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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanibul, Ankara, Diyarbakır ve Siirt ille
rinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyöneti
min iki ay süre ile uzatılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi (3/119), yapılan görüşmelerden 
sonra kaibul olundu. 

Konya Milletvekili Sadi Koçaş'm, adınm af
yon kaçakçılığına karıştığına dair haberlerin 
ve iddianın aydınlığa kavuşturulması bakımın
dan eski Devlet Bakanı ve Barbakan Yardım
cısı olan kendisi hakkında (9/25), 

Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun, 
üreticinin ürünlerinin ve tarımla uğraşanların 
emeğini değerlendirmek için gereken tedbirle
ri almamak suretiyle Anayasanın 52 nci mad
desini ihlâl ettiği iddiasiyle.. Ticaret eski Baka
nı Naim Talû hakkında (9/26), 

Bolu Milletvekili Halil ibrahim Cop'un, 
Parlâmanterlerin Anayasa teminatı altındaki 
hakkının kullanılmasına müdahalede bulunan 
memurlarını cezalandırmamak suretiyle eyle
minin T. C. Kanununun 230 ve 240 inci madde
lerine uyduğa iddiasiyle Orman eski Bakanı 
Selâhattin İnal hakkında ı(9/27), 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, kanunsuz tasarruflarda bulunduğu 
ve bu tasarruflarının T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasiyle Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu hak
kında (9/28), 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Selâhat
tin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu karar
larının tatbikinde fertlere eşit muamele yapıl-
mamaları suretiyle Anayasanın 12 nci madde
sini ihlâl ettikleri ve bu eylemlerin T. C. Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle 

Maliye eski bakanları Mesut Erez, Sait Naci 
Ergin ve Ziya Müezzinoğlu haklarında (9/29) 

' ve, 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Cema-

le'btin İnkaya ile Bursa Milletvekili Cemal Kü-
lâhlı'nın da, takibettiği yanlış enerji politikası 
yüzünden Devleti büyük zarara uğrattığı ve 
bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasiyle Enerji ve Tabiî Kay
naklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu hakkında 
(9/30) Anayasanın 90 ve T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarın
ca birer Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergelerini incelemek üzere kurulacak T. B. 
M. M. Soruşturma Hazırlık komisyonlarının 
16'şar üyeden müteşekkil olması, komisyonla
rın çalışma süresinin üye seçimi tarihinden iti
baren başlaması ve ilgili bakanların yazılı gö
rüşlerini üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün 
içinde komisyonlara bildirmesi hususları kabul 
olundu. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İçişleri 
eski Bakanı Faruk Sükan hakkındaki önerge
sini incelemekle görevli (9/10) numaralı So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun görev süre
sinin uzatılmasına dair komisyon başkanlığı 
tezkeresi onaylanarak karar tarihinden itiba
ren 30 günlük süre verilmesi kabul olundu. 

Birleşime saat 19,37'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 
Kâtip 

Amasya 
Vehbi Meşkur 

» • • < « • ••*" 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 

BAŞKAN —• . Türkiye Büyülv Millet Meclisinin 18 nci Birleşik Toplantısını açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama vapıldı.) 

1. —• Evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyöneti
min, Ankara ve İstanbul illerinde iki ay ve Di
yarbakır ilinde de bir ay süre ile yeniden uza
tılmasına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/121) 

BAŞKAN — Evselce ilân edilmiş bulunan 
Sıkıyönetimin Ankara ve İstanbul illerinde iki ay 
ve Diyarbakır ilinde de bir ay süre ile yeniden 
uzatılmasına mütedair Başbakanlık 'tez/keresini 
Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 5 . 1973 •tarihli ve 2-6/4975 sayılı 

yazımım. 
Memleketimizde uzun süreden beri gözlemle

nen çıkarcı çevrelerin tutumu ile anarşik nitelik
teki eylem ve davranışların sadece kamu düzen' 
ve güvenliğini bozucu amaçlara yönelmiş olma
yıp, aslında ideolojik maksatlarla Devletin -temel 
nizamına, yurt bütünlüğüne, vatan ve lâik Cum
huriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma 
mahiyeti aldığını gösterir kesin .'belirtilerin mey
dana çıkması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 124 ncü maddesi gereğince, onbir 
ilimizde 26 . 4 . 1971 tarihinden itibaren bir ay 
süre ile, ilân edilen ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 28 . 4 . 1971 tarihli ve 250 sayılı Kararı 
ile onanmış bulunan ve 251, 254, 255, 258, 266, 
270, 275, 280. 281, 282 sayılı kararları ile aynı 
illerde ikişer ay süre ile uzatılmış olup 201 sa
yılı Kararı ile 26 . 1 . 1973 tarihinden itibaren 
9 ilimizde ve 292 sayılı Kararı ile 26 . 3 . 1973 
tarihinden itibrren 7 ilimizde ve 294 sayılı Ka
rarı ile de" 26 , 5 . 1973 tarihinden itibaren 4 
ilimizde ikişer ay süre ile uzatılmış bulunan Şi

fi AŞK AN —• Çoğunluğumuz vardır, görüşme-
lero başlıyoruz. 

kıyönetimin, 26 .7 . 1973 tarihinden itibaren 
Siirt ili hariç Ankara ve İstanbul illerinde iki ay 
ve Diyarbakır ilinde de bir ay süre ile yeniden 
uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine 
arzı 19 . 7 . 1973 tarihinde Bakanlar Kurulunca 
uygun görülmüştür. 

Grereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Naim Talû 
Başbakan 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi Genel Ku
rula arz edilmiş bulunmaktadır. 

Hükümet Ddına Sayın İçişleri Bakanı Mu
kadder Öztekin buyurunuz efendim. 

İÇİŞLEBİ BAKANI MUKADDER ÖZTE
KİN (C. Senatosu Adana Üyesi) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üye
leri ; 

Devletimizin varlığına, ulusal 'bütünlüğümüze 
ve hür demokratik düzenimize karşı aşırı «ol, aşı
rı sağ ve bölücü çevrelerin yönelttikleri yıkıcı, 
parçalayıcı ve anarşik eylem ve davranışların her 
gün biraz da)h". artarak sürdürülmesi karşısında, 
Hükümet, Anayasamızın 124 ncü maddesiyle ve
rilen yetkiye dayanarak, bu tür faaliyetlerin yo
ğun bulunduğu 11 ilimizde sıkıyönetim ilânına 
26 . 4 . 1971 tarihinde karar vermiş ve bu karar 
Türkiye Büyük Millet Meclisince de onaylanmış
tı*. 

O tarihten bu yana durumları normalleşen il
lerimizde sıkıyönetimin sona erdirilmesi, olağanüs-

I tü durum ve koşulların süre geldiği illerimizde 
| ise sıkıyönetimin ikişer aylık sürelerle uzatılması 

III - BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
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konusunda hükümetlerce yapılan öneriler Yüce 
Meclisimizce aynen onaylanmıştır. 

Bu kararlar uyarınca 26 . 4 . 1971 - 26.1.1973 
tarihleri arasında 11 ilimizde uygulanan sıkıyö
netim 26 . 1 . 1973 - 26 . 3 . 1973 tarihleri ara
sında. 9, 26 . 3 . 1973 - 26 . 5 . 1973 tarihleri 
arasında 7 ilimize inhisar ettirilerek uygulanmış
tır. Yüce Mec'isiniz'n 2i . 5 . 1973 tarihinde al
dığı son uzatma kararı uyarınca ise sıkıyönetim 
hugün için sadece Ankara, İstanbul, Diyarbakır 
ve Siirt illerinde sürdürülmektedir. Bu dört ili
mizdeki sıkıyönetimin uzatma süresi 26 "Temmuz 
1973 tarihinde sona erecektir. Hükümetimiz, iyi
leşen durumunu gözeterek Siirt ilindeki Sıkıyö
netimin uzatılmamasını, Diyarbakır ilindeki Sıkı
yönetimin «bir ay, Ankara ve İstanbul illerindeki 
Sıkıyönetimin ise 26 . 7 . 1973 tarihinden iti
baren iki ay süre ile uzatılmasını gerekli görmek
tedir. 

'Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin sayın üyeleri; 

İki yılı aşa-. bir süreden beri yıkıcı, bölücü ve 
anarşik eylemlerin yoğun bulunduğu bâzı illeri
mizde başlangıçta 11, halen 4 ilimizde uygulana-
gelmekte olan Sıkıyönetimin, Devletimizi yıkmaya 
yönelen aşırı sol, aşırı sağ ve bölücü şer kuvvet
lerini büyük ölçüde boziguna uğratmış, 'vatandaş
larımıza korkulu günler yaşatan tedhiş olayları
nın planlayıcısı ve uygulayıcısı durumunda olan 
fesat 'örgütlerinin militanlarından çok büyük kıs
mını yakalayarak adaletin huzuruna çıkartmıştır. 
Gerçekten bu büre içerisinde yıkıcı, bölücü ve 
anarşik faaliyetler, bir yandan Sıkıyönetim yetki
lilerinin ve onların emrinde görev yapan güven
lik kuvvetlerimizin uyanık tutumları, azim ve fe
dakârlıkları, öte yandan vatandaşlarımızın, karşı 
karşıya bırakıldığımız tehlikenin şuuru içeriğin
de sıkıyönetim maikamlarırıa ve güvenlik kuv
vetlerimize her yönden destek olucu ve yardım 
edici davranışları karşısında günden güne tesirle--
rini kaybetmişlerdir. 

Bilindiği üzere, Anayasamızın 124 ncü mad
desi sıkıyönetimi, olağanüstü durumlar karşısın
da başvurulması gereken olağanüstü bir yönetim 
biçimi 'olarak tanımlamıştır. 1970 ve 1971 yılla
rında yurdumuzu parçalayıp bölmek, hür demok
ratik düzenktrzi yıkarak yerine Marksist, Leni-
nist, Maoist veya teokratik bir düzeni zorla ge
tirmek isteyenlerin yarattıkları anarşik ortamın 
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ı şekillendirdiği olağanüstü durum ve 'koşullar bu
günkü durumda değişmiş 'görünmektedir. 

I Şurasını şükranla belirtmek isterim ki, bugün 
j için yurdun hiçbir köşesinde 1970 ve 1971 yılla

rının, 'vatandaşlarımızın huzurunu kaçıran ve on-
! lan yarınlarından endişeye düşüren tehdit edici 
I durum. ımcvcut değildir. Yurdumuzun genel em-
j niyet ve asayi.v durumu her gün biraz daha iyi

ye doğru gitmekte, huzur bozucu olaylar geniş öl-
•; çüde azalmakta, ve bu durum elimizdeki istatisti-
| la bilgilerle 'de teyit edilmektedir. 
j Asayişe etkili suçlar bakımından istatistik! 
J bilgileri şöylece arz etmek istiyorum: 
; Sıkıyönetimin uygulanmakta olduğu Ankara, 
; İstanbul, Diyarbakır ve Siirt illerimizde 1970 yılı 
; içerisinde 715 asayişe etkili suç olayı cereyan et

mişken bu sayı 1971 yılında 691 'e, 1972 yılında 
532'ye düşmüştür. Bu dört ilimizde 1973 yılının 

i ilk altı ayında, meydana gelen asayişe etkili suç 
sayısı 225'ten İbarettir. 

| Sıkıyönetim uygulaması dışındaki 63 ilimizin 
durumunda du aynı iyileşmeyi izlemek mümkün
dür, Nitekim, bu illerde 1970 yılında toplam ola-

' rak. 4 284 asayişe etkili suç meydana 'gelmişken; 
bu sayı 1971 yılında 500 eksiği ile 3 714, 1.972 
yılında yine 500'e yakın bir eksikle 3 248'e düş
müş bulunmaktadır. 1973 yılının ilk altı ayma 

; ait asayişe etkili suç sayısı ise 1 076'dan iba
re ttuv 

67 ilimizde yani bütün yurt düzeyinde mey-
; dana gelen asayişe etkili suçlara ait sayılar da 
j şöyledir: 1970 yılında 5.bin, 1971'de 4 405, 1.972 
; do 3 780, 1973 yılının ilk altı ayında ise 1 301 
| asayişe etkili «no, işlenmiş bulunmaktadır. 
I Ancak, ülkenizin 'genel emniyet ve asayiş du-
J rumu ile ilgili bu iyimser tabloya rağmen, ülke 
i bütünlüğümüze ve hür demokratik rejimimize 
i yönelen tehlikenin tüm olarak ortadan kaldırıldı-
; ğım söyleyebilmek de miimkün değildir. 

i 'Bilindiği üzere, aşırı uçların hücresel, faaliyet -
i leri. yer yer devam, etmektedir. Nitekim, son ola-
i rak Ankara'da Keçiören Ziraat, Bankası aşırı sola 
I mensup gizli b'r örgütün elemanlarınca, silâh teh-
| cildi altında soyulmuş ve çok kısa 'sayılabilecek 

bir süre içerisinde sıkıyönetim yetkilileri ve 'gü
venlik kuvvetlerimizin uyanık ve enerjik tutum-
larıyte hu gizli fesat örgütünün bütün mensupla
rı ölü veya diri olarak ele geçirilmiş hulun'inak-

1 tadiı1. 
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Öte yandan, ilgili sıkıyönetim komutanlığının 
TRT ile yayınlanan bildirisiyle kamuoyuna da 
•açılkandığı üzere, 19 Temmuz 1073 günü Malat
ya ilimizin Yeşilyurt ilçesinin Kilise köyünde ya
pılan bir aramada Çin yapısı 20 adet 3,5 inçlik 
roket mermisi ile 21 adet saplı el bombası ele ge
çirilmiştir. 

Takdir edersiniz ki, bu iki münferit olay da
hi, bugün için yer altına inmiş ve faaliyetlerini 
sinsi sinsi sürdüren fesat örgütlerinin mezbuha-
ııe gayretlerine henüz son verilemediğini açıkça 
göstermektedir. Gizli örgütleşme ve anarşik olay
lar yaratma çabalarının devam ettirildiğine dair 
çeşitli kaynaklardan istihbaratımız mevcuttur. 
Bunların değerlendirilmesine önemle devam et
mekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli senatör ve milletve
killeri; halen sıkıyönetim mahkemelerinde 32 
si çok önemli olmak üzere, toplam olarak 200 
den fazla suç dosyası hazırlık soruşturması saf
hasındadır. 302 suç dosyası ile ilgili duruşma
lara sıkıyönetim mahkemelerinde devam edil
mektedir. Duruşması biten 107 suç dosyası ise 
Askerî Yargıtayda temyizen inceleme safhasın
dadır. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurul
ması ile ilgili yasa henüz yayınlanıp yürürlüğe 
girmiştir. Hükümet olarak sözü edilen mahke
melerin bir an önce kurulup göreve başlatılma
sı için azamî çaba göstermekteyiz. 

İçinde bulunduğumuz bu dönemde, Hükümet 
olarak, olağanüstü durum ve şartların norma
le dönüştüğü görülen Siirt ilimizde sıkıyöneti
min uzatılmasına ihtiyaç bulunmadığı, olağanüs
tü durum ve şartların henüz devam ettiği anla
şılan Diyarbakır İlimizdeki sıkıyönetimin 
26 . 7 . 1973 tarihinden itibaren bir ay süre ile, 
Ankara ve İstanbul illerimizdeki sıkıyönetimin 
ise yine sözü edilen tarihten itibaren iki ay süre 
ile uzatılmasını gerekli bulduğumuzu, iki ay 
sonraki durumu o günün imkân ve şartları içe
risinde değerlendirerek, gerekirse tekrar bilgi 
vo takdirlerinize sunacağımızı belirtir, Yüce 
Meclisin sayın Başkan ve değerli üyelerini say
gı ile selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Grupları ve şahısları adına söz 
almış bulunan sayın milletvekili ve senatörleri 
arz ediyorum : 

Demokratik Parti Grubu adına sayın Vedat 
Önsal, Adalet Partisi Grubu adına sayın Nahit 
Menteşe; ikinci defa grupları adına sayın... 

HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — Sa
yın Başkanım... 

BAŞKAN — Yazılmış olanları arz edeyim de.. 
Adalet Partisi Grubu adına sayın Fethi Te-

vetoğlu, Adalet Partisi Grubu adına sayın Sey-
fi Öztürk, Adalet Partisi Grubu adına sayın 
Hüsamettin Atabeyli. 

Şahısları adına sayın Tayfur Sökmen, sayın 
Şemsettin Sönmez, sayın Mevlüt Ocakçıoğlu, 
sayın Hüsamettin Başer söz almış bulunmakta
dırlar. 

HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına zatı âliniz söz istiyorsunuz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletve
kili) — Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, siz de söz is
tiyorsunuz, peki efendim. 

İlk söz Demokratik Parti Grubu adına sayın 
Vedat ÖnsaPda. 

Buyurunuz efendim. 
D.P. GRUBU ADINA MUSTAFA VEDAT 

ÖNSAL (Sakarya Milletvekili) — Muhterem 
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri ; 

İki yılı aşkın bir süredir devam etmekte 
olan sıkıyönetimin İstanbul ve Ankara gibi en 
büyük iki ilimizde iki ay, Diyarbakır ilinde ise 
bir ay uzatılması Hükümetçe teklif edilmekte
dir. Bu konuda Demokratik Parti Grubunun 
görüşlerini arz ve ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Mikrofonu ayarlarmısınız sayın 
Önsal. 

D.P. GRUBU ADINA MUSTAFA VEDAT 
ÖNSAL (Devamla) — Devletin ve millî bütün
lüğümüzün ağır tehlikelere maruz kalması ha
linde, sıkıyönetime başvurularak Devletimizi ve 
millî bütünlüğümüzü kendisine yönelen tehlike
lerden korumak ve kurtarmanın gerekli olduğu
na inanıyoruz. Hürriyetlerin bütünü ile yok 
olma tehlikesini ortadan kaldırmak için temel 
hak ve hürriyetlerden geçici bir süre ile fedakâr
lık etmeyi olağan buluruz. Ancak, bu-süreyi 
kısa tutacak tedbirler tümüyle alınmalı ve mil
letimizin iç ve dış düşmanlarına karşı en büyük 
güven kaynağı olan ordumuzun aslî görevine 
süratle dönmesi sağlanmalı idi. 
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İki seneyi aşkın bir süre geçmiş olmasına 
rağmen hükümetlerce normal düzene geçişi im
kân dahiline sokacak idarî, hukukî, ekonomik 
ve sosyal tedbirlerin alındığı kanaatinde deği
liz. Esasen sıkıyönetimin yeniden uzatılmasına 
ihtiyaç duyulmasının önde gelen sebebi de bu
dur. 

Ülkede asayiş ve huzurun temin edilebilme
si, her şeyden önce siyasî istikrarın sağlanabil-
mesine bağlıdır. Siyasî istikrarın mevcut olma
dığı bir vasatta sosyal ve ekonomik istikrar 
da mevcut olamaz. Bu bakımdan 12 Mart'ı mü
teakip kurulmuş olan partilerüstü hükümetle
rin, demokratik kuralları zorlayarak teşkil edil
melerine daima karşı çıkmışızdır. 

Partilerüstü hükümetlerin kurulmalarına 
bakan ve güvenoyu vermek suretiyle yardımcı 
olan C.H.P. ve A.P. nin, Talû Hükümeti kuru
lurken partilerüstü hükümet formülünü mah
kûm edici beyanlarda bulunmalarını bir ilerle
me olarak telâkki ettik, 

Ancak, bu noktada akla bir sual geliyor: Ta
lû Hükümetinin kurulacağı günlerde, Meclisler
de çoğunluğu elinde bulunduran partiler ağız 
birliği ederek partilerüstü hükümet formülünü 
yerin dibine hatırdılar da ne oldu? Demokratik 
kurallara uygun, siyasî istikrarı sağlıyacak 
kuvvetli bir hükümet kurulabildi mi ? 

Bu suale müsbet cevap vermek imkânı el
bette yoktur. Dünyanın hangi Demokratik ül
kesinde, mecliste mutlak ekseriyeti elinde bu
lunduran bir parti mevcut iken müstakil bir 
başbakan hükümet kurmuştur? 

Siyasî istikrarı ancak güçlü hükümetler sağ
lar. Güçlü hükümetler ise gücünü milletten 
alan hükümetlerdir. Çünkü en büyük güç kay
nağı millettir. 

Talû Hükümetinin ise gücünü milletten al
dığını söylemek elbette mümkün değildir. Biz
zat Sayın Talû, ne zaman milletin karşısına çı
karak onun güveni demek olan reylerini almış
tır ki iktidar olma gücünü milletten aldığından 
bahsediiebilsin. Amma diyeceksinizki: «Hükü
met Başkanı olarak milletin temsilcilerinin teş
kil ettiği Millet Meclisinden güven oyu aldı.» 
İşte, kanaatımızca, siyasî istikrarın bir türlü ku
rulamayışının ana sebebi bu noktada yatmakta
dır. 

Bünyesinde Karaosmanoğüllarım da barındı
ran Erim kabineleri de, Melen kabinesi de Mec
listen güvenoyu almıştı. Amma bu hükümetleri 
destekleyen, güvenoyu veren partilerin en ağır 
hücumlarına muhatap olmaktan ve kısa zaman
da çekilip gitmekten de kurtulamamışlardı Zi
ra, Meclisten güvenoyu almadan evvel başka 
çevrelerin güvenoyunu almayı tercih etmişler
di de ondan. 

Meclisten isteksizce verilen güvenoylarma 
dayanarak hükümet etmek, bu millete hizmet 
etmek, hele böyle olağan dışı dönemlerde ola
ğandışı olayların üstesinden gelmek mümkün 
olamıyor. 

Talû Hükümeti kurulurken, geçmiş olay
lardan ders alındığını gösteren beyanları Mec
liste en kalabalık partilerin genel başkanlarının 
ağzından dinlemek bizlere ümit vermişti. Amma 
çıka çıka bu Talû Hükümeti ortaya çıktı. Bu 
Hükümet de, Meclisin güvenoyundan önce 
başka çevrelerin güvenini sağladı. Onun için di
yoruz ki, Talû Hükümeti de gücünü milletten 
almamaktadır; onun için güçsüzdür ve olağan 
dışı şartların üstesinden gelemeyecektir. Ken
disinden öncekiler gibi, daha zor şartlar al
tındaki bir ülkeyi, kendisinden sonra gelecek 
hükümetlere devredecektir. 

Bu defa evvelki hükümetlerden, Erim ve 
Melen hükümetlerinden farklı olarak, Hükümeti 
teşkil eden partilerin arasında bir protokol 
imzalanmış olmasına ve bu partilerin Hükü
metin mes'uliyctinc iştirak etmiş olduklarını 
beyan etmiş olmalarına rağmen, durumun evvel
kilerden farklı olmayacağını gösteren işaretler 
vardır. Hükümetçi partilerin en yetkili sözcüle
ri, bizzat Hükümet üyeleri ve hattâ bu partile
rin ge::el başkanları Hükümet icraatından ve 
ülkenin içinde bulunduğu şartlardan şikâyet et
meye başlamışlardır. 

İktidar olmak demek, iktidar nimetlerinden 
istifade ederek mesuliyeti başkasına yüklemek 
demek değildir. İktidarda olanlar, ülkenin için
de bulunduğu şartlardan ve gidişattan şikâyet 
edemezler. Onlar, bu şikâyetleri ortadan kal
dırıcı tedbirleri almakla mükelleftirler. Eğer 
buna güçleri yetmiyorsa çekilirler ve yerlerini 
dertlere ve meselelere çare bulabilecek olanla
ra terk ederler. Vatanseverliğin en tabiî icabı 
budur. Yok böyle olmaz da, hem Hükümet ol-
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maya ve nimetlerden istifade etmeye devam 
ederler ve hem de şikâyetçiler korosuna katı
lırlarsa, vatandaşın idare edenlere karşı olan 
güvenini sarsarlar, şerirlerin cesaretini arttı
rırlar. Bu takdirde ise siyasî istikrarın sağla
nabilmesi imkânsız olur, olağandışı şartlardan 
ülkeyi kurtarmak güçleşir; yurtta sulh, sükûn 
ve huzurun temini tatlı bir hayal olmaktan öte
ye gidemez. 

Muhterem senatör ve milletvekilleri, 
Komünizmi ezmek ve anarşik olayları yok 

etmek yolunda sıkıyönetim yetkililerinin aldı
ğı tedbirlere paralel ve tamamlayıcı tedbirler, 
Hükümetlerce, bugüne kadar maalesef alına
mamıştır. Hattâ, zaman zaman sıkıyönetim or
ganlarının aldığı tedbirleri zaafa uğratıcı Hü
kümet icraatına da şahit olduk. Bilhassa birin
ci Erim Hükümeti zamanında aşırı solcuların 
Devlet mekanizmasında kilit noktalarına geti
rildiği ve bunların sonradan sıkıyönetim taki
batına uğradığı görülmüştür. Zaman zaman 
Hükümetlerin en yetkili bâzı üyelerinin ağzın
dan, gizli komünist partisi kurmak iddiasiyle 
haklarında takibat yapılan kişileri öven söz
ler bile işitilmiştir. 

Elbette bu beyan ve davranışlar, anarşi mih
raklarının kurutulması ve komünist faaliyetle
rinin önlenmesi yolunda alınan ciddî tedbirle
rin tesirlerini büyük ölçüde azaltmıştır. 

Devlet idaresine sızmış aşırı solcuların te
mizlenmesi yolunda bugüne kadar alınmış olan 
tedbirleri kifayetsiz bulduğumuzu ifade etmek 
isterim. Üniversitelere sızarak komünist eylem
cilerin yetişmesinde en ön plânda rol oynamış 
öğretim üyeleri hâlâ görevlerine devam etmek
tedirler. 

Gerek üniversitelere ve gerekse Devlet ida
resine sızmış aşırı solcuların daha fazla tahri
bat yapmalarına müsaade edilmeden süratle te
mizleme imkânları bulunmalıdır. 

Ancak bu da kâfi değildir; idarenin kilit 
noktalarına komünizmi iyi tanıyan ve komü
nizmle mücadele metodlarına vakıf, cesur, 
inançlı ve azimli kadroların getirilmesi gerek
lidir. Bulundukları mevkileri muhafaza için, 
komünizmin karşısında olduğunu beyan ile ye
tinen, fakat komünizmle mücadele inancından 
mahrum ve günün şartlarına göre renk değiş
tiren eyyamcı kadrolarla komünist ve anarşist 

mihrakların tamamen kurutulması mümkün 
olamaz. Bu durum, Devlet ve millet hayatımı
zın geleceği bakımından çok kıymetli zamanın 
israfına söbefoiyet vermektedir. 

Cumhuriyetimizin ellinci yılını kutlamaya 
hazırlanıyoruz. Daha önce de genel seçimler 
yapılacaktır. Seçimlerin sıkıyönetim altında ya
pılması, büyük mahzurlarıda beraJberinde geti
recektir. Cumhuriyetimizin ellinci yılının sıkı
yönetim içinde kutlanması ise, bu büyük mut
luluğa elbette gölge düşürür. Onun için Hükü
meti; normal nizama dönüşü sağlayıcı yönde 
idarî, hukukî, sosyal ve ekonomik tedbirleri 
süratle almaya davet ediyoruz. 

D. P. Grubu, seçimlerin sıkıyönetim altın
da yapılmasını ve cumhuriyetin ellinci yıldö
nümünün böyle ıbir idarede kutlanmasını uy
gun bulmamaktadır. 

Değerli üyeler, 
Normal nizama geçişte, zabıta kuvvetleri

miz üzerinde önemle durmamız gerekmektedir. 
12 Mart öncesinde ve Birinci Erim Hükü

meti zamanında Türk polisi .gücünden, itiba
rından ve moralinden çok şey kaybetmiştir. Po
lis teşkilâtımızın gelişmesi ve* takviyesi yolun
da alman tedbirleri ve yapılan çalışmaları ki
fayetli bulmuyoruz. Bilhassa toplum olayları
nın ve anarşik hâdiselerin vuku bulduğu şe
hirlerde zabıta ve istihbarat teşkilâtının takvi
yesine mutlak lüzum ve zaruret vardır. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar mu
vacehesinde genç demokrasimizi koruyan meş
ru güç ve kuruluşları özel bir itina ile ele al
mak, noksanlarını tamamlamak ve kuvvetlen
dirmek lâzımdır. 

Huzur, nizam ve asayiş müessesesi olan ge
nel zabıta kuvvetlerimiz içerisinde polisimizi 
her yönü ile güçlü ve itibarlı kılmamız gerek
mektedir. Şerefli hizmetler yapan fedakâr Türk 
polisinin kendisinin ve ailesinin geleceğinin ka
nunî imkânlarla teminat altına alınmasını da 
zaruri bulmaktayız. 

Memleketimizde gelişen olaylar, beynelmi
lel komünizmin ilk hedef olarak eğitim mües
seselerimizi seçtiğini göstermektedir. Millî Eği
timimizin kilit noktaları uzun vadeli bir plân 
içinde aşırı sol tarafından ele geçirilmiş ve bu 
yoldan millî kültürümüzü, millî tarih şuuru
muzu ve manevî değerlerimizi yıkmak ve yok 
etmek çabalarına girişilmiştir. 
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Millî ve manevî değerlerden yoksun hale 
getirilmiş genç beyinlere kendi sapık ideoloji
lerini kolayca sokabileceklerini ve aldatılmış 
bu gençleri kullanmak suretiyle arzu ettikleri 
anarşik vasatı yaratabileceklerini hesaplamış
lardır. 

Bu plân büyük ölçüde, başarıya ulaşmış, 
aşırı sol ideolojinin elinde bir oyuncak haline 
getirilen aldatılmış gençler Türk Devletini yık
mak yolunda kullanılmıştır. Onun için Millî 
Eğitim sistemimiz üzerinde büyük bir dikkat
le durmak lüzumuna inanıyoruz. Eğitim siste
mimiz, gençlerimizin millî ve manevî değerler
le teçhiz edilmeleri sağlanacak yolda ıslah edil
melidir. Aksi halde, genç beyinlerde komüniz
min zehirli fikirlerinin tahribatını önlemek 
mümkün olamaz. 

Bu yolda kaybedilecek zaman, son müstakil 
Türk Devletinin felâketini hazırlayacaktır. An
cak, Hükümetlerin bu yolda ciddî gayretlerin 
içerisine girmemiş olmalarının endişesi içinde
yiz. Tarihî Beyazıt kulesine kızıl bayrak çe
kenlerin ve ellerinde komünist ülkelerden te
min edilmiş silâhlarla Devleti yıkmağa teşeb
büs edenlerin hazırlayıcı ve teşvikçileri olan 
öğretim üyeleri hâlâ iş başındadırlar ve hâlâ 
genç dimağlara zehirlerini akıtmağa devam et
mektedirler. 

Peşpeşe gelip geçen Hükümetleri defaatle 
uyardık. Talû Hükümetini de bir defa daha 
uyarıyoruz : Acele tedbirlerinizi alınız, yarın 
çok geç olacaktır. 

Reform iddialarıyla ve alelacele Meclisler
den geçirilen Millî Eğitim Temel Kanunu ve 
Üniversiteler Kanununun, eğitim müesseseleri
mizin maksada uygun şekilde ıslahı için köklü 
tedbirler getirdiği görüşüne katılmıyoruz. 

Ekonomik güçlükler de hat safhaya ulaş
mıştır. Fiyatlar baş döndürücü bir hızla art
maktadır. Temel birtakım mallarda karaborsa 
başlamıştır. Harp sonrası görülen kuyruklar 
yeniden ortaya çıkmıştır. Bâzı büyük sermaye
darlar, dar ve sabit gelirlileri ezmek pahasına 
piyasa oyunlarıyla büyük kazançlar temin et
mek gayreti içindedirler. Hükümet bütün bun
lara seyirci kalmakta, hattâ zaman zaman yan
lış beyan ve davranışlarla bu halin teşvikçisi 
olmaktadır. Fiyat hareketlerini durdurmak yö
nünden alman tedbirler, iktisadı hayatımıza 

durgunluk getirmiştir. Üretimin daha da düş
mesi tehlikesi vardır. Bu ise, fiyat yükselme
lerini durdurmaz, bilâkis arttırır. 

Ekonomik hayatı hareketlendirici, üretimi 
arttırıcı tedbirlere başvurulmalıdır. 

Ticaret Bakanı olduğu sıralarda ekonomi
mizi sıçratacağından bahseden Sayın Talû Baş
bakan olduktan sonra ekonomiyi sıçra'lamamış-
tır ama, fiyatları sıçratmaya muvaffak olmuş
tur. 

