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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

28 . 3 . 1979 Çarşamba 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun bulunmadığı anlaşıldığından, Birleşime saat 
15.42'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Denizli 

Memduh Eksi Mustafa Gazaleı 

Divan Üyesi 
Adana 

ismail Hakkı Öztorun 

No. t 3 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

24 , 4. 1979 Sah 

Meclis Soruşturması Önergeleri 
1. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun; Ma

nisa Akhisar İlçesinde meydana gelen olaylarda ge
rekli önlemleri almayarak görevini ihmal ve kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişleri 
Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/249) 

2. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşı
nın; DSİ Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi 
amaçlı toplantı ve diğer faaliyetlere göz yumarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/250) 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz 
sağlamak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ece-
vit ve Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/251) 

4. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Standartları Enstitüsünde keyfi tasar

ruflarda bulunmak suretiyle görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ece-
vit hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/252) 

5. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 5 ar
kadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık Makamında mey
dana gelen olaydan sonra yasal işlemleri yapmayarak 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Devlet Bakanı 
Lütfi Doğan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/253) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün; An
talya - Gazipaşa'da tarihi eserler üzerinde kanunsuz 
yapılan inşaatlara göz yumarak görevlerini ihmal ve 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, Yerel 
Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir ve İçişleri Ba
kanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/254) 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Köy - Koop'larda yapılan yolsuzlukları 
denetlemeyerek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
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eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/255) 

8. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ile 
Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferid Melen'in; 
Sosyal Sigortalar Kurumunun arsa alımlarındaki yol
suzluklarına göz yumarak görevini kötüye kullandığı 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Sosyal Güvenlik Ba
kanı Hilmi İşgüzar hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad-

I — > ' 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Adıyaman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, 
Sürt ve Tunceli illerinde 26 . 4 . 1979 günü saat 07.00' 
den itibaren 2 ay süre ile ilan edilen Sıkıyönetim 
hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının onaylanması
na ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/193) 

2. — Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, 
Kars, Malatya, Sivas ve Urfa illerinde evvelce ilan 

deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/256) 

9. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 2 ar
kadaşının; Polisi modern silah, araç ve gereçlerle 
donatmamak, özel güvenceye kavuşturmamak ve 
Emniyet Kuvvetlerine yapılan tecavüzlerde gerekli 
önlemleri almamak suretiyle görevlerini ihmal ettik
leri ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile İçişleri Bakanı 
Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/257) 

• • « < 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

edilmiş bulunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre ile 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/194) 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci ve ikinci sı
rasında yer alan, altı ilde sıkıyönetim ilan edilmesine 
ve 13 ilde evvelce ilan edilmiş bulunan sıkıyönetimin 
yeniden iki ay süreyle uzatılmasına ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararının Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onayına sunulmasını isteyen Başbakanlık tezkereleri 
vardır, okutuyorum ; 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00ı 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERt : Nkamettin Çriban (Kütalıya), îsmail Hakkı Öztorun (Adana) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 7 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEN EL KURULA SUNUŞLARI 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına | 
Anayasanın 124 ncü maddesinde öngörülen her j 

türlü durum ve olasılıklara karşı, Adıyaman, Diyar
bakır, Hakkâri, Mardin, Siirt ve Tunceli illerinde 
26 Nisan 1979 günü saat 07.0,0'den geçerli olarak iki 
ay süreyle Sıkıyönetim ilanı Bakanlar Kurulunun 
24 .4 .1979 günlü toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Durumun Türkiye Büyük Millet Meclisinin ona
masına sunulmasını saygı ile arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 23 . 2 . 1979 günlü ve 188-2/02148 sayılı 
yazımız* 

26 . 12 . 1978 günlü ve 7/16947 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile ilan edilip Türkiye Büyüt Millet 
Meclisinin 26 . 12 . 1978 günlü ve 518 sayılı kara
rıyla onaylanmış ve 25 . 2 . 1979 günlü ve 519 sayılı 
kararıyla iki ay süreyle uzatılması kabul edilmiş bu
lunan Sıkıyönetimin Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, 
Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahraman
maraş, Kars, Malatya, Sivas ve Urfa illerinde Ana
yasanın 124 ncü maddesinde öngörülen her türlü du
rum ve olasılıklara karşı (26 . 4 . 1979 Perşembe günü 
saat 07.00'den geçerli olarak) yeniden iki ay süreyle 
uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul
ması Bakanlar Kurulunca 24 . 4 . 1979 gününde uy
gun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN — Sayın üyeler; her iki tezkerenin ko
nusu da aynıdır. Genel Kurul uygun gördüğü takdir
de her iki tezkerenin görüşmeleri müşterek yapılacak; 
fakat tezkereler ayrı ayrı onaya sunulacaktır. 

Şimdi iki tezkerenin birlikte görüşülerek müza
kere edilmesi konusunu onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tezkereler hakkında izahatta bulunmak üzere 
Hükümet adına Sayın İçişleri Bakanı, buyurunuz 
efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(C. Senatosu Sakarya Üyesi) — Sayın Başkan, sayın I 
üyeler, Hükümetimiz, 4 ay önce ilan edilen Sıkıyö- I 
netim uygulamasının kapsam ve alan genişletilerek I 
2 ay daha uzatılması önerisini takdirlerinize sunmak
tadır, 

| Bilindiği gibi Kahramanmaraş İlimizdeki toplu ça-
j tışmada çok sayıdaki vatandaşımızın öldürülmesi ola

yı nedeniyle Sıkıyönetim ilan edilmiştir. Sıkıyönetim 
uygulaması, 25 . 2 . 1979 günlü Birleşimde, oyları
nızla 2 ay daha uzatılmıştır. 

İzin verirseniz, 4 aylık Sıkıyönetim uygulamasını, 
kalın çizgilerle değerlendirmek istiyorum. 

Sayın üyeler, toplu çatışma şeklindeki şiddet ey
lemleri, Sıkıyönetimin her iki döneminde de durmuş
tur. Bu açıdan, hassas illerimizden bazılarında, özel
likle Adıyaman, Tokat ve Amasya'da, bu dönem 
içinde kıpırdanmalar olmuş, ancak hızla hareket edi
lerek, önleyici nitelikteki planlar uygulamaya konul
muş ve eylemler, çatışma aşamasına ulaşmadan ön
lenmiştir. «Örgütlü suçp ve «Suç örgütleri» kavram
ları, iç güvenlik ve Sıkıyönetim güvenlik kuvvetlerin
ce benimsenerek, bu konsepte uygun bir yaklaşımla 
olayların üzerine yürünmeye başlanmıştır. 

Bu tavır ve yaklaşım, örgütlü şiddet eylemlerinin 
önlenmesi için ilk ve çok önemli bir aşamadır. 4 ay
lık Sıkıyönetim döneminde, gerek Sıkıyönetim bölge
sinde ve gerekse diğer illerde yeni suç örgütlerinin 
oluşmasına ve yıllar önce oluşmuş suç örgütlerinin 
gelişmesine izin verilmemiştir. Bu açıdan, iç güven
lik kuvvetlerimizin suç örgütleri üzerinde giderek et-
kinleşen bir caydırıcılık otoritesi kurduğu, kıvançla 
açıklanabilir. 

Bölgemizdeki, özellikle İran'daki gelişmeler nede
niyle, bazı özentilere kapılan örgütler, daha ilk adım
da, iç güvenlik kuvvetlerimizi, bu dönem içinde kar
şılarında bulmuşlardır. Bu dönemde, suç örgütlerinde 
genel olarak bir duralama, yer yer gerileme ve çözül
me başlamıştır. 

Bu başarı, suç örgütleriyle iç güvenlik örgütleri
miz arasındaki aleyhe bozulmuş dengenin, giderek, iç 
güvenlik kuvvetlerimizin lehine çevrilmesi çalışmala
rının ve iç güvenlik kuvvetlerimizin olayları önlemede 
gösterdiği yüksek özveri ve vatanseverliğin ürünüdür. 

Bu dönem içinde ulusunun güvenliği için canlarını 
veren evlatlarımızı bir kez daha anmak istiyorum : 
Değerli arkadaşlarım; bu dönem içinde Komiser Sc-
lahattin Enteş, Polis Memuru Hüseyin Akdemir, Po-

I üs Memuru Nuri Kürker, Polis Memuru Mehmet 
I Yıldızoğlu, Polis Memuru Ahmet Kaya, Polis Me-
I muru Metin Akpınar, Polis Memuru Vural Tunalı, 
j Polis Memuru Muammer Aksu. Pois Memuru Cemal 
I İlgaz, Polis Memuru Mehmet Badal, Polis Memuru 

Ali Rıza Sezgi. Başkomiser Sabri Uray, Polis Memu
ru Dursun Candan, Polis Memuru Rahmi Kaya, Po-
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lis Memuru Bilal Yavuz, Polis Memuru Mehmet Düz-
gör ve Abdullah Terzi ile Bekçi İrfan Kola, Bahattin 
Aybirdi, Mehmet Tekin, Mehmet Özcan, Hasan Çı
rak, Ali Karakuzu, Necati Işık, Murat Dilgen isimli 
evlatlarımız şiddet eylemleri konusunda görev yapar
ken! şehit düşmüşlerdir. 

Sayın üyeler, bireysel nitelikli vur - kaç türünden 
şiddet eylemlerinin sanıklarının saptanması ve yaka
lanması konusunda da iç güvenlik kuvvetlerimiz yük
selen bir başarı grafiği izlemektedir. 

AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Ne ba
şarısı? 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Şiddet eylemi türünden suçların eylem
cilerini saptamada ve yakalamada deneyle bilgi edi
nen iç güvenlik kuvvetlerimiz, önceki yıllara kıyasla 
çok yüksek başarı düzeyindedir. Türk kamuoyu da 
iç güvenlik örgütünün başarısını dikkat ve övgüyle 
izlemektedir.. 

Açık kalplilikle söylemek gerekirse, önleyici kol
luk görevleri konusunda aynı başarı düzeyine henüz 
ulaşılamamıştır. Bunun önemli nedenlerinden biri; 
haber alma, örgüt, yöntem ve yönelişimizin yılların 
ihmali sonucu olan yetersizliğinin tamamıyla gideri
lememiş olmasıdır. 

Bugüne kadar kurulamamış olan, Devletin tüm 
haber alma örgütleri arasındaki işbirliği ve koordinas
yon sağlanması için, operasyona dönük ciddi çalışma
lara başlanmıştır. 

Haber alma konusundaki açığımızın kapatılması 
ve böylece örgütlü şiddet eylemlerini önlemede et
kinlik kazanılması amacıyla uygulamaya başladığı
mız program çerçevesinde ve en kısa sürede, iç gü
venlik haber alma örgütümüze bugünkü sayısının iki 
katı yeni eleman ilave edilecektir. 

