin öztürk, sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu otu
runuz lütfen. Muamele yapacağım efendim. Otu-
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efendim, bir dakika, Sayın Grup Başkanvekili- 1 
uiz söz istiyor; anlayayım müsaade buyurun. 
Buyurun Sayın Demir. I 

KEMAL* DEMİR (Bolu Milletvekili) — 
Sayın Başkan adi hix isnatta -bulunulmuştur bir 
parlamento üyesine. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
KEMAL DEMtR (Bolu Milletvekili) — 

Ve bu isnat maalesef taraflarınca da destek gör
müştür. Şimdi şu anda burada bulunmayabilir, 
ama bu söz bu kürsüden geri alınmadıkça biz 
bu oturumu terk ederiz, arz ederim. I 

BAŞKAN — Efendim güzel, ama benim bu
nu tatbik edecek müeyyidemde foana yardımcı J 
olunuz, içtüzükte... (Gürültüler) Efendim ayn 
ayn konuşmayınız, bakınız Grub Başkanvekili-
niz ifadede bulundular, güzel; bu kürsüden bu 
haksız isnatta bulunan... (Gürültüler) Efendim 
müsaade edin. Ahmet Bey tamam.. (C.H.P. sı
ralarından şiddetli gürültüler.) | 

FİKRET GÜNDOĞAN (Ç. Senatosu İstan- I 
bul Üyesi) — Adam bulunmayabilir ama Gruba 
sorun. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim şahsı adına yaptığı 
bir konuşma; ben kimi zorlayayım? (Gürültü
ler). 

AHMET ŞENER (Trabzon Milletvekili) — 
A. P. buna katılmadığını söylesin. | 

BAŞKAN — Efendim kimi zorlayayım?.. A, 
P. Grubu buna -katılmadığım... (Gürültüler) 
Efendim şahsı adma yapılmış bir konuşma. ] 

NECATİ AKSOY (Urfa Milletvekili) — A. 
P. Grub Başk-anı partinin bu görüşe katılmadı
ğım bu kürsüden if aide etsin. ] 

BAŞKAN — Söz isterlerse veririm gayet ta- | 
biı. (Gürültüler) A. P. Grub Başkanvekili söz 
isterse, talebederse ben sözü veririm. (Gürültür \ 
ler) Bir dakika efendim, lütfen oturunuz efen
dim, bir dakika oturunuz efendim. (Devamlı ve J 
sürekli gürültüler.) j 

Sayın ismail Hakkı Şengüler geldiler mj J 
efendim?.. j 

NİHAT BAYRAMGĞLU (Bolu Milletvekili) j 
— Sayın Başkan, kendi namına konuştu. j 

| BAŞKAN — Efendim siz otumu; kendi na
mına konuştuğunu ben söyledim Sayın Bayram-

j oğlu, ben söyledim. Şahsı adına konuştuğu belli, 
kifayet aleyhinde konuştu. 

ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkan müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Yerinizden buyurun, ne imiş 
efendim? 

ORHAN BİRGİT {Ankara Mlletrekfli) — 
Efendim hatip eğer söylediği sözden pişman ^lsa 
idi burayı terk edip gitanezdi. Pişman ohnadığı-

I na göre lütfen cezayı oylayın. 

BAŞKAN — Efendim cezayı, ihtar cezasını 
I vereceğim, ama ihtar cezası selâmete erdirmek 

içindir-, zaten çıkmış buradan... (Gürültüler) 
NECATİ AKSOY (Urfa Milletvekili) — 

Grub BaşkanveküUeri çıkıp Grubun tasvibetme-
diğini söylesin. 

BAŞKAN — Böyle bir şeye, böyle hir zorla
maya ne benim hakkım var, ne sizin hakkınız 
var efendim. (Şiddetli gürültiüer) Benim hak
kım yok. (C. H. P. Grubu üyeleri toplu halde sa
lonu terk etmeye başladılar.) 