Sabit ve dar gelirlinin ezilmesi, orta sınıfın 
yavaş yavaş erimesi memleketin geleceği yö
nünden çok tehlikeli bir gelişmedir. Bu durum; 
yurtta sulh, sükûn ve huzuru tehdit etmekte
dir, olağandışı şartlardan kurtularak normal 
nizama geçişi engellemektedir. Yakın bir gele
cekte sosyal patlamalara sebep olabilir. Geniş 
vatandaş kitlelerinin aşırı solun vaatkâr ve yı
kıcı propagandalarına kolayca kapılacağı bir 
zemini hazırlar. 

Hükümetin izlemekte olduğu ekonomik po
litika fiyat artışlarını daha da hızlandırıcı isti
kamettedir. 1973 senesinde fiyat artışlarının re
kor seviyeye ulaşacağı endişelerini taşıyoruz. 
Fiyat artışlarını kontrol altına aldıkları yolun
da Sayın Başbakanın ve diğer yetkili Hükümet 
üyelerinin beyanları vatandaş nezdinde inandı
rıcı olmak vasfını kaybetmiştir. 

Devlet idaresindeki rüşvet, suiistimal, ilti
mas ve partizanlık günden güne artmaktadır. 
Birçok Devlet dairelerinde, yapılacak işin öne
mine göre rayiçler teşekkül etmiştir. Bu du
rumdan, vatandaş kadar namuslu Devlet me
muru da müştekidir. 

Sayın Başbakan bu duruma bir çare arayıp 
bulacak ve ıslahı yoluna gideceği yerde, kolay 
yolu seçmektedir. Sayın Başbakan şikâyetlere 
kulaklarını tıkamış, «Devlet memurları böyle 
şey yapmaz» dermek suretiyle işin içinden sıy-
rılabilme imkânlarını aramaktadır. Bu hal, 
Devleti temelinden sarsmakta, huzur ve asayi
şin sağlanmasında ciddî bir engel teşkil etmek
tedir. 

Bütün bu önemli meselelere hal çaresi ara
yarak bulacak ve normal nizama geçişi sağla
yacak Hükümet Başkanı ve Hükümet üyeleri 
ne yapıyorlar? Onlar, Ankara'da bütün işleri 
yüzüstü bırakmışlar, köy köy, kasaba kasaba 
dolaşarak ve Devlet imkânlarını kullanarak se-
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çim yatırımı yapmak peşindedirler. Bir gün 
bakarsınız, Başbakan etrafına bakanları topla
mış yurdun bir köşesinde gezide, ertesi gün ba
karsınız, Başbakan yardımcıları bir grup ba
kanla başka bir yerde gezide. 

- Tabiî, halen resmî bir sıfatı olmamasına 
rağmen eski bir Başbakan da (bu yarışa katılır; 
etrafına bir sürü bakan, Devlet memuru topla
yarak geziye çıkar, Devlet imkânlarını politik 
maksatları için cömertçe 'harcar. 

ISaym Demirel'e sormak isteriz : Millet Mec
lisinde mutlak ekseriyete sahipsiniz. Başbakan 
olarak Hükümeti kurmak sizin hakkınız. Başba
kanlığa özendiğiniz de bu son gezinizden çok iyi 
anlaşılıyor. O halde niçin masaya yumruğunuzu 
vurup da, «Başbakanlık benjm hakkımdır, onu 
batıa vermeye mecbursunuz. Aksi halde bu Hü
kümeti düşürür, benden başkasının kuracağı 
Hükümete güvenoyu vermem» demiyorsunuz da, 
Talû ile rekabete girişmeyi tercih ediyorsunuz, 
«Senin gezinde daha çok bakan vardı, benim 
gezimde daha çok bakan var» diye... (A. P. sı
ralarından «Gülünç» sesleri). 

Sizin haliniz gülünç. 
Memleket bu kadar.. 
NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul Millet

vekili) — Sizin haliniz gülünç. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 

Pek perişansınız, pek gülünçsünüz. 

Memleket bu kadar güç şartların içinde iken, 
çözüm bekleyen pek çok problem varken, Dev
let idaresinde bu ölçüde lâkaydi hiçbir dönem
de görülmemiştir. Böyle bir Hükümetin, ola
ğan dışı şartların üstesinden gelerek normal 
nizama geçişi sağlayabileceği kanaatinde deği
liz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri, 

Normal nizama ıbir an önce geçişte, demok
ratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siya
sî partilerimize de büyük görev düşmektedir. 
Seçimlerden sonra sükûn ve asayişin sağlana
bilmesi, vatandaşın sandık başına huzurla gide
bilmesi için, birtakım bunalım artıklarının se
çim sonrasına bırakılmaması gerektiğine defa-
atle işaret ettik. 

Hem, «ülkede demokratik nizam caridir» 
diyeceksiniz ve hem de hiçbir demokratik ülke
de carî olmayan usullerle Hükümetler kura

caksınız. Bu olmaz. «Bu yoldan dönülmeli ve 
Mecliste ekseriyeti farklı bir şekilde elinde bu
lunduran parti Hükümeti kurmalıdır» dedik. 
Ama 1969 seçimlerinde çoğunluğun oylarını 
alanlar bu oylara sahip olarak iktidarlarını de
vam ettiremediler. 

Şimdi de, çoğunluk partisinin Genel Baş
kanı, «Vatandaş seçtiğine sahip olmalı, oy hak
kını korumalı» diyor. 

• Evvelâ bir noktayı tespitte fayda vardır. 
Siyasî partiler olarak, şahıs ve organlar olarak 
hepimizin yetki ve sorumluluğunun kaynağı 
da, teminatı da Anayasa içindedir. Haklar da, 
hürriyetler' de hukukun teminatı altındadır. 
Meclisler tarafından kanunlar çıkarılır ve bu 
kanunları Hükümet yürütür. Hakları tecavüze 
uğrayan vatandaş onu bizzat mülıafaa edemez, 
kanun yollarına başvurur. 

Vatandaşa, «Mülkiyet hakkına bir tecavüz 
vaki olursa onu -bizzat koruyacaksın» diye yol 
gösterilemez. Bu, vatandaşı bizzat «İhkak-ı 
hak» a davet etmektir, hukuk dışı eylemlere 
teşvik- etmektir. 

Medenî ve siyasî bütün haklar için de du
rum aynıdır. Haklar hukukun gösterdiği yol
larla korunur. 

Vatandaşa «Oy hakkına sahip ol, seçtikleri
ni koru» demek, onu kanun dışı yollara, eylem
ciliğe sürüklemektir. Cumhurbaşkanlığı seçim
lerinde C. H. P. ile işbirliği halinde, Meclis ko
ridorlarında bekleyip Umumî Heyete girmemek 
suretiyle boykotçuluğu Meclislere sokanlar, 
şimdi de vatandaşı eylemciliğe mi itmek isti
yorlar? . 

Vatandaşın oy hakkı tecavüze uğramışsa, 
vatandaşın seçtikleri tehlikede ise, onları mü
tecavizlere karşı kanunlar ve kanunları yürüt
mekle sorumlu olanlar koruyacaktır; kanunla
rı yürütmekle mükellef Hükümetler koruya
caktır. Hükümet edenler mağdurla mütecavizi 
karşı karşıya bırakıp, mağdura, «Sen hakkını 
kendin koru» diyemez. 

Hukuk Devletinin temeli budur. Hem her 
gün hukuk Devletinden bahsedeceksin, hem de 
bu kadar açık hakikatleri -.bilmemezlikten gele
ceksin. Bunu samimiyetle bağdaştırmak imkâ
nı yoktur. 

Ankara'da Kızılay Meydanında dört silâhlı 
anarşist belediye otobüslerini çevirip Dil - Ta 
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rih Coğrafya Fakültesinin önünde topladığın
da da, zamanın sorumlusu Başbakan Demire! 
benzeri şeyler söylemişti, «Vatandaş vazifesini 
yapmıyor, hakkını korumalı, anarşistlere karşı 
koymalı idi.:» demişti. Sonra ne oldu? Anarşi da
ha da kuvvet kazandı, yürüyüşler çoğaldı, so
kaklar bile eskidi. Ve tabiî; âciz, tesirsiz ve 
nasihatla iş .göreceğini zanneden Hükümet da
ha önce eskiyerek yerini yenisine terk etti. 

de şüpheleri olduğu, üzerlerine alışlarından 
belli olan A. P. Senato Grup Başkanı bu beya
nımıza cevap verdi. Yuvarlak ve kaçamak ifa
delerle geçiştirilmek istenilen cevap, hiç alâka
sı olmadığı halde bizlerin seçim şansları üzerin
de ifadeler taşıyordu. Bu ifadeler dahi, yakla
şan seçimlerde ne derece telâş ve endişe içinde 
olduklarının bir delilidir. «Dervişin fikri ne 
ise zikri de odur» derler; siz ne söylerseniz söy
leyin, hangi konudan bahsederseniz edin, kafa
sına seçilme konusunda tereddütler yerleşmiş 
kişiler işi seçilme veya seçilmeme münakaşala
rına döküyorlar. Ne yaparsanız yapınız, »e der
seniz deyiniz mukadder âkıbetden kurtulamaz
sınız. Bu millet sizler hakkında hükmünü ver
miştir ve 14 Ekim bu hükmün tebliğ tarihidir. 
(D. P. sıralarından «Bravo:» sesleri, alkışlar.) 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul Millet
vekili) — Biz, milletin reylerine ihanet etme
dik. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
Siz, milletin' reylerine, emanetine ihanet etti
niz, O'nun iktidarına ihanet ettiniz koru-
yamadmız o emaneti. (A. P. sıralarından 
gürültüler) Götürdünüz Erim'lere, Melen' 
lere teslim ettiniz milletin emanetini; milletin 
ak sütü gibi verdiği oylarla teslim ettiği ema
neti... 

Konuyla ilgili Bakanın da beyanları mesele 
ortaya atılmadan yapmış olduğu açıklamalar
la taban tabana zıt hususlar arz etmekteydi. 
Bu hususlar da şüphelerimizi doğrular mahi
yettedir. İcabında konuyla ilgili belgeler elbet
te açıklanacaktır. Tekrar ediyoruz, memleketin 
huzur ve nizamına dinamit koyacak benzeri 
tatbikattan dikkatle kaçınılmalıdır. 

Muhterem senatör ve milletvekilleri, 
Devlet ve millet hayatımız bakımından güç 

güriler yaşıyoruz. Devleti yıkma teşebbüsüne 
girenler henüz tamamen tehlikesiz hale getiri
lememişlerdir. Bu bakımdan sıkıyönetimin iki 
ilimizde ikişer ay, bir ilimizde bir ay uzatılma
sı lehinde oy kullanacağız. Ancak seçimlerin 
sıkıyönetimde yapılmasını ve Cumhuriyetin el
linci yıldönümünün sıkıyönetimde kutlanmasını 
uygun bulmuyoruz. Esasen Anayasada yapılan 
tadilâtla 'Sıkıyönetim Mahkemelerinde başla
nılmış olan davaların devamı ve yeni suçlar 
için Güvenlik Mahkemelerinin kurulması im-

Milletin verdiği oylara ve iktidara sahip 
olamayanların kalkıp da vatandaşa, «Sen oyla
rına sahip ol, seçtiklerini koru» demesi onu ey
lemlere davet etmek olur. Vatandaş seçtikleri
ni ve oyunu kimlere karşı koruyacaktır? Oy 
hakkına, seçilen'lere tecavüzler nereden ve kim
lerden gelmektedir? Vatandaş seçtiklerini na
sıl koruyacaktır? Milletvekillerinin evinin et
rafında nöbet mi tutacaktır Hem hukuk Dev
leti diyeceksiniz, hem de eylemciliği teşvik ede
ceksiniz?.. 

«Vatandaş seçtiklerini korumalı» demekle, 
«Toprak işleyenin, su kullananın» demek ara
sında hiçbir fark yoktur, ikisi de doğa yasala
rını savunmaktır, eylemciliktir. 

Vatandaşın medenî ve siyasî her türlü hak
kı kanunun teminatı altındadır. Kanunları uy
gulayanlar ise iktidarlardır. Vatandaşın bu 
haklarını korumakla mükellef iktidarların ise 
kendi aczlerini örtmek için vatandaşa müraca
atları Devlete olan güveni sarsar; normal bir 
siyasî vasata ulaşmamızı önler. Onun için, va
tandaşta tereddütler uyandıracak ifade ve be
yanlardan, siyasî maksatlarla da olsa dikkatle 
kaçınmak mecburiyetindeyiz. 

'Seçimlerde, Devlet imkânlarından istifade 
edilmek suretiyle vatandaşın siyasî tercihine 
tesir etme yollarına başvurulacağı endişelerini 
taşıyoruz. Bunun birçok belirtisi de şimdiden 
ortaya çıkmıştır. 

Bu yolu çok tehlikeli bir yol olarak görüyo
ruz. Evvelce bu yolu deneyenler olmuş; fakat 
sonunda hüsrana uğramaktan kurtulamamış
lardı. Bu defa da öyle olacaktır. Bundan an
cak, yurtta tesis etmeğe uğraştığımız sulh, hu
zur ve sükûn zarar görür. Endişemiz burada
dır. 

Bundan bir müddet önce, herhangi bir par
ti ismi vermeden bu endişelerimizi kamuoyuna 
açıklamıştık. Kendi icraatlarından kendilerinin 

— 292 — 



T. B. M. M. B : 18 24 . 7 . 1973 O : 1 

kân dahiline girmiştir. Bu suretle sıkıyöneti
min devamını gerektiren sebeplerin büyük kıs
mı ortadan kalkmıştır. 

Şimdi iş büyük ölçüde Hükümete düşmek
tedir. Hükümet, normal nizama geçişte gerekli 
sosyal, ekonomik ve idarî tedbirleri süratle al
malıdır. 

Hükümeti, komünizmle; bilgili, şuurlu, 
inançlı ve kararlı bir mücadeleye davet ediyor 
ve Devlet yönetimine sızmış aşırı solcuların, 
anarşi teşvikçisi öğretim üyelerinin süratle te
mizlenmesini talep ediyoruz. 

Siyasî hayatımızda sisli ve bulanık bir ha
va vücuda getirerek tereddütler uyandıracak 
beyanlardan dikkatle kaçınılmasını tavsiye edi
yoruz. 

Demokrasinin fazileti açıklığındadır. Her
kesin açık konuşması ve tereddütlerini açıklık
la ortaya koymasının zaruretine inanıyoruz. 

Yüce Heyetinize, Demokratik Parti Grubu 
adına saygılar sunarım. (D. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Nahit Menteşe, buyurunuz. 

A. P. GRUBU ADINA NAHİT MENTEŞE 
(Aydın Milletvekili) —• Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

14 Ekim 1973 genel seçimleri dolayısıyle Mec
lislerin ara verdiği bir dönemde sıkıyönetimin İs
tanbul ve Ankara'da iki ay, Diyarbakır'da bir 
ay müddetle uzatılmasını isteyen Hükümet tek
lifinin müzakeresini yapmak üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığınca Ankara'ya ça
ğırılmış bulunmaktayız. 

Anayasamızın 124 ncü maddesine göre, sıkı
yönetimin her defasında iki ayı aşmamak üzere 
uzatılması Türkiye Büyük Millet Meclisinin ka
rarma 'vabestedir. Anayasamız, böyle bir halde, 
«Meclisler top i anık değilse hemen, toplantıya ça
ğırılır » âmir hükmünü vazetmiş bulunmaktadır. 
Bu âmir hükme müsteniden, sıcak bir yaz günün
de Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmış bu
lunmaktadır. Bu vesileyle Yücı Meclisimizin sa
yın üyelerini Adalet Partisi grupları adına saygı
larımla selâmlıyorum. 

Biraz evvel Demokratik Parti Grubu adına 
konuşan bir sayın üye, Başbakanın ve Sayın Ge
nel Başkanımızın gezilerini eleştirmiş bulunmak
tadırlar. Bir memlekette bir Sayın Başbakanın 

nereye gideceğini kendisi bilir, kendisi 'tâyin eder. 
(D. P. sıralarından bir üye; «Talimat almaz be
yefendi...») 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Siyasî denetim yok mudur? 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Yine, bir 
partinin genel başkanı nereye gidecektir, onu da 
yino kendisi tâyin eder. 

Muhterem arkadaşlarım; bu beyanları çok gör
memekteyiz. Esasen bu parti, Adalet Partisi ki
ni üzerine kurulmuştur. Büyük bir buhrana... 
(D, P. sıralarından «Allah, Allah» sesleri.) 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya Mil
letvekili) —• Senin aklın eriyor mu öyle şeylere? 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Büyük 
bir buhrana sebebiyet veren bir partidir. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya Mil
letvekili) — Vay, vay, vay; sevsinler seni. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Demirel eşittir Cumhuriyet. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Bütün bu 
telâşları, bütün bu beyanları, bütün bu bağırışla
rı, bütün bu hırçınlıkları, esasen 14 Ekim 1973' 
to bunların tasfiye edileceğini göstermektedir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Göreceğiz, göreceğiz. (D. P. sı
ralarından gürültüler.) 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Sayın Ge
nel Başkanımızın, İsparta, Burdur ve Antalya 
gezileri ve halkın büyük teveccühü bunları rahat
sın etmiştir. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Kaç lira harcadın, kaç lira?.. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Biz para 
ile seçim kazanan kimseler değiliz. Esasen pa
rayla seçilmiş olsa, o zaman sizlerin de bunda his
sesi olması icabetmektedir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — Haram kazanılmış paralarla tutuyorsu-
nu-j arabaları. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — İkide bir, 
«parayla, parayla» gibi birtakım ithamlar yapıl
makta dn'. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — 1969'dan sonra... 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Demokra
siyi tahribetmek uğruna da bu beyanlarda bulu-
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nulmaktadır, Esasen o takdirde "kendilerinin de 
ibundan hisse almaları icabetınekteclir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya Milletvekili) — 
ORMA. Şirketinin halılarıyle değil mi?.. 

BAŞKAN — Çok rica edeceğim efendim, mü
dahaleler biraz hududu 'aşmaktadır, çok rica ede
ceğim. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) —.Hiçbir 
kimse seyahate- zorlanmamıştır, hepsi • gönlüyle 
oraya koşmuşla:dır. O kadar binleri zorla topla
mak mümkün değildir, yüzibinleri toplamak müm
kün değildir muhterem arkadaşlarım. (D. P. sı
ralarından «700 ıbin liralık zimmet» sesleri.) 

Ben tekrar ediyorum: Bunlar cevaba değer 
mütalâalar değildir. Esasen, kine müstenit ku
rulan bir partinin 'beyanlarıdır ibunlar. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROGLU (Trabzon 
Milletvekili) —Kabili müdafaa değil. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — 14 Ekim' 
in neticesini şimdi görmüşe benzemektedirler. 
Beklesinler, rahatsız 'olmasınlar, 14 Ekimde ken
dileri tasfiye edileceklerdir. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIRO&LU (Trabzon 
Milletvekili) — 14 Ekimde göreceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu... 
NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Sayın se

natör ve milletvekilleri; 
26 Nisan 1971 tarihinde 11 ilde hir ay süre 

ile ilân edilen, daha sonra ikişer aylık sürelerle 
bugüne kadar uzatılan ve 27 aydan 'beri devam 
etmekte olan suuyÖnetimin bu defa Siirt ilinden 
kalkmasıyle 3 ile inhisar ettirilmesini memnuni
yetle karşılamaktayız. Diyarbakır'da bir ay süre 
ile uzatılması, bu ilimizde bir ay ısonra sıkıyöne
timin kaldırılacağı ümidini vermektedir. Temen
nimiz Ankara ve İstanbul için de bu uzatma iste
ğinin son istek, olmasıdır. 

Cumhuriyetin 50 nci yılını idrak ettiğimiz dö
nemde, memleketin sıkıyönetimsiz idaresi arzu 
•edilen bir husustur. 

Sayın üyehr; 
S»psya], ekonomik ve benzeri millî meseleleri 

'tartışmak/'şüphe yoktur ki, her vatandaşın hak
kıdır; fakat Marksist ve Leninistler ibu meselele
ri vasıta yaparak proleterya diktatörlüğünü kur
maya kalkışmışlardır. 1961 Anayasasının ver
miş olduğu geniş hürriyet anlayışını ustaca tahrip 
eden bu anarşistler, faaliyetlerini düşünce ve söz 
sahasından çıkarıp 1963 senesinden itibaren aktif 

hale getirmişlerdir. Daha sonraları, örgütlen
me yoluna giren, bu insanlar arzularını düşünce 
vo söz sahasından çıkarıp, silâh zoru ile gerçek
leştirme safhasına kaydırmışlardır. *2 Mart ev
veli hir sonrasmda Devletin temellerini kökün
den sarsarak yıkmak isteyen hu bedbahtların fa
aliyetlerinin ne Atatürk ilkeleri ile, ne parlamen
ter demokrasi anlayışı ile ve ne de Anayasa ile 
telif edilir ,bir tarafı yoktur. Bunların hütün he
defleri, Devletimize müteveccihtir; vatan ve mil
let bütünlüğüne, Cumhuriyetimize müteveccihtir. 
İdeolojik özelliği, itibariyle, Türkiye, yıllardan 
beri. 'beynelmilel komünizm 'tasallutuna mâruz 
kalmıştır. Söylenildiği gibi bunların maksatları 
reform değil, demokratik sosyal Devlet hiç değil
dir, Bunların gerçek maksatları, Türkiye'mizde 
komünist dikta idaresini kurmaktır; Devlet dü
zenini, şehir vo kır gerillâcılığı faaliyetleri ile ve 
kendi düşüne?.1 erine uygun bir siyasal örgütün 
önderliğinde işçi. köylü ve gençliği ayaklandıra
rak halk savaş, yolu ile yıkmak ve yerine Mark
sist, Leninist veya Mao'cu devlet düzeni kurmak
tır. Bunlar, ksndi ideolojilerine uygun sistemi 
yerleştirmek için silâhlı saldırılara girişmişlerdir. 
Banka soymak gemi batırmak, bina yıkmak, bina 
yakmak, adam kaçırmak, tehit ile para istemek 
'bunların başlıca metotlarıdır. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye büyüme sancıla
rı içindedir; az gelişmişlik çemberini kısa zaman
da kırma yolundadır. Karma ekonomi düzeni 
içinde, Türk vatandaşının yaratıcı gücünden de 
azamî derecede istifade ederek ve Devletin hütün 
imkânlarını harekete getirerek hızlı 'bir kalkınma 
potansiyeli millerimizde ve memleketimizde mev
cuttur. Bizim siyasî felsefemizde mağdur ve mü
reffeh Türkiye yaratma amacı vardır. Sosyal ve 
ekonomik meselelerimizi başka sahalara kaydır
madan tartışmamız ve halli gereken meselelere 
eğilmemiz gerekir. Anayasaya aykırı ve mevcut 
rejimi yıkmaya yönelen aşırı fikirlerden haröket 
eden bir avuç insanı iyi tanımamız icabeder. A. 
P, hütün hu okylara başlangıçtan itibaren doğru 
teşhis koymuştur. Sokağın Devlete hâkim olma 
hevesini defalarca bu kürsülerden ifade etmişiz
dir. Bu eylem ve işlemlerin sadece kamu düzeni ve 
güvenini 'bozucu amaçlara yönelmiş olmayıp, ide
olojik maksatlarla Devletin temel nizamına, yurt 
bütünlüğüne, vatan ve Cumhuriyete karşı yönel
miş anarşik hareketler olduğunu hep iddia ettik. 
Hedefin Hükümet olmayıp, rejim olduğuna pek 

— 294 — 



T. B. M. M. B : 18 24 . 7 . 1973 O : 1 

çdk kimseyi zamanında inandıramadık. Devletin 
Devlet haline inkılâp etmesi, kuvvetli Hüküme
tin meydana gelmesi için zarurî gördüğümüz ya
sa değişikliklerini 1969 seçim beyannamemizde 
açıkça gösterdik Ne yazık ki, bu çabalarımız, 
Devleti güçlendirme gayretlerimiz Adalet Parti
sinin iktidardan ayrılmama isteği olarak nitelen
dirildi. Bütün eylemler, boykotlar, işgaller ma
sum hareketler olarak tavsif edildi. Anayasamız, 
kendi metni içinde tadile cevaz vermeaine, her be
şerî. eser gibi Anayasada da hatalı ve zamanla 
değiştirilmesi zarurî olan bâzı. hükümlerin bulun
masının tabiî olmasına rağmen, ıslahata matuf 
taleplerimiz'büyük bir taassup ile karşılandı. Ada
let Partisinin iktidarda 'bulunduğu zamanda, Ada
let Partisini tahribetmek hevesi ile Devleti ve re
jimi tahribetmek eş anlam kazandı. 

Sayın senatör ve milletvekilleri, 
Memlekette'kavram karışıklıkları, sorumsuz 

davranışlar ve yetki tedahülleri bir büyük buh-
ra/nm sebebi ve âmili olmuştur. Boykotlar, işgal
ler, kanunsuz grevler, sokak gösterileri, ihtilâl 
provası, adam kaçırma, suikast tertipleme, si
lâhlı sokak çarpışmalarının yanışı ra millî serve
timizin önemli tesislerine çeşitli yollarla yapı
lan sabotajları bâzı siyasîlerimiz maalesef mü
dafaa etmişlerdir. 

Yukarıda kısmen temas ettiğimiz 1968 yılın
dan beri ve hattâ 1963 yılından beri aktif eyle
me dönüşen komünist tedhiş hareketleri, işgal
leri ve boykotları masum talebe hareketleri ola
rak savunulmuştur. Mahkemeler safahatından 
anlaşılmıştır ki, sabotajlarda kullanılan kişiler 
para ile elde edilmiş olmakla beraber, hepsi ya 
Türkiye İşçi Partili veya Devgençli veya dev
rimci sendikalıdırlar. Amaçları, diğer militan-
tanların eylemlerini pekiştirmek, Devletin yıkı
lışını, halkın ümitsizliğe düşmesini çabuklaştır
maktır. Filhakike 12 Mart öncesi ve sonrası, 
özellikle İstanbul ve Ankarada ortaya konulan 
sabotaj hareketleri halkı dehşete düşürmüş ve 
dünya kamuoyunun gözlerini Türkiyeye çevir
mesine sebeb olmuştur. Kültür Sarayının yakıl
ması, Marmara Yolcu Gemisinin batırılması ve 
Eminönü Araba Vavıırunun yarıbatık hale ge
tirilmesi, uçak kaçırılması gibi olaylar bu sa
botaj ve eylemlerin en önemlilerini teşkil etmiş
tir. Hele Kültür Sarayının yakılması sağduyu 
sahibi vatandaşlara komünist oyunu olarak ni

telendirildiği halde, uzun zaman bu mahıit çev
reler bunu başka türlü göstermek istemişlerdir. 

Bugün için elde edilen kanaat, sabotajcıla
rın Türkiye Komünist Partisinin yurt dışındaki 
yöneticileri ile yurt içindeki gizli mensupları 
tarafından ortaya sürülen paralarla elde edile
rek eyleme itildikleri merkezindedir. Mahkeme
lerde, hâkim sanıklara, «Mesleğiniz nedir» diye 
sorduğunda bu gençler, «Marksistim, Denmiş
tim» demektedirler. Bu zavallılar belirli bir ay
dın grubu tarafından .devamlı, ısrarlı tahrip ve 
teşviklerle bu hale getirilmişlerdir. Onlara, ön
ce, mevcut düzende Türkiye'nin batmakta oldu
ğu fikri aşılanmış ve kâfi derecede şartlandırıl
dıktan sonra kurtuluşun Marksizm, Leninizm 
olduğu inancı telkin edilmiştir. Bunca sıkıyöne
tim uzatmalarına rağmen, bu gençleri azmet
tiren, teşvik edenlerin bir kısmı halen serbest 
bulunmaktadırlar; bir kısmı ise, sabit görülen 
suçlarından dolayı mahkûm olmuş veya muha
keme edilmektedirler. 

Marksist, Leninist fikirler üniversite gençli
ğine ve hattâ lise öğrencilerine ustaca telkin edi
lirken, evvelâ üniversite gençliğinin haklı ve 
masum istekleri istismar edilmiştir. Gençler bu 
isteklerle sokaklara dökülmüş, başlangıçta da 
ifade ettiğimiz üzere fakülte ve yurtlar kendile
rine işgal ettirilmiştir. 

Hep söyledik ve söylemeye devam ediyoruz; 
bunlar, masum öğrenci hareketleri değildir. Bo
zuk bir düzenin değiştirilmesi sloganı ile silasî 
ve ideolojik muhtevaya, sertlik, kırıcılık ve zor
balığa dönüşmüş hareketlerdir. 1961 -1968 ara
sındaki devre, gençliğin Marksist, Leninist fi
kirlerle ve düzeni değiştirmek için silâha sarıl
maktan başka çare kalmadığı telkini ile eğitil
diği bir devre olmuştur. 1968'den itibaren baş
layan ve hâlâ devam edegelen hareketler ise, 
Marksist, Leninist ihtilâli gerçekleştirmek kas
tına dönük hareketler devresidir. Sormak ge
rekir, bir insanı teşvik ve vaatle bir cinayete 
azamettirenler suçlu değiller midir1? 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri, 

Komünistler, Anayasanın öngördüğü demok
ratik sosyal devleti, silâh ile yıkılması gereken 
bir düzen olarak kabul etmişlerdir. Zira, onların 
arzuladıkları devlet, proleterya diktatörlüğüne 
ve nihayet komünist parti diktasına bağlı bir 
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devlet olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti; icra, ya
sama ve yargı organları ile ve diğer kuruluşla
rı ile tek kuvvet idaresine ve bundan doğacak 
dikta temayülüne imkân vermemiş bir devlet 
düzenine sahiptir. Millet iradesi, bizzat halk ta-
rafıridan serbestçe seçilmiş üyelerden kurulu 
Parlâmentoda tecelli etmektedir. 

Sayın senatör ve milletvekilleri, devlet haya
tında aslolan normal idare ile hükümet etmektir. 
Sıkıyönetim olağanüstü bir idare sistemidir. An
cak sıkıyönetim, hükümetin mesuliyeti altında 
hukuk devleti esaslarına uygun bir yönetim şekli
dir. Her nevi tasarrufu yargı organının muraka
besine tabidir. Sıkıyönetimde hükümete ve devlet 
müesseselerine önemli sorumluluklar yüklenmiş
tir. Sıkıyönetim kalkınca, olağanüstü yönetimden, 
olağan yönetime geçilecektir. Kanunlara bu anla
yışla yaklaşmak ve bu inanış içinde olmak gerek
tiği kanaatindeyiz. Adalet Partisi geçen iki yıllık 
dönem zarfında, sıkıyönetim müessesesinin faali
yetlerini böyle bir anlayış içinde yakından takip 
etmiş ve değerlendirmeye tabi tutmuştur. Gerçi, 
kendilerini sıkıyönetimden ayrı mütalâa eden 
hükümetler de görülmüştür. Bu buhranlı dönem
de Anayasanın 50'den fazla maddesi değişmiş ve 
Devleti güçlendirmek için birçok kanunlar çıka
rılmıştır. Bütün bu kanunların çıkarılmasında ve 
Anayasanın değiştirilmesinde Adalet Partisinin 
çalışmalarının ve gayretlerinin tek amacı; insan 
haklarına dayalı, millî, demokratik, lâik ve sos
yal hukuk devletini işler hale getirmektir. Ada
let Partisi, Cumhuriyeti korumak için her feda
kârlığı yapmaya her zaman hazır olmuştur. Cum
huriyeti koruma hedefinde bütün kuruluşların, 
özellikle siyasî partilerimizin birleşmesi gerekti
ğine yürekten inanmaktayız. İdarenin canlı, ya
pıcı ve dinamik hale gelmesi icabetmektedir. İda
renin yanı sıra, bağımsız yargı organlarının sıh
hat ve isabet sağlayacak kararlı bir tutum içinde 
olması kaçınılmaz bir keyfiyettir. İdarenin, yargı 
organlarının ve diğer Anayasa müesseselerinin; 
devleti korumada armoni içinde olması lâzım
dır. 