Vur - kaç türünden eylemler, daha çok Adana 
bölgesinde bir tırmanış göstermiştir. Bu bölgenin gü
venlik önlemlerini, bölgenin özellikleri de gözönüne 
alınarak, daha etkinleştirebilmek için gereken özen 
gösterilmektedir. 

Sayın üyeler; 
Sıkıyönetim uygulamasını biz, sıkıyönetimsiz bir 

barış dönemi için değerlendiriyoruz. Bu amaçla, po
lis örgütümüzün etkinleştirilmesi ve günün koşulları
na göre donatılması çalışmalarını hızla yürütüyoruz. 

Büyüyen, gelişen ve sorunları artan Türk toplu
munun yanısıra, polis örgütümüzün yeterince gelişti
rilemediği de bilinmektedir. Bu gecikmeyi kapatmak 
durumundayız. Bu amaçla, 5 Mayıs günü okullarını 

bitirecek olan 2 600 yeni polisimizi göreve başlata
cağız. Bu yıl içinde 5 bin yeni polisi daha kadroya 
vermeyi planladık. 

Sayısal noksanlıklarımızı gidermeye yönelik çalış
malarımızı, polis eğitimini de günümüzün sorunları
na ve koşullarına uygun biçimde getirerek sürdürüyo
ruz. Çok yakında kadrodaki polislerimiz için meslek 
içi eğitim programımızı periyotlar halinde uygulama
ya koyacağız. 

Kadroda büyük sıkıntısını çektiğimiz rütbeli ele
man gereksinmemizi karşılamak amacıyla, imtihan
la seçtiğimiz 758 polis memuru, komiser muavini ye
tiştirmek üzere bugün kursa başlamışlardır. Şiddet 
olaylarını önlemede başarılı olmuş ülkelerde olduğu 
gibi, biz de şiddet eylemlerine karşı bölge destek şu
beleri oluşturmaktayız. Bölgenin laboratuvar, parmak 
izi, patlayıcı madde, sorgu ve haber alma hizmetleri
ni karşılayacak olan şubelerin üçü çalışmaya başla
mıştır. İki yeni şubenin kuruluşu Mayıs ayı içinde ta
mamlanacaktır. Bölge destek şubeleri için gerekli olan 
uzmanların çekirdek kadrosu İngiltere'de eğitilmişler
dir. Böylece yeni kurulacak bölge destek şubelerinin 
elemanları İngiltere'de eğitilen bu uzmanlar tarafın
dan yetiştirilmektedir. 

Sayın üyeler, iç güvenlik örgütümüzün bütün 
noksanlıklarına rağmen başarılı bir düzeye hızla tır
mandığını yukarıda da sunmaya çalıştım. Elbette ki, 
bu yükseliş görevini yerine getirmesi açısından ge
rekli ve zorunludur. Polis mesleğinin fedakârlık, öz
veri ve disiplin mesleği olduğu tartışılmaz bir kural
dır. Bugüne kadarki disiplinsizlikleri gidermek ama
cıyla hazırlanan emniyet örgütü disiplin tüzüğü dün 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Polis evlatlarımızın esasen ulusal karakterimizin ürü
nü olan doğal disiplin anlayışıyla yeni tüzüğün olum
lu etkisi görevlerini daha başarıyla yürütmelerine et
ken olacaktır. 

Sayın üyeler, iç güvenlik örgütümüzün geliştiril
mesi ve etkinleştirilmesi konusunda daha detay sayı
labilecek konulara vakit harcamak istemiyorum. An
cak şunu söyleyebilirim ki, bu amaca yönelik çalış
malarımız henüz bitirilebilmiş değildir. Bu çalışmala
rımızın tamamlanması ve sıkıyönetimsiz dönem için 
etkin, donanımı, eğitimi mükemmel, örgütlenmesi ta
mamlanmış, sayısal noksanlığı giderilmiş bir iç gü
venlik örgütü hazırlayabilmemiz için yeni bir süreye 
daha ihtiyacımız vardır. 

Ayrıca, sıkıyönetim mahkemelerine verilmiş bulu
nan dava dosyalarının duruşmaları da tamamlanama
mıştır. Kaldı ki, sıkıyönetime neden olan Kahraman-
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maraş olaylarının hazırlık kovuşturması henüz biti
rilmiş, askeri savcılar tarafından hazırlanan iddiana
me sanıklara tebliğ edilmeye başlanmıştır. 

Çok-sayıdaki sanığı kapsayan bu duruşmanın yü
rütülmesi için de daha bir süre gerektiğine kuşku 
yoktur. 

Sayın üyeler; 
Sıkıyönetim uygulamasında bütün açıklamalara 

rağmen kapsam açısından bazı tereddütlere düşüldü
ğü görülmüştür. Bu tereddütleri gidermek için Ana
yasamızın 124 ncü maddesinde öngörülen her türlü 
durum ve olasılıklara karşı sıkıyönetimin kapsamının 
genişletilmesi uygun görülmüştür. 

Ortadoğuda meydana gelen olaylar ve gelişmeler 
nedeniyle bölge halkının huzur ve güvenlik açısından 
bekleyişlerini karşılamak amacıyla sıkıyönetimin 
coğrafi kapsamının da genişletilmesi yeğlenmiştir. 
Hiç kuşkusuz esas amaç, sıkıyönetim bölgelerinde 
Anayasanın tanıdığı temel hak ve özgürlükleri koru
mak, bölge halkının bekleyişlerini karşılamaktır. 

Durumu takdirlerinize saygı ile arz ediyorum. 
Teşekkür ederim efendim. (CHP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şimdi, Millet Meclisi içtüzüğünün 73 ncü mad

desine göre görüşme açıyorum. 
Söz isteyen sayın grup ve üyeleri okuyorum. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 
— Müracaat var mı efendim? 

BAŞKAN — Şu anda gruplar adına, Milli Bir
lik Grubu adına Sayın Fahri Özdilek'in müracaatı 
vardır. 

Şahısları adına söz talep edenleri sırasıyla okuyo
rum. 

Sayın ibrahim Topuz, Sayın Safa Reisoğlu, Sayın 
Turhan Feyzioğlu, Sayın Niyazi Unsal, Sayın Rahmi 
Kumaş, Sayın Nurettin Yılmaz, Sayın Mehmet Fey-
yat... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Milli Birlik Grubundan sonra AP 
Müşterek Grubu adına söz istiyoruz; Sayın Ömer 
Ucuza! konuşacak. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Müşterek Grubu adı
na Sayın Ömer Ucuzal. 

Milli Birlik Grubu adına Sayın Fahri Özdilek, 
buyurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Özdilek, görüşme süreniz 20 dakikadır 
efendim, buyurunuz. 
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MB GRUBU ADINA FAHRİ ÖZDİLEK (C. Se
natosu Tabii Üyesi) — Sayın Başkan, sayın üyeler, 
sıkıyönetimin uzatılması ve 6 ilde yeniden sıkıyöne
tim idaresinin kurulması hakkında Milli Birlik Gru
bunun görüşlerini arz edeceğim. 

Sıkıyönetim ilanı zorunlu hale geldikten sonra 
önemli olan durum, sıkıyönetimi sakıncasız yürütmek 
ve ilanı gerektiren ortamı düzeltmek, mümkün olan 
kısa sürede olağan koşullara kavuşmayı temin et
mektir. Son gelişmeler yüzünden bugün ülkenin içi
ne düştüğü haller dikkate alınırsa sıkıyönetimin bir 
süre daha uzatılmasıyla işin sona erdirilemediği an
laşılmıştır. Şimdi asıl sorun, sıkıyönetimin anarşik 
hale son verdirecek bir tutum içinde görevini tamam
laması ve normal yönetimin müesseriyetine kavuşma
sını temin etmektir. Yürürlükteki Sıkıyönetim, anar
şik hareketlere girişenleri toparlamakta ve görevi yürü
türken düzenlere ağırlık verdirmemeye itina göstermek
tedir. 

Bu arada, 12 Mart dönemindeki Sıkıyönetim ida
resinin tatbik ettiği ve şikâyet konusu uygunsuzluğu 
tekrarlamamaya dikkat edilmektedir. 

Kısa zamanda sıkıyönetim idaresine son verilme
sini beklerken, Devletin güçlenmiş olarak huzur ve 
sükûnla devam ettirileceğine inanmaktayız. 

Son günlerde sıkıyönetim bölgelerinde daha az 
olayın cereyan ettiğini, bu arada bazı örgüt faaliyetle
rinin ortaya çıkarıldığını, sıkıyönetim mahkemelerinin 
suçlular hakkında karar vermeye başladığını, kitlesel 
katliam olayı yapılan Kahramanmaraş'ta, suçluların 
mahkeme önüne getirilebildiğini, böylece sıkıyöneti
min halka güven vermeye devam ettiğini, genel görü
nüşüyle, Sıkıyönetim son 2 aylık döneminde anarşiyi 
önlemede yararlı görevler yaptığını söylemek müm
künse de iç güvenliğin yeteri kadar sağlanamadığı, 
özellikle Adana bölgesi başta olmak üzere sıkıyöne
tim içi ve dışı bazı illerde münferit ve anarşik hare
ketlere devam edildiği görülmektedir. 

Bu dönemde banka soygunlarına karşı etkili ted
birler alındığı gözden kaçmamaktadır. Bununla bera
ber, küçük topluluklar halinde soygun yapmaya giri
şenler de vardır. 

Mahkemeler yoğun çalışma halinde karar aşama
sına girmiş bir haldedir. Delil yetersizliği yüzünden 
beraat edenler dahil, birçok dosya işlem görmüştür. 

Bu dönemde, silah kaçakçılığı yapan suçluların 
yakalanmasında gelişme de olmuştur. Geçen 2 ayın 
en önemli bir faktörü de polisin bazı mensuplarından 
suçluluk içine bulaşmış olanların görülmesidir. 
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Son günlerde ehemmiyetli olan olay, komşu mem
lekette gelişen bir durumdur. Bilindiği gibi Şah'ın 
İran'dan uzaklaşması karşısında halkın desteğini sağ
lamak üzere girişilen rejim sempati ile karşılanmış ol
masına rağmen, henüz iran'da ülkenin bütünlüğünü 
güvence altına alacak bir durum gelişememiştir. 

Komşu bölgede şeriatçı bir idareden güç alan üm
metçi bir devlet yapısının ortaya çıkması bütün dün
yada Orta Doğunun yeni olaylara sahne olacağı 
kanısını da yaratmıştır. 