Ef eridim yeterliğe muamele yapalım; yapa
bileceğimiz başka bir şey yok. Yeterlik önerge-

1 sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
1 KaJbul etmiyenler... Yeterlik kabul jedilmiştir. 

(Gürültüler.) 
Sıkıyönetimin devamı hakkındaki Hükümet 

] tezkeresinin aşık oya sunulması için 2 ayrı açık 
oy isteğinde bulunan önerge vardır; önergeleri 
takdim e&yorum efendim. 

J A10SET ÇAiKMAiK (©olu) — Önergeyi 
| geri alıyoruz efendim. (Gürültüler) 

I BAŞKAN — Efendim?.. («Önergeyi geri 
I alıyor» sssleri) sözünü geri alıyor; kim, nerede 
1 efendim?,... 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Geri alıyo
rum önergeyi, («önergeyi geri acıyor» sesleri) 

1 BAŞKAN — Başka ^Önerge de var efendim; 
I MT önerge daha var -efendim. Siz geri alıyorsu-
I nuz, peM. Diğer öıaergeyi okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

O : 1 

Sıkıyönetimin 2 ay daha uzatılmasıyle ilgili oylamanın ad okunmak suretiyle yapılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Ankara (Milletvekili 
İbrahim Cüceoğlu 

ıSamsun Milletvekili 
Yaşar Akal 

C. S. Adana Üyesi 
EM. Yılmaz Mete 

Rize Milletvekili 
Sami Kumhafsar 

Erzurum MiHetivekili 
ISeîçuk Erverdi 

Ankara Milletvekili 
A. Sakıp iHieerimez 

Burdur Milletvekili 
Nadir Yavuzkan 

Erzincan Milletvekili 
Hasan Çetinkaya 

Manisa Milletvekili 
Veli Bakirli 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 

Tokat Milletvekili 
İsmail Hakkı Birler 

Yozgat Milletvekili 
Albdullah Baftürk 

Çankırı Milletvekili 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

'Traken Milletvekili 
Mehmet Arslantürk 

Konya Milletvekili 
Orhan Okay 

Çanakkale Milletvekili 
Mustafa Çalıkoğlu 

C S. Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk 

Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Ali Peatilci 

Ankara Milletvekili 
Osman iSoğukpmar 

Kastamonu Milletvekili 
Mehmet Seydübeyoğlu 

Malatya MilletveMli 
Hakkı Gökçe 

Maras Milletvekili 
İbrahim öztürk 

Çorum Milletvekili 
Cahit Angın 

Bitlis Milletvekili 
K. Mümtaz Akışık 

Elâzığ Milletvekili 
Mehmet Aytuğ 

Amasya 'MilletveMli 
Vehhi Meşhur 

Edirn© Milletvekili 
Cevat Sayın 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu?.. 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 

Yok burada. Geri alıyorlar önergelerini Sayın 
Başkan. 

İBAŞKAN — Efendim müsaade ediniz İsmet 
Bey nSçin sabırsızsınız? 27 tane imza var efen
dim ; okuyacağım efendim hepsini. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ Milletvekili) — 
(Divan Üyesi Hüseyin Yenipmar'a hitaben) 
Bırak çık yahu... 

BAŞKAN — Saym Aytuğ sizin burada kür
süye müdahale hakkınız yok. 

'HÜSEYİN YENÎPINAR (Tunceli Milletve
kili) — S'izin sözünüzle çıkacak değilim... (Gü
rültüler) Hadi çık, serseri... (Gürültüler) 

İBAŞKAN — Efendim siz vazifenize devam 
ediniz. 