Cumhuriyeti koruma ve devleti güçlendirmede 
partilerimize ve basınımıza büyük görevler düş
mektedir. Devleti düzlüğe çıkardığınız bir za
manda, zararlı tutum ve davranışlardan itina ile 
vazgeçmek zorundayız. Siyasî partilerimizin de
mokratik hayatın ayrılmaz parçası olabilmesi, ev-

I velâ kendilerinin bu çerçeveye riayetkârlığı ile 
mümkündür; demokrasinin ayrılmaz parçası ol
masının gerektirdiği sorumluğu haiz olmak ile 
mümkündür. Cumhuriyeti yıkma tasavvurlarını 
ve hareketlerini fikir özgürlüğü içinde mütalâa 
etmek mümkün değildir. Esasen böyle bir öz
gürlük de mevcut değildir. Özgürlüklere hayat 
hakkı veren Cumhuriyettir. Cumhuriyetin kendi
sini ortadan kaldıracak bir özgürlüğün mevcudi
yetine inananlar veya kendilerim o yolda serbest 
zannedenler eninde sonunda kendi başlarına bü
yük dert açarlar. 

Sayın üyeler, Adalet Partisi Grubu bugüne 
I kadar sıkıyönetimin uzatılması isteklerini des

teklemiştir. Türk vatanını ve milletini mal ve 
can kaybına sokan, Cumhuriyeti ve rejimi tehli
keye sürükleyen kanlı anarşi hareketlerinin bir 
an önce kökten son bulmasını, huzur, sükûn, istik
rar ve güvene kavuşturulmasını samimi olarak ar
zulamakta ve bu yönde alınacak tedbirleri destek
lemekteyiz. 

Geçen 27 ay içinde; genç, vatansever Türk 
askerî hâkimleri kızıl tehlikeyi teşhis ve tedavi
de büyük bir liyakat ve başarı göstermişlerdir. 
Son bulmasını arzuladığımız sıkıyönetimin önü
müzdeki iki aylık devresinde anarşinin kazınma
sı, Hükümetin bu yöndeki tedbirleri artırma
sı ve aziz milletimizin refah ve saadeti ve hür 
nizamın bekası Adalet Partisi Gruplarının en ha-
!'sâne temennisidir. 

Bu duygular içerisinde yüce Heyete Grubum 
adına saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
Hüdai Oral. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Denizli Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Hükümetin; iki ilde iki ay, bir ilde bir ay 
süre ile sıkıyönetimin uzatılması önerisi üzerin
de Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşle-

I rini sunmaya çalışasağım. 
Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, Bakanlar 

I Kurulu 24 . 4 .1971 tarihinde bâzı illerde sıkıyö-
I netimin ilânını kararlaştırmış ve bu karar 

28 . 4 .1971 tarihinde T. B. M. M.'nce onanmıştı. 
Sıkıyönetim, Hükümetlerin önerisi ile ve A. P. 

ve C. G. P.'nin onama oyları ile iki yılı aşkın (iki 
I yıl 3 ay) bir süreden beri devam etmektedir. 
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A. P. ve C. G. P. koalisyon Hükümetinin 
programında, «Devletin bekası, huzurun, asayişin 
sağlanması için güçlü ve etkili bir idaçenin mev
cudiyetini zorunlu saymaktayız. Böylece memle
ketimizin, sıkıyönetim kaldırıldıktan sonra da hu
zur ve sükûn içinde yaşamasının sağlanacağı inan
cındayız.» denilmiş olmasına ve Sayın Başbakan 
Naim Talû da Millet Meclisinde Hükümet Prog
ramı ile ilgili olarak yaptığı konuşmada «Temen
nimiz tam bir bitaraflık içinde yapılmasını sağ
lamaktır.» demiş bulunmasına rağmen, bu kez tek
rar sıkıyönetimi uzatma önerisi ile Parlâmento hu
zuruna gelinmiştir. 

Anlaşılan, Hükümet etkili ve güçlü bir yöne
tim sağlayamamıştır. Genel seçimleri tarafsızlık 
içinde değil; sıkıyönetimin, koalisyon hükümetine 
katılan A. P. ve C. G. P. lehine sonuçlar doğura
cağını sandığı için Hükümetin, baskı ve etkisi al
tında genel seçimleri yapmayı düşünmektedirler. 

Bu düşünce (hemen belirtelim ki) Türk de
mokrasisinin dünya kamuoyu önünde itibarını 
zedeleyecektir. 

Hükümetin, sıkıyönetimi kaldırma gücünü 
kendisinde görememesi Türk demokrasisi için bir 
talihsizliktir: Tarih önünde bunun sorumlusu 
Hükümet ortakları A. P. ve C. ,G. P.'dir. 

Hükümet, sıkıyönetimin uzatılması önerinde, 
hangi hukukî nedenlerle sıkıyönetimin uzatılma
sı zorunluluğunun doğduğunu açıklayamamak-
tadır. 

Hükümet ve onun siyasî ortakları, sırf siyasî 
nedenlerle sıkıyönetimin uzatılmasına gitmekte, 
seçim sonuçlarını etkileyebileceği düşüncesi altın
da siyasal çıkar ummaktadırlar. 

Anayasamız, sıkıyönetim ilânının hukukî ne
denlere dayanmasını şart koşmuştur. Sıkıyöne
tim ilânını sadece siyasî nedenlerin varlığına bı
rakmamıştır. Bunun nedeni, bu yetkinin kullanıl
masında keyfîliği önlemek; siyasal çıkar düşünce
lerinin, yürütme ve yasama kararlarına etkili ol
masına mâni olmaktır. 

Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
ile seçimlere giden bir iktidar, rejimin gerçek sa
vunucusu olduğunu iddia edemez. Sıkıyönetimle, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile seçime gitmek 
suretiyle; güçlü ve etkili bir yönetim ve meşru 
devlet otoritesini sağlayamadıklarını itiraf et
miş sayılan iktidar ortakları, bu aczlerinin doğal 
sonucu olarak, halkın emanetini yine halka iade 
etmek durumundadırlar. 

Dünyanın hiç bir demokratik ülkesinde, sıkı
yönetim rejiminin bu kadar uzun süre devam 
ettiği görülmemiştir. Hükümetin, Anayasa ve ya
salarda yapılan temel hak ve özgürlükleri kısıt
lamak girişimleriyle yetinmeyip, bir de üstüne 
sıkıyönetimle seçime gitmek istemesini haklı gös
terecek hiç bir sebep yoktur. 

Sıkıyönetimle ve Devlet Güvenlik Mahkeme
leriyle genel seçimlere gidenler, özgür halk ira
desine saygılı olduklarını iddia edemezler. 

Temel ha'k ve özgürlüklerin zedelendiği bir 
tamda halkın çıkarlarını savunabilmek olanaksız
dır. 

Halktan yetki almamış, ya da halktan aldığı 
yetkiyi halk için kullanamamış ve 'koruyamamış 
partilerin güçsüz iktidar ve hükümetleri kendile
rini sorumluluktan kurtarabilmek için kurtulu
şu, sıkıyönetim ilânında ve uzatılmasında aramış
lardır. Bu Mecliste, Anayasanın ve yasaların âmir 
hükümlerine rağmen, sıkıyönetim rejiminden Hü
kümetin değil, Ordunun sorumlu olduğunu iddia 
edebilen Başbakanlar çıkmışsa; bunun nedeni, bu 
kişilerin halktan yetki almamanın güçsüzlüğü al
tında olmalarıdır. 

Bütün bunlara rağmen, halk bu güçlüklerin 
ve engellerin üstesinden gelecek ve iradesini be
lirtecektir. Fakat bizim üzüntümüz, devletin ze
delenmesi ve halkın devlete güveninin sarsılması-
dır. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetim, devlet ha
yatında önemli değişiklikler meydana getiren ola
ğanüstü bir rejimdir: Özgürlükleri kısıtlayıcı, sı
nırlayıcı, durdurucu, kamu ve kişi hak ve özgür
lükleri üzerinde ağır kayıtlamalar getirici sıkı 
(bir sistemdir. Ana hak ve özgürlükleri geçici bir 
süre için kısıtlayan, erteleyen, mülkî yönetim ve 
güvenlik kuvvetleri yerine askerî bir yönetim ge
tiren ve bâzı suçların yargılamalarını askerî 
mahkemeleer bırakan çok ender ve çok kısa sü
reler için uygulanan olağanüstü bir rejimdir. Oy
sa, hükümetler iki yılı aşan bir süreden beri uy
gulanan bu rejimi olağan bir rejim haline getir
me eğiliminden kendilerini kurtaramamışlardır. 
Türkye'de totaliter bir rejim uygulaması iddia
larının dünya kamuoyu önünde yaygın duruma 
gelmesinin sorumluları, sıkıyönetim uygulama
sından siyasî sonuç bekleyen A. P. ve C. G. P. 
Koalisyon Hükümetidir. 

Sıkıyönetim kalkması için Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin kurulmasını ve sıkıyönetim mah-
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kemelerinin ellerinde bulunan davaları görme
ye devam etmelerini Anayasa değişikliğinin ge
rekçesi olarak gösteren Hükümet ve onun siyasî 
ortaklarının bugün, sıkıyönetimin devamını iste
melerini haklı gösterecek bir sebep yoktur. Anla
şılıyor ki, bu yoldaki Anayasa değişikliği gerek
çeleri bir aldatmacadan ibarettir. 

Sıkıyönetimi bu kadar uzatmanın, Ordunun 
politikadan uzaklaşma arzularına rağmen onu 
fiilen bir ölçüde politikanın içinde tutmak so
nucunu verdiği unutulmamalıdır. 

Sıkıyönetim uygulamasının sorumlusu Hükü
met olmakla beraber, 12 Marttan bu yana ge-
len hükümetler kendi sorumluluklarını sıkıyöne
tim makamları ve Ordunun üstüne yıkmak sure
tiyle her türlü siyasal tartışmanın üstünde tut
mamız gereken Ordumuzun itibarına da gölge 
düşürmüş olmaktadırlar. 

•Öteyandan MİT, büyük ölçüde gölgede ve mil
letin bilgisi dışında, sıkıyönetim uzadıkça gerçek 
görev ve sorumluluk alanının ve yetkilerinin dı
şına taşarak kendisini «Hükümet üstü bir teşki
lât» gibi görür hale gelmiştir. 

Bu durum; bu önemli kuruluşun içinde, hiç 
bir devlet kuruluşunda müsamaha edilemeyecek 
çekişmelere ve yöntemlere yol açmışfır. Bu teşki
lâtın içinde neler olup bittiğini Sayın Başbakan 
şüphesiz çok iyi bilmektedir. Biz, bildiklerimizi 
ayrıntıları ile açıklamakta bir yarar görmüyoruz. 
Fakat, iyi niyetle bâzı tedbirler alınmaya çalışıl
sa bile, sıkıyönetim uzadıkça MİT'in içindeki kar
gaşalığın devamı kolay önlenemeyecek ve Devle
timiz için gitgide artan bir tehlike haline gelecek
tir. 

Bu kuruluşta da, başka bütün devlet kuruluş
larında da demokratik hukuk devleti kurallarının 
tam olarak işler hale gelebilmesi, gereğinden 
fazla uzayan sıkıyönetimin kalkmasına bağlıdır. 

Derhal belirtelim ki; sıkıyönetim rejimi sade
ce üç ilde uygulanmakta değildir. Sıkıyönetim 
Kanununun 13 ncü maddesinde yer alan, «Suç, 
sıkıyönetim bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi 
sıkıyönetim askerî mahkemesinde bakılır* hükmü 
ve yine aynı maddede yer alan sıkıyönetim ilâ
nından evvel işlenmiş olan ve umumî ve müşte
rek gaye içerisinde işlenmiş olduğu iddia edilen 
suçların sıkıyönetim askerî mahkemelerinde ba
kılacağı hükmü, sıkıyönetim ilân sebepleri ara
sına girmeyen bir çok siyasî suçların ve basın ve 

fikir suçlarının askerî mahkemelerde bakılması 
gibi bir durum yaratmıştır. 

Sıkıyönetim bölgeleri 'dışında dişlenen her fi
kir suçu için (C. H. P., fikir suçu diye bir suç 
deyimi tanımamaktadır) mahallî savcılar dosyayı 
sıkıyönetim makamlarına göndermekte ve aylar
ca haklarında haksız ihbarla soruşturma yapılan 
kimseler tutuklu kalmaktadırlar. Bu kez Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri de işleyince, adalette ya
ratılan bu keşmekeş daha da artacak ve masum 
binlerce insan aylar, hattâ yıllarca tutuklu kal
dıktan sonra salıverileceklerdir. 

Bu uygulma terör havası yaratmaktadır. 
Adalette; adliye, sıkıyönetim ve Devlet Gü

venlik Mahkemelir arasında görev ve yetkil teda
hülleri kişi hak ve özgürlüklerini temelinden ze-, 
deleyen bir mahiyet almıştır: Kimin nereye, han
gi mahkemeye gideceği, hakkında ne zaman ve 
hangi merci tarafından soruşturma yapılacağı bi
linememekte ve tereddütlü geçen süre içinde tu
tuklu kalanlar maddî ve manevî bir işkence için
de, kaderlerine boyun eğmek durumunda kalmak
tadırlar. 

Türkiye'de A. P. ve C. G. P. yöneticilerinin 
açık tahrikleri ile, haksız ihbar ve iftira kampan
yası açılmıştır. Seçimlerin bu hava içinde geçe
ceği görülmektedir. 

A. P. ve C. G. P. yöneticileri, sıkıyönetim uy
gulamaları içinde haksız, imzasız ve delilsiz ihbar 
ve iftiraların müşevvik! haline gelmişlerdir. 

MEHMET HAZER (C. Senatosu Kars Üye
si) — Yalan, yalan; asıl iftirayı sen yapıyorsun. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — A. P. ve C. G. 
P. yöneticileri Türkiye'yi, siyasî iftira hareket
lerinin kolgezdiği bir husumet ortamına sürük
lemektedirler. 

Hükümet bu hareketlere seyirci kalmak şöyle 
dursun; hemfiil durumunda bulunmaktadır. 

Böylece sıkıyönetimin üç ile indirilmesi, uygu
lamada hiç bir anlam taşımamaktadır. 

Sıkıyönetim mercileri, Sıkıyönetim Kanunu
nun 13 ncü ve 3 ncü maddeleri gereğince «Müş
terek gayeli suç» deyimini geniş tutarak Türki
ye'nin her yerinde sıkıyönetim uygulamaları ya
pabilmektedirler... 

Yüksek huzurunuza, dün cereyan eden bir 
olayı aynen arz ediyorum : 

Altındağ'da, Cumhuriyet Halk Partili Hay
dar Gündüz'ün evinde Ankara Milletvekili Sa-
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kıp Hiçerimez, Ankara Milletvekili Kemal Ata
man, Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırıkoğlu, 
Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı'nm birlik
te oturdukları ve konuştukları sırada ev, Birinci 
Şube memurları tarafından kontrol altına alın
mış, izlenmiş ve ev sahibi Haydar Gündüz kara
kola götürülmek üzere çağırılmış; defaatle bu 
olay orada devam etmiştir. Milletvekillerinin mü
dahalesiyle karakola götürme işlemi durdurulmuş 
ise de, zabıt tutularak mahkemeye verilmiştir. 

©ir kimsenin kişi dokunulmazlığı, temel hak 
ve özgürlüklerinden olan mesken masuniyeti hi
çe sayılarak, bir evde yapılan bir konuşma sıkı
yönetim makamlarınca izlenir, evin içine girilir, 
ev sahibi çağırılırsa; o memlekette temel hak ve 
özgürlüklerin özüne dokunulmadığı iddiasının 
boşlukta kaldığı rahatlıkla iddia edilebilir. 

Değerli arkadaşlarım, bu örneği memleke
tin daha birçok köşesinden gelen olaylarla tek
rarlamak mümkündür. 

Sıkıyönetimin, 1961 Anayasasının demokratik 
sosyal hukuk devleti kuralları içinde hukukî ve 
kanunî bir rejim niteliğini koruyabilmesi için, 
Anayasanın 124 ncü maddesinde öngörülen ger
çek nedenlere dayanması gereklidir. Sıkıyöne
tim rejimi, hodbehot herkesin evine girme rejimi 
değildir; sıkıyönetim rejimi, fikir özgürlüğünü 
tahribetme rejimi değildir; sıkıyönetim rejimi, 
Anayasanın öngördüğü hukukî bir rejim olma ni
teliğini daima taşıma zorunluğundadır. Ancak 
uygulama, bunun dışında keyfiliğe doğru giden 
bir mahiyet almaktadır. 

Sıkıyönetimle ilgili gerekçe ortadan kalkmış
tır. Cumhuriyet Halk Partisi, iki ilde sıkıyöneti
min devamı için hukukî bir neden görmemekte
dir. Hukukî nedenden uzak bir sıkıyönetim ka
rarı ve onaması Anayasaya aykırıdır. Ancak, si
yasî nedenlere müstenit bir sıkıyönetim uygula
masından söz edilebilir ki, siyasî nedenlere müs
tenit bir sıkıyönetim uygulamasına ve karar alın
masına Anayasanın mesağ vermediği ortadadır. 

Hükümetin yaptığı açıklama inandırıcı ol
maktan uzaktır. Bugüne kadar, iki yılı aşan bir 
süreden beri her iki ayda bir Hükümet temsilci
leri, hiç bir gerekçe değiştirmeksizin sıkıyöneti
min uzatılması nedenlerini ifadeye çalışmaktadır
lar. Bu gerekçeler genellikle, genel seçime gitti
ğimiz bir ortamda, demokratik hukuk devletinin 
gereklerini yerine getirmeye çalıştığımız bir or

tamda halk iradesinin tüm baskı ve etkilerden 
uzak olarak tecellisine olanak tanımak istediğimiz 
bir ortamda hiç bir anlam ifade etmemektedir. 

Hükümet, siyasî ortaklarının etkisi altında 
tek yanlı uygulanacak bir sıkıyönetimle genel se
çimlere gitmeyi düşünmekle,, hukukî nedenlerden 
ayrılmıştır; sadece siyasal nedenlerle hareket et
meye başlamıştır ki, bu da Anayasaya aykırıdır. 
Hükümet programı sırasında, Sayın Başbakan 
Talû'nun, sıkıyönetimin bir an önce kaldırılma-
siyle ilgili vaatlerinin bugün seçim ortamına gir
diğimiz bu sırada olağanüstü bir toplantıda hiç 
söz konusu yapılmaması nedenlerini anlamak 
mümkün olamamıştır. Kaldı ki Sayın Talû'nun, 
genel affın karşısına hiç bir partinin çıkamaya
cağına dair yioe Hükümet programıyle ilgili ola
rak bu kürsüden yapmış olduğu konuşmanın unu
tulmuş olmasına da dikkatinizi çekerim. 

Siyasal nedenlerle verilecek sıkıyönetim uzat
ma kararı ve onaması Anayasa Mahkemesinin de
netimine tabidir. 

Sıkıyönetim, sorumluluğunu bilmeyen hükü
metler elinde temel hak ve özgürlüklerin özüüü 
talıribeden bir uygulama halini almıştır. A, P. ve 
C. G. P. Hükümetinin elinde sıkıyönetim p i l 
amacının dışına çıkmıştır. Anarşistlerin toplum 
huzurunu bozan eylemlerine karşı bir tedbir ola
rak ilân edilen sıkıyönetim, bugün toplum haya
tımızın her alanına (işçisinden, çiftçisinden, bak
kalının günlük ekonomik ve sosyal yaşantılarına 
kadar varan) bir müdahale mahiyetini almıştır. 
Sıkıyönetim uygulamaları ile genel seçim çalış
malarına müdahaleyi düşünen A. P. ve C. G. P. 
koalisyon Hükümeti, büyük ve ağır bir sorumlu
luk altına girmektedir. 

Anarşist eylemler, güçsüz hükümetlerin ve 
iktidarların gölgesinde yeşerirler. 

Siyasal çıkarları peşinde toplum sorunlarına 
eğilmeyen iktidarlar, aşırı uçların hareketlerine, 
«bunlar dünyada olağan şeylerdir» diyenler, so
rumlusu oldukları anarşik ortamın nedenlerini 
Anayasa ve yasalarda aramaktan vazgeçmelidir
ler. 

12 Marttan önce anarşistlerin kendileri tara
fından yakalanıp mahkemelere verildiğini ve fa
kat Türk hâkimlerinin anarşistleri serbest bırak
tığını iddia eden A. P. Genel Başkanı, meşruiye
ti savunduğunu iddia edemez, ülkeyi anarşik or
tama sürükleyenler sorumluluktan kurtulmak 
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için Türk hâkimlerini ve Türk mahkemelerini 
şaibe altında tutamazlar. Sıkıyönetim rejimi Türk 
mahkemelerini itham ederek savunulamaz. 

1969 seçimlerinde halktan aldığı iktidar ol
ma yetkisini kullanamamış, demokratik rejime sa
hip çıkamamış, son Hükümeti kurma cesaretini 
dahi gösterememiş bir Genel Başkanın «Biz ya
kaladık, hâkimler serbest bıraktı» biçimindeki 
sözleri, Türk siyasî tarihinin hukukî dayanak
tan uzak, en talihsiz konuşmasıdır. Bu sözlerin 
altında, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kuruluşu
nu ve sıkıyönetim askerî mahkemelerinin işleyi
şini, kendisini sorumluluktan kurtarmak için ge
rekçe olarak gösterme çabaları yatmaktadır. Meş
ru devlet otoritesini temsil ve uygulamada zaaf 
gösterenler, Türk mahkemelerini anarşik eylemle
rin sorumlusu olarak gösteremezler. 

Kendi iktidarda bulundukları sırada meyda
na gelen anarşik suç ve tedhiş eylemlerinin so
rumluluğunu başkalarının üstüne yıkmaya çalı
şan Sayın Demirel'in, bu kez bu sorumluluğa 
Türk mahkemelerini ve hâkimlerini de katması 
gerçekten üzücüdür. Bu davranış siyasî bir peri-

• sanlıktır. 
«Kanunlar değişti, anarşi öyle önlendi» diyen 

Sayın Demirel'e hemen söyleyelim ki, anarşik 
suçlar ve tedhiş eylemleri ile ilgili ceza kanun-
]arı ve bunlara ait cezalar değişmedi. Değişen, 
toplumun sosyo - ekonomik sorunlarına eğilme
mek suretiyle anarşik ortamın yaratılmasının baş
lıca nedeni olan Sayın Demirel Hükümetleridir. 

Sayın Demirel'in, sıkıyönetim rejimine ve Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasına niçin 
sıkı sıkıya sarıldığı bu sözleriyle bir kez daha 
anlaşılmaktadır. 

Türkiye'de sıkıyönetimin ilânına yol açan 
anarşiyi yasaların yarattığı iddiası hamhayaldir. 
Anarşiyi yasalar değil, siyasî iktidarların izledik
leri ve uyguladıkları politikalar yaratır. Yasalar 
anarşi yaratmaz, anarşiyi; güçsüz, meşruiyetini 
yitirmiş iktidarlar yaratır. Sol düşüncelere göğüs
lerini siper ettiklerini söyleyenler, Türk halkını 
ezen aşırı sağ düşüncelerin esiri ve temsilcisi ha
line geldiklerini bilmelidirler. (Q. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetim tartışmaları 
bizi; siyasî suç, fikir suçu tanım ve deyiminin tar
tışılmasına kadar götürmektedir. Çıkarılacak olan 
50 yıl genel af kanunu tartışmaları da bu nokta
da toplanmaktadır. 

Türkiye Gazeteciler Sendikası, fikir suçu diye 
bir suç olamayacağını söylerken A. P. Genel Baş
kanı Sayın Demirel, «Fikir suçu cezasız- kalamaz» 
demek suretiyle demokratik hukuk devleti anla
yışının temeli olan düşünce özgürlüğünü tanıma
dığını ortaya koymuştur. 

SABRI KESKİN (Kastamonu Milletvekili) — 
Senin o dediklerin Ceza Kanununda suçtur; Ce
za Kanununu değiştirirsin, ondan sonra. 

Doğa kanunu gibi konuşuyorsun. 
C. H. P. GRUBU ADINA HÜDAİ ORAL 

(Devamla) — Fikir özgürlüğünü, devletin teme
line dinamit sokmayı düşünme biçiminde anlama
ya imkân yoktur. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 18 
ve 19 ncu maddeleri ve Anayasanın 20 nci mad
desi fikir özgürlüğüne geniş yer vermiştir. «Her 
ferdin fikir ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır» 
diyen beyanname, fikir ve düşünce suçu diye bir 
suç türü kabul etmemiştir. 

Demokratik bir ceza hukukunda, fikir özgür
lüğü hiç bir zaman fikir suçuna dönüştürülme
miştir. Fikir özgürlüğünün temeli, insanın insan
lığa güveninde yatar. İnsan özgürdür; vicdan bu 
özgürlüğün bilincidir. İnsanın gelişimi fikir öz
gürlüğü içinde mümkün olabilmiştir. Fikir öz
gürlüğü, düşünce özgürlüğü; dinamit sokma öz
gürlüğü değildir; ama sosyal ve ekonomik fikir
leri hiç bir müdahaleye mâruz bırakmadan sözle, 
yazı ile ifade edebilme özgürlüğüdür. 

Fikir suçu tanımı, fikir ve düşünceye ceza 
tertibi, insanın insanlıktan çıkması anlamını ta
şır. 

Fikir özgürlüğünü, fikir suçu tanımı ile de-
yimleme ve örnek olarak da devletin temeline di
namit koyma olarak gösterme, ortaçağdan kalma 
totaliter devlet anlayışının iptidaî bir kalıntısın
dan ibarettir. 

Fikir suçu olduğu yerde söz özgürlüğü yok
tur. 

Bir insanın özgür olarak düşünebilmesinden 
çok, fikir ve düşüncelerini serbest olarak belirte
bilmesi olanağının varlığı önemlidir. 

'Sayın Demirel, tasavvurun cezalandırılması 
gibi, dünya anayasalarında ve genel ceza huku
kunda yeri olmayan bir iddia ile ortaya çıkmak
tadır. Tasavvurların, fikir ve düşüncelerin ceza
landırıldığı rejimler totaliter rejimlerdir. 
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Haberleşme özgürlüğü; kökünü, fikirleri ifa
de özgürlüğünden alır. Basın hukukunun, basın 
özgürlüğünün de temeli budur. 

Topluma yararlı yeni fikir ve düşüncelerin 
meydana çıkabilmesi için söz ve basın özgürlüğü 
şarttır. Fikirleri sözle ifade etmek ve tartışmak 
serbestliği olmayan yerde basın hürriyetinden söz 
edilemez. 

'Basın ve fikir özgürlüğünün bulunmadığı 
yerde demokratik rejimden söz edilemez. 

Fikre zincir vurmak isteyenler demokrasiden 
söz edemezler. 

A. P. ve C. G. P. «anarşik suç ve tedhiş ey
lemlerine karşı tedbir alıyoruz» adı altında basın 
ve fikir özgürlüğünün temelini tahrip etme eği
lim ve girişimleri içinde demokratik rejimi zede
lemeye devam etmektedirler. 

ıBir filozofun dediği gibi, «halkın başına, söz 
özgürlüğünün yok edilmesinden daha büyük fe
lâket gelemez.» Bu söz, en azından şunun için 
doğrudur: Düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıl
dığı bir ortamın karanlığında, tehlikelere zama
nında ve doğru teşhis konamaz ve milletin başı
na felâket getirici her türlü tertip kolaylıkla yü
rütülebilir. 

Bir müellifin dediği gibi, toplum hayatında 
hem özgür kuruluşlara sahip olmak ve aynı ?;a-
mancla söz özgürlüğünü ortadan kaldırmak, gür 

neşi kâinattan çıkarmaktan daha zordur. 
Değerli arkadaşlarım, şimdiden görülmektedir 

ki iktidar partileri; yetkili sözcüleri ile, muhale
fete çirkin itham ve isnatlarda bulunmayı seçim 
stratejisi olarak saptamış bulunmaktadırlar. Sıkı
yönetim, bu stratejiyi destekler bir uygulama 
içinde tutulursa, Türk demokrasisi tedavi edil
mez bir yara alacaktır. 

Halkm~güvenini yitirenler, halktan kopanlar 
ve kendi yeteneksizliklerini, iktidarsızlıklarını sı
kıyönetimin gölgesi altında saklamaya çalışan
lar, başkalarına çamur atarak iadeyi itibar ede
mezler. 

A. P., anarşinin nedenlerini Anayasada ara
mak hevesinden vazgeçmedikçe, toplumumuzun 
huzura kavuşması mümkün değildir. 

'Bilinmelidir ki; siyasî bunalımdan, C. H. P. ' 
nin ciddî ve tutarlı politikası ile çıkılabilmiştir. 
Ülkemizi tekrar aynı bunalıma sürüklemeye ikti
darın hakkı yoktur. 

Hatalı tutumları ile demokrasinin zedelenme
sine yol açanların güçsüz ellerinde sıkıyönetim 

uygulamaları, bir zulüm aracı olmaması için, sı
kıyönetim kaldırılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bir kez daha ifade ede
lim ki, komünizmi önleyebilmenin en etkin çare
sinin demokratik solu güçlendirmek olduğu, ar
tık bütün dünyaca bilinen bir gerçektir. 

Ortanın solunun açtığı kapıdan komünistle
rin geçtiği iddiası bir safsatadan ibarettir. Bir 
ülkede demokratik sol ne kadar güçlü ise, komü
nizm o kadar güçsüzdür. Dünya bunun örnekle
riyle doludur. 

C. H. P., aşırı uçlara karşı Türk demokrasi
sinin • gerçek güvencesidir. Anayasamızın öngör
düğü sosyal adalet, sosyal devlet ilkesini tüm ku-
rallariyle, baskısız, bağsız halk yönetiminin işle
mesini sağlayacak bir anlayışa sahip olmayan tu
tucu güçlerin karışımı halindeki bu Hükümetin, 
sıkıyönetimle genel seçimlere gitme isteğinde bü
yük sakıncalar gördüğümüz için ve sıkıyönetimin 
ilânı kararının hukukî nedenleri de kalktığı için 
C. H. P. uzatma önerisine kırmızı oy verecektir. 

C. H. P.; Maden, Petrol ve Toprak Reformu 
kanunlarını toplum yararlarına aykırı olarak çı
karan ve yabancılara doğal kaynaklarımızda ge
niş olanaklar tanıyan hükümleri bu Kanunlara 
sokan, 

Dernekler, Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri 
kanunları ile temel hak ve özgürlüklerin özünü 
tahrip eden, 

Yargı erkini ve mahkemelerin bağımsızlığı ku
ralını zedeleyerek Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
kuran ve böylece Türkiye'de demokratik hukuk 
devleti, hukukun üstünlüğü kuralının işlemediği 
iddialarına haklı olarak yol açan, 

Temel Eğitim Kanunu ile paralı öğretim sis
temini getirerek-yoksul halk çocuklarının yüksek 
öğrenim yapabilme olanaklarını kaldıran ve böy
lece imtiyazlı bir sınıf yaratan, 

Üniversiteler Kanunu ile, üniversitenin bilim
sel ve idarî özerkliğini tahrip ederek üniversitele
ri susturan, 

Türkiye'de barışı değil, husumeti tahrik eden, 
Kamuoyunu etkileyeceği düşüncesi ile, basın 

ve fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı girişimlerine de
vam eden, 

Halkın değil, belirli çıkar çevrelerinin sesine 
kulak veren, 

Tutucu sağ güçlerin, egemen çevrelerin tem
silcisi olan A. P. ve C. G. P. Koalisyon Hükü-
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metinin sıkıyönetimi uzatma önerisine, büyük sa
kıncalar gördüğü için ret oyu verecektir. 

Saygı ile arz ederim. (C. H. P, sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grubu adma Sayın Turhan Feyzioğlu; buyuru
nuz efendim. 

C. G. P. GRUBU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) — Değerli ar
kadaşlarım; benden evvel konuşan Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsü birçok gerçekleri tahrif et
memiş olsa idi, belki de huzurunuza gelmeye ih
tiyaç duymayacak veyahut birkaç satırla sıkıyö
netim konusunda söyleyeceklerimizi arz etmekle 
yetinecektik. Fakat yerimde otururken dikkatle 
not ettim ve oldukça ilgi çekici bir konuşma din
lemiş olduğum intibaı içinde, millet önünde, se
çimlerden önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yaptığı belki de son toplantıda, mutlaka cevap
lanması gereken bâzı noktalar bulunduğunu tes
pit ettim. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı Mil
letvekili) — Toplantı yarın da var. 