Dikkatle gözönünde bulundurulacak bu konu
nun ülkemize de sıçrayabileceği hakkında düşüncelere 
yol açtığı da görülmektedir. Yurdumuzda yıllardan 
beri devam eden anarşi ve terörizmle yaratılmak is
tenen hükümet bunalımı, dış ülkelerde gereksiz yere 
Türkiye hakkında kaygıların artmasına da etken ol
muştur. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Sahibi sizsiniz, siz. 

FAHRİ ÖZDÎLEK (Devamla) — İran'daki olay
ların ülkemizi tesiri altında bulundurabileceğine ihti
mal vermemekle beraber, bunun istismarını yapmaya 
girişecekler bulunabilecektir. İran'da devam eden re
jim boşluğu Orta Doğuda zafiyet yaratabilecek ve 
her zaman körüklenmeye açık olan bu bölücülük 
akımları kullanılmaya uğraşılacaktır. 

Dikkat, edilecek ve kovuşturulacak konulardan 
biri, bizi ilgilendiren Orta Doğuda meydana gelen 
bu boşluk olmalıdır. İran'da bütünlüğü koruyacak 
demokratik «rejime Hükümetimizin göstereceği ilgiyi 
tabii bulmaktayız. Kurulacak bu yeni rejimle geçmişte 
her türlü çabaya rağmen bir türlü kurulamayan iliş
kiyi her iki ulusun yararına geliştirmeye girişileceğine 
inanmaktayız. Diğer komşularımızla karşılıklı güven 
havası içinde yakın bir münasebet kurarak, dıştan ge
lecek ayrılıkçı duyguları körükleyecek ve bölücü arzu
lara imkân vermeyecek bir tutum üzerinde durulmalı, 
geçmişte olduğu gibi dışardan kaynaklanan ayrıcalık 
hareketlerine karşı milletçe uyanık bulunmayı göz
önünde , bulundurmalıyız. İran'daki olaylar yüzünden 
bu ülkenin yakın çevrelerinde de bazı uygunsuzluk
lar olabileceği hakkında hassasiyet gösterenler bulu
nabilir. Hükümetin ve ilgili kurumların olayları dik
katle ve basiretle değerlendireceklerinden eminiz. 

Ülkemiz için en büyük mutluluk, çoğulcu demok
ratik sistemle Anayasamızın sağladığı olanaklarla ül
ke ve milletin bölünmez bütünlüğüdür. Bununla be
raber, üzüntüyle ifade edilmek lazım gelen bir konu
ya da dokunacağız: 

Yıllardan beri bazı dernekler ve bazı yeraltı ör
gütleri ile bazı kuruluşlarda bölücülük alabildiğine is
tismar edilmiştir. Bugün huzursuzluğun başında, 
uzunca zamandan beri yapılan bu istismarın önlene
memiş olması gelmektedir. Kendilerini mağdur sayan 
halkımız, bu istismarı yapan militanlardan şikâyet
çidirler. Devletin görevi, kötüye kullanılan yasal hak
ların önlenmesi ve militanlık yapan kişilerle mücadele 
edilmesidir. Bunun için özellikle, örgütleşmede yuva 
olarak kullanılan dernek kurma özgürlüğünü kötüye 
kullanan militanların faaliyetine son verilmelidir. 

Güvenlik Kuvvetlerimizin istihbarat için yeterli 
derecede eğitilmedikleri ve bunları uygulayacak de
recede hazırlıklı olmadıkları görülüyor. Yasa dışı dav
ranışa kalkışanlarla mücadele, haber alma .hizmetine 
önem verilerek temin edilebilir. Bunun için haber 
almada yetişmiş olmak ve bunun teknik eğitimine 
girişmek lazım gelir. MİT teşkilatımızı ve emniyet 
kuvvetlerini bu yönüyle ele almakta geç kalınmamalı
dır. 

Son sıkıyönetim döneminde polisin muhtelif saldı
rıya hedef olduğu ve bu yüzden zayiat verdiği üzü
lerek görülmüştür. Öğrenilen veya işitilen, anarşik 
faaliyetleri önlemek için görevlendirilmiş emniyet 
ekiplerinin hiçbir güven tedbiri almadan işe girişme
ye kalkışması affedilemeyecek bir eğitim boşluğudur. 

Polisin, yasa dışı eyleme girişen anarşistlerle uğ
raşısı, hem fizik, hem de eğitim bakımından çok iyi 
hazırlanmış olmasını gerektirir. Görevlerinin yapıla
mamasında en önemli unsur, son defa ortaya çıktığı 
gibi, bazı emniyet görevlilerinin suçluluğa bulaşmış 
olmasının anlaşılmasından ileri geliyor. 

Polisin yetersizliği, bünyesindeki örgütlenmenin 
hızla gözden geçirilmesini ve gerekli yenilenmeye gi
dilmesini zorunlu bir hale sokuyor. Bu kuruluşun ye
nilenmesi için bünyesinde hizmet yeteneğini kayıp et
miş olan kişilerin hizmet dışı çıkarılmasına bağlıdır. 

Kolluk kuvvetlerinin personel eğitimi, araç ve ge
reç ve silah bakımından noksanlarının tamamlanması 
için girişilen faaliyetlerin daha da hızlandırılması, et
kin sonuçların alınmasına yardımcı olması, her ne 
sebeple olurs olsun suça iştiraki görülen kolluk kuv
vetleri mensuplarının cezalandırılarak mesleği, dedi
kodu ve şaibelerden uzak tutmak gerekir. 

Polis teşkilatının hizmette güvenilir bir unsur ola
bilmesi; görevin bu teşkilata emanet edilebilmesi için 
ciddi tedbirlere ihtiyaç bulunuyor. 

Üniversite ve yükseköğretim kurumlarında anarşi
nin önlenmesi ve öğretimin düzenle yürütülebilmesi 

- 123 — 
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için Hükümetin önemli mesafe aldığı görülüyor. Bu 
hal, sevindirici olmakla beraber, yeterli değildir. Anar
şi, üniversite ve milli eğitim alanından uzaklaşmış gö
rülmesine rağmen, bunda Sıkıyönetim İdaresinin et
kisi de olmuştur. Buna rağmen, ideolojik sol ve sağ 
örgütlenme orta eğitim seviyesindeki okullar kademe
lerine sıçrama ve buralara da el attığı görülmüştür. 
Bugün bazı lise, endüstri meslek liseleri, imam - ha
tip liseleri aşırı akımların etkisi altına girmiştir. Bu 
bulaşma, hem sokak yoluyla, hem de hatalı öğretmen 
ve idareciler eliyle olmuştur. Liselilerde silah bulun
makta, bunlardan eylemlere girişenler görülmektedir. 
Ortaöğretim kademesindeki bu şartlanma en kısa za
manda giderilmeli; bu maksatla esaslı tedbirler alın
masına hız verilmelidir. 

Bu konuda taraflı tutum içinde bulunan emniyet 
görevlilerimin etkisinin olduğunu ve anarşistlerin bu 
kanalın desteği yüzünden şımarıklığı sürdürdüğü söy
lenmektedir. 

Yükseköğretim kademelerinde öğretim özgürlüğü
nü tam anlamıyla sağlayabilmek için kurumların ken
dileri anarşiye karşı takviye edilmelidir. Bu iş sadece 
araya polis görevlileri katılmakla sağlanamaz. Bazı 
örnekleri olduğu gibi, eyleme katıldığı sabit olan ve 
okul öğretimini baskı altında bulundurmak isteyenler, 
disiplin kurulları kararıyla okullardan uzaklaştırılma
lıdır. Böylece polisin yükseköğretimin devamlı koru
yucusu olmaktan kurtarılması mümkün olabilir. 

Ülkemizin sorunları rejim bunalımı haline getiril
meden hal yoluna gitmeliyiz. «Bizden öncekiler da
ha ilerisini yaptı» demenin zamanı geçmiştir. Ülke
mizde değişik etkenlerin doğurduğu bazı şartlar, üze
rinde dikkatle durulacak bir hale girmiş; siyasal par
tilerin ve her türlü devlet kurumlarının ülke sorunla
rını dikkate alarak birbirlerini kırıp dökmeyecekleri
ne, daha basiretli davranmaya girişeceklerine emi
niz. 

Sıkıyönetim idaresi yasaların gereğine göre yürü
tülmektedir. Yasaların bilinen ve bildirilen hükümle
rine karşı çıkış gösterisi, görevlilerin sert işlemlere 
girişmelerine sebep olabilir. Sıkıyönetim görevlileri 
yetkilerini nerede ve ne suretle kulanacaklarını çok 
iyi bilirler. Kararları bir tereddüte yer vermeyecek 
surette ittihaz eder ve yürürlüğe sokarlar. 

Anayasaya ve diğer yasalara rağmen bazı kuru
luş ve kurumların idarecileri sorumluluklarını aşacak 
tarzda karşı girişimlere kalkışmamalı ve uluorta ko
nuşmalar yaparak kamu önünde yanlış yorumlanacak 
bir duruma düşmemelidirler. 

Asayişi temin etmekle görevli olanlar yetkilerini 
kullanırken, kamunun da zarara girmemesini arzu et-
meke beraber, mecbur edildikleri takdirde genel an
lamda yasaklamalara da girişebilirler. Bu konuya 
dikkati çekmekte yarar görmekteyiz. 

Yurtta yasaların hâkimiyeti her şeyin üstünde tu
tulmalı, yasa dışı işlemlerin hevesine kapılmaktan 
uzak kalınmalıdır. Sıkıyönetime sık sık başvurmadan 
ve orduya asli görevinden uzaklaştırmaya meydan 
vermeden hizmetleri yürütebilmek için, olağanüstü hal 
yasasının çıkarılmasına ihtiyaç vardır. Bu yasanın ha
zırlığı hızlandırılmalıdır. Er veya geç sıkıyönetim ida
resinin kalkması halinde göreve devam edecek olan 
sorumlular hizmetleri gerektirdiği takdirde yetkilerini 
kulanarak yürütmeye de girişebilmelidirler. 

Grubumuz 13 ilde skıyönetimin 2 ay daha uza
tılmasına ve 6 ilde de yeniden sıkıyönetim idaresinin 
ilanına ait Hükümet teklifini olumlu karşılamaktadır. 
Keyfiyeti Yüksek Heyetinize saygıyla arz ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdilek, 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ömer Ucuzal. 