Sayın Cüceoğlu? Yok. Sayın Yılmaz 
Alpaslan?... Yok. Saym Osman Soğuk-
pınar?.. Yok. Saym Yasar Akal?.. Yok. Saym 
İsmail Hakkı Birler?.. Yok. Saym Cevat Sa
yın?.. Yok. Saym Mehmet Seydihsyoğlu?.. Yok. 
Saym Yılmaz Mete?.. Yok. Saym Afodullah Baş-
türk?.. Yok. Saym Hakkı Gökçe?.. Yok. Saym 
Mehmet Ali Pestilci?.. Yok. Saym, Sami Kumlba-
sar?.. Yok. Saym Nuri Çelik Yazıcıoğlu?.. Yok. 
Saym İbrahim Öztürk?.. Yok. Saym Selçuk El-
verdi?.. Yok. Saym Mehmet Aslantürk?.. Yok. 
Saym Cahit Angın?.. Yok. Saym Sakıp Hiçeri-
me'z?.. Yok. Saym Orhan Okay?.. Yok. Saym 
Mustafa Ok?.. Yok. Sayın Mümtaz Akışık?.. 
Yok. Saym Nadir Yavuzkan?.. Yok. Saym Mus
tafa Çalıkoğlu?.. Yok. Saym Mehmet Aytuğ?.. 
Yok. Saym Hasan Çetinkaya?.. Yok. Saym Hü-
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şeyin Öztürk?.. Yok, Sayın Vehbi Meşhur?.. 
Yok. Sayın Veli Bakirli?.. Yok. 

Efendim hiçfoir önerge salbilbi olmadığından 
Hükümetin, evvelce 'ilân edilmiş bulunan ve 2 
ay süreyle uzatılmış bulunan sıkıyönetimin bu 
illerde 2 ay daha uzatılma istemini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Kalbul edilmiştir efendim. 

GIYASETTÎN KARACA (Erzurum Millet
vekili) — Bir önergem var onun okunmasını is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gryasettin Ka
raca... Evet şimdi bir önerge gelmiş, bakayım 
efendim. 

lEfendim Sayın Gıyaisettin Karaca, yeterlik 
önergesi aleyhinde şahsı adına konuşan ve son
radanı bu sözünü geri alması için kürsüye davet 
ettiğim halde Mecliste bulunmayan Sayın İs
mail Hakkı Şengüler'in ya sözünü geri alması, 
ya delilini vermesini istemektedirler. 

25 . 3 . 1972 O : 1 

Yok burada efendim... (Gürültüler) 
'GIYASETTİN KARACA (Erzurum Millet

vekili) — Önergemin aynen okunmasını istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim önergenizin iğinde 
galiz kelimeler olduğu için bunu da okuyamıyo
rum efendim. (Gürültüler) 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum Millet
vekili) — Aynen okunması için İsrar ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim okuyamıyacağım, 
önergenizi tas'îıjh ederseniz okuyacağım. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum Millet
vekili) — İsrar ediyorum. 

(BAŞKAN — Efendim ısrar etseniz de oku
manı; İş tüzük hükmü sarihtir; galiz kelimeleri 
okumam efendim. «Alçakça» kelimesi galizdir, 
okumam efendim. (Gürültüler) 

'Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 22,40) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı 

GÜNDEMİ 
8 NCt BİRLEŞİM 

25 . 3 . 1972 Cumartesi 
Saat 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet iSenatosu içel Üyesi Lûtfi 

Bilgen'in, içel ili Gülnar Belediyesinde yolsuz
luk ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı id-
diasıyle imar ve iskân eski Bakanı Haldun 
Menteşeoğiu hakkında Anayasanın 90, Türk 
Ceza Kanununun 240 ve T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi. (9/23) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

1. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, eski Başbakan Süleyman Demirel, es
ki Ticaret bakanları Ahmet Türkel, Macit Zeren 
ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarındaki önerge
sini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık Ko
misyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/4) 

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

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

4. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, eski 
Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki öner
gesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık 
Komisyonundaki açık üyeliğe seçim. (9/15) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, gö
revini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı iddia-
sıyle Maliye Bakanı Sait Naci Ergin hakkında
ki önergesini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/22) 

: 15,00 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 
5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN, TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

1. — istanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
T. B. M. M. içtüzüğünün Meclis Soruşturma 
Hazırlık komisyonlarıyle ilgili 14 ncü madde
sinin 5 ve 7 nci fıkralarının değiştirilmesine 
dair tüzük teklifi ve Karma İçtüzük 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'-

nm, Anayasaya aykırı olarak, Devlet kamu 
hizmetlerini yevmiyeli ve sözleşmeli personel 
eliyle yürüttüğü ve bu eylemi Türk Ceza Ka
nununun 146 nci maddesine uyduğu iddıasıyle, 
eski Başlhakan Süleyman Demirel hakkında. 
Anayasanın 90 nci ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12. nci maddesi gereğince 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
ve 5 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/5) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma t a r M : 
15 .6 .1971) 

2. — istanbul MiHetveküi Eşref Derinçay'-
ın, İstanbul 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 nci maddesine 
uyduğu iddiasıyle, eski Başbakan ve eski Ba-

(Devamı arkada) 



yındırlık Bakanı hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesi ve 17 Numaralı Soruş
turma Hazırlık Komisyonu raporu (9/17) (S. 
Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüne! ve 14 arkadaşının, islâm dininin 
çeşitli maksatlarla istismar edilmesine müsama
ha ile görevlerini ihmal ve suiistimal ettiği, bu 
fiilin ise Türk Ceza Kanununun 203 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiası ile, Başbakan ve es
ki Devlet Bakanı Eefet Sezgin ile Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli haklarında Anayasa
nın 90 ncı ve T. B. M. M. İçtüzüğünün 12 nci 
maddesi gereğince Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesi ve 18 No. lu Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporu (9/18) (S. Sayısı : 80) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 8 .1971) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
ihsan Topaloğlu'nun ikinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının petrol sanayii bölümünü değişti
rerek 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 112 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına da
ir önergesi ve 14 numaralı Soruşturma Hazırlık 
Komisyonu raporu (9/14) (S. Sayısı : 82) (Da
ğıtma tarihi : 10 .11.1971) 

5. — Adana eski Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Ceyhan Ticaret Borsası idare 
Heyeti ve idare Meclisinin feshi münasebetiyle 
verilen Danıştay kararlarını infaz etmiyerek, 
T. C. Kanununun 240 ncı maddesini ihlâl ettik
leri iddiası ile, Ticaret eski Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu ve Ticaret eski Bakanı Ahmet Tiir-
kel haklarında Anayasanın 88 ve 90 ncı mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açımla

ra 
4 —' 

! sına dair önergesi ve 9 numaralı Soruşturma 
j Hazırlık Komisyonu raporu (9/9) (S. Sayısı : 

83) (Dağıtma tarihi : 29 . 2 .1972) 
6. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-

tiner'in, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 
gereğince yapılması gerekli işlemlerde göster
dikleri ihmal ve yaptıkları usulsüzlükler, T. C. 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddeleri kapsamına 
girdiği iddiasıyle Başbakan, Ticaret eski Baka
nı Ahmet Türkel ile Ticaret eski bakanları Ma-
cit Zeren ve Sadık Tekin Müftüoğlu haklarında 
Anayasanın 90 ncı ve T. B. M. M. Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
ve 4 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporu (9/4) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma tarihi : 
29.2.1972) 

7. — Zonguldak eski Milletvekili Ekmel Çe-
tiner'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski 
Bakanı Eefet Sezginin, Ereğli Kömür işletmesi 

I Müessesesi için yapılan ihale hakkındaki tu
tum ve fiillerinin T. C. Kanununun 240 ncı mad
desine temas ettiği iddiasıyle hakkında Anaya
sanın 90 ncı ve T. B. M. Meclisi Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddesi gereğince 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi ve 
3 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu ra
poru (9/3) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 
29.2.1972) 

8. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ikin
ci Beş Yıllık Plân döneminde kalkınma fonu 
adı altında harcanması lâzımgelen meblâğın 
sarf edilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve 
bu fiilin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine 

i uyduğu iddiasıyle Anayasanın 90 ncı maddesi 
I uyarınca Başbakan hakkında bir Meclis Soruş

turması açılmasına dair önegesi ve 15 numa-
i ralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu 

(9/15) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 
'. 2.3.1972) 