C. G. P. GRUBU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Devamla) — Biraz İçtüzük öğrenirseniz, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısı ile Mil
let Meclisi toplantısını ayırırsınız. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı Mil
letvekili) — Sıkıyönetimi seçime doğru bir da
ha uzatırsınız, o da olur. 

C. G. P. GRUBU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Devamla) — Biraz sonra müdahaleye 
mecaliniz kalmayacak; sabredin, biraz sabredi
niz. (C. G. P. sıralarından gülüşmeler.) 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı Mil
letvekili) — Buna sizin gücünüz yetmeyecek. 

C. G. P. GRUBU ADINA TURHAN FEY: 
ZİOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
Anayasanın 124 ncü maddesi muvacehesinde, sı
kıyönetimi uzatmak Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin hakkıdır. 

Sıkıyönetim, güvenlikle ilgili bir konudur. Gü
venlikle ilgili bir konuda Millî Güvenlik Kurulu' 
nun görüşü alınır. Sorumluluk taşıyan Cumhuri
yet Hükümeti teklifi yapar ve Meclise getirir. 
Demokratik inanca sahip insanlar rahatlıkla tes
lim ederler ki, millet adma irade kullanmaya yet
kili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anaya
sada ve İçtüzükte gösterilen gerekli çoğunlukla 
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Hükümetin bu tekifkıe «evet» derse sıkıyönetim 
"uzar. Sıkıyönetimle ilgili bir karar almak, Türki
ye Büyük Millet Meclisi toplam üyelerinin 1/5 
ini temsil etmeyen bir azınlığın hakkı değildir. Sı
kıyönetim ile ilgili bir konuda karar vermek, 
Cumhuriyet Hükümeti için teklif bakımından 
haktır; Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğu 
bakımından haktır ama bir muhalefet, «Ben azın
lıkta olabilirim, millet bana rey vermemiş olabi
lir, 630 kişilik bir Mecliste benim sandalye sa
yım bir avuçtan ibaret olabilir, ama ben beğen
mezsem, hayır dersem, bu karar Anayasaya aykı
rıdır» iddiasında bulunamaz. Böyle bir iddiada 
bulunduğu takdirde, Anayasa Hu'kukuna hiç bir 
surette saygısı yok demektir. 

Şimdi, çok açık bir davet yapmak istiyorum: 
Burada bir parti sözcüsü çıkıyor, diyor ki «Alı
nan karar Anayasaya akındır.» Bunu biraz evvel 
hep birlikte dinledik ve zabıtlar da buradadır. 
Arkasından ilâve ediyor, diyor ki: «Anayasa 
Mahkemesi, sıkıyönetimin uzatılmasiyle ilgili ka
rarın Anayasaya uygun olup olmadığını incele
meye yetkilidir.» Bunu da dinledik. 

Bu iki iddiayı ileri süren bir siyasî parti, eğer 
samimiyetin zerresine sahip ise, bir vazife kar-
şısmdadır. O vazife de, Grup kararı veya Par
ti Meclisi kararı, yetkili organ kararı almak su
retiyle yarın Anayasa Mahkemesine başvurmak
tır. (C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) Mademki, «Anayasaya aykırıdır» diyorlar, 
evvelâ Anayasa Mahkemesine giderler. Mademki, 
«Anayasa Mahkemesi bu kararın Anayasaya uy
gun olup olmadığını incelemeye yetkilidir» buyu
ruyorlar; mantıken, ahlaken yapmaları ieabeden 
bir şey vardır: Parti olarak kendilerine, saygıla
rı varsa, kendi Sözcülerinin sözünü ciddiye alı
yorlar ise, kendi sözcüleri sahiden bu Partinin gö
rüşlerini ifade ediyor ise yapacakları tek şey; 
yarın Anayasa Mahkemesine başvurup, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin aldığı veya alacağı ka
rarla ilgili olarak, «Bu, Anayasaya aykırıdır» 
derler. Halep orada ise, arşın buradadır; Yüce 
Mahkeme kararını verir, Anayasaya uygun mu
dur, değil midir, hep (beraber görürüz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
li) — Onun için yürek lâzım. Ne arar o yürek 
onlarda? 

C. G. P. GRUBU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Devamla) — Bir azınlık partisinin, 
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«Alman karar Anayasaya aykırıdır» demesiyle 
veya çıkan bir kanun için, «Anyasaya aykırıdır» 
demesiyle, ne bir kanun Anayasaya aykırı olur, 
ne de, usulü dairesinde ve Anayasaya uygun ola
rak alınmış bir karar, beyefendiler bunu beğen
miyorlar diye Anayasaya aykırı olur? Bunun 
usulü, kanunu ve Anayasada maddesi vardır, ku
ruluşu vardır; icabını yaparlar, bu bir. Burada 
bir düşünme alacak tabiî; «Yapalım mı, yapma
yalım mı?» Bunu göreeeğiz. (A. P. ve C. G. P. 
sıralarından gülüşmeler.) Yaparlarsa neticesini 
göreceğiz; yapmazlarsa, kendi düşüncelerine ne 
derece değer verdiklerini göreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin getirdiği 
teklifte, sıkıyönetim bir ilde kaldırılmaktadır; 
yani, Siirt ilinde kaldırılmaktadır. Siirt ilinde sı
kıyönetimi kaldıracak şartların gerçekleşmiş ol
masını, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu ola
rak büyük bir memnunlukla karşılıyoruz. Ayrı
ca, Diyarbakır ilinde uzatmanın sadece bir ay 
için teklif edilmiş olması da memnuniyet verici
dir. Demek ki, yeni bir uzatma düşünülmeksi-
zin, Diyarbakır ilinde bir ay sonra sıkıyönetimi 
kaldırmanın mümkün olacağı görüşü Hükümete 
hâkim olmuştur. Şimdiden, bir ay sonra Diyar
bakır'da sıkıyönetime ihtiyaç olmayacağı kanaati 
Hükümete hâkim olmuştur; bunu da büyük bir 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Şimdi bir temennimizi ileri sürmek isteriz : 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu olarak, önce 
11 ilde ilân edilmiş olan, bugün 3 ile indirilmesi 
teklif edilen, derece derece; önce 9 ile, sonra 7, 
daha sonra 4 ve nihayet bugün ise 3 ile indiril
mesi teklif edilen sıkıyönetimin, bir ay sonra da 
iki ile düşeceği anlaşılan sıkıyönetimin; Eylül 
son haftasında yeni bir uzatmaya ihtiyaç kalma
dan tamamiyle kaldırılması ümidini ve dileğini 
bu kürsüden Grubum adma ifade etmek istiyo
rum. 

298 sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri Hak
kındaki Kanuna göre, resmî seçim propagandası 
Eylül ayının son haftasında, 23 Eylül'de başlar. 
.Sıkıyönetimin uzatılma süresinin sonu, aşağı yu
karı bir iki gün farkıyle bu tarihlere isabet et
mektedir. Yeni bir uzatma teklifiyle gelmeye
cek şekilde bütün hazırlıklar ikmal edilir ise ve 
seçimlerden evvel yeniden Türkiye Büyük Mil
let Meclisini davet etmek ve yeni bir uzatma ta
lebiyle Türkiye' Büyük Millet Meclisini karşı 

karşıya bırakmak durumu husule gelmez ise bu
nun, gerçekten, Hükümet için bir başarı olaca
ğı, huzur ve asayişi sağlamakta büyük fedakâr
lıkla çalışmış olan sıkıyönetim makamları için bir 
başarı olacağı, Devletimiz ve Türkiye Büyük 
Millet Meclis: ve siyasî partilerimiz için bir 
başarı olacağı inancındayız. Bunun böylece ger
çekleşmesini candan temenni ettiğimizi tekrar 
ifade ediyorum. 

Sıkıyönetim altında seçim yapılmasını is
temiyoruz. Hükümet de bunu istemediğini ifa
de etmiştir. Doğru. Yalnız,7 sıkıyönetimi gerek
tiren sebepler Anayasada yazılıdır, ayrı sebep
lerdir; seçim için belli tarih tâyin eden Ana
yasanın âmir hükümleri ayrı maddelerdedir. 

Seçim, Anayasamızın 69 ncu maddesine gö
re, mutlaka süresi içinde yapılacaktır. Anaya
samızın 69 ncu maddesinin emrettiği sürenin 
ötesine seçimleri 'ertelemek söz konusu olama
yacağına göre, «Sıkıyönetim altında seçim ya
pılamaz» iddiasını başından beri kabul 'etme-

• dik, bugün de kabul etmemiz söz konusu değil
dir. 

Anayasamızın 74 ncü maddesi, yalnız sa
vaş halinde (tekrar «diyorum, yalnız savaş ha
linde) o da bir yıl için seçimin ertelenmesini 
öngörmüştür. «Sıkıyönetim var diye seçim ya
pılamaz» tarzında bir kural olsaydı, Cumhu
riyet Halk Partisinin iktidar sorumluluğunu 
başta taşıdığı bir devrede, 21 Mayıs olayların
dan sonra, Sıkıyönetim laltmda, Türkiye'de bir 
genel seçim yapılmazdı. Genel mahallî seçim
ler, mecburiyet hâsıl olduğu için 1963 senesin
de sıkıyönetim altında yapılmıştır. Diyecek
ler ki belki, «O Halk Partisi biz değiliz.» Ben 
ona karışmam. (C. G. P. sıralarından gülüş
meler) ama bu böyle oldu. Neden oldu? Hü
kümet böyle arzu ettiği için, iktidar partileri 
böyle arzu ettikleri için değil; şartlar böyle 
gerektirdiği için oldu. Hâdiseler, hükümetler 
tarafından yaratılmaz. Hiçbir hükümet, kendi
sine karşı bir silâhlı ayaklanma yapılmasını 
istemez. Ama bir silâhlı ayaklanma, vatan ve 
Cumhuriyeti tehlikeye düşüren bir durum 
husule gelir; sıkıyönetim ilânı zorunlu olur; 
sıkıyönetimin devamını zorunlu kılan birta
kım sehepler Millî Güvenlik Kurulunda, bütün 
bilgilere sahip olan Hükümette değerlendirilir, 
Meclise sunulur; Meclis çoğunlukla, sıkıyöne-
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timin, devamına karar verir ise; «Sıkıyönetim 
var» diye seçim yapmamak düşünülemez. İşte 
bu Anayasaya aykırı olur. Çünkü savaş hali, 
sıkıyönetim halinden farklı bir .haldir ve yal
nız savaş halinde seçimle durumun çatışması 
söz konusudur. Savaş hali dışında seçim ya
pılır. Anayasamızın açık hükümleri böyledir. 

iBunu söylemekle, sıkıyönetimin Eylül ayın
da bir defa daha uzatılmasını, uzaktan yakın
dan düşündüğümüz mânâsı çıkarılmasın. . 

Tekrar tekrar ifade ettim ki ; temennimiz, 
dileğimiz, Hükümetten ricamız; gerekli olan 
bütün hazırlıklar ikmal edilerek, polisin tak
viyesi bakımından son imkânlar azamî ölçü
de kullanılarak, Devlet Güvenlik Mahkemesi 
kuruluşları mutlaka en kısa zamanda tamam
lanarak, Eylül ayı sonlarında resmî seçim 
kampanyasının başlangıcına isabet eden gün
lerde sıkıyönetim tatbikatına kesin bir son 
verilmesidir. Hattâ, Hükümet 26 Eylül tarihi
ni beklemeden, (Hukukî incelemesini yapabi
lirler) birkaç gün önce; 23 Eylül de resmî se
çim kampanyasının başladığı 'gün sıkıyöneti
me son verdiğini ilân etmek imkânına sahip 
olabilir.. 

•Bir başka ricamızı ifade etmek istiyoruz: 
.Sıkıyönetim idaresi, resmî seçim kampanyası 
başlamamış olsa bile, seçim faaliyetinin hız
landığı şu dönemde çok itinalı olmak duru
mundadır. içte ve dışta, hiçbir kötü niyetli 
kimsenin dahi istismar edebileceği bir olaya 
sebebiyet vermemenin, seçimlerin baskı altın
da cereyan ettiği, siyasî muhalefetlerin bas
kı altında tutulduğu tarzında bir intiba ya
ratabilecek herhangi bir davranıştan itina ile 
kaçınmanın yerinde olacağı kanaatindeyim. 
İSeçim kampanyasiyle ilgili faaliyetlerde, siya
sî partilerin bu dönemde serbest olmaları ve 
milletimizin yanılmaz hükmüne bütün ma
kamların itimat etmesi dileğimizdir. Türk mil
leti hükmünü verecektir, Türk milleti yıkıcı
larla yapıcılar arasındaki farkı görecektir, Türk 
milleti yamlmayacaktır. Bundan herkesin emin 
olması ve uygulamanın bu dönemde dikkatli ve 
itinalı bir şekilde sınırlandırılması yerinde olur. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetimin uzatıl
masına karşı çıkacağını söyleyen siyasî par
ti, her nedense, sıkıyönetimin 28 Nisan 1971 den 
beri (Tekrar ediyorum 28 Nisan 1971 den be-
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ri) Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Par
tisi reyleriyle tasdik edildiği ve bu reylerle 
uzatıldığı iddiasını ileri sürebil mistir. Haydi 
diyelim ki, 1963 yılındaki C. II. P.'yi tannnir 
yorlar, (Birazdan bahsedeceğim) haydi diye
lim ki bizim değil C. H. P. iktidarlarının çıkar
dığı, kabul ettiği, kanunlaştırdığı birtakım ka
nun hükümlerini bu kürsüye çıkıp yerden yere 
vuruyorlar; «O C. II. P. ile alâkamız yok» de
sinler ama, bizzat sözcülerin, bizzat aynı ze
vatın grup başkanvekilliği yaptıkları, parti 
yönetiminde etkili oldukları dönemde verdik
leri reyleri de mi unuttular? Bu kadar mı ça
buk değişiyor bu siyasî parti 

28 Nisan 1'971'den bu yana ilân edilen sıkı
yönetimlerin veya uzatmaların sadece Adalet 
Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi reyle
riyle yapıldığını iddia etmek için bütün bu za
bıtları inkâr etmek lâzım. Bir defa, en azından, 
gerçeğe saygılı bir tutum şunu emrederdi: 

Demokratik Part i ; evet, muhalefet partisi
dir; ama milliyetçi bir muhalefet partisidir. 
Evet, muhalefet partisidir; ama Türkiye'de yı
kıcı faaliyetlere, komünizme karşı ciddî müca
dele yapılmasını isteyen bir muhalefet parti
sidir ve 28 Nisan'dan bugüne kaçlar sıkıyöne
tim uzatmalarının hepsine rey vermiştir, bu 
bir. 

İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi son za
manlarda içinde vukubulan bâzı değişiklikler
den sonra sıkıyönetimin aleyhinde rey ver
meye başlamıştır, ama ondan evvel grup ka-
rarlarıyle ve grup adına yapılan konuşmalarla 
sıkıyönetim uzatılmalarına Cumhuriyet Halk 
Partisi de çok uzun zaman rey vermiştir. Biz
zat kendilerinin reyleriyle sıkıyönetimin uza
tılmasını destekledikleri devreyi dâhi inkâr 
etmenin, gerçeğe sadakatsizlik bakımından, 
diğer konularda tutumlarına ışık tutan bir 
davranış olduğunu gösterdiğini arz etmek is
terim. 

Anayasa bakımından durum aynı. Biraz ev
vel konuşan sözcü Anayasa değişikliğini aldı, 
yine yerden yere vurmaya çalıştı: Anayasa de
ğiştirilmiş, Anayasa değişikliği şöyle kötü şey
miş, böyle kötü şeymiş. Peki, Anayasa değişmiş; 
ne değişmiş Anayasada, buna bir bakalım?.. 
kaç maddesi değişmiş, bakalım .. 

«1961 Anayasasına aynen geri dönmek» söz
lerini dinliyoruz. Sözcülerinin, .yetkililerinin 
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ağzından dinliyoruz. Anayasa değişikliklerinin 
tümünü, ayırım gözetmeden yerden yere vu
ran beyanlara son zamanlarda hemen her gün 
raslıyoruz. Bu Anayasada Cumhuriyet Halk 
Partisinin hararetli desteği ile evvelâ iki mad
de değişti: Siyasî partilere yardımla ve mil
letvekillerine verilecek maaşla ilgili iki mad
de değişti; rey verdiler. 

iSonra 35 madde değişti, 9 geçici madde de
ğişti. 1971 yılında 44 maddede değişiklik ya
pıldı. Bu 44 maddedeki değişikliklerin tümü
ne C. H. P. oy verdi. Teklif sahibi olarak im
za attı, teklifi bizimle beraber yaptı; bu kür
süye çıktı, grup adına savundu ve hepsi de 
açık oylama şeklinde olan bu oylamalarda, C. 
H. P. bu 44 maddedeki değişikliğe de oy ver
di. 

Ondan sonra, 5 aslî ve 2 geçici madde olmak 
üzere 7 madde değişti. İşte, 'bu son defa deği
şen 7 maddeden iki tanesine karşı çıktılar: Bi
risi, «Sıkıyönetim mahkemelerinde halen yar
gılanmakta olan, yıkıcı faaliyetle ilgili olarak 
yargılanmakta olanların davaları, sıkıyönetim 
sona erse de devam etsin» diyen bir geçici mad
de; bir de «Sıkıyönetim kalktıktan sonra da, 
Türkiye'de huzur ve asayişi sağlamak mümkün 
olsun» diye kurulmasına karar verilen Devlet 
Güvenlik Mahkemesi ile ilgili hüküm.. 

Bunun dışında, toplam olarak 53 Anayasa 
maddesi değişikliği olmuş, (ek maddeler veya 
madde değişiklikleri) 53 Anayasa maddesi de
ğişikliğinin '511 tanesine oy vermişler. Ondan 
sonra ortaya çıkacaklar, «Anayasa şöyle elden 
gitti, Anayasa böyle elden gitti» diyecekler.. 
Daha dün verdikleri oyları inkâr edercesine 
konuşanların hangi sözlerine cevap verelim; 
bunu anlamak mümkün değildir1? Bunun sami
miyetle alâkası nedir arkadaşlar?..-

Bir «Fikir suçu» sözü ortaya atulıyor. He
men ifade edelim ki, bu konuda gerçekten, 
belki de teknik deyimler iyi kullanılmadığı 
için ortada bir kargaşalık, bir kavram karga
şalığı yaratılmıştır. Müsaade ederseniz, (Bir hu
kukçu olarak) Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
bu adına, bu konuda görüşümüz nedir, bunu 
ifade edeyim. 

'«Fikir suçu» deyimi etrafında büyük bir 
fırtına koparılıyor. Evvelâ bir gerçeği tes
lim edelim. Bakın ha, bir noktada hak ver

mek lâzım; insanların kafasındaki düşünce, 
insanların yüreğindeki inanç takibat konu
su olamaz arkadaşlar. Bir insan kafasının için
deki düşünceden, kafasının içindeki tasavvur-. 
dan, kafasının içindeki dolaşanlardan dolayı' 
mahkûm, edilemez. Çünkü bunu tespit imkâ
nı yoktur. Bu, insanı Ortaçağa götürür. Bir 
insanın kafasının içinde ne var? ,Sen protestan-
sm... «Ben değilim» diyor adarm «Yok, Protes
tan gibi davranıyorsun, herhalde Protestan-
sın. Ateşe bas bakalım, doğru mu, değil mi?..» 
Bu, insanı engizisyona götürür. Bir insanın 
kafasının içinde dolaşan düşünce nedir? Bu
nu okuyamazsınız, bunu tespit edemezsiniz ve 
bir insanı, şu yolda veya bu yolda düşündü
ğü ; şu yolda veya bu yolda bir inanca sahi-
bolduğu için mahkûm edemezsiniz. Bu, bizim. 
Ceza Hukukumuzda yoktur. Bunu mahkûm 
eden bir madde de yok Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarında; bunu ifade edeyim. Bunu mah
kûm eden de yok Türkiye Cumhuriyeti mah
kemeleri kararlarında; bunu da ifade ede
yim. 

«Düşünce suçu» deniyor. «Düşünce suçu ol
maz» deniyor. «Düşünce suçu» deyimiyle ka
fadaki düşünce kastediliyo.rsa,, yürekteki inanç 
kastediliyorsa, gerçekten böyle şey olmaz. Ama 
tekrar ediyorum, Türk kanunlarında, kafasın
daki düşünceden dolayı da bir kimseyi mah
kûm etmek diye bir şey yoktur. O halde mese
le nedir? Bir şeyi daha teslim etmek lâzım: 
Bir insana sadece, «dilediğini düşün» demek 
yetmez. Düşünce hürriyeti ifade hürriyeti ile ta
mamlanır, demokratik bir rejimde. O da doğ
rudur. Bu ifade hürriyetini sınırsız kabul ede
bilir misiniz?.. Düşünce hürriyetini sınırsız 
kabul etmeye mecbursunuz; düşünceyi okuma 
makinesi yok. Bunu yapan Orta Çağ idaresi
dir ve Orta Çağ idarelerini aratmayan mo
dern diktatörlüklerdir, modern komünist ida
relerdir: Kafasının içini okuyup, «!Sen iyi dü
şünmüyorsun, sen ters düşünüyorsun» diye bir
takım yazarları, çizerleri tımarhanelere yatı
rıp, birtakım psikiyatrislerin tedavisine bıra
kıp, hiçbir suç işlememiş, bir şey yapmamış; 
evinden gece yarısı alıp «Sen rejime muhalif 
düşünüyorsun, git bakalım akıl hekimine, git 
ruhiyatçıya» diye 3 sene hapsedip, kafasının 
içini okuyarak, onu, bir kanun maddesine, sığ-
dırılamadığı için «Tedavi» nâmı altında hap-
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seden bir rejim, Ortaçağ rejimlerini andıran 
bil' rejim vardır bugün yer yüzünde, işte biz, 
bu rejim Türkiye'ye gelmesin diye bâzı ifa
deleri, bâzı propagandaları yasaklamayı uy
gun görüyoruz. Düşünce suçu ihdas etmiş olan 
ve düşünceyi dahi cezalandırmaya çalışan, bir
takım rejimler milletimizin başına musallat ol
masın diye bâzı yıkıcı propagandaları, bâzı ih
tilâlci propagandaları yasak etmek, düşünce
yi yasak etmek değildir. İfade hürriyeti sınır
sız olmaz arkadaşlar. Yazı ile ifade hürriyeti
nin sınırı vardır, sözle ifade hürriyetinin sını
rı vardır; bunu reddedemezsiniz. Çünkü baş
kasının hürriyetiyle, haklarıyle ve cemiyet dü
zeniyle çatışması mümkün olan hiçbir hürri
yet yoktur ki, bir yerde cemiyetin haklariyle 
veya başka kişilerin haklarıyle sınırlanmış 
olmasın. 

«Genel oy prensibi» diyoruz; bunu reddet
mek mümkün mü çağdaş demokrasi anlayışın
da «Vergi verenler rey verir» diyen anlayış 
eskimiştir; reddediyoruz. Doğru. Birtakım de
mokratik olmayan sınırları kaldırırsınız: Par
ticiler rey verir, plebler rey vermez; aristok
ratlar rey verir, âhâd-i nâstan olanlar rey ver
mez... Bunlar çağın gerisinde kalmıştır, bun
ları reddediyoruz. Ama «Genel oy prensibini ka
bul ediyoruz» demek, tımarhanedeki deliye oy 
hakkı vermek demek midir? Hapihanedeki az
gın katile rey hakkı tanıyor muyuz? Beşikteki 
içocuğa oy hakkı tanıyor muyuz! Kısıtlanmış 
olan, hacir altına alınmış, olan, siyasî haklarını, 
medenî haklarını kullanmak imkânından, bir
takım zaafları sebebiyle mahkeme kararıyle 
menedilmiş olana; «Git sandık başına, siyasî 
iktidarı seç, rey ver» diyebiliyor muyuz? Ge
nel oy presibi var, ama bâzı sınırları da var. 
«Altı aylık çocuğa rey hakkı vermiyorsun, 
üç yaşındaki yavruya oy hakkı vermiyorsun; 
demokrasi elden gitti» denemeyeceği gibi, «Ka
tile, deliye oy hakkı tanımıyorsun, o halde, bu 
genel oy değildir» diyemezsin. 

İfade hürriyetinin de bâzı sınırları var. Şu 
partiden olursun, bu partiden olursun, şuradan 
buradan olursun; ama bir sınır koymuş benim 
kanunlarım, diyor ki : «Faşist veya komünist 
bir dikta idaresi kurmak için bu hürriyetleri 
kullanamazsın.» Budur işte 141 ve 142 nci mad
deler. C. H. P.'nin bu kadar karşısına dikildi-

I ği sınırlamalar bu. Bu sınırlamaları hangi ik
tidar getirmiş? 

C. H. P., Hükümet sorumluluğunu tek ba
şına taşıdığı) devirde bu kanunları koymaya 
lüzum hissetmiş, Türkiye'nin jeopolitiği içinde, 
141 nci maddeyi kim çıkardı, 142 nci maddeyi 
hangi iktidar koydu ceza kanunlarımıza? 

HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — 
İtalyan Ceza Kanunu, İtalyan Ceza Kjanunu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ha!. 
Şimdi bu maddelere günün şartlan içinde it-
raz ediyorsunuz. Açıkça söyleyelim, neye itiraz 
ediyoruz? Nereye kadar bu genişletmeyi tanı
yacağız? Açıkça mesele şudur: 

Komünizm propagandası ve komünizm ör
gütlenmesi Türkiye'de serbest bırakılmalı mı, 
bırakılmamalı mı? 

Arkadaşlar, bunun cevabı insanın telâk
kisine göre değişebilir. Milletin telâkkisi bu 
noktada hakem olur. C. H. P. diyebilir ki, ko
münist örgütleri serbestçe kurulabilsin ve ko
münist propagandası serbestçe yapılsın; ya
zılı, sözlü dilediği gibi komünizm propaganda
sı yapsın; çünkü sınır olmaz, komünizm pro
pagandasını yasaklamak fikir suçudur diye 
düşünebilir. Millete bunu açıkça söyler, millet 
hakem olur. Biz bu görüşte değiliz. 

«Tasavvur cezalanamaz», doğru, «Kafanın 
içindeki düşünce cezalandırılamaz»; doğru, ama 
eylem haline, propaganda haline dönüşen dü-

| şünce, yani cemiyeti etkilemeye başlayan, ey-
lemleşen düşünce, cemiyet için zararlı hale 

I 'gelmiş ise, cemiyet kendisini korumak hakkı
na sahiptir. 

Meşhur bir Fransız vardır; sol kanatta de
ğil o, aşırı sağ kanatta idi; Veuillot. Kendine 
ıgöre bir şey tutturmuştur. Bu, siyasî ilimler 
kitaplarına girmiş bir misal olduğu için arz 
ediyorum. Âmme hürriyetleriyle ilgili en ünlü 
kitaplardan birini yazmış olan bir profesör 
Veuillot'nun bu sözünü nakleder. 

Dermiş ki adam: «Ben fikir hürriyetine, 
ifade hürriyetine inanmıyorum.;» Yani dikta 

I idaresine inanıyorum. «iSiz demokratız diyor
sunuz. Şimdi sizden kendi ilkelerinizi uygu
lamanızı ve kendi ilkeleriniz adına bana, bu 
rejimi yıkmak için ifade, faaliyet bakımından 
her trlü hürriyet tanımanızı istiyorum. Ama 

I ben iktidara gelirsem, ben tabiî kendi ilkele-

306 -



T. B. M. M. B : 13 24 . 7 . 1973 O : 1 

rimi uygulayacağım ve hiçbirinizi konuşturma
yacağın.» Bunu açıkça söylermiş Veuillot. 
Alıyor bunu profesör Barthelemy, «Şdmdi bu
na teslim olacak mıyız Bu mantık, mantık mı
dır?» diye soruyor ve cevap veriyor: «Hayır, 
bu mantık, mantık değildir.» Yani; hem ikti
dara ıgelirsem sizin hiç. birinize hürriyet tanı-
•mayacağım, hepinizi susturacağım, hepinizi be
nim istediğim tarzda yürüteceğim, cebren be
nim düşüncelerime tapmaya, beni alkışlamaya 
sizi zorlayacağım diyen bir adama, «Kendi il
kelerimizi uyguluyoruz» diye alabildiğine hür
riyet tanıyalım mı? Göz göre göre, al şu bıça
ğı, sapla rejimin kalbine; sonra gel, kendi pren
siplerini uygula, herkesi sustur; faşist bir dik
ta idaresi kur veya komünist bir dikta idare
si kur, diye teslim olalım mı Soru budur. 

Bu soruya bâzı memleketler, «Canım bıra
kalım, serbest bırakalım» diye cevap veriyor. 
Endişesi olmadığı için serbest bırakanlar var. 
Artık menedecek çağı geçirdikleri için ser
best (bırakmaya mecbur olanlar var. Bıir iç sa
vaşı göze almadan- komünist partisini yasak
lamak imkânını yitirmiş oldukları için buna 
göz yummaya mecbur hale gelmiş olanlar var. 
Bir de yer yüzündeki, üçüncü kategori dev
letler var; demokratik rejimi korumak için, 
hürriyetleri korumak için bâzı sınırlamalar 
kabul ediyorlar veya yakın,zaman öncesine ka
dar kabul etmişlerdir. İsviçre'de komünist par
tisi kurmak, Batı Almanya'da nâzi partisi kur
mak, Batı Almanya'da işçilerle rejimi devir
mek, millet iradesiyle gelmiş hükümetleri pro
letarya ihtilaliyle .alaşağı etmek hedefini gü
den komünist partileri kurmak yasaklanmış
tır. Anayasa Mahkemesi karariyle bu yolda 
yürüdüğü anlaşılan bir komünist partisi ka
patılmış, bir başkası kurulmuş; o yolda yürü
düğünü anlarsa onu da kapatacak. Maddesi var 
anayasasında. 

Fransa'da hükümet parti kapattı arkadaş
lar... Hükümet parti kapatır mı bir demokra
side? Türkiye'de Bakanlar Kuruluna kararna
me ile parti kapatma yetkisini vermeyi aklı
mızın kenarından geçiremeyiz; suiistimal eder 
diye korkanız. Geçenlerde Aladn Krivine baş
kanlığındaki parti ki, (Cumhurbaşkanlığı seçi
mine girmiştir, milletvekili seçimlerine, son se
çimlere katılmış bir siyasî partidir.) . Fransa' 

da, aşırı sağ ile aşırı sol arasında cereyan 
eden ıbir büyük çatışmada, 70 kadar güvenlik 
memurunun, polisin yaralandığı bir çatışma
dan sonra o gece toplanan bakanlar kurulu 
tarafından; «Silâhlı eylem yaptı, sopalı, de
mirli, dinamit lokumlu eylem yaptı» diye bu 
siyasî parti sağcı teşekkül ile birlikte kapatıl
mıştır. 

Ordre Nouveau ve Ligue Commuııiste (Ko
münist Birliği) ; birisi Komünist Birliği Par
tisi, birisi Yeni Nizam Partisi; ikisini birden, 
silâhlı çatışma akabinde o gece kapattı ba
kanlar kurulu; tâ 1934'den beri yürürlükte 
olan bir kanuna dayanarak. 

Türkiye'de böyle mevzuatımız yok bizim, 
olmasını da istemiyoruz. Anayasa Mahkemesi
ne vermişiz, sulh mahkemesine vermişiz. Sulh 
mahkemesinde bu yetki 'bulunduğu zaman, yan
lış uygulamalardan ıstırap çekmişiz ve yanlış 
uygulamalardan ıstırap çektiğimiz için bir 
sulh hâkimi bir siyasî partiyi kapatmasın de
mişiz. Ankara'da bir sulh hâkimi, kongresini 
geç yaptı diye Demokrat Partiyi kapattı. An
kara'da bir sulh hâkimi kalktı Millet Partisi
ni kapattı. Ee, «Bir sulh hâkiminin karariyle 
koskoca bir siyasî parti kapatılır mı?» sorusu 
vicdanları rahatsız edince, oturuldu, düşünül
dü; iSiyasî Partiler Kanunu ve Anayasamız, ge
reğince, «Anayasa Mahkemesi karariyle ka
patılır» dendi. 