(AP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ucuzal, görüşme süreniz 20 dakikadır, bu

yurunuz. 
AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (C. Se

natosu Eskişehir Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; Adalet Partisi 
Grupları adına sözcü olarak huzurunuza geldiğim şu 
anda Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli üyeler, üçüncü defa iki ay süre ile aldığı 
sıkıyönetim kararı onaylansın diye huzurunuza gelen 
bu Hükümetten bugün büyük milletiniz adına so
racağımız hesaplar var, yakasından tutup söyleyecek 
sözlerimiz var. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Çünkü, Atatürk Türkiye'si, üçüncü solcu ve ma
lum Ecevit Hükümetinin kendisine mahsus icraatı sa
yesinde tarihin en vahim, vahim olduğu kadar karan
lık ve buhranlı dönemini yaşamaktadır. Bu Hükü
met döneminde Türk Devletinin ve Türk Milletinin 
bünyesine musallat olan belalar, geçmiş hiçbir Hü
kümet zamanında görülmemiş ve yaşanmamıştır. 16 
aydan beri giderek, her geçen gün, her geçen ay her 
yönüyle aranmakta ülke ve millet felâketten felâkete 
sürüklenmektedir. Düne nazaran bugün ülke ve mil
let daha perişan. Ne can güvenliği var, ne mal gü
venliği ne de hürriyetlerden eser; ülke de bir baştan bir 
başa sefalet kol geziyor, yokluk kol geziyor, anarşi 
kol geziyor. Kana boyanmadık yer, yurt kalmadı, 
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Soyulmadık banka, soyulmadık işyeri, soyulmadık 
müşteri, soyulmadık mutemet kalmadı. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Basılmadık hapishane, basılmadık karakol kalma
dı. Yakılmadık okul, yakılmadık depo, yakılmadık iş 
hanı kalmadı. Bombalanmadık yüksek yargı binası, 
siyasi parti binası kalmadı. Kapatılmayan okul, oku
yan talebe kalmadı. Nice şehirler yandı, yıkıldı. Ni
ce insanlar öldürüldü. Talebeler öldürüldü, işçiler öl
dürüldü, memurlar öldürüldü, bekçiler, polisler öldü
rüldü, askerler öldürüldü. Anaların, dul kalan eşlerin 
ve yetim kalan çocukların gözyaşlarıyla barajlar dol
durulur. 

ALTAN TUNA (Çanakkale Milletvekili) — Sen 
de mi barajlar kralısın? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu çirkin, hun
har ve zalim olaylar karşısında Hükümet olarak siz 
neyle meşgulsünüz? Siz nasıl Hükümetsiniz? Size na
sıl Hükümet diyelim? İhaneti kendi içinde ikrara ula
şan bir Hükümete, Hükümet demek mümkünse... 

Sayın üyeler, 16 aydan beri olmamışları olmuş 
gibi; olmayanları varmış gibi göstererek, bir kurtarı
cı edasıyla bu kürsülere çıkıp, insanlardan öteye An
kara'nın pis havasından kuşların sokaklarda öldüğü
nü, onların da ölümden kurtarılacağını söyleyenler; 
Hükümet döneminizde şehir sokaklarında ölü kuş
lar yerine, genç ölüler, hemde kollan ve başları ke
silerek toplanıyor. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Şimdi bir kez daha tekrar ediyor ve soruyoruz 
bu kürsüden: Nerede analara verdiğiniz sözler? Ne
rede mevhum kişilerin başına gelecek felâketten, söz
den ürken ve sızlayan vicdanlarınız? Nerede diliniz
den eksik etmediğiniz o etkin önlemleriniz? Siz bu 
ülkeye mi, yoksa kendinize mi hizmet için Hükümet 
oldunuz? 

Hükümeti işgal ettiniz. Geçen 16 ayda olanlara, 
olaylara, tutum ve davranışlarınıza bakınca millete 
değil; Hükümet olarak kendinize ve koltuğunuza hiz
mettesiniz. 

Sel önünde kütük kaparcasına Yetki Kanununda. 
varsınız, Maden Kanununda varsınız, Vergi kanun
larında varsınız; ama ülkeyi ve milleti anarşiden, te
rörden, bölücülerden, rejim düşmanlarından kurtar
maya ve korumaya çare olacak tedbirlere gelince ne
den yoksunuz? Neden meşhur önlem paketlerinizi 
hâlâ bu Yüce Meclise getirmediniz? Kimden çekmi
yorsunuz? Kimlerden korkuyorsunuz? 

Değerli üyeler, hükümetlerin görevi ülkesinde ön
ce huzuru, güveni, sonra da refahı sağlamaktır. Bu
gün ülkede huzurun «H» si var mı? Güvenin «G» si 
var mı? Refahın «R» si var mı?... Yok. Yok. Yok. 
Bu yoklar karşısında size Hükümet olarak varsınız 
demek, mümkün mü?... Sizin mevcudiyetinizin 16 ay
dır bu millete neye mal olduğunu şimdi açıklayıp, 
suçluluğunuzun vüsatini tespit edeceğiz ki, bakalım 
bu suçlardan kurtulmak için kimi, nasıl itham edecek, 
yine ne bahane uyduracaksınız, ama onu görelim 
şimdi. 

6 Ocak 1978'den 24 Nisan 1979 tarihine kadar; 
olay sayısı 7 307, ölü sayısı 1 466, yaralı sayısı 7 833, 
bombalı ve silahlı saldırı 4 824, öğrenci olayı 1 244, 
soygun olayı 578'dir. Sıkıyönetim döneminde ise; 
olay 1 538, ölü sayısı 314, yaralı 1 088, bombalı ve 
silahlı saldırı 1 176, öğrenci olayı 311, soygun 131' 
dir. 

Bunca cinayetlerin, soygunların, sabotajların suç
lusunun sizin olduğunuzu bu rakamlar söylüyor. Biz 
değil, çünkü bu olaylar işbaşına geldiğiniz 5 Ocak 
1978'den 24 Nisan 1979 tarihleri arasında meydana 
gelmiştir. Bu suçlardan dolayı eski hükümetleri ne it
hama, ne de ortak etmeye kendi tabirinizle olasılığı
nız ve olanağınız yoktur. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri) Bu sebeple tekrar ediyoruz; suçlusunuz, suç
lu... Hem büyük milletimiz nezdinde, hem de indi -
ilahide suçlusunuz. 1 466 kişi öldürülmüş, ülke kan 
deryasına dönmüş, her bir bakana isabet eden ölü sa
yısı 42'yi bulmuş. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 
Bir kişinin öldüğü ülkelerde hükümetler istifa eder 
fetvasını verenler, bugün bir değil, yüz değil, bin de
ğil, 1 46 insan öldürüldü. Fetvanıza uysanıza, istifa 
etsenize! Neden hâlâ Hükümet yerinde oturuyorsu
nuz; Bu sözün sahipleri olarak neden çekip gitmiyor
sunuz? Koltuklarınıza değil; mertseniz, sözünüze sa
hip çıkınız ve gidiniz. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Değerli üyeler, bu Hükümet, geldiği günden beri 
açık taahhütlerine değil, sadece gizli taahhütlerine ve 
yandaşlarına sadık kalmıştır; bu sebeple, tedbir al
maktan kaçınmıştır, kaçmaktadır. Bu Hükümet, mil
letten değil, alınacak tedbirlerden zarar göreceklerden 
korkmuştur, çekinmiştir, çekinmektedir. Bu Hükü
met böylece, huzurdan değil, huzursuzluktan ve buh
ranlardan medet ummuştur, hâlâ da ummaktadır, 

Değerli üyeler, bu ülkede öldüreni, soyanı, yaka
nı - yıkanı yakalayan yok, arayan yok, soran yok. 
Nerede, rahmetli Hamit Fendoğlu'nun, gelininin ve 
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torunlarının katilleri; nerede, rahmetli Profesör Ka-
rafakioğlu'nun katilleri; nerede, emekli Yarbay Cihan
gir Erdeniz'in katilleri; nerede, rahmetli Abdi îpek-
çi'nin katilleri; nerede, eski milletvekili Ömer Sunar 
ve senatör arkadaşımız Hilmi Scydan'ın katilleri; ne
rede, daha nice rahmetli vatan evlatlarının katilleri?... 

Bu hesapları sizden sormayıp da kimden soraca
ğız; sizin yakanızı tutmayıp da kimin yakasını tuta
cağız? (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bunca olaylar karşısında bu koltuklarda nasıl otu-
rabiliyorsunuz? Ülke bir arena, siz seyirciler olamaz
sınız. Bu Hükümet yerinde oturanların görevi vardır, 
yetkisi vardır, mesuliyeti vardır. Bu nasıl dönem ki, 
evladının, eşinin sonsuz acısının elemine, istirabına 
garkolan vatandaş, sonra dönüp, katillerin bulunma
sı için servetini, ikramiye olarak ortaya koyuyor? 
Bu ikramiye ilanları, sizin, Hükümet olarak millete 
yük oluşunuzun, fuzuli hale gelişinizin ve iflasınızın 
ilanıdır. Bu ilanlar, sizinle birlikte Devletimizin de 
maalesef, otorite zaafıma düştüğünün tarihimize ilik 
geçişidir, tescilidir. Bu tescili teyit ise, İçişleri Baka
nının Van'daki ikrarıdır. 

Sayın üyeler, bu Hükümet, kuruluşunda olduğu 
gibi, giderek devamında da enteresan hale gelmiştir. 
Bir kısım üyeleri, Hükümet başının tutum ve davra
nışlarının mesuliyetleri ile bağdaşmadığını, doğru yol
da yürümediğini tespit ve ikrarla, icraatın yanlış ve 
eksikliğini; bu sebeple, suçluluklara iştirak edemeye
ceklerini açıklamak suretiyle, esasen muhalefetin 16 
aydır dile getirdiği gerçekleri teyit ve tescil etmişler
dir. 

Bu olayı dahi Hükümetin Başı asla doğru söyleme
me sistemini uygulamaya devamla, eline geçirdiği ek
rana oturarak, meselenin açıklandığı gibi olmadığını, 
Hükümetin uyum içinde olduğunu ifade etti. Millet 
ise, 17,5 saat süren Hükümet toplantısında, kırık plak 
gibi, «Uyum» kelimesinin tekrar edilmediğini bili
yor. 

Değerli arkadaşlarım, bir insan bir koltuk için bu 
kadar ciddiyetten nasıl uzaklaşır?... 

Değerli üyeler, önümüzdeki mesele; son Türk 
Devletinin, Türk Milletinin ve Atatürk Cumhuriyeti
nin var olup olmama meselesidir. Bu büyük meselede 
hepimize düşen görev ve mesuliyet ise, her yönüyle 
tarihi bir mesuliyettir. Bu görev, ihmal ve savsak
lamaya tahammülü olmayan, ciddi bir görevdir. Bü
yük Türk Milletinin evlatları ve onun temsilcileri ola
rak, 26 Aralık 1978 günü bu kürsüden alınan karara 
Adalet Partisi Grupları olarak «Evet» diyeceğimizi; 
ama bu «Evetin Hükümete değil, sıkıyönetim kara

rını uygulayacak Cumhuriyete, milli bütünlüğe ve 
Atatürk ilkelerine sadık kalmış Silahlı Kuvvetlerimi
ze olan itimadımızdandır diye açıkça fikrimizi orta
ya koymuş ve ilave etmiştik; Hükümetin, sıkıyöne
tim kararında, uygulama biçimini kendisine göre tef
sir ederek, kendi düşünce ve görüşü istikametinde, ga
yesinden saptırmaya ve etkisini azaltmaya teşebbüs 
edeceğinden endişeli olduğumuzu da söylemiştik. En
dişemizin haklılığı kısa zamanda meydana çıkmış ve 
uygulama öyle devam etmiştir. 

Nitekim, Ecevit'in, sıkıyönetime karşı, başından 
sonuna kadar, Anayasanın ruh ve maksadına, meri 
kanunlara ve işin icabına uygun düşmeyen bir tutum 
içinde olduğunu gördük ve yaşıyoruz. Daha, 27 Ara
lık 1978 günü Hükümet, Türk Dil Kurumunun son 
sözlüğünde bile yer almayan «Eşgüdüm» ismiyle 
kendisine bağlı bir daire başkanlığı kurarak, sıkıyö
netim kararının uygulamaya konduğunu ilan etmiş
tir. 

Değerli üyeler, bilindiği gibi, normal hal için nor
mal idare, fevkalade hal için sıkıyönetim. Fevkala
de idare, bütün dünya anayasalarında yer alan bir 
idaredir. Bu Hükümet iktidarı ele geçirirken, anarşi
yi, terörü, bölücülüğü ve şiddet eylemlerini derhal 
durduracağını taahhüt etmişti. Oysaki, komünist bir 
nizam gelmedikçe, bölücülük tahakkuk etmedikçe, 
bunlar durmazdı; nitekim durmadı; olaylar tırmanı
şa geçti ve her geçen gün bir evvelkini arattı. Ülke, 
böylece fevkalade hal ile karşı karşıya idi; nitekim, 
«Sivil sıkıyönetim» tekerlemelerinden de bu durum 
açıkça görülüyordu; ama Hükümet, sıkıyönetimi bir 
türlü ilan edemiyordu; Silahlı Kuvvetlerimizin taraf
sız tatbikatından korkuyordu; kendi suçlu yandaşla
rını korumak, marifetlerinin ortaya çıkmasını önle
mek için, vatan ve Cumhuriyeti âdeta feda ediyordu. 
Nihayet, elim, Kahramanmaraş olaylarından sonra, 
istemeye istemeye, 13 ilimizde sıkıyönetim ilanına 
mecbur kaldı. Hükümet bu karan alırken, Anayasa
nın 111 nci maddesini hiçe saydı, Milli Güvenlik ku
rulunun mütalaasını sormadı ve sıkıyönetim kapsa
mını asgariye indirdi; böylece de, sıkıyönetim idare
sinin elini kolunu bağlamıştır. 

Değerli üyeler, bir ülkede meydana gelen kanun
suz hareketler, anarşi, terör, bölücülük eylemleri nor
mal idare şekliyle bertaraf edilemiyorsa, son çare ola
rak sıkıyönetime başvurulur. Sıkıyönetimin başa çı
kamaması, sokağa karşı mağlup olması, o memleket 
için felakettir. Hürriyetlerin bir kısmını daraltsa da, 
askıya alsa da, normal nizama geçişi sağlayan ve 
toplumun huzurunu temin için bu muvakkat devreye 
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rıza gösterilir. Oysaki, Ecevit, bütün konuşmalarında 
çok yumuşak bir sıkıyönetim telkinini yapmıştır. Hü
kümetin başının bu telkininden, komünistler ve bölü
cülerin memnun olduğu muhakkak ise de, hakiki va
tanperverler endişe duymuşlardır, duymaya da devam 
etmektedirler. Nitekim, Hükümetin bu tutum ve dav
ranışıyla, ülkede yangın sönmemiş, huzur yolu maale
sef açılmamıştır, 

Değerli üyeler, 26 Aralık 1978 gününe nazaran 
bugün, olaylarda ve olanlarda değişen bir şey var 
mı?... Hayır, o tarihte ne varsa, bugün de aynen var. 
Neden Hükümet ağız değiştirdi?... «Bölücülük boyut 
kazandı» der. Bu beyan dahi, açıkça, 4 ay evvel ül
kede bölücülüğün olduğunu ikrar ve kabul ediyor; 
nitekim, getirdiği sıkıyönetim kararı ile de tasdik edi
yor. 

Değerli üyeler, sıkıyönetim komutanlarınca bölge
lerinde 20'ye yakın yayın yasaklanmıştır; sıkıyöne
tim dışında kalan 54 ilde bu yayınlar için Hükümet 
bir tedbir almamış, bir teşebbüs yapmamış; hâlâ or
tada bir karar yok. Bu muzır neşriyat, Hükümetin 
gözü önünde, sıkıyönetim bölgelerinde dolaşıyor ve 
melanetlerini devam ettiriyor; yani, sıkıyönetimden 
kaçan Hükümete sığınıyor. Neden?... Çünkü, onlar 
da anladılar ki, yansız ve etkin önlemlerden başka, 
kendilerini takip eden bir şey yok. 

Değerli üyeler; bugün ülkede Devlete saygılı olan
lara, milli birliğe, ülke bütünlüğüne saygılı olanlara, 
rejime ve Cumhuriyete sadık kalanlara huzur yok, 
emniyet yok, hak yok, hukuk yok. Bugün ülkede Hü
kümete meydan okuyan dernekler var, sıkıyönetime 
ve Devlete pervasızca meydan okuyan sendikalar 
var; Ankara caddelerinde parlamenterlerin yolunu ke
sen polisler var, arabaları polislerce gaspedilen parla
menterler var; Diyanet İşleri Başkanlığına giren silah
lı tehditler ve hakaretler var; bu derneklere ses çı
karmayan, sendikalardan gelen isteklere harfiyen 
uyan, Diyanet îşleri Başkanının maruz kaldığı olaya 
ses çıkarmayan, gereken görevi yapmayan, burada 
oturan bakanlar, bakanlar var; (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar) hulasa, millet ve memleket 
hayrına hiçbir icraat yapmayan ve yapamayan bir de 
Hükümet... 

Değerli arkadaşlarım; Anayasa ve yasaların emri
ne uymayan hükümetlerin ülkesinde, nerede Anayasa
nın 136 ncı maddesi? Kötü niyetlileri korumalara, ka
nunlara uymaya mecbur etmeye, o hükümetlerin el
bette gücü yetmez; bu sebeple, ülkede anarşi durmaz, 
anaların gözyaşı ve acıları dinmez; buhranlar sön
mez; ülke, kaybettiği huzuru bulamaz. 

Bugün ülkemiz, ihtirasına dayanan dille, lafla 
idareye çalışılıyor; ülke hergün, çaresiz buhranlara 
sürükleniyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu hükümetin 16 aylık dö
neminde milletimize ödettiği fatura ağırdır. 16 ayda 
her şeyi berbat edenlerden, tek bir şeyi dahi düzel
teceklerini beklemek gaflettir; çünkü, yapabilecekleri 
bir şey olsaydı, 16 aydır yaparlardı. 16 aydır, her ge
çen gün bir evvelkini aratmaya devam etmiştir. El-
hak, tek yaptıkları şey, «Akgünler» bakkaliyesini if
las ettirmektir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, ülkeyi yakıp kavuran bu 
buhranlar, Ecevit buhranıdır. Bu zihniyet ve bu ik
tidar yıkılmadıkça, silinmedikçe bu buhran bitmez, 
ülke huzura kavuşmaz. 

Ne hazindir ki, 1920'lerde milli hâkimiyet pren
sibini hâkim kılmak, Türk Milletinin ve ülkesinin 
vahdetini sağlamak için, ecdadımızın uzun ve çeitin 
mücadelesi sonunda bize hediye ettikleri değerli ve 
manalı günlerin 59 ncu yılında memleket bu hale dü
şürülmüştür. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, 24 dakika oldu. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen toparlayın. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu duruma çare 

bulamayan bir Hükümet, böylece, işbaşındadır. 
Değerli üyeler, bu kısıtlı zaman içinde, bu bitmiş 

ve tükenmiş Hükümet hakkında söyleyeceklerimiz 
ancak bu kadar olabilmektedir. Ülkeyi yakıp kavu
ranların, buhranları yaratan ve bunlara seyirci kalan, 
üstelik, vatan ve milletin son ümidi ve çaresi olabi
lecek sıkıyönetimi, her tutum ve davranışlarında ol
duğu gibi, sulandıran, mecrasından saptıran, kendi 
görüş ve amaline hizmet edecek yönde mahiyetini 
değiştiren bu hükümetin getirdiği sıkıyönetim kara
rına, sırf Hükümete olan itimatsızlığımızdan dolayı 
kırmızı oy vereceğimizi arz ile, Yüce Heyetinize 
gruplarımız adına saygılar sunarım. (AP sıralarından 
«Bravo»1 sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Cumhurbaşkanınca. Seçilen Üyeler Grubu adına 

Sayın Zeyyat Baykara; buyurunuz efendim, söz sı
rası sizin. 

Sayın Baykara, süreniz 20 dakikadır efendim. 
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 

GRUBU ADİNA ZEYYAT BAYKARA (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 

13 ilimizde ilan edilmiş olan sıkıyönetimin uza
tılması ve 6 ilimizde yeniden sıkıyönetim ilanı için 
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Hükümet tarafından getirilmiş olan teklifler üzerin
de, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubunun gö
rüşlerini belirtmek için söze başladığım şu sıralarda 
Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. 

Sayın üyeler, bilindiği gibi, Kahramanmaraş 
olaylarını kovalayan günlerde, 26 Aralık 1978 tari
hinde 13 ilimizde 2 aylık bir süre için ilan edilmiş 
olan sıkıyönetim, Yüce Kurulunuzca 25 Şubat 1979 
tarihinde, ilk defa, uzatılmıştı; görüşmesini yaptığı
mız Hükümet teklifi ikinci uzatmayı oluşturmakta
dır. 

Anayasanın 124 ncü maddesi gereğince, bundan 
önce ilan edilen sıkıyönetimin gerekçesi, Anayasanın 
tanıdığı hür demokratik düzeni, temel hakları ve hür
riyetleri ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareket
lerinin kesin belirtilerinin ortaya çıkması idi. Görüş
mesini yaptığımız tekliflerde ise, 2 aylık uzatma ya
nında, 6 ilimiz daha, sıkıyönetim uygulanacak illere 
eklenmiş ve Anayasanın 124 ncü maddesinin öngör
düğü bütün durum ve olasılıklar, sıkıyönetimin ge
rekçesi içine alınmıştır; böylece, bölücü akımlarla 
ilgili davranışlar da sıkıyönetimin yetki ve görev ala
nına girmiş olmaktadır. 