[Arkadaşlar, sınır koyma konusunda bir
takım sınırlar koyabilirsiniz. Diyeceksiniz ki, 
Fransa'da bir başka komünist partisi var». 
Doğru. Nizamı savunur görünen bir parti.. Onu 
kapatamaz. Yüzde 25, yüzde 30 rey alan bir si
yasî parit kapatılır mı?.. 

Vaktiyle ben bir hukuk seminerinde, bu
lundum. Neu Züricher Zeitung diye ünlü bir 
gazete vardır, bu gazetenin muhabiri de bu tar
tışmada idi. Herkes bir şey söyledi: «Komünist 
partileri yasaklanabilir mi, yasaklanamaz mı 
bir demokraside?» ingiliz bir şey söyledi, Fran
sız bir şey söyledi, Alman bir şey söyledi; 40 
ayrı milletten 40 kişiydik. Hukukçusu var, pro
fesörü var, gazetecisi var, milletvekili var, her 
meslekten ve 40 milletten insan. En sonunda 
Londra'da oturan ve bu büyük gazetenin Lond

r a muhabirliğini yapan tanınmış bir İsviçreli 
gazeteci, meseleyi biraz evvel söylediğim tarz-
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da özetleyerek dedi ki : «İngiltere'de kapatmaz- | 
siniz, çünkü yok gibi bir şey. Bir zararı yok. 
'Silinmiş gitmiş, yüzde 1 dahi rey almıyor, öne
mi yok, bir zararı yok, etkisi yok. Fransa'da, 
İtalya'da kapatamazsınız; çünkü iç savaşı gö
ze almadan kapatılmaz. Ama biz İsviçre'de bir
takım kantonlarda komünist partisini yasak- j 
laımşızdır. Demokrasi değil miyiz biz? Biz ne I 
İngiltere kadar kendimizi emniyette hissedi
yoruz, ne de Fransa ve İtalya kadar ipin ucu
nu kaçırdığımıza kaniiz. Zamanında tedbiri 
alıyoruz.» 

Arkadaşlar, Türkiye Fransa gibi, İtalya gi
bi ipin ucunu kaçırmış bir yerde değil henüz. 
Kendisini, İngiltere'de olduğu gibi; «Bırakalım 
komünist partisi de kurulsun» diyecek rahatlık
ta hissedemiyebilir. Buna karşı tedbir aldı diye 
«Fikir sucu, fikir suçu» demeyiniz. Komünist 
propagandacılığı ve komünist eylemciliği fikir 
hürriyetinden başka bir şeydir. «Senin fikir 
hürriyetini yok edeceğim» diyor O. «Geleceğim 
ve fikir hürriyeti namına hiç birşey bırakmıya-
cağım» diyor. «İbadet hürriyeti birakmıyaca-
ğım» diyor. «Vicdan hürriyeti bırakmıyacağım» 
diyor. «Mülkiyet hakkını bırakmayacağım» di
yor. «Hür seçim bırakmayacağım, hür basın 
bırakmıyacağım, hür sendika bırakmayacağım, 
üniversite bırakmıyacağım, öğretmen siyasî ik
tidarın papağanı, hâkim siyasî iktidarın cellâdı 
olacaktır» diyor. Böyle bir rejime boynumuzu 
uzatalım mı, yoksa buna karşı tedbir alalım mı? 
İşte soru budur. Ve bu soruya; biz, «Komünizm 
propagandasını ve eylemciliğini yasaklayabiliriz» | 
cevabını veriyoruz. (C.G.P. sıralarından alkışlar). 
«Bu yasaklama, hakkıdır cemiyetimizin» diye 
cevap veriyoruz. Bunun karşısına açık ve seçik 
çıkmak lâzımdır. 

Burada MİT hakkında bâzı şeyler söylendi 
fakat çok üstü kapalı söylendiği için müsaade 
ederseniz üzerinde fazla durup cevap vermeye
ceğim ; yalnız bir lâtife ile geçiştireyim: Millî İs- | 
tihbarat Teşkilâtı hakkında da istihbarat yapan 
bir örgütümüz varmış meğer. Millî İstihbarat 
Teşkilâtı hakkında istihbarat yaptıkları anlaşı
lıyor. «İçinde neler dönüyor biliyor musunuz?» 
diye soruyorlar. Vallahi biz iktidar partisiyiz, 
fazla bir şey bilmiyoruz. Çünkü işi gücü bırakıp 
Millî İstihbarat Teşkilâtı hakkında gizli istih
barat servisi kurmadık, gizli istihbarat yapmı- J 
yoruz... j 
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IIÜDAİ OIİAL (Denizli Milletvekili) — Sa
yın Başbakan biliyor, çıkar açıklar. Siz Başba
kan değilsiniz, Hükümet te değilsiniz, sayın Baş
bakanın bilgisi vardır. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başbakan biliyorsa biliyor. İşte bu kadardan, 
fazla cevap istemez sözünüz. Ben, lâtife ile ce
vap vereceğimi söyledim... 

BÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — Siz 
bilmeyebilirsiniz, bilmeyince de susarsınız. 

TURHAN FEYZİO JLU (Devamla) — Anla
dım, anlaşılıyor ki Türkiye'de bu işleri bir sa
yın Başbakan biliyor, bir de Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsü sayın Oral biliyor.. Pekâla.. (Gü
lüşmeler). Biz bilmiyoruz, itiraf edeyim bu ka
darını, gizli istihbarat örgütü kurmadık. 

Şimdi arkadaşlar, Adalet Partisi ve Cumhu
riyetçi Güven Partisi yöneticileri ile ilgili ola
rak birçok şeyler söylendi. Aynı ağırlıkta ce
vap vermeyi kendime yediremiyorum. İftiracı
lık... İftiracılık işte buna derler. İmzasız ihbar
ların muamele görmemesi usulünün gelmesi için 
mücadele eden biziziz. İhbarcılık, Jurnalcilik, 
yok vesaire, şu, bu.. Bu millet bunların kimin 
yakasına , bu sıfatların kimin yakasına kolay 
yapışacağını gayet iyi biliyor, gayet iyi biliyor. 
Hiç bir şekilde, hiç bir zaman imzasız ihbarlara 
itibar edilsin tarzında bir görüşün ben şahsen 
sahibi olmadığım gibi, partim de bunun sahibi 
olmamıştır ve Hükümette bizim partimize men
sup olarak vazife gören bir tek kişinin, rastgele 
imzasız olarak veya yapılacak 'olan birtakım 
ihbarların takip edilmesi yolunda bir talimat 
vesaire vermiş olması mümkün değildir. 

Emniyet kuvvetleri, istihbarat teşkilâtları, 
işin ciddiyetine göre, «Devlet için tehlike var-
mıdır, yok mudur?» arkasından değerlendirir
ler. İhbar mektupları imzasızsa, genellikle bun
lar çöp sepetine gider. Çöp sepetine gidemeye
cek kadar önemli ise, meselâ Devlet Reisi ile 
ilgili bir önemli ihbar olabilir, bir yabancı dev
let reisi ziyarete geliyor, şöyle bir suikast yapı
lıyor.. Bunu dünyanın hiç bir yerinde hiç. bir 
gizli emniyet teşkilâtı kulak ardı edemez. Aca
ba bunun ciddiyeti var mı diye belki bakabilir; 
ama ciddiyeti var mı, yok mu konusunda şüp
he ile bakar ve ciddiyeti yoksa sepete atar, bir 
ipucu varsa üstüne düşebilir. Ama hiç bir yerde 
bunlar delil olmaz, mahkemede delil olmaz, cid-
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dîye alınmaz, üzerinde durulmaz. Bir ipucu ola
rak değeri var mıdır, yok mudur diye kendine 
has usulleri içinde istihbaratçı bunun üzerinde 
durabilir. 

Türkiye'de anarşi nasıl çıktı, niçin çıktı? 
Bunun tarihçesini de yapmaya fazla lüzum yok. 
Bunun da hesabını millet önünde 14 Ekim'de 
hep beraber vereceğiz. İşte gidiyoruz milletin 
önüne, görecekler. Kim yıllarca bu kürsülerde 
kanunsuz işgalleri devrimci eylem diye övmüş?.. 
Yalnız kahve köşelerinde değil; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin şu kürsüsünde, burada, şu 
mikrofonda kanunsuz işgalleri «Bunlar devrim
ci eylemlerdir» diye kim övmüş bunu millet bi
liyor, zabıtlar meydanda. 

Bir proletarya ayaklanmasının arkasından 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sıkıyönetim 
ilânına karar verdiği, hem de şayanı dikkattir 
Cumhuriyet Halk Partisinin de katılması ile sı
kıyönetim ilânını zarurî gördüğü, bütün partile
rin «Cumhuriyete karşı bir isyan vardır» kararı 
ile sıkıyönetim ilânına karar verdiği 1 Hazi
ran 1970 olayından sonra «Ben de işçi olsa idim 
ben de isyan- ederdim diye» bu Meclisin çıkardı
ğı kanuna karşı işçileri isyana tahrik etmiş ola
nın kim olduğunu da biliyor bu millet. (C.G.P. 
sıralarından «Bravo» sesleri). Bunun da zabıtla
rı, fotoğrafları, klişeleri, vesikaları meydanda, 

Burada demokratik soldan da bahsedildi. Bir 
küçük hatırlatma yapıp geçeyim; çok yeni bir 
gelişme bu. 11 Temmuz 1973 tarihli bâzı gazete
lere bakınız. Çok eski değil, 11 Temmuz 1973, 
daha dün kadar yakın. 11 Temmuz 1973 tarihli 
gazetelerde bir çalışma meclisi toplantısına ait 
haber var : Cumhuriyet Halk Partisinin Çalış
ma Meclisi toplanmış. Çalışma Meclisi Başkanı 
sıfatını taşıyan bir sendikacı konuşuyor: «De
mokratik sol veya sosyal demokrasi dediğimiz 
zaman hiç kimse yanlış anlamasın, biz Batılı an
lamda tavizci sosyal demokrasiyi kasdetmiyo-
ruz» diyor. 

Buyurunuz, parti binasında, yapılan resmî 
toplantıda, Genel Başkanın yanı başında (rast-
gele bir kimse değil) Çalışma Meclisinin Başkan
lığına getirilen bir kimse; d-emokratik sol veya 
sosyal demokrasi deyince, Batılı anlamdaki sos
yal demokrasiyi kasdetmediklerini açıkça ilân 
ediyor. Tarih söylüyorum; 11 Temmuz 1973, Ye-
nigün Gazetesine bakınız, belki Halkçı'da, Ba-
rış'ta hepsinde vardır. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, ortada birşey-
ler var; yıkıcı faaliyetlere karşı alman tedbir
ler yüzünden bir rahatsızlık duyma var. Bu ra
hatsızlığı biz duymuyoruz. Sıkıyönetim bâzı ara-x 

malar yapıyormuş, keşke Türkiye'de sıkıyöneti
min arama yapmasına lüzum hâsıl olmayacak 
huzur günlerine, selâmet günlerine varabilsek. 
Yaklaştık, ama tam olarak varabilsek. Bunun 
çabası içindeyiz. Kanundan korkusu olmayan, 
devletine karşı suç işlemeyen insanların, Anaya
sa usulleri içinde, kanun usulleri içinde yapı
lan işlemlerden bu derece gocunması doğru ol
maz sanırım. Kanunsuz bir şey varsa bunun da 
tedbiri var.' 

Bir kaç noktaya daha, sıkıyönetim ile ilgisi 
olmamakla beraber temas edildi, onlara da do
kunmama izin veriniz. 

Eğitim Kanunu ve Üniversite Kanunu ko
nusunda kaza kaza, köy köy, il il dağıtılmakta 
olan bir tahrif bu kürsüye de getirildi. 

Sevgili arkadaşlarım resmî açıklama yapılı
yor, kanun maddesi meydanda; fakat bu kanun 
maddesinin tümünü okutmak mümkün değil 
bâzı kimselere. İzin verirseniz (yoruldunuz, uzun 
bir müzakere) sözlerimi bitiriyorum, sizi biraz 
dinlendireyim. 

Adama sormuşlar: «Niye namaz kılmıyor
sun?» Demiş ki: «Kitap böyle yazıyor, namaz 
kılınmaz diyor, namaza yanaşmayın diyor»!: Lâ-
takralbüssalâte. Elini kapatmış satırın yarısına, 
«Abdestiniz yoksa namaza yanaşmayın» diyor 
Kitap. «Temiz değilseniz, Allalım huzuruna çı
kacak halde değilseniz namaza yanaşmayın» di
yor. Kapatıyor «temiz değilseniz» kısmını, ka
patıyor «abdesiniz yoksa» kısmını; ama «Kitap 
böyle yazıyor» diyor. Eğitim Kanununu böyle 
anlatıyorlar millete. Kapatıyorlar maddenin 
yarısını, öbür yarısını söylüyorlar. Böyle değil 
ki bu. 

(C. G. P. sıralarından alkışlar). Görülecek 
'bunun tatbikatı, yarın bunun tüzüğü çıkacak, 
uygulaması yapılacak; hazırlıkları içindeyiz, 
göreceksiniz. Halk çocuklarını şimdikinden çok 
daha fazla okutmak için çalışılıyor. Fırsat eşit
liğini sağlamak için çalışılıyor. Bir işçi çocuğu 
yerine üç işçi çocuğunu, iki köylü çocuğu yerine 
dört köylü çocuğunu okutabilmek için çalışılı
yor. Ama sokaktaki seyyar satıcının çocuğun
dan 45 lira al, fabrikatörün çocuğundan da 45 
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lira al harç diye. «Harç», adı üstünde, vergi.. 
Vergi adaleti var mı bunda? Var mı bunda ver-
ıgi adaleti?... Bu bir vergi arkadaşlar. Adı üstün
de; kayıt harcı, imtihan harcı, tapu harcı gibi 
Ibir vergi. Devletin masraflarına iştirak, bir ver
gi bu. Vergiyi alırken yanlış bir usul uygula-

.mış'sak devam mı edelim hep? Fabrikatörün ço
cuğundan da 45 lira, çalıştırdığı işçinin çocu
ğundan da 45 lira almak mı doğrudur? İşçi ço
cuğuna, «iSenden 45 lirayı da almıyacağım, sen
den bir tek lira almıyacağım; ama fabrikatör 
çocuğu 3 000 lira verecek ve o 3 000 lira ile ben 
sana parasız kitap dağıtacağım» diyorsa ka
nun (ki böyle diyor) bu adaletsiz midir? Bu 
paralarla parasız kitap dağıtılacak, bu paralar
la fakir çocuklar için yurtlar yapılacak, bu pa
ralarla burs imkânları genişleyecek. Son kuru
şuna kadar, varlıklı aile çocuklarından alına
cak olan (lıarç olarak, vergi- olarak alınacak 
olan) bu kayıt ve imtihan ücretleri ile dar ge
lirli aile çocukları okuyacak. Nasıl ayıracaksı
nız iftihar levhasına geçme meçme gibi kanunda 
olmayan şeyleri? Evvelâ uyduruyorlar, ondan 
sonra üstüne yürüyorlar. Siz ne bileceksiniz ka
nunda ne yazılı olduğunu, Mecliste oturmuyor-
dunuz ki, Mecliste yoktunuz ki?. (C. G. P. sıra
larından alkışlar). Gece sabalhlara kadar bu ka
nunlar üzerinde çalışılırken, «iftihar levhasına 
geçenler falan» denmedi, biz biliyoruz, hiç öyle 
(bir şey yok. Ama bir fark gözetildi. Kiminle 
kim arasında bir fark gözetildi? Gidiyor üniver
siteye beyzade, oturuyor 15 sene, kapıda da 
halk çocuğu var, bekleyen kabiliyetli, çalışkan, 
Ibabasımn parasına güvenerek haylazlık etmek 
imkânına sahip değil. Hayata atılmak için daha 
on sene, altında Mustang ile Bağdat caddesin
de fiyaka yapmak imkânına sahip değil, oku
mak istiyor, 15 senedir orada oturan haylaz, 
ıbombacı haylaz, eylemci haylaz, derse girmez 
ıhaylaz, «ben burada oturacağım» diyor. Biz, 
ı«Ona git, ötekine parasız olarak gel» demek is
tiyoruz, fakir çocuğuna yer açmak istiyoruz. 
Kanun da bunu getiriyor. 

ISevgili arkadaşlarım, hiç şüphe etmeyiniz, 
başarı ölçüsü diye iftihar levhası falan konma
yacaktır, kanun böyle söylemiyor, tüzüğü ya
pıldığı zaman göreceksiniz. Türkiye'de, ben ço
cuğum için imtihan ücreti, kayıt ücreti verme
yeceğim diye, imza atmaya eli varmayacak zen
ginler vardı?. Bırakınız hiç. değilse başlangıç

ta böylesinden başlayalım, benim parti olarak 
düşündüğümde bunu teklif ediyoruz. Talim 
Terbiye Reisi ile temas ettik, Millî Eğitim Ba
kanı ile temas ediyoruz, başlangıçta son dere
cede geniş tatmak lâzımdır, her türlü tezviri 
önlemek için. Fabrikatörün eli varır mı zanne
diyorsunuz beni muaf tutun üç bin liradan de
meye?.. Çocuğuna harçlık parası olarak ayda 
bin lira, çocuğuna eğlence parası olarak ayda 
üçbin Üra verenden, Devletin masrafına katıl
sın diye ayda değil, senede üç bin lira almayı 
çok görmeyin. Biz bu parayı böylelerinden ala
cağız ve bu parayla eskisinden çok daha fazla 
köylü çocuğu'okuyacak. 

Biz Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak > bu 
kürsüye gelmiş ve şöyle konuşmuş bir partiyiz: 
«'Sayın milletvekilleri, sizin çocuklarınız belki 
haylaz olabilir, ama çay, kahve getiren odacı
ların çocukları, babamın mevkii, babamın parası 
diye güvcnemiyeceği için, daha çalışkan olabi
lir, daha zeki olabilir. Kabiliyet para ile alın
maz. Para ile kabiliyet satan dükkan Ankara' 
da, İstanbul'da, Paris'te, Londra'da yok, ka'bili-
yet Allaıh vergisidir. Orman köyündeki fakir 
çocuğun kabiliyeti, Başbakanın çocuğundan üs
tün olabilir. O dağdaki orman köyündeki çoban 
çocuğunun okuması ve yetişmesi ve gelip bura
da onun milletvekili olması, onun Türkiye'de 
yarın Başbakan olması, iktisatçı olup fakirliğe 
çare bulması, tıp âlimi olup kansere çare bul
ması için okuması lâzımdır; geliniz bunun için 
4 bin parasız yatılıyı 80 bine çıkaralım» diye 
önerge vermiş partiyiz biz. (C. G. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) Plân konuşulurken, 4 bin 
parasız yatılı yerin 80 bin parasız yatılı olsun 
diye teklif etmiş, ve bunu adım adım bütçe mü
zakerelerinde, plân müzakerelerinde takip et
miş partiyiz. Biz, fırsat eşitliğine taraftarız; 
ama fırsat eşitliği, fabrikatör çocuğu ile işçi ço
cuğunu bir tutmak değildir. Fırsat eşitliği, vali 
ile şoförünü aynı derecede vergiye tabî tutmak 
değildir. Fırsat eşitliği, seyyar satıcı ile İstan
bul'un en büyük ithalâtçısını aynı vergiye tâbi 
tutmak değildir. Hedef, fakirin vergisini azal
tıp, varlıklıdan biraz daha fazla vergi almaktan 
ibarettir, uygulaması da böyle olacaktır ve bü
tün iftiralar çöküp gidecektir. 

Şimdi-seçime kadar uygulama yok ya, söy
leyelim bakalım, ifade edelim, ama kanunda be-
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ğenilmeyen bir başka nokta var; bu kanun, ar
tık okullarımızda milliyetçi, Atatürkçü kuşak
lar yetiştirecektir, buna çalışacağız diyor. Bu 
kanunda asıl beğenmedikleri o, ama cepheden 
hücum edemiyorlar, söyleyemiyorlar. (C. G. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) Üni
versiteler Kanununda ve Temel Eğitim Kanu
nunda beğenmedikleri, bu amaç maddesidir. 

EMİN PAKSÜT (Ankara Milletvekili) — 
Kanunun amacına bakmıyorlar. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, seçim kampanyası başla
mış, çirkin bir itham stratejisi de başlamış. 
Kimden? İktidardan..!» Bir itham stratejisi var; 
ama bir ulu - orta sorumsuz suçlama; hani, pan
cara % 50 zam yapılıyor onu da suçlama, ne 
yapılsa suçlama.... Köylüye gidip, buğday niye 
2 lira değil, şehirliye dönüp ekmek niye yarı fi
yatına satılmıyor tarzında alabildiğine rahat 
suçlama. Bu yapılıyor, biz bunun şahidiyiz, ama 
ibu suçlamayı yapan kim, bunu da millet görü
yor. 

Arkadaşlar, sırça köşkte oturan bu kadar 
taş atmasın... 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar 
Milletvekili) — Aracıyı kaldırın, prim uygula
yın. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ata
bilirsiniz, biz bu ithamlardan şikâyetçi de de
ğiliz, bu ithamlara cevap da veririz ve millet te 
hakemliğini yapar. 

Sevgili arkadaşlarım, bu kürsüde son dere
cede haksız birtakım ithamlar ve suçlamalar ya
pılmamış olsaydı, hem de yazılı bir metinde, ön
ceden hazırlanmış bir metinde bu kadar ağır 
suçlamalar yapılmamış olsaydı, bu ölçüde ce
vap vermeye lüzum duymayabilirdik. 

ıSözlerimi, şu kadarını söylemekle bitiriyo
rum: Demokratik inanç, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kararlarına saygı ile başlar. İtiraz 
edersiniz, muhalefetinizi yaparsınız, beğenmez
siniz, beğenmediğinizi bu kürsülerde ve dışarı
da söylersiniz. Anayasaya aykırı görürseniz, 
(sözümün başına dönüyorum) iddia ettiğiniz gi
bi Anayasa Mahkemesinin bu konuda hukuken 
denetim hakkına sahip bulunduğuna inanırsa
nız, Anayasa Mahkemesine gidersiniz; ama, 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi hakem olamaz, 
Millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi ço

ğunluğu karar vermez, millet adına da ben ka
rar veririm, falan sınıf adına da ben karar ve
ririm, milletin de sözcüsü benim, herkesin sözcü
sü benim, benim sözüm son sözdür» derseniz, de
mokratik inanca sahip olmazsınız. 

Biz bu inanç içinde ve (tekrar ediyorum) bir 
defa daha sıkıyönetim uzatılmasına ihtiyaç ol
mamasını temenni ederek ve Hükümetten bu ko
nuda gayret sarf etmesini ısrarla dileyerek, 
grubumuzun bu uzatma kararma ela oy verece
ğini arz ediyorum. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (O. G. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Naim Talû, 
buyurun. 

BAŞBAKAN NAİM TALÜ (Cumhuriyet Se
natosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem 
üyeleri; 

Şimdiye kadar yapılmış olan tenkitleri bü
yük bir dikkatle dinlemiş bulunuyorum. Bu 
tenkit ve temenniler arasında zaman zaman is
mimden bahsedildiğini gördüm. Esas itibariyle 
anlayışım şudur ki, ismime ait ileri, sürülen her 
meseleye cevap vermek doğru değildir ve şim
diye kadarki tutumum da böyle olmuştur. Çün
kü, inancım şudur ki, bu memlekette herkesin 
ne olduğu veya ne olmadığı çok iyi bilinmekte
dir, sonunda kamuoyu kendi anlayışı içinde bu
nu takdir eder ve kararını verir. 

Ancak, gördüm ki, ismimden bahsedilirken 
bazen başka şahıslar karıştırılmakta, bazen de 
memleket meselelerine temas edilmektedir. Bu 
'bakımdan, bu anlayışımı müsamahanıza sığına
rak biraz bozacak ve şahsımla ilgili bâzı mese
lelere temas edeceğim. 

Bir parti sözcüsü, bir mânada seyehat mese
lesini bahane etmek suretiyle sayın Demirel ile 
'benim aramda bir rekabetten söz etmek iste
miştir. Şunu söylemek isterim ki; uzun sene
ler memuriyet hayatı yaptım, bu arada, belki de 
bir tesadüftür; Başbakan yardımcısı olarak sa
yın Feyzioğlu ile ve Başbakan olarak da Sayın 
Demirel ile bir müddet çalışma imkânına sahip 
bulundum. Bu çalışmalarım sırasında gördüğüm 
dalma şu olmuştur: Bir Başbakan yardımcısı 
veya Başbakan memur statüsü kalmak kayıt ve 
şartı ile, karşılıklı itimat, karşılıklı hürmet ve 
karşılıklı sevgi ön plânda gelmiştir. Gördüğüm 
daima bu olmuştur. 
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Bugün yine kefiıdileriyle başika bir statü 
içinde olmak kayıt ve şartı ile, fakat aynı an
layış içinde vazife görmekteyiz. Şunu sarahaten 
ifade etmek isterim ki, ben hiçbir vazifeye ta
lip olmadım, sadece bana vazife teklif edildi 
ve bunu en iyi şekilde yapmak için çaba göster
mekten başka bir anlayışım mevcut değildir ve 
tek gayem vardır; - zannediyorum Koalisyon 
kanatlarını teşkil eden partilerimizin başkanla
rı da aynı anlayış içindedir- bu gaye memleke
te hizmet etmek ve memleketi selâmetle seçime 
'götürmektir. Eğer bu gayeme vasıl olabilir ve 
seçimlerin sonunda hangi parti kazanır ve kim 
iktidar olacaksa ona bunu devredersem, bu, be
nim için en büyük şeref olacaktır. (A. P. ve C. 
G. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar). 

Bu arada yine ismimden bahsederek ekono
mik meselelere temas ettiler ve dediler ki; «Sa
yın Talû Ticaret Bakanı iken sıçramadan bah
sediyordu; ama yalnız fiyat sıçraması oldu» 

Tabiî bu bir anlayış meselesidir. Sıçrama ne
dir ve sıçramayı nasıl tarif edeceğiz, bunu an
lamak lâzımdır ve bu lâfları söylerken bâzı mes
netlere dayanmak zarureti vardır. 

Yine söylüyorum ki, memleketimiz sıçrama 
yapmıştır ve bundan böyle de yapacaktır. Ra
kamlara baktığımız zaman, bu, sarahatle kendi
ni göstermektedir. 

Uzunboyhı ekonomik meselelere temas ede
cek değilim. Ancak, bâzı rakamları vermeyi za
rurî görmekteyim. Bu memlekette 1972 senesin
de gayrî safî millî hâsıla 7,2 nispetinde artmış
tır ve bunun içinde sanayi sektörünün payı % 
11,5'dur. 1973 senesinin ilk tahminlerine göre 
kalkınma hızının nispeti % 6,2dir ve bunun 
içinde sanayi sektörünün payı % 12,9'dur. Bu
nun mânası; bu memleket sıçramayı yapmıştır 
ve yapmaktadır. Her ne kadar ilk tahmin ola
rak karşımıza çıkan % 6,2 rakamı Plân hedefi
nin altında görünmekte ise de bu, tarım sektö
ründeki hava şartlarına bağlı gerilemeden 
meydana gelmiştir. Biraz evvel ifade ettiğim gi
bi, 1971 senesinde % 10,2, 1972 senesinde % 11,5 
olan sanayi sektörü hızı 1973 senesinde -muvak
kat rakam olarak- % 12,9'a ulaşmış bulunmak
tadır. İmalât sanayii olarak baktığınız zaman 
rakamların çok daha yüksek olduğunu da ayrı
ca görmeniz mümkündür. 

Bunun dışında ihracat - ithalât rakamlarını 
biliyorsunuz; ama hatırlatmak için kısaca de-
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ğineyim: 1972 yılının 6 ayında 431 milyon do
lar olan ihracatımız, 1973 senesinin aynı dev
resinde 622 milyon dolara çıkmıştır. 1972 sene
sinin 6 ayında 713 milyon Dolar olan ithalâtı
mız 1973 senesinde 959 milyon dolara yüksel
miştir. Yine 1972 senesinin 6 ayında 250 milyon 
Dolar olan işçi döviz gelirleri 1973 senesinde 
447 milyon dolara çıkmıştır. Rezervimiz 1 700 
000 000 civarındadır. Bütçemiz 4 aylık tatbikat 
sonunda 4 milyar fazla vermiştir, geçen senenin 
fazla vermesine karşılık. 

Bütün bunlara baktıktan sonra, memleket 
ekonomisi nasıl bir sıçrama yapacak, bunu an
lamak biraz bize güç geliyor. 

Biraz evvel Sayın Feyzioğlu bâzı ithamlar
dan bahsetti. Seçim atmosferi içinde gayet ta
biî bâzı şeyler söylenecektir; ama zannediyorum 
ki söylenen sözlerin, ileri sürülen iddiaların bâ
zı rakamlara dayanması lâzım ki, efkârı umumî-
yeyi tatmin edebilelim. Aksi takdirde sadece 
söylemiş oluruz. 

Buna ayrı bir misal olarak da; yine bir söz
cü bir Bakan arkadaşımla ilgili hususa değindi
ler. 

Ben daha. evvel de ifade ettim; herkes ne bi
liyorsa söylesin... Memurlar için de aynı şeyi 
söyledim. Dedim ki ; «Her cemiyette, her yerde 
ahlâksız insanlar da bulunur; ama memurların 
tümüne ahlâksız demeye kimsenin hakkı yok
tur» Yine tekrar ediyorum : Bu memlekette çok 
namuslu, vatanını seven birçok memur vardır. 
Aralarına girmiş bir-iki ahlâksız dolayısiyle bü
tün memurları lekeyemeye kimsenin hakkı yok
tur ve bu münasebetle ifade ediyorum: Bakan 
arkadaşım hakkında bilgi varsa lütfen getir
sinler açıklasınlar. 

Bu arada bir sözcü sıkıyönetimin siyasî se-
ıbeplerle uzatıldığını ifade buyurdular. Yalnız 
hu mevzuda biraz müsamahalarına sığınmak is
terim. Şu mânada ki ; sıkıyönetimin uzatılması 
kararı, daha evvel de ifade edildi, evvelâ Mil
lî Güvenlik Kurulunda görüşülür. Millî Güven
lik Kurulunun Başkanı Saym Cumhurbaşkanı
dır. Millî Güvenlik Kurulunda Sayın Kuvvet 
Kumandanları vardır. Bütün bu zevat muayyen 
partilerin gayelerine hizmet etmek için sıkıyö
netimin uzatılması kararı alıyorlar!.. Bu mâna 
çıkıyor. Tekrar ediyorum, müsamahanıza sığı
nıyorum ; böyle bir şey olamaz. Sıkıyönetim, an-
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cak zarurî olduğu için uzatılır. Bunu başka şe
kilde anlamaya imkân yoktur. 

Yine bu arada Ordumuza, MİT'e ve Sıkıyö
netimle temas buyuruldu. Ben daha evvel de ifa
de etmiştim, hangi sebeple olursa olsun bu nevi 
konuşmalar memlekete fayda getirmez. Daha 
evvel de ifade etmiştim, kanaatim şudur ki ; ge
rek sıkıyönetim kumandanlarına, gerekse sıkı
yönetim idaresine bu memleketin şükran borcu 
vardır. 

MİT, Hükümetin emrindedir. Bunu saraha
ten söylemek isterim. Yanlış bir anlayış varsa 
düzeltilmesi lâzımdır. MİT, Hükümetin emrinde
dir ve kendisine verilmiş vazifeleri yapmakta
dır. Her müessesede zaman zaman yanlış tatbi
kat olabilir. Olduğu için söylemiyorum; ama 
olabilir. Bu gayet normaldir. Eğer varsa düzel
tilir. 

(Sıkıyönetim mevzuunda bâzı temennilerde 
bulunuldu. Ben şunu söylemek isterim; -daha 
evvel de ifade ettim- gerek Hükümet olarak bi
zim, gerekse Koalisyon kanatlarının gayesi, se
çimlerin sıkıyönetim olmadan yapılmasıdır. Bü
tün gayretimiz, bütün çalışmamız bu istikamet
tedir ve ümit ediyorum ki, -inşallah şartlar mü
saade edecektir- seçimler sıkıyönetimsiz yapıla
caktır. Bugünkü uzatma talebimizin başka bir 
şekilde yorumlanması için hiç, bir sebep yoktur. 
Tek gayemiz, memlekette huzuru temin etmek, 
mevcut huzurun bozulmaması için gayret sarf-
etmek ve seçimlerin mutlak bir bitaraflık içinde 
yapılmasıdır. Ve bu, bu şekilde tahakkuk ede
cektir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. ve C. 
G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Seyfi Öztürk, buyurunuz. (A. P. sıralarm-
'dan alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) •— Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Müzakerelerin son safhasına yaklaştığımız 
'bir anda bâzı gerçekleri açıklamak ve ileri sü
rülen haksız, mesnetsiz bâzı iddialara cevap ver
mek üzere huzurunuzu Grupıim adına işgal ede
ceğim. 