Değerli üyeler, sıkıyönetim süresinin 2 ay daha 
uzatılmasını öngören ilk Hükümet teklifi üzerinde 
25 Şubat 1979 tarihinde yüksek huzurlarınızda yap
tığım konuşmada, Anayasanın 124 ncü maddesinde 
öngörülen, ülkenin ve milletin bölünmezliğine yöne
lik iç ve dış tehlikeler halinin 13 il içinde ve dışın
da mevcut olmasına karşın, bu tehlikenin sıkıyöne
tim kapsamı içine alınmamış olmasının büyük sakın
calarına değinmiştik. Aradan geçen iki ay içinde, 
özellikle bölücülük akımlarının daha büyük ve önem
li tırmanış dönemine girdiği bir gerçektir. Bunu an
layabilmek için, sınırlarımızın yanıbaşında oluşan 
dış gelişmeleri ve özellikle Sayın Başbakanın ve Sa
yın içişleri Bakanının bölücülük tehlikesine ilişkin 
açıklamalarını hatırlamak yetecektir. Komşu İran'da
ki olayların, o memleketin sadece bir iç sorunu ola
rak kaldığını ve kalacağını düşünmek büyük bir ya
nılgı olur. Bu olayın neden olduğu gelişmelerin üze
rinde, çok duyarlı olduğumuz milli bütünlük ve be
raberliğimizle çok yakından ilgili yönleri bulundu
ğunu unutamayız. Öte yandan, Sayın Başbakan ve 
İçişleri Bakanının, iç ve dış kaynaklı bölücülük hare
ketlerinde, iki ay öncesine nazaran daha da önem 
ve ağırlık verdikleri, tehlike üzerinde titizlikle durma 
gereğini açıkça belirttikleri görülmektedir. Ülkenin 
ve milletin bölünmezliğine dönük tehlikenin artık 

belirti halinden çıkarak, bir olay, bir eylem olarak 
ortada durduğu, basınımızda yer alan günlük haber
ler haline gelmiştir. 

Değerli senatör ve milletvekilleri, bütün bu söy
lediklerim, Türkiye'deki bölücülük hareketlerinin ar
tık iki ay öncesiyle kıyaslanamayacak kadar bir ge
nişlik ve açıklık kazandığını göstermeye yetecektir 
sanırım. Bu bakımdan, Hükümetin bu defaki sıkıyö
netimi uzatma teklifini, bu gelişmelere uyacak deği
şikliklerle ve 6 ili daha içine alacak şekilde Millet 
Meclisine getirmesi, en doğal ve gerçekçi bir davra
nış olmuştur. Anayasanın öngördüğü olağanüstü bir 
yönetim usulü olan sıkıyönetim uygulamalarının, Si
lahlı Kuvvetlerimizce şimdiye kadar nasıl insancıl ve 
tarafsız bir tutum içinde yürütüldüğü, hepimizce bi
linen bir gerçektir; bu tutumun bundan sonraki dö
nemde de devam edeceği şüphesizdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
sıkıyönetimin ilanından bu yana geçen dört aylık dö
nem içinde, şiddet eylemleriyle, ülkenin ve milletin 
bölünmezliğini tehlikeye düşüren hareketlere karşı 
başarılı bir uygulama yapılıp yapılmadığı, genellikle 
öldürme, gasp, soygun gibi olayların sayısı ve bun
ların faillerinin yakalanıp yakalanrnamasıyla ölçül- * 
mektedir. Bu, elbette ki, olaylardaki gelişmeleri be
lirleyecek bir yoldur. Ancak, olayların kaynaklarına 
inebildik mi? Şiddet eylemlerini, bölücülüğü, mez
hep ayrılığı kışkırtıcılığını teşvik eden, planlayan ve 
uygulayan örgütleri ortaya çıkarabildik mi? Başarı
nın esas ölçüsü, bu sorulara verilecek cevaplarda yat-
maktadr. Açık kalplilikle söyleyelim ki, bu soruların 
cevaplarını şimdiye kadar Hükümetten alamadık; bu 
görüşmelerde, bütün ülkeyi ikapsayacak biçimde ce
vap almayı umuyoruz. 

Sayın üyeler, memleketimizin içinde bulunduğu, 
bu, her yönden kritik dönemde Türk Milleti olarak 
hepimizin, birlik ve beraberliğimizi bozacak, zedele
yecek, en önemsiz sayılabilecek davranışlardan, söz
lerden bile sakınmamız gerekir. Sorumluluk almış 
tüm görevlilerin bu zorunluğa uymalarının ayrı bir 
önemi vardır. Atatürk milliyetçiliğinin «Ne mutlu 
Türküm diyene»! vecizesinin vatandaşlar arasında 
hiçbir ayırım, hiçbir ayrıcalık tanımayan engin an
lamı içinde, yıllarca bu topraklar üzerinde birlikte 
yaşamış Türk Milliyetinin bölünmesine çalışıldığı bir 
dönemde, hepimizin, bu zorunluğa daha titizlikle uy
mamız gerektiğini önemle vurguluyoruz, 

Değerli üyeler, ülkenin ve milletin bölünmezliğine 
yönelik hareketler, son aylarda ortaya çıkmış bir olay 
değildir. Onu, bugünkü tırmanış dönemine iten esas 
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nedenin, biraz önce belirttiğim türden tutum ve dav
ranışların bir ölçüde önemsiz, umursanmayacak, kü
çük^ olaylar sayılmasından kaynaklandığını söyleyebi
liriz. Şubat 1978 tarihinde TÖB - DER'ce düzenlenen 
Demokratik Eğitim adlı Kurultayda yapılan konuş
maları, önerileri bu görüşümüze bir örnek olarak 
gösterebiliriz. Bu Kurultayda, resmi okullarda eğiti
min Türkçeden başka dillerle de yapılması istendiği
ni hepimiz biliyoruz. Anayasanın 11 nci maddesinde 
özet olarak, «bu Anayasada yer alan hak ve hürri
yetlerin hiçbirisi, dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırı
mına dayanılarak, nitelikleri Anayasada belirtilen 
Cumhuriyeti ortadan kaldırma kasdı ile kullanıla
maz» denilmektedir; 3 ncü maddesinde de, «Resmi 
dil Türkçedir» denildiğini de hepimiz biliyoruz. Bil
mediğimiz, bilmek istediğimiz şey ise, okullarda baş
ka dil ile de eğitim yapılmasını isteyen öğretmenler 
ve onların dernekleri hakkında bir işlem yapılıp ya
pılmadığıdır. 

Biraz önce de söylediğim gibi, bölücülük hareket
leri, böyle, önemsiz sayılan olaylardan da güç ala
rak, destek görerek bugünkü tırmanma noktasına 
gelmiştir. Bu olumsuz gelişmede, dünyanın yeraltı, 
yer üstü kaynakları açısından çok zengin bir kesi
minde, huzur ve güven içinde gelişmesini tamamla
yacak 50 milyon nüfuslu bir Türkiye'nin varlığını, 
kendi çıkarları ile bağdaşt ıramayan dış güçlerin bir 
teşvik ve katkılarının da bulunduğu bir gerçektir. 

Değerli üyeler, ülkemizin içinde bulunduğu çeşit
li sosyal bunalımların giderilmesi gayretlerine tama
mıyla ters düşen başka bir tutum da, hepinizce bili
nen bir işçi sendikaları konfederasyonu tarafından 
ortaya Çıkarılmıştır. Bu konfederasyon, resmen mev
cut olmayan bir bayramı, İstanbul'da, adı kendileri 
tarafından değiştirilen bir meydanda, mayısın 1 nci 
günü büyük bir gösteri yürüyüşünden sonra kutla
mak istemektedir. 

Sıkıyönetim Komutanlığı ve Hükümet, içinde bu
lunduğumuz koşullar altında ortaya çıkacak büyük 
sakıncaları gözönünde tutarak, sıkıyönetim yeniden 
uzatıldığı takdirde böyle bir kutlamaya izin verile
meyeceğini açıklamışlardır. Konfederasyon yetkilile
ri ise, yasaları, sıkıyönetimi ve memleketin son de
rece muhtaç olduğu ve sükûn gereklerini nazara al
madan, üstelik tahrik edici olan bildiriler ile, bu kut
lamayı istedikleri yerde yapmakta ısrar etmektedir
ler. 

Çeşitli ve ciddi uyarılara rağmen, yasa dışı arzu
ları uygulama alanına koydukları zaman kimleri kar

şı karşıya getirmek durumuna girmiş olacaklarını ve 
bundan doğabilecek son derece vahim ve sorumlulu
ğu kimsenin yüklenemeyeceği kadar büyük sakınca
ları nazara almamakta direnmek, Devleti yok bilmek
te devam etmek, kimseye bir fayda sağlamayacaktır. 
Memleketi yeni ve vahim bunalıma sürüklemeye kim
senin hakkı yoktur. ,Bunun, durumun ne taviz veri
lecek bir yanı, ne bir sebebi, ne de yasal bir olana
ğı vardır. 

Değerli üyeler, bugün görüşmesini yaptığımız sı
kıyönetim kararı, ülkemizin belli bir bölümünü kap
samaktadır. Bu durum, şiddet eylemlerinin, bölücü
lük hareketlerinin sadece bu illerimizde bulunduğu
nu anlatmaz. Söylediğim bu huzursuzluklar, asayiş
sizlikler, bölücülükler bir oranda başka illerimizde 
de mevcuttur denilebilir. 

Bu bakımdan, özellikle, sıkıyönetim uygulaması 
dışında kalan illerimizde bu tehlikelerle savaşmak, 
sivil yönetime ve onun güvenlik örgütüne düşmekte
dir. Aslında, ister sıkıyönetim, ister sivil yönetim al
tında olsun, memleketin bir bölgesindeki rahatsızlı
ğın öteki bölgeleri etkilememesi olanak dışıdır. 

Bu nedenle, sıkıyönetimin başarısı bir bakıma 
öteki bölgelerdeki asayiş ve güven ortamının varlığı 
ile sıkı sıkıya ilgilidir denilebilir. Bu yakın ilişkiyi 
gözönünde tutarak, sıkıyönetim dışında kalan bölge
lerdeki güvenlik kuvvetlerinin, bir an önce, etkili bir 
biçimde çalışır bir hale getirilmesi zorunluğunu, bir 
defa daha ve önemle belirtmek istiyoruz. Bu zorun-
luk ilk aşamada sayı, araç ve gereç bakımından var
dır; ama iyi eğitilmiş polis sayısının, araç ve gerecin 
yanı başında, belki de bunlardan daha az önemli ol
mayan iki konu daha vardır. Bunlar, haber alma iş
leri ve polislerin derneklere üye olabilmeleri konula
rıdır. Bunlara iki ay önceki sıkıyönetim görüşmele
rinde değindiğim halde, bugün aynı konuları tekrar
lamak zorunda kaldığım için üzgünüm. Ancak, sıkı
yönetim kadar, sivil güvenlik örgütlerinin başarı 
şanslarının en önemli faktörlerinden birisi, haber al
ma servislerinin etkili ve diğer haber alma servisle
riyle koordone bir biçimde çalışmalarıdır; hatta, bü
tün Devlet haber alma örgütlerine de yayarak, Dev
let sivil haber alma örgütlerinin, bu etkinlikten yok
sun oldukları söylenebilir. 

Değerli üyeler, silahlı sivil güvenlik örgütü men
suplarının -• özellikle polislerin - ideolojik görüşlerle 
birbirinden ayrılmış derneklere üye olmalarının hoş
görü ile karşılanması kadar sakıncalı bir tutum ta
savvur edilemez. Bu sakıncaları Hükümet de en az 
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bizim kadar anlamış ve önlemler alınacağını birçok 
defa açıklamış olduğu halde, bunun bugüne kadar 
gerçekleşmemiş olması, nedenleri gerçekten bilinme
ye değer ve ciddi bir konu olarak ortadadır. 

Anarşinin, şiddet eylemlerinin önlenmesi için alın
ması gereken önlemlerle ilgili kanun tasarıları pake
ti de henüz kanunlaşamamıştır. Açıkça söylemek is
teriz ki, bu tasarılar Parlamentomuzda önemleriyle 
orantılı bir (işlem görmemiştir. 

Öte yandan, memleketimizin her köşesinde, he
men hemen - deniz, kara - bütün sınırlarda, yurt içi
ne, yurt dışından, dışarıya yönelik silah kaçakçılığı 
yapıldığı bir gerçektir. îçinde bulunduğumuz »kritik 
dönemde bu kaçakçılığın ülkemiz için taşıdığı önemi 
anlatmaya gerek bile yoktur. Hal böyle iken, özellik
le deniz araçlarıyla ya da TIR kamyonla rıyla yapıl
dığı anlaşılan silah kaçakçılığına karşı etkili önlem
ler henüz alınamamıştır. 

Sayın üyeler, görüşme konumuz olan sıkıyöneti
min 2 ay daha uzatılması ve 6 ilimizde yeniden sıkı
yönetim ilan tekliflerini, birbirlerini tamamlayan, 
bundan öncekilerin haklı eleştirilere neden olan ek
sikliklerini- sakıncalarını gideren bir yapıda, gerçek
çi teklifler olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan, ted
hiş eylemleri ve gittikçe daha hızlı bir tırmanma dö
neminde bulunduğu tartışmasız olan bölücülük akım
larının, milli birlik ve beraberliğimiz için ne kadar 
tehlikeli olduğu ise, üzerinde tartışma yapılmayan 
bir gerçektir. 

Gerek sıkıyönetimin uzatma ve genişletme karar
larının gerçekçi nitelikleri, gerekse tehlikenin gideYek 
artma yönünde gelişmesi, parlamenterler olarak, ko
nu nedeniyle saflarımızı sıklaştırmamızı ve birlik 
halinde görünmemizi kolaylaştırmakta ve gerektir
mektedir; Grubumuzun değerlendirmesi bu görüş 
içinde oluşacaktır. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çok değerli üyeleri, ülkemizin ve milletimizin bütün
lüğüne ve huzuruna yöneltilen her çeşit saptırılmış 
amaçların her zaman hüsrana uğratılacağının derin 
inancı içinde, hepinize, Grubum adına en içten say
gılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykara. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 
Nevzat Kösoğlu. (MHP sıralarından alkışlar). 

Sayın Kösoğlu, görüşme süreniz 20 dakikadır; 
buyurunuz. 

MHP GRUBU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 
(Erzurum Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye 

25 . 3 . 1979 O : 1 

| Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; şahsım 
I ve Grubum adına saygılar sunarım. 
I Türkiye, yıllardan beri bir taarruza maruzdur; 
I yıllardan beri, Türk devlet yapısı, Anayasa nizamı 
I ve milletimizin bütünlüğü, için için kemirilmektedir. 
I Biz, bu tehlikenin başlangıç süresinden itibaren, 
I Milliyetçi Hareket Partisi olarak tehlikenin kayna-
I ğtfıa işaret etmeye çalıştık, tehlike karşısında Türk 
I Milletini birliğe ve beraberliğe çağırdık, hükümetleri, 
I daha idrakli ve cesur olmaya davet ettik. Ancak, 
I Cumhuriyet Halk Partisinin sayın yöneticileri, bizim 
I bu sürekli uyarılarımız, ikazlarımız ve vatanperverce 
I çıkışlarımız karşısında daima Nasrettin Hoca'nın oğ-
{ lu gibi hareket ettiler. 
I Gün geldi, Türkiye'nin büyük ve tehlikeli döne-
I meçlerin başlangıcında olduğunu ifade ettik ve Türk 
I Milletinin can emniyetini, mal emniyetini, Devletinin 
I ve nizamının korunmasını ancak sıkıyönetimle, Türk 
I Milletinin güven kaynağı olan Türk Ordusunun eliy-
I le temin edebileceğini ifade ettik; sıkıyönetim iste-
I dik; Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticileri kıya-
I metleri kopardılar, basın toplantıları tertip ettiler, 
I televizyonlardan bize saldırdılar; Cumhuriyet savcı-
j larını yer yer harekete geçirip, hakkımızda, sıkıyöne-
I tim istediğimiz için davalar açtırdılar. Bugün, size 
I haber vereyim, biraz önce burada İçişleri Bakanının 
I okuduğu sıkıyönetim gerekçesini ondan çok daha 
I önce ifade ettiğimiz ve Türk Milletinin buna isteği 
I olduğunu, bunda zaruret olduğunu ifade ettiğimiz 
I için, Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerinin 6 ncı 
I Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaları olacak. 
I Değerli arkadaşlarım, Türkiye bugünlere, «anar-
I şi» dediğimiz bela ile geldi ve Cumhuriyet Halk Par-
I tisinin yöneticileri ve bugünkü Cumhuriyet Halk 
I Partisi Hükümeti anarşiyi daima yanlış takdim etti. 
I Bir suç, fiili halinden ötürü, neticelerinden ötürü 
I değil, o suçu işleyen insanın kastından ötürü suçtur. 
I Evrensel hukukun en basit kuralıdır ki, ameller ni-
I yetlere göredir. Harpte insan öldüreni, «Kahraman» 
I diye alkışlarsınız; gasp için insan öldüreni İdam 
I edersiniz. Suçu tayin eden, kasıttır. Anarşi de, dev

letin varlığına, müesses nizamına ve milletin bütün-
I lüğüne yönelmiş olan silahlı harekettir; bu hareketi 
I de suç yapan, bu silahlı hareketlere kalkışan insan-
I ların kastıdır; yani, Devleti yıkmak, nizamı yıkmak 

ve Türk Milletini bölmek irade ve kastıyla hareket 
edildiği için, silahlı hareketler anarşi olarak vasıf-

I landırılmaktadır. Halbuki bu Hükümet, daha muha-
I lefette olduğu günlerden bu yana, daima anarşinin 
I sonuçlarıyla ilgilenmiş, ölüm hadiselerini sırf bir is-
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tatistik fenomen olarak halka takdim etmiş, bu ha-
diselerdeki maksat ve gayeyi hassasiyetle gizlemiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığının yayınladığı 
kitap, Türkiye'deki anarşi hadiselerini gaye itibariyle 
şöyle tavsif ediyor : 

«1968'den beri başlayan ve devam eden hareket
ler, Marksist - Leninist bir ihtilali gerçekleştirmek 
kastına dönük eylemlerdir.» 

Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanlığı, bu kitabı 
1973'lerde yayınlanmıştı; ama (tekrar edeyim ki, CHP 
yöneticileri, anarşinin daima fiili sonuçlarıyla ilgi
lenmiş, anarşinin istihdaf ettiği neticeyi daima hal
kın gözünden gizlemek yolunu tutmuştur. 

Anarşinin tarifi icabı, daima iki taraf vardır. Bu 
taraflardan birisi devlettir, devletin müesses nizamı
dır ve milletin bütünlüğüdür; diğer (taraf da, devlete 
karşı, nizamını yıkmak, milletini bölmek ve devleti 
parçalamak isteyenlerdir. Halbuki bu Hükümet, daha 
muhalefet yıllarından beri meseleyi bu tarzda takdim 
eden ve tehlikelere bu ölçüde işaret eden insanları, 
vatanperverleri, daima, «Faşist» 'diye ilan etmiş ve 
şer kuvvetleri onların üzerine saldrrtmayı bir vazife 
telakki etmiştir. 

Şimdi, Sayın İçişleri Bakanı burada, güvenlik kuv
vetlerinin hangi araç ve gereçlerle güçlendirileceğini, 
kaç kişinin daha bunlara alınacağını ve neler yapaca
ğını anlatıyor. Gereği yok; boşuna gayret... Anarşiye 
bu idrakle bakmaya devam ettiğiniz sürece, Hükümet 
olarak siz, bu kafayla gittiğiniz sürece, sizlin topunu
zun, tüfeğinizin, kuvvetlerinizin önleyeceği hiçbir 
anarşi yoktur. 

Şimdi, Sayın Başbakanın, Cumhuriyet Halk Par
tisi Sayın Genel Başkanının bugüne kadar devam eden 
tutumunu iyi niyetli bir bilgisizlikle, saflıkla izah et
mek mümkün müdür?.. Şimdi, olayları ve olaylar kar
şısında bu Sayın Genel Başkanın takındığı tavırları 
kısaca gözden geçirerek, bu konuda bir hükme var
maya çalışalım. 

Sıkıyönetim ilan etmek zorunda kalıncaya kadar, 
Türkiyeyi saran bu yangının farkına varmayacak ka
dar uykuda olduğunu, anarşiyi yoğuran neşriyattan 
hiçbirisini okumamış olduğunu, Kızılay'a dahi çıkıp 
orada yazılan sloganları görmemiş olduğunu, Başba
kanlığın yayınladığı beyaz kitabı hiç görmemiş oldu
ğunu ve 12 Mart dönemini hiç yaşamamış olduğunu 
farz edelim. Sıkıyönetim İlan etmek zorunda kalın
ca, Grubunu ikna etmek için yaptığı konuşmada ay
nen şöyle buyuruyorlar : «Bugün, isterseniz Anayasa
daki ifadesiyle, «ayaklanma» denilebilecek, isterse
niz, vatan ve Cumhuriyete karşı, ülkenin ve milletin 

bölünmezliğini içten tehlikeye düşüren bir eylem de
nilebilecek olan bir olayla karşı karşıyayız.»ı Peki, bu
nu söyleyen Başbakan, sıkıyönetim gerekçesi olarak 
getirdiği, Bakanlar Kurulunda ne diyor : «Temel 
hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen yay
gın şiddet hareketleri...» 