Evvelâ bir hususu belirtmeliyim: Hüküme
tin, sıkıyönetimin uzatılması ile ilgili talebinin 
son talep olmasını, bu uzatmadan sonra ülke

mizde sıkıyönetimsiz normal yönetimin bütün 
unsurlarıyla ve kemaliyle varolmasını canı gö
nülden temenni etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet tezkeresi 
üzerinde müzakere yapıyoruz. Muhalefet grup
ları adına konuşan sözcüler, özellikle Cumhuri
yet Halk Partisi sözcüsü konuyu maksatlı şekil
de mecrasından taşırdı ve özellikle Hükümet 
Başkanını, Hükümeti eleştirir iken, kasıtlı şekil
de Adalet Partisini ve Adalet Partisinin Genel 
Başkanını da çeşitli iddialarına hedef olarak al
dı. 

Hiç şüphesiz bunların cevabını vermek bi
zim için bir görev. Ancak derhal ifade edeyim 
ki, sayın sözcünün bu defaki konuşmasında tes
pit ettiğim bir husus var; kendilerini biraz faz
la telâşlı, öfkeli ve heyecanlı buldum. Bu tabiî
dir. 

HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — Se
nin kuruntun. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Genel seçim
lere yaklaştıkça, memlekette dört yıl suç işle
yenlerin bu telâşa düşmelerini tabiî sayıyorum. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Çünkü mah
keme günü yaklaşıyor, Türk Milleti, «suçlu aya
ğa kalk !ı» diyecektir. 

HÜDAİ ORAL (Denizlj Milletvekili) — 
Evet, diyecek. Tabiî diyecek. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — 14 Ekim gü
nü bu zihniyetin sahiplerinin mahkûmiyetten 
kurtulması mümkün değildir arkadaşlar. Onun 
için telâşlarını tabiî görüyorum. 

HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — 12 
Martın hesabı sorulacak. Bu hesaptan kurtu
lamayacaksınız. 

ıSEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Şüphesiz 
anarşi, hep beraber karşısında olmamız gereken 
bir husus; ama anarşinin en tehlikelisi hukuk 
alanında yapılmak istenen fikir anarşisidir, 
inanç anarşisidir. Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsü, sokak anarşisinin yanı sıra bu kürsüden 
bu kere hukuk anarşisi yapmaya çalıştı. Zapta 
geçtiği için bunu tashihe mecburuz ve perdeyi 
indirip altındaki maksadı ve gerçek hüviyeti 
milletin önüne teşrih etmek durumu ile karşı 
karşı yayız. 

HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — 19G5 
den beri biz iktidarda değiliz. 
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!SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Kavram ka- I 
rışıklığı yapmak, kasıtlı yorumlarda bulunmak 
onlar için bir hüner. Bu sefer bu hünerlerini se
çim meselesi üzerine kadar getirdiler. 

'Sayın sözcü; «(Sıkıyönetimin baskısı altında 
seçim yapılmak isteniyor.,» diyor. Sözlerimin ba
şında, Adalet Partisi Grubu adına, bu uzatma
nın Sıkıyönetimin son uzatlılması teklifi olması
nı temenni olarak beyan ettik. Bunu ifade ettim. 
Neden temenni olarak bunu istiyoruz? Sıkıyö
netimi isteyen biz değiliz. Sıkıyönetim talebi, 12 
Marttan sonra görev alan olağanüstü hükü
metler tarafından (Partilerüstü, partilerdışı ve -
ya olağandışı, ne şekilde tavsif ederseniz ediniz. 
Cumhuriyet Halk Partisine mensup, fakat son
ra partisizleştirilmiş bir sayın başbakanın kur
duğu o hükümette C. H. P. Bakanları da var
dı.) geldi, müzakere edileli ve şartlar bunu zor
ladığı için sıkıyönetim ilân edileli ve devam et
ti. 

«Sıkıyönetim baskısı altında seçim.» dediler. 
Adalet Partisi bakımından gayet açık ifade ede
yim; (biz badkı altında seçim yapılma siyle müca
dele ede ede bu noktaya geldik. Binaenaleyh bas
kı rejimlerinin devamı azınlıkta kalanların değil, 
ekseriyette ola.rlarm aleyhinedir. Biz milletin ek- J 
seriyetini 'temsil ediyoruz, milletin hür iradesini 
temsil ediyoruz. Milletin hür iradesini temsil eden
ler karışık ve gayrimeşru yollardan baskı usulle
rinde olmazlar. Sokakla işbirliği yaparak meşru 
'iktidarları yıkmak isteyenlerdir ki, karışık ve ka
ranlık yollardan 'baskı rejimlerinden fevkalâde f 
hallerden fayda umarlar. Bu bakımdan bu sözle
rini bize müteveccih saymamız mümkün değildir. 

İkincisi; sıkıyönetim altında seçim konusudur. 
Değerli arkadaşlarım, bu memlekette sıkıyöne

tim altında Anayasa referandumu bile yapıldı. 
Cumhuriyet Halk Partisinin reddi mirası bir ta
rafa; 1940, 1942, 1944'leri, 1948ları hatırlayınız, 
Ankara ve istanbul şehirlerinden sıkıyönetim 
biç kalkmadı, devamlı olarak sıkıyönetim idare
si devam etti. E, hem tarihî parti diyorsunuz, 
yeri geldi mi reddi mirasta 'bulunuyorsunuz; si
zin yerinizi tespit etmek imkânı 'kalmadı. Nere
de olduğunuzu ibir kesin olarak söyleyin de biz de 
anlayalım, kamuoyu da anlasın. «TİP'in yerine 
'oturduk.» deyin rahatlayın (A. P. Biralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Diyemiyorsunuz bunu, 
sıkıntınız buradan ileri geliyor. 1 

HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — Sizin 
nerede olduğunuz belli değil. Biz halkın yanında
yım 

SEYPİ ÖZTÜRK (Devamla) — «TİP kapa
tılmıştır, yeri boştur, müşterilerine sahlhormak is
tiyorsunuz. Onun için TİP'in yerine oturuyoruz» 
deyin ve hukuka karşı dürüst hareket edin, mil
let önünde her şeyi açıklıkla ortaya koyun. 

HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — Çir-
kcfleri bırakın artık. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, «Sıkıyönetimden Adalet Partisi so
rumlu» diyorlar. Adalet Partisi sıkıyönetimden 
niye sorumlu olsun? 

HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — 12 
Mart'tan sorumlu. 

SEYPİ ÖZTÜRK' (Devamla) — Hükümet, 
Anayasanın bir hukuk müessesesi olarak sıkıyöne
tim ilânı hususunu lüzumlu görmüştür; Meclis 
karar vermiştir, murakabesini Meclis yapmakta
dır ve Hükümetin sorumluluğu altında sıkıyöne
tim uygulaması devam etmektedir. 

«Ortak parti» diyor. Şimdi bu ortaklık mese
lesi eğer mutlu azınlıktan ileri geliyorsa size ik
tidar düşmanı da diyebiliriz. Ortak filân olmaz. 
Hükümete vücut veren siyasî parti olur. Hükü
meti kuran, destekleyen parti olur, ama ortak 
parti olmaz. Partiler birbiriyle ortak değildir. 
Hepsinin programı ayn, icraatı ayrı, yöneticisi 
ayrı, davranışı ayrı. Bu frakımdan, Hükümet 
ortak partiler hükümeti değil, doğrudan doğruya 
desteklenmek suretiyle (Belli esaslar çerçevesin
de) kurulmuş bir Cumhuriyet Hükümetidir ve 
bu görünüşle görev yapmaktadır. Bunu da kav
ram karışıklığını tashih için ifade etmeliyim. 

SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya Milletve
kili) — Esas kavram karışıklığını siz yaratıyor-
sunu.'. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla,) — Şimdi «Sıkı
yönetim baskısı altında» ya geliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 75 nci mad
desi : «Seçimler yargı organlarının genel yöne
tim ve denetimi altında yapılır.» diyor. Hangi 
yargı? Bağımsız yargı, teminatlı yargı. İşte hu
kuk anarşisine sebep olan düşünceleriniz burada 
kendisini gösteriyor. Bir memlekette bağımsız 
yargı var, •teminatlı yargı var, Yüksele Seçim Ku
rulu var (ki, bu Kurul bütün yetkilere sahip) 
onun teminatı altında bir genel seçim yapılacak; 
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fakat siz çıkacaksınız, «Sıkıyönetimin baskısı al
tında seçim yapılmak isteniyor.» diyeceksiniz. Bu
nun siyasî esprisi şu: 14 Ekimde kaybedeceğiniz 
seçimler için şimdiden bahane hazırlıyorsunuz. 

HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — Asla! 
SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Devlet Gü

venlik Mahkemesine de temas etti Sayın Cumhu
riyet Halk P'jı'tisi sözcüsü. İsterdim Sayın Bir
ler iburada olsunlar, isterdim Sayın Zihni Betil 
;burada olsunlar; belki buradadırlar... 

BAŞKAN — 'Sayın Betil 'buradalar efendim. 
SEYFt ÖZTÜRK (Devamla) — Devlet Gü

venlik Mahkemesinin lüzumu üzerinde Cumhuri
yet Halk Partisi, fikiı olarak kapalı odada «Evet» 
dedi. Kapalı odada «Evet» dedi. Günlük 'bildiri
lerle kamuoyuna bunları ilân ettik. Ama bir hâ
kimlerin tâyini noktasındaki itirazınızı büyüte 
büyüte, şimdi meydanlarda, kendinizi Devlet Gü
venlik Mahkemesine karşıymışmız gibi gösterip, 
ezile büzüle gerçekleri inkâr edip TİP'in müşte
rilerini toplamak istiyorsunuz. Bu oyunu çabuk 
bozarız. Bu gerçekleri millete anlatacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcüsü Devlet •güvenliğini teminde resmî gö
rev yapan kamu hizmetlilerine de sataştı. Bunu 
da yadırgamak mümkün değil. Tıpkı 12 Mart 
öncesi Devletin polisini, Devletin jandarmasını gö
rev yapamaz hale getirmek için nasıl sataşmalar 
yapılmışsa, nasıl Devletin polisi Adalet Partisi
nin polisi gibi gösterilmek istenmiş, ta'hribedil-
nıe'k istenmiş ve birtakım isnatlar yapılmış ise, 
bugün resmî g»örev yapan Devlet memurları aynı 
üslûp içinde yıpratılmak istenmekte ve çürütül
meye kalkışılmaktadır. 

Muhterem arkadaşla rım, gayet iyi hatırlarsı
nız 12 Mart öncesi işgalci genç, devrimciydi. Ey
lemin adı da devrimci hareketti. Bu kanun ve ni
zam çiğneyen rejim düşmanı hareketin karşısına 
çıkan kanun bekçisi polis ise saldırgandı. İşgalci 
öğrenci devrimci, onun karşısına çıkan Devletin 
polisi saldırgan... 

1 Temmuz 1970 tarihli Ulus gazetesini Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlar, basın mensup
ları, ilgililer alsınlar okusunlar. Manşet gayet 
açık: «Devrimcilere karşı eyleme igrişen polisi 
devrimciler püskürttü.» Hâdiseler olmuş Devle
tin polisi kanunları, nizamları beklemek için ora
ya gitmiş görev yapacak, devrimciler bu polisle
ri püskürtmüş. Saldırganları püskürtmüş. Eh 

muhterem arkadaşlarım, bu muhasebeyi kahve 
kahve, meydan meydan, ev ev yapacağız. Devle
rin radyolarında yapacağız. Nereye koyacaksınız 
şimdi bu gazeteleri? Arşivden toplayamazsınız, 
miletin hafızasında. 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsü 
bütün bu gerçekleri bir tarafa bırakıp, Hükümet 
meselesi üzerinde durdu ve bu arada Adalet Par
tisi neden temsil ettiği oylara 'göre kendisi Hükü
met olmadı şeklinde bir fikri ortaya attı. Bu nok
tada Demokratik Parti ile aralarında bir fikrî 
paralellik de var. Daha evvel diğer grubun söz
cüsü de aynı şeyi söyledi. 

Değerli arkadaşlarım, herkes kendi işine bak
sın. Her partinin bir yönetici kadrosu vardır, 
programı vardır, yetkili organları vardır. Başka
larının işlerini görmeye meraklı bir siyasî rönt
genciliğe lüzum yoktur. Bırakın kendi işinizi 
kendiniz görün. Biz de kendi işimizi kendimiz 
görürüz. Ne zaman ne şekilde iktidar olacağımı
za millet karar verir. Milletin kararına göre de 
gelir iktidar oluruz. Bu merakınızı üç ay sakla
yın. Üç ay sonra buradaki Heyeti Vekileyi gör
düğünüz zamars inşallah bu sözlerinizi geri 'almak 
lüzumunu hissedersiniz... 

HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) —Yetki 
veriliyor, olmuyorsunuz, iktidar olmuyorsunuz. 
Olsanız... 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Adalet Par
tisi yöneticileri siyasî iftiraları böyle bir dönem
de o hale getirmişler ki, iftiranın kol gezdiği bir 
ortam yaratılmış memlekette. Bunu da iddia et
ti sayın sözcü. 

Siyasî 'tarihimizde hakikaten bir iftira devri 
var. Bu iftira devri 1960 ihtilâlinden sonra 800 
bin adet ihbar dilekçesi ile - O zamanki resmî ma
kamlara yapılan müracaat - 5 bin küsur Devletin 
yüksek görevli memuru şu veya bu şekilde ihbar 
edilmiştir, mahkemelere sevk edilmiştir. Cumhu
riyet Halk Partisi yöneticileri karar almışlardır 
ve demişler ki: «Bu ihbarların sonucu olarak bir 
siyasî partiye mensup olanlar hakkında davalar 
açılmışsa, Cumhuriyet Halk Partili avukatlar bu 
dâvalara girmemelidir, bu dâvalara giremez.» Ba
kınız, kamu görevi yapan meslek mensuplarını 
dahi, ihbarın arkasında bu hakkı müdafaa etme 
imkânından mahrum bırakacak tarzda bir ihbar 
teşvikçiliğini parti olarak yönetebiliyorsunuz, ce
saretinizi bunlara kadar götürüyorsunuz. 
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Bu devrin bütün dosyaları Devletin arşivin
dedir. 0 ihbarlardan ne sonuç çıkmıştır?. Müsa
ade ederseniz yalnız Yassıada tarafını anlatırsam 
'hepinizi mahcup olursunuz... 

SİNASİ ÖZDENOÖLU (Ankara Milletvekili) 
— Ayıp, ayıp. 

HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — 27 
Mayıs İhtilâlini eleştirmekten lütfen vazgeçin. 
Şimdi 12 Mart'ı eleştirin. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Üst arama 
varmış. Falanın evinde toplanma olurken taras
sut olmuş, muamele olmuş. Sonra ne olmuş?.. 

Değerli arkadaşlarım, temiz yürekli vatandaş 
kanundan, takipten korkmaz. Üzerinde silâh yok, 
üzerinde bir suç âleti yok, suç işleme fikri yok, 
temayülü yok. Neden çekinsin kanundan, Devle
tin kolluk hizmetini gören görevlilerinden neden 
korksun?. Mutlaka altında bir şey vardır. Ben 
üzerine gitmiyorum, çünkü Türkiye'de birçok şey
lerin üzerine gidildiği zaman biliyorsunuz 'altın
dan haşka şeyler çıkıyor. Bunu yine sizlerin bil
diğinize kaniim. O toplantıyı iyi tetkik edin; kim
ler vardı, içeride kimler mevcuttu, ne konuşuldu 
ve eski Genel Sekreteriniz daha evvel hangi 
teşebbüslerin içinde bulundu? Bunları biz 
bilmeyiz, bunu siz bilirsiniz. Ben bu kadar 
anahtar veiTvorum, üzerine gidersiniz, o anahtar
la tılsımı çözersiniz. 

«Güçlü Hükümet» meselesi... 
Değerli, arkadaşlarım, hükümetlerin gücü ney

le, ölçülür?.. Tabiî huhuk Devletinde hükümetle
rin gücü meşruiyetle ölçülür. Evvelâ meşru ola
rak, hür ve serbest iradeyle tecelli etmiş Meclise 
dayalı olarak bir Hükümet teşkil edilecek. Bunun 
gücü hukuktan gelir. Anayasanın 4 ncü maddesi 
hükümetlere pazu kuvveti vermemiştir. Hükümet
lere muayyen görevler vermiştir. Hattâ, yetki ba
kımından deriye diyeceğimiz şekilde fevkalâde sı
nırlı tutmuştur. Anayasada; bunun bütün tafsi-
lâtiyle yeri yazılıdır, 'gerekçesinde beyan edilmiş
tir. Hükümetin yüklendiği sorunıluluklar vardır, 
namütenahidir. Buna karşı yetkileri yoktur, hu-

* kuk bakımından yoktur. Hukuk bakımından mev-
cudolmayan yetkiyi Hükümet kullanamadığı için 
ne zayıf olur, ne güçsüz olur. Meşru olur, bizim 
gibi meşruiyete sadık kalır. Bütün zorlamalara 
rağmen Anayasa, çizgisinin dışına çıkmaz ve mil
letin huzuruna apaçık alınla çıkar. 

Güçlü Hükümet... 19<6ö seçimlerinde beş par
tiye rağmen iktidara gelen Adalet Partisi Hükü
meti kurmuş, 3 969'a kadar memleketi dört sene, 
1901 Anayasasının değişmeyen hükümleriyle,- son 
defa 100'e yakın çıkardığınız kanunları bir ta
rafa bırakın, onların mevcudolmaması şartları 
içinde muhalefetin bütün sorumsuzluğuna rağ
men dört sene iktidar içinde memleketi 
idare etmişti". Ekonomi bakımından, sosyal 
bakımdan, sıkıyönetimsiz memleketi idare et
miştir, Türkiye'ye bir Türkiye katmıştır, 
(memlekette bir huzur ve refah devri aç
mıştır. (C. II. P. sıralarından «Maşallah, maşal
lah!» sesleri.) 12 Mart'tan sonra ne olmuştur?.. 
Birisi kâğıt ürerinde yazılıp, bozulan Hükümet 
hariç ki, onu dahil edersek beşinci Hükümet gö
rev yapmaktadır. Demek ki, güç meselesi, inandı
rıcı olma meselesi; bunlar muayyen kişilerin ta
rifiyle olmuyor. Mahiyette olacak, muhtevada 
olacak. Mahiyette, muhtevada olmadı mı, zorla 
izafe edeceğiniz sıfatlar hükümetleri güçlü yap
maz. Hükümetlerin gücü, Anayasanın çizdiği sı
nırlar içerisinde vardır. Onun dışında başka yer
de güç aramayınız. »Şeyhin kerameti kendinden 
menkul olur. O devirler geçti. Kâzib şöhretler 
devri geçti, birtakım sıfatlarla büyük hükümet
ler, büyük idareler şekli geçti. Şimdi hukukun 
içinde, meşruiyetin içinde, Anayasanın içinde 
Hükümet mevcutsa, o Hükümet güçlüdür. Bunu 
kavram, karışıklığına sebep olacak tarzda tahfif 
etmeye, tezyif etmeye yer ve mesağ yoktur. 

«Anarşistler, anarşik eylemler güçsüz iktidar
ların elinde meydana gelir.» dedi. Kendileri ik
tidara gelmedikçe güç meselesini halletmemiz 
mümkün değil. Kendi güçleri de iktidara gelmeye 
müsait değil. O (bakımdan bu güç tartışması da
ha hir süre devam edecek. 

Anarşistler, anarşik eylemler nasıl meydana 
geldi?. Bunu açsak saatlerce üzerinde konuşma 
yapabiliriz. Cehimde aradığım şey gayet küçük 
bir vesika. Cumhuriyet Halk Padtili arkadaşları
mıza ithaf etmek üzere, hu vesikada kendilerinin 
de pek iyi bildiği gibi Türkiye'de gençliği (böle
rek anarşiye itmek isteyen bir taktik vardı. İşçi
yi bölerek eyleme itmek isteyen, hâlâ bunu devam 
ettirmek isteyen bir taktik vardı. Bu taktikleri 
uygulayanlar vesikalarla milletin önündedir. Bu 
vesikalardan bir tanesi Sosyal Demokrasi Dernek
leri tarafından açıkça ortaya konmuş olan vesi-
kadii\ 
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HÜDAİ ORAL (DenizliMilletvekili)—Anar- | 
şistlerin babaları var içinizde. İdamları talebedi-
lenlerin babaları partinizde milletvekili. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi, 24 . 
3 . 1970 tarihli Ulus Gazetesi. «Şahadeti makbul» 
diye başka gazete göstermiyorum. Ulus Gazetesi 
kendileri için itibar edecekleri şahittir. Ne diyor 
'Sayın Genel Başkanlarının koltuğunda yetiştir
diği, eğittiği, belki aday listesinde mebus olarak 
burada bunların 'bir kısmını göreceğiz. Şiar Yal-
çm'ı «göreceğiz, Mehmet Feyyat'ı göreceğiz, daha 
başkalarını da göreceğiz. Bunları da göreceğiz on
ların arasında, öyle görünüyor. Çünkü o kayma
larınız, sizin sosyalistleri toplama gayretleriniz; 
gelirse 5 - 1 0 kişi, 3 - 5'i de 'bunlar olacak. Öyle 
anlaşılıyor. Tahminimizde inşallah yanılmayız.. 

Şimdi, diyor ki: «Mustafa Kemal'in .bize ema
net ettiği Türkivc'mn» - Mustafa Kemal'in ken- l 
dilerine emanet ettiği Türkiye'nin - «Tam bağım
sızlığı için içtenlikle ve yurtseverlikle hareket ede
rek bizim kolumuzdaki Marksist, Leninist örgüt
lerle işbirliği yaptık. 6 ncı Filonun gelişini pro
testo bunun tipik örneğidir.» 

Şimdi, anarşi nasıl çıktı? Milletlerarası hukuka 
göre 'bir anlaşma var. Bu anlaşma gereğince 
Cumhuriyetin kurulduğu günden beri, hattâ. 
Cumhuriyetten evvel dost ülkelerin gemileri gelir. 
Gelmiş, ama bu o değil. Amerikan düşmanlığı, 
NATO düşmanlığı, bunun arkasında Sovyet hay
ranlığı. Bunla i' ikisi karı karşıya. NATO ya ha
yır. Varşova Paktına elvet mi? Evvelâ 'onu söyle
yin. Bunlar söylenmedi. «NATO'ya hayır» kam
panyası açıldı. Aşırı solcular, komünistler, sos
yalistler birlik halinde oldular. Şimdi, Cumhu
riyet Halk Partisinin yan örgütü de hu resmî be
yanla, partiyi bağlayan beyanla, çünkü tekzip 
edilmemiş, «6 ncı Filo 'hareketinde Marksistlerle 
beraber olduk > diyor. Bunlar ne yaptılar? Bun
lar dost, misafir donanmanın mensuplarını deni
ze attılar. Bunlar ne yaptılar? Polisi, o polisin 
başında 'bulunan komiseri yurda alıp dövdüler. 
Sonra 'bu arbedede ibirisi pencereden düştü; on
dan sonra ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkanı buraya geldi. «Vedat'ım, Vedat'ım, 
Vedat'ım» diy° romantik bir üslûp ile ağıtlar 
söyledi ve polise karşı gelen anarşistlerin, saldır- I 
ganların, mütecavizlerin, Devlet ve rejim düşman- I 
larınm müdafaasını bu kürsüde yaptı. Bunlar 
da zabtılarda mevcut. Sonra döneceğiz, geleceğiz; 
«Anarşi memlekete nasıl geldi?» diyeceğiz, | 

Anarşi nasıl geldi? Genel Başkanınız Alman
ya'ya gitti. Ben Çalışma Bakanıydım, ziyaretime 
geldi, «Sayın Bakan, Almanya'ya gideceğim si
zinle 'bir görüşeyim» dedi. Görüştük, hayırlı yol
culuklar diledim. Bilahara ben de Almanya'ya 
gittim. Berlin'e gittiğim zaman gördüm ki, bili
yorsunuz Berlin ikiye bölünmüştür, ziya re iler 
yapılmış. Devletin arşivindedir, isterseniz, imkân 
müsaitse neler olduğunu gider görürsünüz. Do
ğu Berlin'de bilhassa Zeki Baştımar'ın başında 
'bulunduğu Türkiye Komünist Partisi var. Onun 
da bir gazetesi var, ismi «Kurtuluş Gazetesi». 
O gazetenin Yazı İşleri Müdürü ile Sayın Genel 
Başkan oturmuş' işçi meselelerini görüşmüş. Tür
kiye'nin yurt dışında başka temsilcisi yok, Doğu 
Berlin'de Komünist Partisinin yayın organı Kur
tuluş Gazetesinin Yazı İşleri Müdürünü bulmuş. 
Sonra (başka ziyaretler yapmış. Döndü bana gel
di. Kendi deyimleriyle, öneride bulundular, de
diler ki: «Efe/idim, orada Türk - Danış var. Çok 
güzel bir kuruluştur, başında iyi insanlar var, 
bu Türk - Damş'tan yararlanalım.» 

Benim de sumenimin altında notlar mevcut, 
Türk - Danışta Mesut Yıldırım var; aşırı mili
tan, solcu. Hakkı Keskin var; vatandaşlıktan ıs
kat etmişiz. S -iyin Genel Başkanları bana tavsi
yede bulunuyor: «Bunlar var, bunlar vasıtasıyle 
işçilerimizin meselelerini halledelim.» diyor. 'Şuu
ra, ne oldu? Hakkı Keskin'in vatandaşlık hakkın
dan Iskatına Sayın Demirci Hükümeti karar ver
di.' Profesör Turan Güneş avukatı olarak Danış-
taya gitti. Hakkı Keskin'in (buralarda müdafaa
sını, (meydanlarda müdafaasını Genel Başkanınız 
yüz defa yaptı. Vedat Demircioğlu'mı müdafaa 
edeceksin, Mesut Yıldırım'ı müdafaa edeceksin, 
vatandaşlıktan iskat edilmiş, Rusya'da yedi sene 
şartlandırılmış Hakkı Keskin'i müdafaa edecek
sin, sonra geleceksin burada bana «Efendim, anar
şinin doğum sebebi sizsiniz» diyeceksin. Buna her
kes güler arkadaşlar. Şimdi, buraya aklığım 
ufak tefek mostralık örneklerdir. Açarsak amba
rın içerisinde daha bunun yüzlercesi var. (C. H. 
P. sıralarından «Aç!» sesleri.) Açalım müsaade 
ederseniz. 

Öğretmen kıyımına gelelim. Hele su öğretmen 
kıyımı üzerinde yaptıklarınızı bip ortaya koya-. 
yım. 

Öğretmen boykotu için söylediklerinizi, Orta
doğu'ya girildiği zaman polise karşı girişilen ha-
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roketleri, onun dışında Siyasal Bilgilerde yapılan 
operasyondan sonra bu kürsülerde grup adına ya
pılan konuşmaları hatırlayınız. Polisi nasıl itham 
etmiştiniz. Devleti korumak isteyen her icra te
şebbüsünün karşısına çıktınız, kanun boşluklarını 
doldurmak isteyen her icranın tasarı ve teklifinin 
karşısına çıktınız ve memlekette bir hukuk anar
şisinin, bir Anayasa buhranının doğmasına sebep 
oldunuz. 

Değerli arkadaşlarım, 16 Haziran hâdiseleri 
cereyan ettiği zaman Çalışma Bakanı idim. Lâs
tik - İş Sendikasının mensubu olan bir insan bu 
kürsüye çıktı; «Bu tasarı çıkarsa kan akar» dedi. 
Bir de baktık; Cumhuriyet Halk Partisinin 
«Evet» dediği tasarıya 24 saat sonra Çalışma Mec
lisinden yeni bir raporla Senatoda başka şekilde 
karşı çıkılıp cPrenişe geçildiği, mücadelesi yapıl
maya başlandı ve 16 Haziran hâdiseleri oldu. 16 
Haz'ran hadiseleri olduktan sonra DlSK'le bir 
yakınlaşma başladı. Daha devam edeceğiz. «Aç» 
dediniz açarız sabrınız varsa sabaha kadar ko
nuşuruz. (C. H. P. sıralarından «Aç, daha aç» 
sesleri.) 

DlSK'le temasa başlandı. Arkasından 16 Ha
zirandan sonra sıkıyönetim mevzuunda, burada 
yapılan konuşmalar vardır, o hâdiselerle ilgili ola
rak DİSK'in hareketini müdafaa etme vardır, ay
rıca, «Ben işçi olsam <bu kanuna karşı isyan eder
dim.» diye 'bir Genel Başkanınız vardır. Bunları 
da, bilelim. Ondan sonra ne oldu? Milliyetçi va
tanperver kuraluşumuz olan Türk - İş'e el uzat
mak istediniz. Sosyal .demokrasi dernekleri genç
ler için bölücü teşebbüs, sosyal sendikalar işçi 
için bölücü teşebbüs. El atmak istediniz. Milliyet
çi işçi bunu elinin tersi ile itti; fakat mesele ora
da bitmedi. Bu sefer DlSK'le beraber milliyetçi 
kuruluşun partilerüstü politikasına hücuma de
vam ediyorsunuz. Bugün milliyetçi Türk işçisinin 
karşısında vaziyet aldınız. Gayet aşikâr. Yanınız
da DİSK vardır, sosyalist sendika dediğiniz ko
münist eylemlerden hakkında takibat yapılan ki
şilerin idare ettiği bir kısım sendikalarla beraber 
memleketin yarınki huzursuzluklarını plânlama 
tasavvurlarını^; vardır. Bunları da gayet açık 
olarak tespit etmiş durumdayız. 

En yakın güne gelelim. 12 Marttan bahsedi
yorsunuz. Ben size 11 Marttan (bahsedeceğim; 
11 Mart 1971. Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Sayın Ecevit «Topraksızlar kongresi» di

ye, «Topraksızlar bayramı» diye Adana'da festi
val yapıyorlar ve oradaki topraksız vatandaşları 
toprak sahiplerine karşı kışkırtmak istiyorlar. İş
gal devrimci pylenı ya, doğa kanun da var, mem
leketin jandarması, polisi de olsa önemli değil. 
Çünkü bir kerA ellerine «Topraksız köylü olmaz.» 
diye levha yazıp da vatandaş tarlanın içine girdi 
mi 'bunu artık Devletin jandarması, polisi durdu
ramaz, Çünkü Sayın Genel Başkanlarına göre 'do
ğa kanun mevcut. Bu hesaplar içerisinde Adana' 
ya gitmek istemişlerdir, hazırlıkları yapmışlardır; 
fakat 12 Mart olayı olunca da derhal teşebbüsten 
vazgeçmişlerdir. Toprak işgalleri kışkırtılmıştır. 
Güllüce hâdiseleri, Elmalı hâdiseleri, Emirdağlı 
Bayram hikâyesi... Zabıtlar bunlarla dolu. Nere
de bir işgal var, nerede bir tahrip var Kavcl, Sin-
ger fabrikalarının tahribi; bunların müdafaaları
nı burada Cumhuriyet Halk Partililer yapmışlar
dır. Dalma görmüşüzdür. Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüleri kürsüden iner, aynı paraleldeki 
TİP Genel Başkanı Behiee Boran çıkar. Bunlar 
aşikâr, Neye bunları saklıyorsunuz? Mertçe konu
şalım. 

Anayasanın 53 maddesine burada hep bera
ber «Evet» dediniz. Ondan sonra döndünüz, ezi
le hüzüle milletin huzurunda Anayasa hürriyetle
ri kısıtlandı diye şirin görünmek istendi. Hangi 
tarafa şirin görünmek isteniyor? Kanun dışı ha
reket içinde bulunanlara, komünistlere, anarşist
lere, Marksistlere ve 'demokrasi düşmanı olan çev
relere şirin görünmek isteniyor. Şikâyet nedir? 
«Özgürlükler kısıtlanıyor.» 

Şimdi, burada değerli arkadaşlarımız var. 
Özgürlükler şu Anayasanın neresi ile kısıtlan
mış ? Anayasanın 11 nci maddesini değerli ar
kadaşlarım, hep beraber oylayrp çıkarmadık 
mıı? 'Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum; 
11 nci maddeye, rey vermediniz .mi? 11 nci (mad
dede ne yazar? 

'«Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetler
den hiçbirisi Devletin ülke ve millet bütünlüğü
nü bölmek, ırk, dil, din, mezhep ayırımı yapa
rak nitelikleri Anayasada yazılı Cumhuriyeti 
ortadan kaldırmak mıaksadiyle kullanılamaz.» 

İşte fikir suçu. 'Sayın Oral çıkıyor; «fikir 
suçu olmaz» diyor. Anayasanın 11 nci maddesi 
fikir suçunun ta kendisi ve onun yanında 141, 
142 Aanyasa Mahkemesi kararı ile, Anayasaya 
aykırı değildir diye yüce mahkeme kararıyle 
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kabul edilmiş. 141, 142'deki suçlara da bakınız. 
Telkin v epropâgaiîdâ suçunu saymıştır. Telkin 
ce propaganda fikir suçu değil mi? Eylem su
çu mu! Fikir suçu. Bunu nasıl burada başka 
türlü izah ederiz? Nasıl başka türlü izah eder
siniz ? 

Muhterem arkadaşlarım, 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop Milletve

kili) — Aç, daha aç, devam et. 
İSEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi, or

talığı başka bir havaya büründürmek için «si
yasî suç,» «fikir suçu»' diye işi savsatmak, ka
muoyunda tereddütler yaratmak, görev yapan 
mahkemeler üzerinde bâzı şüpheler doğurabil
mek maksadı bu iddianın altında aşikâr görü
nüyor. 

Muhteremi arkadaşlarum, eyleme girmiş, ya
ni Kültür ISarayını yakmış, Marmara Gemisini 
batırmış, Eminönü'nü batırmış, suikastlar yap
mış, Jandarma- Genel Komutanına suikast yap
mış, suç işlemiş, -en son işlenen suçu biliyorsu
nuz, o suçu işleyen kişinin evinde iki şey bulu
nuyor, üç şey değil, iki şey : Bir tarafında bom
ba tüfek; öbür tarafında sol yayın. 

ıSEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Görüyorsu
nuz ki bu suç, öbür suçun anası. 

' HÜDAÎ ORAL (Denizli Milletvekili) — Ba
bası da sizde... 

ISEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Doğuş sebe
bi bu. Bir tarafta şehir gerillâcılığını öveceksin. 
nasıl yapıilır şe'hir gerillâcılığı, Lenin ihtilâli 
nasıl olmuş, Kızıl Çin ve Mao, Kastro, bunlar'' 
yazacaksın, bunları dağıtacak, propagandasını 
yapacaksın, sonra bir taraftan da yıkadığın be
yinlerin idaresi altına silâhları el altından vere
ceksin, ondan sonra da efendim, silâh kısmı suç 
ta, fakat kendisini o silâha sevk eden,. o suça 
tahrik ve teşvik eden propaganda ve telkin suc 
değil. Propaganda ve telkini suç olanaktan çı
kardınız mı, Türk hukukunu yıkarsınız. ıSuça 
azmettirme diye 'bir müessese var; telkin, suç 
işlemede, suça azmettirmede en kuvvetli vasıta
dır. Hattâ kanunları muz, ebeveyninin telkinini. 
vasinin telkinini suç işlemede esbabı müşeddede 
olarak kabul etmiştir, çünkü telkinine hürmet, 
telkinin gücü bakımından onun özel mevkii var
dır. 

Bu itibarla, fikir suçu diye işi savsaklama
ya imkân yoktur. Sayın Genel Başkanımızın or
taya koyduğu teşhis, İnsan Hakları Beyanna

mesinde yer alan hükümlere de, Anayasa hü
kümlerine de tamamiyle uygun olarak, hukuka 
da uygun olarak ifade edilmiştir. 

Suçsuz kimsenin suçlu addedilmesine imkân 
yoktur. Bir defa suçu kanunlar tespit ediyor. 
Ceza Kanununda suç varsa, bir fiil tarif edil
mişse, o fiile bir ceza tayin edilmişse, o suç var
dır. Siz o suçu namevcut saymak istiyorsanız, 
gideceğiniz yer millettir, dersiniz ki; «Biz ko
münizmi yayma hürriyeti istiyoruz ey ımillet.» 
Bunu apaçık söylersiniz. Millet... (C. H. P. sıra
larından gürültüler...) 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Yozgat Milletve
kili) — Petrolleri satarsınız, madenleri satarsı
nız bir de söylediğiniz lâfa bak, sahtekâr he
rifler... 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop Milletveki
li) •— Ayıptır ayıp, yazıklar olsun, sahtekârlar. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamda) — 141 nci 
madde bulundukça, 142 nci madde bulundukça 
bunu değiştirmenize imkân yoktur. (O. H. P. 
sıralarından gürültüler...) 

Cumlhuriyet Halk Partisi ö-enel Başkanıyle 
bunu burada tartıştık, Anayasanın 141 ve 142 
nci maddesinin müdafaasını burada onlar yap
mışlardır. 

HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — 141 
ve 142 nci maddeleri sen Abdurrahman Şeref 
Lâç'a sor, sen onu Abdurrahman Şeref Lâç'tan 
sor... 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Bülent Ece-
vit'in... 

BAŞKAN — Efendim, susun ki hatibi duy
ma imkânımız oOsun, o kadar bağırıyorsunuz ki 
konuşulanları duyamıyoruz. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Ben Devlet 
Bakanı olarak bu kürsüden konuşurken 141 ve 
142'den bahsettim, biraz öğrenin bunları, Genel 
Başkanınızın kitabından haberiniz yok. (C.iH.P. 
sıralarından gürültüler) 141 ve 142... 

BAŞKAN — Sükuneti rica edeceğim, efen
dim, Sayın hatip sizden de rica ediyorum Sayın 
Oral, böyle gürültü ile ne oluyor, ne hatibi du
yabiliyoruz, ne sizin müdahalelerinizi anlaya
biliyoruz. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — 141 ve 142 
nci maddelerde propaganda ve telkin suç sa-
vılmıştır. Anayasa Mahkemesi de bunu suç say
dı. Biz burada bunu müdafaasını bugün yapmı-
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yoruz; altı sene süren iktidarımız zamanında 
yaptık. Ben Devlet Bakanı olarak bu kürsüde 
konuşurken şunu söyledim. : «Devletin sosyal 
iktisadî ve hukukî teıme! nizamlarını bozmak 
miaksadıyle sınıf tahrikçiliği suçtur.» Genel 
Başkanınız çıktı; «Hayır suç değklir, o kanun
la ı* eskidir, Anayasanın istediği düzen kurul-
nıamuştır» diye 1.4.1 ve 142'yi çürütmeye kalk
tı. 

Bunu da kitabına almış, «ıDüzen Değişmeli-, 
dir» adlı kitabının 4 ncü sayfasında benim söz
lerim. ve Eeevit'in kendi cevabı mevcuttur, onu 
burada dile getiriyorum, alınmayın, gerçeği 
•söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bir Ted
birler Kanunu çıktı, 38 sayılı. Neyi yasakladı 
bu Kanun? Fikir suçunu yasaklamadı mı? Yani 
fikir suçu saymadı mı, o suça ceza vermifedi mi, 
suçu kendisi tarif etmedi mi? Bir siyasî partiyi 
övmeyi suç sayan, 27 Mayıs ihtilâlini yermeyi 
snç sayan 'maddeleri kendi imzanızla kanunlaş-
tırıp tatbikata intikal ettirmediniz mi? 38 sayılı 
Tedbirler Kanunu, fikir suçlarını tarif etmez 
de neyi tarif eder? 

Atatürk Kanunundan bahsedeceğim; hepi
mizin .millî mevzuu; Atatürk'ün hâtırasına hür
metsizlik suçtur .arkadaşlar. Atatürk'e yergi, 
hâtırasını şu veya bu şekilde tezyif suçtur. Bu 
da fikir suçudur. 

Memlekette hilâfeti övmiek suçtur. Anayasa
nın son sayfasını açın, devrim kanunları diye 
sıralamıştır. Onları yeremezsiniz; suçlarını da 
kanun tayin etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, düşünce kafanızın 
içinde kaldığı müddetçe suç olmaz; içindedir 
inin. Ama düşüncenin izharı, fikrin ifadesi eğer 
kanunların yasakladığı sahaya giriyorsa elbet
te suçtur. Bunun başka türlü izahı mümkün de
ğil. 

Kan. dâvasını alınız; «şunu öldürün» diye 
telkin ediyor 15 yaşındaki çocuğa, bahası, da
yısı veya amfcası; çocuk ta gidiyor, öldürüyor. 
Burada baabsına, dayısına, suçu telkin edene, 
suça azıın.-ett'irene hiçbir ceza vermeyecek misi
niz? Ne yapalım, tetiği çeken 'bu, bırakalım ora
da... 

Değerli arkadaşlarımı, suçu hazırlayan, su
çun icrasını kolaylaştıran, azmettiren, onu tah
rik. ve teşvik edenler, ister suçu kalemle, ister 

sözle işlesin, bunların, hiçbir şekilde tefriki ol
maz. Suç, tarif edildiyse, suçtur. 

Kanunlar ,suçlarm işleniş şekillerine göre 
cezalarını ayırmıştır. Ama şu suç gazete yoluy
la işlenirse suç olmaz, meydanda söylenirse suç 
olur; böyle bir ayrım yok. Mühim olan kanun
ların yasak ettiği ibir fikrin izharıdır. Bu izhar
da vasıtalar değişik olabilir. Ama kanun onun 
iziharmı suç saymışsa, vasıta ne olursa olsun, 
onu suç addetmemek mıümkün değildir. 

Bu hukukî tartışmayı burada kapadıktan 
sonra geliyorum düşünce hürriyetine. Düşünce 
hürriyeti ile ilgili Anayasanın 22 nci maddesi 
gayet açık; «Herkes düşünce ve kanaatlerini 
izharda serbesttir.;» 

21 nci madde; «Herkes bilim ve sanatı öğ
renme, öğretme ve yaymada serbesttir.»1 

Ama ne kadar serbest? Öğretim hürriyeti, 
öğretim hürriyeti1 serbest ama ne kadar ser
best? 11 nci maddede yazılı çerçeve içinde ser
bestsiniz. Aksi halde Anayasa ile kurduğunuz 
rejimi tahrip için her fikre yer verirseniz, o fi
kirler oluşur, bir gün eyleme dönüşür, eylemi 
rejimi yıkar, siz korumaya vakit bulamazsınız. 

Onun için bu m/emflekette kanunların tayin 
ve tespit ettiği ve belli tariflere koyduğu suçları 
şu veya bu maksatla suç addettirmemek gibi 
yollara gitmeyi doğru bulmam. 

'«Anayasa kusurlu değil»... 
Değerli arkadaşlarım Anayasa kusurlu veya 

kusursuz münakaşalarına yer yok. Anayasanın 
memleketin ihtiyaçlarına cevap venmıediği, 12 
Marta gelişte Anayasadaki hukukî birtakım 
düzensizliklerin, kavram karışıklığının, yanlış 
tedbirlerin, boşlukların, yetki tedahüllerinin 
dakikaten nnemlekette icrayı tesirsiz güçsüz bı
raktığı, devleti korumıak'ta icranın güçsüz hale 
geldiği, sizin tarafınızdan da kabul edildi ki, 
Anayasanın 53 maddesini değiştirdik. 

Adalet Partisinin adeddi Anayasayı değiştir
meye müsait mi sizin reyiniz olmadan? O halde 
reyinizle beraber kabul ettiğiniz hususları ret 
ve inkâra lüzum yok. 

Yangı kısmını değiştirdik, hiç üzülmeye lü
zum] yok; yargı itham ediliyor, edilmiyor, mü
esseselerin müdafaasını yapmaya lüzum. yok. 
Müesseseler Anayasada zaten kanunlarla mü
dafaa edilmekte. 'Sizin müdafaasını yapmanıza 
hiç gerek yok. Yargı bölümünü değiştirdik, 114 
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neti maddeyi niye değiştirdik? Müzakerelerde I 
görüştük, kimseyi incitmek için söylemiyorum. 
Sınıf geçirme kararı çıkmış, terfi ettirip paşa I 
yapma kararı çıkmış. Anarşist Deniz Gezmiş'i I 
atmışlar, mağdur talep etmiş, iptal kararı çık- I 
mış. Ankara Emniyet Müdürünü değiştirmişiz, I 
Danıştaym emniyet müdürü bu masaya otur- I 
muş, Hükümetin emniyet müdürü 'buraya otur- I 
muş, iki emniyet müdürü... Emniyette anarşi. I 

Ondan sonra oturduk, Sayın Birler gerekçe 
yazdı Sayın Paksüt ile beraber, hep beraber I 
oturduk 'bunların karşısında «idarî işlem ve ey- I 
il em niteliğinde Danıştay kararı olamaz, yargı I 
kararı olamaz» diye 114 ncü maddeyi değiştir- I 
dik. Niçin? Yargının o 'bölümlünü daha sıhhatli I 
ve kuvvetli hale getirmek için. I 

Askerî yargı bölümünü değiştirdik, 'bitmedi. I 
Devlet Güvenlik Mahkemesi konusunu koyduk; I 
devlet güvenliği ile ilgili, devlete müteveccih I 
suçlarda kanunların müeyyidesi sıhhatli işlesin, I 
müessir şekilde işlesin, devleti koruma imkân- I 
lan mahfuz tutulsun diye onu da yaptık. I 

Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra dö- I 
nüp, Sayın O. H. P. sözcüsünün; «Efendim, I 
Adalet Partisi Genel Başkanı mahkemeyi itham I 
etti.» demesi doğru değildir. «Suçluları yakala- I 
dik, mahkemeye teslim ettik,»1 diyor. I 

(Soruyorum size, icranın ceza verme hakkı I 
var mu? icranın yapacağı şey suçluyu yakalayıp I 
bağımsız mahkemeye teslim etmek. Mahkeme I 
serbest bırakılırsa bundan icra niye sorumlu I 
olsun? Marks'm Manifestosu'na 'beraat kararı I 
verilmişse, Sayın Demirel Hükümetini nasıl I 
suçlu yaparsınız? I 

HÜDAÎ ORAL (Denizli Milletvekili) — Ya 
siz mahkemeleri ve hâkimleri nasıl suçlu ya- I 
parsınız ? I 

İSEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Diyarba
kır'da makineli tüfekle, bomibayla, tabancalar- I 
la yakalanmış şahıslar, içlerinde Hüseyin İnan I 
da var; bunu mahkeme serbest bırakmış - Sa- I 
ym Genel Başkanınız her yerde söylemeye ça- I 
lışıyor, ama o iş öyle değil - «Efendim, D'işişle- I 
rinden yazı gelmiş te, mahkeme bunu bırak- I 
mış.» I 

HÜDAÎ ORAL (Denizli Milletvekili) ~ Siz 
mahkemeleri ve hâkimleri rahat bırakın, I 

İSEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — E, soruyo
rum arkadaşlar, Türk Ceza Kanununda maki- ) 
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neli tüfekle, otomatik tabancayla, bamyalarla 
bir radar üssünü uçurmak için cürmü meşhut 
halinde yakalanan vatandaşa verilecek hiç ,mi 
ceza yoktur? 

HÜDAÎ ORAL (Denizli Milletvekili) — Siz
ler mahkemelere tecavüzden vaz geçin, rahat 
bırakın. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Yani Hari
ciyenin tezkeresiyle mahkemede suçluluktan 
kurtulmak mümkün mü? Bağımsız yargı tezke
reyle karar mı değiştirir, /bu ne biçim iş f 
(C. H. P. sıralarından gürültüler, «yalan» ses
leri) Nedir o tezkere onu da anlatayım, Genel 
Başkanınız tezkereyi size yanlış anlatıyor, 'ben 
esasını söyleyeyim. 

Diyarbakır Mahkemesi Dışişlerinden soru
yor, «Bunların, gerillâ eğitimi yaptığı El - Fe
tih nedir, kimdir» diyor. Cevap : «El - Fetih; 
işgal altında bulunan arap topraklarını kurtar
mak /maksadıyle teşkil edilmiş bir geril1]â örgü
tüdür.»' Bundan ibarettir. Bu, suçluyu nasıl 
tahliye eder? 

TEVFÎK FİKRET ÖVET (Sinop Milletve
kili) — Yalan, yalan söylüyorsun. (C. H. P. sı
ralarından «Yalan söylüyorsun» sesleri) 

İSEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Çık aksini 
oku. Devletin arşivlerine sizin bakanlarınız se
nelerce agâh oldu. 12 Mart sonrası biz şapka
mızı giydik çıktık, biz bir şey alıp götürmedik, 
duruyor hepsi orada. Gelin onun aksini okuyun. 
E, şimdi bu, bir adamı suçluluktan kurtarır mı? 
Kurtarmaz. Ama bir bahane bulmak lâzım Ada
let Partisini tahrik için... 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— Yargı organına dil uzatıyorsun, taarruz edi
yorsun, 'bu kürsüye yakışmaz, yalan söylüyor
sun. 

İSEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Hukukçu 
olan arkadaşlarım meseleyi daha açık şekilde 
zannederim takdir edeceklerdir. Ne mahkemele
re taarruz, ne yargı organlarına taarruz, böyle 
bîr niyet aklımızın kenarından geçmez. 

Bu müesseseleri rahat bırakın arkadaşlar, bu 
müesseseleri rahat bırakın, bu müesseseleri si
yasî tasalluttan uzak (hale getirin. (C. H. P. sı
ralarından gülüşmeler ve alkışlar) Anayasada
ki görevlerini yapsınlar yeter. Ama siz ilk gün
den itibaren Anayasa müesseselerini yanınıza 
alarak, onlara koruyucu melek gibi görünerek, 
- ki, 'bunların melıanetiyle 'bağdaşmaz bu - onla-
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rı himaye ediyor görünerek bâzı neticeler istih
sal etmek istediniz. Ama müesseseler muhte-
rmdir. içerisinde olan aksak, eksik işler vardır. 
Bir Şiar Yalçın geldi, listede aday yapar gelir
siniz, hesabını burada görürüz. Bir Mehmet Fey-
yat'mız var 7,5 seneye mahkûm. Eğer bunların 
şahsında Türk adliyesini siz aynı seviyede görü
yorsanız, Adalet Partisi olarak Şiar YaTçın'ın 
şahsında da, Mehmet Feyyad'm şahsında da ten
zih ediyorum, mmkadde's adaleti, tenzih ediyo
rum vatanperver hâkimi, tenzih ediyorum şe
refli yargı tevzi eden müesseseleri, değerli ar
kadaşlarım. (A. P: sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

ıSlIRRI AT ALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— işiniz, bu kürsüden hâkime dil uzatmak, şu
raya buraya sataşmak. Yalan söylüyorsunuz, 
yakışmıyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Ata-
lay. 

ISIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
—• Kürsüden yalan beyanda bulunuluyor. 

BAŞKAN — Çok uzaktasınız, müdahale et
meyin. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyo
rum. 

' ISIRRI ATALAY (C. -Senatosu Kars Üyesi) 
— Bu kürsüden yalan söylemek yakışmıyor. 

BAŞKAN — Konuşursunuz, gelir konuşur
sunuz. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletve
kili) — Bu kürsüden yalan söyleniyor. Hâkim 
ve savcılar hakkında burada.yalan söyleniyor. 

iSEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Üniversite
lerin susturulduğu bir kanun çıkmış. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletve
kili) — Yalan söylüyorsun, hep yalan söylü
yorsun... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade 
buyurun efendim. 

İSEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, doğru mu yalan mı söylüyorum, 
bunu millet takdir ediyor ve edecektir. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletve
kili) — Türk hâkimine ve savcısına iftira edili
yor, buna hakkı var .ma.? 
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TEVFÎK FİKRET ÖVET (iSinop Milletve
kili) — Yalansöyleniyor. Haysiyetsizce yalan 
söylüyorsunuz, olur mu böyle? 

BAŞKAN — Yerinizden hu kadar gürültü 
yapmayınız, gürültü yapmayın. 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— Yalan söylüyor bu kürsüden. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, müdahale etme
yin. Varımı böyle bir sistem? 

İSEYFl ÖZTÜRK (Devamla) — Üniversite. 
ISIRRI ATALAY (C. ıSenatosu Kars Üyesi) 

— Yalan söylüyor efendim. 
BAŞKAN — Çıkarsınız yalan söylediğini 

ispat edersiniz, yerinizden böyle kelâmda bulun-
mıak doğru değil. 

İSEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsüne göre, üniversiteler sustu
rulmuş. Biz hiç bir üniversiteyi susturmadık. 

ISAFFET URAL (O. Senatosu Bursa Üye
si) — Her .müesseseye hücum ediyorsunuz, yıkı
yorsunuz, iftira ederek yıkıyorsunuz. Yalan söy
lüyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ural, çok rica ederim, 
hudut içinde bırakalım işi. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Adresi yan
lış mektupları adresine havale ediyorum. Adresi 
ne kadar yanlış mektup varsa havale ediyorum; 
iadelidir, yerini bulur. 

TEVFÎK FÎKRET ÖVET (Sinop Milletve
killi) — Bu kürsüde iftiradan başka bir şey yap
mıyorsunuz. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli Milletvekili) — «Hâ
kimler suçlu, Adalet Partisinin suçu yok» mu 
diyorsunuz ? 

BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Oral, yani 
leonuşmak im'kânı yok mu? 

İSEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Üniversite
lerin susturulduğudan bahsediliyor. Üniversite
ler susturulmamıştır. Üniversiteler görev yap
maktadır. Eğer siz üniversitelerin susturulduğu
nu, şu manada ifade etmek istiyorsanız, yani 
bombalı, işıgalli, tahripçi hareketlerin bulunduğu 
gürültülü üniversiteler istiyorsanız, üniversite
lerimiz bir daha böyle gürültüleri bulamayacak
lardır. (G. H. P. sıralarından gürültüler) Ama 
fikir yayma hürriyetini, öğretim hürriyetini, va
tanperver şekilde Türk çocuklarını okutarak... 
(C. H. P. sıralarından gürültüler)., 
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HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — İş
lediğiniz bütün suçları müesseselere yıkın ba
kalım. 

MEHMET SEYDİBEYÖĞLU (Kastamonu 
Milletvekili) — Adalet cihazına dil uzattınız 
yetmedi, şimdi de üniversitelere başlamayın. 

BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Seydibeyoğ-
lu, lütfen müdahale etmeyiniz. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Millete hiz
met imkânlarını Türk üniversiteleri, msillî üni
versiteler daima bulmuştur ve bulacaktır. Siz, 
üniversiteleri bundan sonra maksadınıza alet 
edemeyeceksiniz. Bu da gayet aşikâr. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

Efendim dernekler meselesi. Niye yakmıyor
sunuz derneklerden? Derneklerden niye yakmı
yorsunuz siz? 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— Hepsini yıktınız, bir de müdafaa eder görün
meye çalışıyorsunuz. 

BAŞKAN — Saym Atalay, niye müdahale 
ediyorsunuz? Deminki arzunuzdu, «yanlış be
yan» dediniz, ama mütemadiyen devam ediyor. 
Yani bir tabiat haline gelmiş. 

Devam buyurun, Sayın Hatip. 
SEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — «Dernekler 

siyasetle uğraşmalı» diyorsunuz. Senelerce Dev
leti tahrip için neler yaptınız, müsaade edin de 
bizim sözümüzü tahrip etmeyin bari. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu Milletvekili) — 
Saym Başkan, müsaade eder misiniz bir hususu 
arz edeyim ? 

Şimdi burada Sıkıyönetimin uzatılması ko
nusu moı görüşülüyor, yoksa başka bir konu 
mu? Bu konuşma sıkıyönetimle ilgili değil. Lüt
fen konuya davet edin. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Oturunuz, oturunuz efendim; 
oturunuz. (Gürültüler) 

Çok gayretler var bugün. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, Sıkıyönetim Kanunu ve diğer ka
nunlar Devleti güçlendirmek için çıkmıştır. Ba
sın ve fikir özgürlüğü Türkiye'de vardır; basm 
ve fikir özgürlüğünü kısıtlayan hiçbir kanun 
çıkmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 
zamanlarından bu tarafa, hangi kanunlar mev
cutsa, bugün Türkiye'de ; işleyen kanunlar da 
onlardır. Biz, Basın Kanununun hangi maddesi

ni değiştirdik? Hangi maddesini değiştirerek 
fikir hürriyetini sınırladık? Bunları gelip bura
da açıkça söylemek lâzım. 

Değerli arkadaşlarımı, seçimlere gidiyoruz; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugün son top
lantısı. Ne biliyorsanız... (C. H. P, sıralarındna, 
«Millet Meclisi yarın toplanacak»1 sesleri)... 
Millet Meclisinin değil, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin son toplantısı. Seçimlere gidiyoruz; 
ne biliyorsanız seçimlerde söyleyeceksiniz, söy
leyiniz. Biz de her şeyi söyleyeceğiz. Türk Mil
letini aldatmak mümkün değil, Türk Milleti 
aldanmaz, eğer Türk Milletini aldatmak mümt-
kün olsaydı, Cumhuriyet Halk. Partisi, millete 
dayanarak, Allah için 24 saat iktidar olurdu. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletveki
li) — Sayın Başkan, izin verir misiniz bir hu
susu arz edeyim ? 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sıayın Ecevit. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletveki

li) — Saym Başkan, Saym Adalet Partisi söz
cüsü '"benim hakkımda, gerçeğe tamamiyle aykı
rı bâzı ifadelerde bulunmuştur. Hükümetin elin
de olması gereken bilgileri açıkça tahrif ederek, 
yalan söyleyerek iftirada bulunmuştur. (A. P. 
sıralarından «yalanı söylyen sensin, yalancı» 
sesleri ve gürültüler) Asıl yalanı sizler söylü
yorsunuz. «Yalan söylüyorsun» sözünüzü red
dederim; asıl yalancı ve iftiracı sizlersiniz. Var
sa cesaretiniz, konuşmama müsaade edin, ya
lanlarınızı ispatlıyayım. 

Saym Başkan, bu beyanlar karşısında İçtü
züğün 95 nci (maddesine göre veya sıramız varsa 
grup adına söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sırayı daha evvel arz 
etmiştim. Yalnız «Bâzı hususlarda»' deyimini 
kullandınız, bunu da açıklamanız gerekiyor. 

BÜLENT ECEVİT- (Zonguldak Milletveki
li) — Efendim, tümü. Yani Doğu Berlin'e yap
tığım ziyarette söylediklerimin hepsi, burada 
% 100 yalan olarak beyan edilmiştir. 

BAŞKAN — «Tümü, hepsi» diyorsunuz. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletveki* 

li) — Bunlar ve diğer ifadeler. 
95'e göre söz istiyorum; 
BAŞKAN — Müzakereyi ikmal edelim efen

dim. 

— 328 — 
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Sayın Fethi Tevetoğlu, Adalet Partisi Gru
bu adına, (C. H. P. sıralarından gürültüler, sı
ra kapaklarına vurmalar ve ayağa kalkmalar) 

Hanginizin ne söylediğini, özür dilerimi an
layamadım. (0. H. P. sıralarından gürültüler 
ve kürsüye doğru yürümeler) 

AHMET DURAKOĞLU ((Sivas Milletveki
li) — Tekrar Adalet Partisi Grulbuna nasıl söz 
veriyorsunuz? Anlamak mümkün değil. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop Milletve
kili) — Bu nasıl iş be?.. 

BAŞKAN Sayın Övet, Sayın Seydibeyoğ-
lu, yerinize oturunuz. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop Milletve
kili) — Niçin oturacakmışım? 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı Mil
letvekili) — Hani sen uygulayıcıydın, tüzük-
eüydün, ne oldu? Tekrar tekrar Adalet Parti
si Grubuna söz veriyorsun, sen hangi tüzükçü-
sün ? 

BAŞKAN — Efendimi, birleşim baslar baş
lamaz isabet oldu ki... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı Mil
letvekili) — Hangi tüzükçüsün? 

BAŞKAN — Bir dakika İSayın Yazi'Cioğlu. 
'İsabet oldu ki, grupları ve şahısları adına. 

söz alan sayın milietvekillerinin isimlerini, mü
zakereye (başladığım anda Genc'i Kurulun zabıt
larına geçirmiş bulunmaktayım. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı Mil
letvekili) — Adalet Partisine 3 ncü defa söz ve
riyorsun. 

BAŞKAN - Evet, 5 nci, 6 ncı, 10ı ncu. Böy
le bir usul yok. 

Sıraya koydum ve okudum; zahitti arda dır. 
5 saat evvelki başladığımız müzakerede, başlar 
başlamaz, sırayı okudum, bu zaptı okuduğunuz
da .göreceksiniz. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas Milletveki
li) — Sayın Başkan müsaade eder misiniz sıra 
kısmını ben arz edeyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas Milletveki

li) — Sayın Başkan, söz isteyenleri başta oku
dunuz... 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
.— Sıra ile söz verirseniz olur. Sıraya, koyacak
sınız, amıa 'koymuyorsunuz. Tuzaklar hazırlaya
caksınız, oyunlar hazırlayacaksınız. 

BAŞKAN — Sıraya mii koyacağım? 
SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 

— Leh ve 'aleyhinde. 

BAŞKAN — Sıraya mu koyacağım? Lehte, 
aleyhte, üzerinde? Evet, siz öyle buyurdunuz 
Sayın Atalay; öyle olur, öyle olur. 

SIRRI ATALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— Usul üyledir. 

BAŞKAN — Talep vaki olduğunda. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas Milletveki

li) — Sayın- Başkan, müsaade buyurur musu
nuz (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, 
Divanda bulunan Sayın Cumhuriyet Halk 

Partisine... (Gürültüler) Bir dakika efendimi... 
(Gürültüler)' 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas Milletveki
li) — Sayın Başkan, müsaade edin... 

BAŞKAN — Söyleyin -bakalım. 
AHMET -DURAKOĞLU (Sivas Milletveki

li) — Söz isteyenlerin sıra<smı ilân ettiniz. Bi
rinci sırada Demiokratik Parti Grubu adına Ve
dat Önsal, ibilâhara Adalet Partisi Gru'bu adına 
Nahit Menteşe, yine Adalet Partisi Grubu adı
na.. 

Bx\ŞKAN — Hayır. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas Milletveki

li) — Seyfi Öztürk; yine Adalet Partisi Grubu 
adına Sayın Tevetoğlu. O «ırada, tam Tevetoğ-
lu'nu okuduğunuz anda, Sayın Hüdai Oral sı
raya vurarak «Grup adına söz istiyorum» dedi. 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim; müsaade 
buyurun. 

AHMET DURAKOĞLU ('Sivas Milletveki
li) — Aynı ifadenizi kullanıyorum; «Zatıâliniz 
m/i konuşacak?» dediniz; Hüdai Oral «evet»1 

dedi. 
BAŞKAN— Tamam. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas Milletveki

li) .— Tamam. Sayın Feyzioğiu söz istedi. 
Bunlarda hep mutabık mıyız? 

BAŞKAN — Mutabıkız efendim. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas Milletveki

li) — Tamam. Şimdi böyle okumuş olmanıza 
rağmen, verdiğiniz söz sırasını söyleyeyim; Sa
yın Vedat Önsal, Sayın Nahit Menteşe, Sayın 
Hüdai Oral, arkasından Sayın Feyzioğiu konuş
tular. 
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BAŞKAN — Tamam. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas Milletveki

li) — Adalet Partili sözcüler arka arkaya geli-
yordular da Hüdai Oral'ı iiıası'l araya soktunuz? 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas Milletveki

li) — Şimdi hiçbir ses yok. Halk Partisi söz is
tediği zamıan niye Tevetoğlu'nu çağırıyorsu
nuz ? 

BAŞKAN •— Ama çok rica ederim, lütfedi
niz. Niçin böyle oluyor izah edeyinu 

AHMET DURAKOĞLU (.Sivas Milletveki
li) — 'Siz benim söylediğime lütfen cevap ve
rin. 

BAŞKAN — Efendim, yazı burada, tashih-
siz; kim istemişse sırada, takdim edebilirim, ba
na Divanca verilen yazı bu. Ben arz edeyim 
,şimdi. Süz'in dediğinizden çok evvel Sayın Ha
san Korkmazean, Demokratik Parti Grubu adı
na yazılı olarak söz istemiştir. Ondan sonra ben 
Sayın Bülent Ecevit'in söz istediğini zannet
tim; işaret ettiler, Saym Bülent Ecevİt'i yaz
dım. Bilâhara İçtüzüğün 95 nci maddesine uy
gun ,bir talebi geldi; bilâhara .Sayın Hüdai 
Oral'ı yazdımı. Sırada Sayın Fethi Tevetoğlu, 
Sayın Seyfi Öztürk, 'Sayın Hüsamettin Atabey-
Jli vardı. Sayın Seyfi Öztürk'le Sayın Fethi Te-
vetoğlu yer değiştirdi ve Sayın Steyfi Oztürk'e 
söz verdim. Şimdi sıra Sayın Fethi Tevetoğluîı 
da; ondan sonra Sayın Hüsamettin Atabeyli' 
de; liste Sayın Yenipınar'da da vardır. 

AHMET DURAKOĞLU (İSivas Milletveki
li) — Sayın Başkan, listeyi söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim, okuduğumla liste 
arasında farklı bir şey yok. 

AHMET DURAKOĞLU ('Sivas Milletveki
li) — Böyle yapamazsınız. 

BAŞKAN — Tamamdır efendim, bitti. ,(C. 
H. P. sıralarından şiddetli gürültüler, sıra ka
paklarına vurmalar) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletveki
li) — Hakkımda iftiralar söyleniyor. 

BAŞKAN — Sizi düşüneceğim efendim. 
BÜLENT ECEVlT (Zonguldak Milletveki

li) — Nasıl düşünürsünüz 'bilâhara1? 
AHMET DURAKOĞLU (İSivas Milletveki

li) — Böyle yapamazsınız. 
BAŞKAN — Nasıl yapayım efendim? Siz 

söyleyin de Sayın Durakoğlu, öyle yapayım, 

siz emrediniz öyle yapayım... Nasıl yapayım? 
(C, H. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

.BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletveki
li) — İftirada bulundular. Bir çoğunluğa sahip 
olmıak, yalan söyleme hakkını vermez. 

ORHAN VURAL (Ordu 'Milletvekili) — Heı" 
şey saklı mı kalacak? «Söyleyin» diyordunuz... 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika, o mesele 
'bitmedi' ki... 

İBRAHİM C Ü O E O Ğ L U (Ankara Milletve
kili) — Sizin numaralarınız çok, size inanımıyo-
rum. 

BAŞKAN — Evet Sayın Cüceoğlu. 
Buyurunuz efendim. 
NAHÎT MENTEŞE (Aydın Milletvekili) — 

Zatıâliniz ilk olarak bendenize, ondan sonra 
ikinci turda Sayın Öztürk, Sayın Tevetoğlu, 
Sayın Hüsamettin Atabeyli'ye... (C. H. P. sıra
larından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Menteşe niçin kendinizi 
üzüyorsunuz, benim beyanım zapta geçimiştir. 

AHMET DURAKOĞLU (İSivas Milletveki
li) — Yola geleceksiniz, yola geleceksiniz; er
keksen zaptı getir. 

BAŞKAN — Devam buyurun. (C. H. P. sı
ralarından şiddetli gürültüler, sıra kapakları
na vurmalar) 

içtüzük hâkim/, söz alınmıştır 'beyefendiler; 
lütfen zaptı getiriniz, bakınız. 

HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — Sı
rayla olacak o iş. 

AHMET DURAKOĞLU (İSivas Milletveki
li) — Yola geleceksiniz. (C. H. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Efendimi, müzakere bitmiş mi
dir?.. Buyurunuz efendim. ( 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletveki
li) —> Bana iftira edilmiştir, sataşılmıştır, ya
lan söylenmiştir. Şimdi söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, «Hayır»» deme
dim. Uzamaması bakımından .müzakerenin bit
mesini bekledim. (C. H. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

Muhterem arkadaşlarım, protestonuz karşı
sında rücu etmeyeceğim... (A. P. sıralarından 
alkışlar)' 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas Milletveki
li) — Âdil loTmaya mecbursun. 
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BAŞKAN — ıSıraya göre... 
HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — İç

tüzüğün 95 nci maddesine göre yapacaksın. 
BAŞKAN — Yapamam, söz almış. 
HÜDAÎ ORAL (Denizli Milletvekili) — İç

tüzüğün 95 nci maddesine göre yapacaksın. 

BAŞKAN — Yapamam, rücu etmeyeceğim; 
liste 'buradadır. Zabıtlara da geçirmişimdir, ya
pamam. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler, sıra kapaklarına vurmalar) 

ıSiz bağırın, ben otururum. 
(Divan Kâtibi Tunceli Milletvekili Hüseyin 

Yenipınar Divanı terk etti) 
Lütfen Divan Kâtibi üyelerinden, bir arka

daş divan kâtipliğine gelsin. 
(Slinop Miletvekili Hilmi Biçer Divan Kâtip

liğine geçti) 
(C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler, 

sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN •—Sayın Birgit, o söylediğiniz söz 
size aittir. (Gürültüler) 

HÜDAÎ ORAL (Denizli Milletvekili) _ İç
tüzüğün 95 nci maddesine göre söz verin. 

BAKSAN — Veremeyeceğim beyefendiler, 
İçtüzüğe göre hareket edeceğim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — Tu
tumunuz Anayasaya ve İçtüzüğe aykırıdır. 
(C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler, sıra ' 
kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Rücu edemem... (C. H. P. sıra
larından şiddetli gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar) 
• Bu şekilde obstrüksiyon yapacağınıza zaptı 

alsanız olmaz mı 
ORHAN VURAL (Ordu Milletvekili) — Söz 

vermıeye mecbursunuz. 
BAŞKAN — Vermeyeceğim, rücu etmeyece

ğim. Söz kiminse ona aittir. (O. H. P. sıraların
dan şiddetli gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar, «Yuh» sesleri) 

İSize iade ediyorum... (A. P. sıralarından al
kışlar) 

Beyefendiler hak zorla alınmaz, zapta bakı
nız efendim. 

- AHMET DURAKOĞLU ('Sivas Miîlletveki-) 
li) — Tarafsız olmaya ımec'bursunuz, 

BAŞKAN — Zamanında söz isteseydiniz. 
HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — Her 

zaman böyle yapıyorsun. 

BAŞKAN — Ben, kimin söz istediğini bile
rek kürsüye çıkmadım. Bana bu listeyi Kanun
lar Dairesi Müdürü verdi; benim yazdığım isim
ler de el yazımladır. 

AHMET DURAKOĞLU ('Sivas Milletveki-) 
li) — Âdil olmaya mecbursun, tarafsız olmaya 
mecbursun, seni mecbur edeceğiz. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep Milletveki
li) — Müeyyide uygula, ceza ver. Müeyyide uy
gulama yok mu (Sayın Başkan? 

BAŞKAN — .Sayın Durakoğlu, değişiklik 
yapamam. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

iSayın Birgit, gayet ıgüzel armoni tutturu
yorsunuz; çok güzel, ,çok güzel... (Gürültüler) 

ıSaym Tevetoğlu, lütfen görüşmenize başla
yın; zabıt ve teyp konuşmalarınızı zaptedecek-
tir, başlayınız efendim. (C. H. P. sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar) 

Lütfen başlayınız. 
A. P. GRUBU ADINA FETHİ TEVETOĞ

LU (O. ıSenatosu !SSamsun Üyesi) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok muh
terem üyeleri... (C. H. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Devam buyurun, devam buyu
run efendim, 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar. (C. H. P. sıralarından şiddet
li gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka ; bu asap meselesidir. Buyurun efendim, rica 
ederim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, konuşma özgürlüğünden, konuş
ma hakkından bahseden arkadaşlar, evvelâ mü
saade etsinler de ben konuşabileyim; hakkımı 
kullanmama, bu şekilde protestonuzla ımıâni ol
manız mümkün değil. (O. H. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler, «Yuh» sesleri) 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim, de
vam buyurun; Sayın Tevetoğlu lütfen devam 
buyurun. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler.) 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep Milletveki
li) — Ceza vermek yok mu yahu; müeyyideleri 
uygulamak yok mu Sayın Başkan? (C. H. P.'li 
üyeler toplu halde Genel Kurul Salonunu terket-
meye başladılar.) («15 Ekimde görüşürüz, millet 
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sizlere reyini vermeyecek.» sesleri, «yuh» sesleri, 
gürültüler.) 

ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
14 Ekimde sen gelemeyeceksin baş sahtekâr, 14 
Ekimde sen gelemeyeceksin. 

BAŞKAN — Tamam, sensin. 
ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 

Baş sahtekâr, sen gelemeyeceksin; onun için mil
let sana reyini vermeyecek. 

BAŞKAN — Ya, öyle mi?.. Tapusu elinizde 
galiba? 

ORHAN BİRGİT (Ankara Milletvekili) — 
Kitapsız, kitapsız; milletin elinde, senin elinde 
değil; hain. 

BAŞKAN — Tapusu sizde, belli. Devam bu
yurun. (Gürültüler) Onu sen konuşuyorsun, mil
let değil. 

A. P. GRUBU ADINA FETHİ TEVETOĞ-
LU (Devamla) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çok sayın üyeleri... 

SIRRI AT ALAY (C. Senatosu Kars Üyesi) 
— 14 Ekimde görürsünüz. 

BAŞKAN — Evet... Buyurun, devam edin. 
FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Evet, 

14 Ekimi hatırlatarak ve hakikaten burada pro
testo diye, âdeta Parlâmentoya anarşinin sıçra
masının bir örneğini vererek giden arkadaşlara, 
ben de, 14 Ekimi hatırlatacağım. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) Gayet kısa 
olarak bunu hatırlatıp sözlerimi tamamlayacağım. 

ORHAN VURAL (Ordu Milletvekili) — 
Amerikalı damadından bahset; Amerikalılara sa
tılmışsın. (Gürültüler) (C. H. P.'li üyeler Genel 
Kurul Salonunu terk ettiler.) 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, sıkıyönetimin bir ilde daha bir 
ay, diğer iki ilde daha ikişer ay uzatılması zaru
retini belirterek getirilmiş Hükümet teklifi üze
rinde grup sözcüleri görüşlerini belirttiler. Ben, 
konuşmalarında, basın ve TRT yolu ile umumî ef
kâra arz ettiğimiz, Partimize ve gruplarımıza hak
sız yere yönetilmiş bâzı hücumlar üzerine yapıl
mış açıklamalarımızı bu kürsüden yermeye kalkı
şan bir parti sözcüsünün tutanaklara geçen lâf
larını cevapsız bırakmamak için söz almış bulu
nuyorum. 

Şu hususu açıkça belirteyim ki, şahıslarına ve 
lâflarına ehemmiyet vermediğimiz kimselerin çar
pık görüşlerini düzeltme, tedavi etmek benim ih

tisasım dışındadır. Onu, mütehassısları, zama
nında, yerinde ve gerçek plâtformunda, yani 14 
Ekimde yerine getireceklerdir. 

27 aydan beri, her sıkıyönetimin uzatılması 
müzakerelerinde, bir çürümüş sakız gibi, çeşitli 
bayatlamış konuları burada tekrarlamayı âdeta 
marazi bir âdet haline getirenler, bugün aynı ra
hatsızlıklarının yeni belirti ve örneklerini ver
mekten geri duramamışlardır. 

Bugün, T. B. M. M.'nin olağanüstü toplan
tıya çağrılarak, münhasıran hangi konuyu müza
kere edip karara bağlayacağı malûmdur. Bunu 
fırsat sayarak basında, umumî efkârda münaka
şası yapılmış konuları yine bu kürsüye getirenle
re, aynı üslûp ve metot ile bizim cevap vermemiz 
mümkün değildir. Fakat, A. P. Cumhuriyet Se
natosu Grup Başkanı olarak Parlâmento dışında 
yapılmış bir beyanımız burada eleştirilmek isten
diği cihetle, tutanaklara gerçeği aksettirmek va
zifesini de yerine getirmemiz zarurî olmuştur. 

Yıkıcı, devirici, kızıl ihtilâlci mahut çevreler 
mensupları ile bir cephede yer alarak, Parlâmen
toyu küçük düşürmek ve millî iradenin en meş
ru tezahürü olan hür seçimlere leke sürmek ça
bası ile seçimlerde büyük ölçüde para sarfı ile 
vatandaşın siyasî tercihine tesir olunduğu iddia
sının sahipleri, millet önünde bu ağır ithamları
nı, vaka ve delil ortaya koyarak ispata mecbur
durlar. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Antalya'ya kaç lira? 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Aksi 
takdirde, asil Türk seçmenini, onların kendilerine 
temsilci seçtikleri ve seçecekleri muhterem Türk 
milletvekili ve senatörlerini ve bunların teşkil et
tikleri grupları ve partileri, yüce Meclisleri göl
gelemek isteyenler, tarihe, iftiracı rejim ve par
lâmento düşmanı olarak geçenlerin karanlık ku
yusuna yuvarlanmaktan kendilerini kurtarama
yacaklardır. 

EKREM DİKMEN (Trabzon Milletvekili) — 
Sahte milliyetperver, haram olsun sana; Tevet-
oğlu, haram olsun sana. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Senatörlüğünü düşün. (D. P. sı
ralarından gürültüler.) 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Seçim-
lerde para konusunu iddia edenler, bu ahlâksızlı
ğı şahıslarında denemiş kimselerin hastalığı ve 
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psikozu içinde değilseler, isnatlarını ispatlamalı-
dırlar. 

EKREM DİKMEN (Trabzon Milletvekili) — 
Senden başka sahtekâr bulamazlar; senden baş
ka meddah bulamazlardı. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, Sayın Dikmen, 
sakin olunuz efendim, sakin olunuz. (D. P. sıra
larından gürültüler.) Sayın Dikmen... (Gürültü
ler) 

FETHt TEVETOÖLU (Devamla) — Bu iş
lerin mucitleri bilmelidirler ki, genel seçimler 
yaklaştıkça hırçınlıkları son haddine varanlar şu
nu katiyetle bilmelidirler ki, millî iradenin tevec
cühüne karşı sırt çevirişlerinin hesaplarını, kendi
lerine, sırası ve zamanı gelince, millî iradenin ger
çek sahibi bütün Türk milleti soracaktır. (D. P. 
sıralarından «o günler gelecek» sesleri ve gürül
tüler.) 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Sen o zaman da dönersin; sen o 
zaman da kıvırırsın. Sen, Amerikalı damadından 
bahset. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Bu sor
guya ve karara hazırlanmanın yolu, bugüne ka
dar kendilerine de, millete de, demokratik par
lamenter rejimlere de... (Gürültüler.) 

BAŞKAN —• Sayın Çakıroğlu, Sayın Çakır-
oğlu, nerede ise orada canım; bırakın konuşsun
lar. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — ...bü
yük zararlar getiren iftira ve çamur atma yolu 
değildir. Biz kendilerine sabır tavsiye ettik. Yi
ne aynı tavsiyemizi tekrarlayacağız. Erken do
ğan, prematüre çocukların yaşatılması güçtür; 
çok defa mümkün değildir. İftiracılar, müddetin 
tamamlanmasına kadar sabredebilirlerse, lâyık ol
dukları yeri ve akıbeti göreceklerdir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Beş tane kifayeti müzakere öner
gesi gelmiştir, okutuyorum. (D. P. sıralarından 
«'Sayın Başkan, prematüre çocuk ne demektir? 
Tavzih de etmedi» sesleri, gürültüler.) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — Sayın Başkan, iki hususta söz istiyorum. 
Birisi, takip ettiğiniz usul hakkında. 

İkincisi do Partimize bir sataşma var, bunla
rı dinlemeden kifayet önergesini okutamazsmız. 

BAŞKAN — Nasıl okutamam? 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve

kili) — Uşaklık mı ediyorsunuz, yoksa Meclise 
Başkanlık mı? 

Takip ettiğiniz usul hakkında söz istiyorum. 
Böyle sahtekârca iftiraları cevaplan'dırmamamız 
için, böyle son anda söz vermemek için sizi mi 
buldular? (D. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Okutayım efendim, müsaade 
buyurun. Okutayım efendim. (D. P. sıralarından 
«Nasıl okutursun?» sesleri, gürültüler.) 

ıBayağı okutuyorum efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve

kili) — Sahtekârlara cevabı millet önünde veri
riz. (D. P. sıralarından, «Aleyhte söz istiyoruz» 
sesleri.) 

ıBAŞKAN —• Tamam. Buyurun okuyun efen
dim; buyurun okuyun efendim kifayeti. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — Aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, okuyun. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir. Müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Burdur Milletvekili 

Mehmet Özbey 

Sayın Başkanlığa 
Sıkıyönetimin uzatılma teklifinin müzakeresi 

kâfidir. Kifayeti arz ederim. 
İzmir Milletvekili 

Burhanettin Asutay 

Sayın Başkanlığa 
Konu yeteri derecede aydınlanmıştır. Konuş

maların yeterliğine karar verilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Sabri Yahşi 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlığa kavuştuğundan müzakerenin 

kifayetini arz ederim. 
İstanbul Senatörü 

Dr. Rifat Öztürkçine 

'Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin yeterliğini 

arz ederiz. 
Ankara Milletvekili Sivas Milletvekili 

Hüseyin 'Balan Hüseyin Çınar 
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BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, kifayeti 
müzakere aleyhinde mi?.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli Milletve
kili) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz. . 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli Millet

vekili) — TBMM'nin değerli üyeleri;.. (D. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bitti mesele, kifayet aleyhinde 
konuşuluyor canım. Ne var efendim; aman efen
dim, ne var,? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — .. 
Kifayet önergesi aleyhinde söz istedim. Çünkü, 
sayın Başkanlığın bugün takip ettiği usul, he
nüz kifayet önergesinin muameleye konması 
zamanının gelmediğini göstermektedir. Şu ana 
kadar, gerçekten altı TBMM üyesi konuşmuş 
/bulunmaktadır. Ancak, bu üyelerden üçü A. P. 
G-rupuna. mensuptur. Eğer Sayın Başkanın bu
gün takip ettiği usul, bundan sonra TBMM ve 
Millet Meclisi müzakerelerinde teamül haline 
.gelecek olursa, bir partinin altı grup sözcü
sü sıraya dizilirler, öteki grupların, Anayasaca 
ve İçtüzükçe tanınmış olan, söz hakları fiilen 
ortadan kalkar. 

Bu bakımdan, ardarda konuşan iki A. P. 
Grup sözcüsünün ve başlangıçta konuşan A. P. 
Grup sözcüsünün üçünü, bir söz alma saymaya 
ihtiyaç vardır. Esasen, gruplar adına, burada 
bir defa fikir beyan edilir. Eğer, araya başka 
grupların veya Hükümetin beyanları girmişse, 
ondan sonra bir grup için ikinci söz hakkı do
ğar. 

İçtüzüğümüze göre grupların söz almada ön
celik hakkı vardır. Bu öncelik hakkı, milletve
killerine karşıdır; Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin söz taleplerine karşıdır. Onun dışında, grup
ların, birebirine karşı söz almada üstünlüğü yok
tur ; ama aynı grupun üyeleri, aslında tek bir 
sözcü hüviyetiyle buraya çıkan grupun üyele
ri, arka arkaya dizilmek suretiyle, öteki grupla
rın söz hakkını fiilen ortadan kaldırıyorlarsa, 
İçtüzüğümüzün, «Altı kişi konuşmadıkça yeter
lik önergesi verilemez» hükmüne aykırı bir du
rum meydana gelir. Bunu, bugün takip edilen 
ve müzakereleri ne hale getirdiğini de müşahe
de ettiğiniz usulsüzlüğün ileride yerleşmemesi 
bakımından kaydediyorum. 

Ayrıca, ben kifayet önergesi hakkında söz 
talep etmeden önce de, bulunduğu her partinin 
lider kadrosuna uşaklık etmeye alışmış bir kim
senin Grupumuz hakkındaki iftiralarına, Gru
bumuz hakkındaki sataşmalarına cevap vermek 
isterdim. (A. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler, «Tashih et» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan sözünüzü 
tashih ediniz. «Uşaklık etme» deyiminden neyi 
kastediyorsunuz ? 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
— Uşak sensin. Tashih et sözünü. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, o hususu 
tashih ediniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyele
ri, eğer ben burada söylediğim sözü tashih et
mek mecburiyetinde isem, önce bana, Grubu-
'bumıız hakkında kullanılmış; «Marazı!», «ifti
racı», «Birtakım psikozlar içinde bulunan in
sanlar» şeklindeki sataşmalara cevap vermek 
hakkını tanırsınız. (A. P. sıralarından gürültü
ler) Bu hakkı tanırsınız. Bu hakkı tanımadığı
nız müddetçe, aynıyla onları size iade ederim 
ve bunlar gerçekten size yakışır, bu tâbirler 
gerçekten size yakışır. (A. P. sıralarından gü
rültüler, «Defol o kürsüden» sesleri) 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
— Terbiyesiz herif, sana yakışır o. O kürsüye 
lâyık olan konuşur oradan. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bu 
kürsü milletin kürsüsü, babanızın kürsüsü de
ğil. (A. P. sıralarından gürültüler) 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir Millet
vekili) — O kürsüye lâyık olanlar çıkıp konuş
malı. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bu 
kürsüden defolun demek.. Bu kürsüye lâyık 
olan insanlar.. 

BAŞKAN — Kifayet hakkında sayın Kork
mazcan... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Milletten aldıkları emaneti muhafaza edebilen 
yürekli insanlardır bu kürsüye lâyık olanlar. 
İSiz, milletten altlığınız emaneti bile muhafaza 
edemiyen, millî irade yerine paşaların emrine 
ıgiren adamlarsınız. Ne hakla bana sataşabili
yorsunuz? (A. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler) 
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MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir Millet
vekili) — Sen, milletin emanetini muhafaza 
edemedin. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazean... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 

Bâlâ... 
BAŞKAN —• Sözünüzü kestim sayın Kork

mazean, (D. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler) 

N. 1SFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Nasıl kesiyorsun sözünü? Kese
mezsin. (D. P. sıralarından ayağa kalkmalar, 
şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Bayağı kestim, bayağı kestim. 
Kifayet hakkmda söz verdim, hâdise çıkarma 
hakkında değil; Kifayet hakkında. 

Sözünüz zapta geçmiyor efendim. 
EKREM DİKMEN (Trabzon Milletvekili) 

— Sahtekâr, sen demedin mi kürsü herkese 
açıktır diye?. 

BAŞKAN — Evet, kürsü herkese açıktır; 
fakat hâdise çıkarmak için kullanılmaya açık 
değildir. (D. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler) 

RASİM ÖİNİSLİ (Erzurum, Milletvekilli) — 
iSana, koro halinde; «Hasiyetsiz» dedikleri za
man niye onları susturamadm; Cumhuriyet 
Halk Partilileri? Niye onları susturamadm da 
kürsüden konuşan hatibin sözünü kesiyorsun? 
(Gürültüler) 

HASAN BASRI ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Her türlü haysiyetsizlik, ahlâksızlık 
örneği veren, ileri geri konuşan insanları niçin 
konuşturdun? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Kesiktir beyefendi. (D. P. sıra
larından şiddetli gürültüler) 

Ben kifayeti müzakere hakkında söz ver
dim. 

HASAN BASRI ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — İleri geri konuşmuyor, kifayet aley
hinde konuşuyor; niçin konuşturmuyorsunuz? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa
yın Başkan, sözümü kestiniz mi ? 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde mi konuşa
caksınız ? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Evet.. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde konuşacak
sanız devam edin. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ki
fayet aleyhine konuşuyorum. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde buyurun de
vam edin. Kifayet aleyhine çıkarsanız tekrar 
keseceğim sayın Korkmazean, bilin. 

HASAN BASRI ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Kesemezsin, kes bakayım da görelim. 
Halk Partisinin sözlerini kesemedin. 

BAŞKAN — Kestim bile demin. (D. P. sı
ralarından gürültüler.) Niçin kesemeyecelkinıi-
şim? (D. P. sıralarından gürültüler) 

Buyurun, buyurun sayın Korkmazean. 
M. NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya Mil

letvekili) — Sayın Başkan, dinleyeceksin. 

BAŞKAN — Tabiî dinliyorum, dinliyorum. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa

yın Başkan... 

BAŞKAN — Çalışıyor efendini, buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa

yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
saym üyeleri: 

Kifayet aleyhinde konuşmamı sürdürürken, 
saym Başkan, benim kifayet dışına çıktığım 
iddiasıyla sözümü kestiler ve ses cihazım dur
durmak suretiyle konuşmamı ikiye böldüler. As
lında, usul yönünden, şu anda kifayet önergesi
nin kabul edilmemesi gerektiğini ifade ediyor
dum. Ayrıca, esas yönünden de, Meclisin çalış
tığı süre içerisinde, bir parti grupuna sataşma 
vâki olmuşsa, o sataşmaya cevap vermek iste
yen grup sözcüsünün söz talebi dinlenmeden, 
müzakerelerin kifayeti önergesi oya sunulamaz
dı. okutulamazdı. Saym Başkan bunu da yaptı
lar. Bütün bunlardan sonra, şimdi; «kürsü her
kese açıktır; ama hadise çıkarmak isteyenlere 
açık değildir» buyuruyorlar. Sabahtan beri, sa
vsat 15.00'ten beri Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin toplantısını takip ediyorsunuz; vicdanını
za danışarak cevabını bulunuz. Bu salonda mey
dana gelen hadiselerin başında, Saym Başka
nın bugünkü usulsüz tutumu gelmemiş midir? 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Evvelâ sayın Bıaşikan, kendiısi, hadise yapmaya
cak bir usul içine girsinler; İçtüzüğü ve Ana
yasanın gruplara tanıdığı söz hakkını uygula
sınlar; ondan sonra, benim hadise çıkarıp çı
karmayacağım hususumda fiikir beyan etsinler. 

Kifayet önergesinin reddi... 
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FUAT AZMİOĞLU (Kütahya Milletvekili) 
— işleri güçleri hakaret, başka marifetleri yok 
ki.... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ben 
kimi muhatap almışısam cevaJbı ondan bekliyo-

,rum, size düşmez müdafaası; Başkanlığın mü
dafaası size düşmez. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Ben tenkitlerinizi kabul ediyo
rum, müsamaha ile kaibul ediyorum. Çünkü, 
Başkanlığın kaderi budur. 

HASAN BASRÎ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) —• Ama emir kulları cevap vermeye gel
mesinler... 

BAŞKAN — Evet, evet. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa

yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
değerli üyeleri; burada, Başkanlığın takip et
tiği usulsüz yönetim yüzünden.. 

BAŞKAN — Başkanlığın tutumu hakkında 
söz vermedim, kifayet hakkında söz verdim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Başkanlığın takip ettiği usulsüz tutum yüzün
den, sayın Başbakanın, Demokratik Parti Gru-
punun burada dile getirdiği görüşler hakkında, 
mesnetsiz olarak ileriye sürdüğü görüşleri ce
vaplandırmak imkânını bulamadık. 

Kifayet önergesi reddedildiği takdirde, 
bu memlekette bakanların hangi maksatlarla, 
hangi yerlere geziler yaptığını açıklamak fırsa
tını bulacağız. Bu gezilerle, sayın Başbakanın 
yaptığı temel atma gezilerinde, fukara Türk 
köylüsüne, pamuk üreticisine ne kadar masraf 
yüklenmiştir, onların rakamlarını vereceğiz,. 

Burada, sıkıyönetimi kabul etmeyen, sıkıyö
netimin uzatılmasına lüzum yoktur diyen, Hü
kümetin mütalaası haricinde fikir beyan eden 
partiye hiç birşey söylemeyen sayın Başbakan, 
gelip gezilerden, fiyat artışlarından, rüşvet ko
nusundan bahsetmiştir. Biz onun cevabını vere
bilmek fırsatını, İçtüzüğe göre, (İçtüzüğün ta
rafsızca uygulanacağına inandığımız için) bu
lacağımızı zannediyorduk; ama sayın Başba
kanlık Divanı, bir partinin üç sözcüsünü arka 
arkaya sıralamak suretiyle, bu imkânı bize ver
memiş bulunuyor. O bakımdan, kifayet önerge
si reddedildiği takdirde, bugünkü müzakereleri 
bir olgun noktada kapatmak imkânı doğacak
tır. 
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Takdir Yüce Heyetinizindir. 
'Saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

HASAN BASRÎ ALBAYRAK (Rize Millet
vekili) — Emir kullarına cevap vermeye değ
mez sayın Korkmazdan. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan'm Başkan
lık Divanının tuitunra üzerinde vâki olan beya
nını zabıtlara geçirmeden geçemiyeceğim. Tek
rar okuyorum. Bu.. 

NURİ EROĞAN (İstanbul Milletvekili) — 
Geçti zaten zabıtlara, lüzum yok. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın Eroğan, bir 
dakika efendim, Başkanlığın eevabı var tabiî.. 
(D. P. sıralarından gürültüler.) 

Birleşim açıldığında, tezkereyi okuttuktan 
sonra, kimlerin söz almış bulunduğunu (grup
lar adına ve kişisel görüşlerini arz etmek üze
re kimlerin söz almış bulunduğunu) arz ettim. 
Okuyorum tekrar. Bu birleşim... 

NURİ EROĞAN (İstanbul Milletvekili) — 
O Cumhuriyet Halk Partisine ait idi; biz onun
la meşgul değiliz. 

BAŞKAN — Hayır bu sayın Korkmazcan'a 
ait. (D. P. sıralarından okumana lüzum yok 
sesleri) Bu sayın Korkmazcan'a ait; çünkü, «ba
na imkân vermediniz, usulü uyguLamadmız» di
yor. (D. P. sıralarından «sıraya koyardınız» 
sesleri) almış, ben ne yapayım beyefendi.. 

N. İSFENDİYAR ÇAKİROĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — 6 tane A. P.'H söz alsa ne ya
pardın acaba? 

M. NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya Mil
letvekili) —• Sayın Başkan, burası Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, grupları sıraya koyabilirdi
niz. 

BAŞKAN —• Sözü ben vermedim. 
Sayın Vedat Önsal. Demokratik Parti Gru

pu adına sayın Naihit Menteşe Adalet Partisi 
Grupu adına, sayın Hüdai Oral C. H. P. Grupu 
adına, Sayın Hasan Ali Gülcan, Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Grubu adına, Sayın Turan Fey-
zioğlu, gene Cumhuriyetçi Güven Partisi adına. 

İkinci kez grupları adına söz alanlar Sayın 
Fethi Tevetoğlu, Sayın Seyfi Öztürk, Sayın Hü
samettin Atabeyli. 

Eğer şu anda Sayın Korkmazcan'm takip et
tiği, ortaya koyduğu fikri kabul etmiş olsam da
hi Sayın Hüsamettin Atabeyli'ye. söz vermem 
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gerekir. Çünkü bunu değiştiremem. (D. P. sıra
larından gürültüler) 

N. HSPENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon 
Milletvekili) — Burasını Adalet Partisi kong
resine döndürdün. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiy enler.. Kabul edilmiştir efendim. (D. P. 
sıralarından gürültüler; «Tamam rahat ettin 
mi, rahat mısın?» sesleri); 

Tatile girilmiş bir dönem içinde, seçim önce
si fevkalâde 'bir birleşmıdieki müzakerelerin (D. 
P. sıraların'dan gürültüler) asabi geçeceğinin 

idraki içindeyim. Onun için de mazur görmeni
zi rica ederim, hem beni, hem sizleri. 

Başbakanlık tezkeresi ile, 26 . 7 . 1973 tari
hinden itibaren, Siirt ili hariç, Ankara ve tstan-
ibul iillerinde İki ay ve Diyarbakır ilinde de bir 
ay süre le yeniden sıkıyönetimin uzatılması h u 
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar.. Kalbul etmiyenler.. Kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Gündemimizde başkaca görüşülecek bir hu
sus bulunmadşğı cihetle, Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanıma saati : 19.15 

»&<i 
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GÜNDEMİ 
18 NCİ BİRLEŞİM 

24 . 7 .1973 Salı 

Saat : 15,00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
— Evvelce İlân edilmiş bulunan Sıkıyöneti

min, Ankara ve İstanbul illerinde iki ay ve Di
yarbakır ilinde de bir ay süre ile yeniden uza
tılmasına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/121) 

2. _ TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

•3. — SEÇİMLER 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 

5. _ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARISI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
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