Hani vatan ve milletin bütünlüğünü tehlikeye so
kan hareketler, hani ayaklanma denilebilecek Devlete 
yönelmiş hareketler? Anayasanın 124 ncü maddesü, 
niçin kuşa çevrilmiş olarak huzurunuza getiriliyor? 

4 aylık sıkıyönetimi yaşadıktan, sıkıyönetimin 
ve sıkıyönetim mahkemelerinin, Marksizm ve bölü
cülük karşısındaki sıkıntılarını gördükten sonra han
gi vatansever insan bu tutuma «iyi niyetli gaflet» di
ye isim takabilir? 

'Sıkıyönetimin ilk 2 ayı bittikten sonra birinci kere 
uzatılması söz konusu olduğunda, neden 124 ncü mad
de bütünüyle gelmedi? Bu tutumun arkasındaki he
sap, bize göre, artık bütün milletimizce de malum 
olmuştur. 

Değerli üyeler, birgün Hükümet içinden 6 Bakan, 
bu yangını seyretmekten ürküyorlar ve Başbakana 
bir muhtıra veriyorlar. Şimdi, Hükümet tehlikeye gir
miştir; yani söz konusu olan yakın tehlike iktidar 
koltuğudur. Ve 18 saat süren bir toplantıdan sonra 
Başbakanımız açıklama yapıyor; tehlikeyi kabul edi
yor ve bölücülüğün tehlikeli boyutlara ulaştığını ifa
de buyuruyor. Bu Sayın Başbakana ne demeli? Bölü
cülük bir gecede mi bu mesafeyi aldı? Yıllardan beri 
Devletin temellerini oyarak gelen tehlikeyi göreme-
diyseniz, o koltukta ne arıyorsunuz? Bilerek himaye 
ettiyseniz, sorumluluğunuzun hudutlarını biliyor mu
sunuz? 

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grup toplan
tısında Sayın Başbakan şöyle söylüyor : ;«Esasta ey
lemci sol militan güçler, Devlete ve Silahlı Kuvvet
lere karşı eylemlerini sürdürüyorlar.» Sizi kutlarım 
Sayın Başbakan; bunu siyaseten olsun anlayabildiği
niz için mutluyum ve Türk Milleti bu kadar geç kaldı
ğınız için ne ölçüde yakınsa yeridir, ne diyelim, baht 
utansın, 

Değerli arkadaşlarım, şimdi sıkıyönetim 6 ilde da
ha 6 ile daha teşmil edilerek getiriliyor. Bu 'illere dik
kat ederseniz, anarşi açısından istatistiklerin pek yük
sek olmadığını göreceksiniz. Yani, Hükümet mücer
ret fiili değil, onu gerçekleştiren maksadı fiilin hede
fini ilk kere olarak dikkate almak zorunda kalmakta
dır ve bu sebeple de, gerekçe olarak Anayasanın 
124 ncü maddesini bütünüyle nihayet huzurunuza 
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getirmiş bulunmaktadır. Bu geç kalışların, bu Dev
let elinin ihanetler üzerine uzanışını fcöstek'lemelerin 
hesabı, elbdtteki Allah indinde, millet indinde, tarih 
huzurunda ve bu çatının altında sorulacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'de bu yangını Marksist 
propagandalar başlatmıştır. Bin yıldır bu topraklan 
aynı bayrak altında, aynı mukaddesler uğruna kanıyla 
sulayan insanlar, bu düşman ideolojinin fesadıyla 
birbirine düşürülmek istenmiştir. Bölücülüğü Tür
kiye'ye Marksizm sokmuştur. Şimdi ise, ulaştığı 
merhalede ihanetini ona taşıtmak istemektedir ve bu 
noktada bile, Sayın Başbakan bölücülüğe karşı çık
mak lüzumunu duyarken, «Hangi saygıdeğer ideolo
jiye bürünmüş olursa olsun» diyerek, hâlâ bu fesat 
ocağına şapkasını çıkarmaktan kendisini alamamak-
ıtadu, 

Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; sıkı
yönetimin 4 aylık uygulamasını tartışırken, sıkıyöne
tim komutanlarının bu zihniyete sahip bir Başbakana 
karşı sorumlu olduklarını ve sıkıyönetimin bu zihni
yetin hâkim olduğu bir idare ve emniyet mekanizma
sı ile birlikte çalışmak mecburiyetinde olduğunu mü
talaa etmek zorundayız. 

'Sıkıyönetimin gözü, kulağı, eli, ayağı sivil emni
yet kuvvetleridir, yani polistir. Polis ise, bu Hükümet
ten ve bu zihniyetten de öte bir derneğin kontrolün-
dedir. O kadar ki, Hükümet içinden 6 balkan «Bu 
derneğin hâkimiyetine son ver» diye bir yazarın ifa
desiyle «cehennemden buz istemek» zorunda kalır-
casına Başbakandan bu talepte bulunmuşlardır. O der
nek ki, yayın organımda; işçi sınıfı ve devrimcilerle 
omuz omuza mücadele etmeyi, bu sömürücü Devle
te karşı silahla mücadele etmeyi gaye edindiğini ra
hatça yazabilmetkedir ve o yazılanlar bu kürsüden 
okunabilin ektedir. 

Netice ne olmuştur? Netice, sürekli olarak yönlen
dirme gayretleri ve telkinleri içinde olan Sayın Baş-
bakanrn da gayretleriyle, işkence feryatları ayyuka 
çıkmıştır. Sadece polis teşkilatında işkence görenler
den, sadece rapor alabilenlerin ve bu raporlardan ele 
geçirilebilenlerin bugün koca bir cilt halinde yayınlan
dığına şahit olmaktayız. Bu Hükümet için bundan 
daha utanç verici bir vesika herhalde göremeyecek
siniz!. 

Şimdi polisin şu veya bu gerekçe ile gözaltına al
dığı insanlar tek gaye olarak', canlarına askeri ceza
evlerine atabilmeyi düşünmektedirler. Cehennemden 
kaçış gibi bir şey bu. Çünkü, orada işkence var, çün
kü orada zulüm var, çünkü orada insana utanç veri
ci her türlü hareket var. 

MEHMET FEYYAT (C. Senatosu İstanbul Üye
si) —• Kendi meziyetinizi anlatmayın. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Yine so
ralım netice ne oldu? Sayısı yüzü geçen Milliyetçi 
Hareket Partili yönetici öldürüldü Anayasamıza gö
re Türk siyasi hayatının temel unsurlarından birisi 
olan siyasi partinin mensubu değil, idarecileri öldü
rüldü, başta İstanbul İl Başkanımız rahmetli Haşat -
lı'nın olmak üzere. 

Şimdi soruyorum: Bu Hükümet kaç tane katil 
zanlısı yakaladı? Yüzlerce idarecimizin evleri, dük
kânları, işyerleri bombalandı, kaç tanesinin sanığı 
yakalandı, kaç tanesinin ismini televizyondan izledi
niz, gördünüz? Hiçbirinin. Niçin? Çünkü polis, bu 
Hükümetin değil, Pol - Der denen bir Marksist ku
ruluşun emrindedir. Çünkü bu Başbakan, daha Baş
bakan olmadığı günlerden itibaren sürekli olarak Milli
yetçi Hareket Partisinin vatanperver mensuplarını, 
Marksistlere bir hedef olarak göstermektedir. Çünkü, 
sıkıyönetim bu güvenlik kuvvetlerinin, bu polisin, bu 
emniyet mensuplarının verdiği istihbarata göre, bun
ların yaptığı ilk tahkikata göre hareketlerimi tanzim 
etmeye mahkûmdur. Bunun için de başarılı olama
mıştır, böyle devam ettiği sürece olamayacaktır. 

Değerli üyeler, gözaltına alınan vatandaşlar, ka
nlarıyla, babalarıyla, çocuklarıyla 'bile görüştürülmez-
ken ve konunlarımıza göre ilk tahkikat gizli iken; 
daha yakalandıkları günün akşamı, TRT ekranların
da 40 milyona teşhir edildiler. Aynı polis ve aynı 
idare ilk tahkikatın bu gizlilik safhasında 40 milyona 
teşhir ettiği sanığı, bilahara şahitlerin huzuruna teş
his için çıkardı. Hep bunlar sıkıyönetim adıma ve onun 
perdesi arkasına gizlenerek yapıldı. 

Bu idarenin sıkıyönetim arkasına gizlenerek yap
tıklarından bir tanesini, Türkiye Cumhuriyetinde ve 
20 nci asırda yaşadığımızı vurgulayarak, örnek ola
rak sunuyorum : 

Koyulhisar'da Koyulhisar Kaymakamı kütüpha
ne memuruna, 4 . 2 . 1979 tarihinde bir yazı yazı
yor. Okuyorum : 

«47 adet kitap, tek yönlü çağdaş fikirleri içer
memesi açısından ilçe sınırları içindeki huzur ve gü
venliği bozucu bir nitelikte olduğu kanısındayım. 
(Cümlenin düşüklüğü bana ait değildir) Bu nedenle, 
listedeki kitapların halka sunulması yasaklanmıştır.» 

Ey İçişleri Bakanı, ey Başbakan!.. Kaymakam ya
zıyor, kütüphaneye yazıyor. Bu nedenle listedeki 
kitaplar (47 adet) yasaklanmıştır. Bu yasaklanan 
kitaplardan sadece birkaç tanesini şu milletin duy-
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ması için okuyorum: Süleyman Çelebi, Yunus Emre, 
Yüzyılların Şarkısı, Müneccirribaşı Tarihi, Türk Ro
manları, Karacaöğlan, Fatihler Ölmez, Bir Bayrak 
Rüzgâr Bekliyor, Eski Eserler Ansiklopedisi, vesai
re, vesaire... 

İşte sıkıyönetim, bu kaymakamlarla, bu idrakteki 
idarecilerle ve bu polisle görev yüklenmiştir ve aynı 
kaymakamın aynı kazadaki bir kitapçıdaki 'bütün ki
tapları toplattığını ve yasakladığını da ifade edeyim. 

Değerli arkadaşlarım; sıkıyönetim mahkemeleri
nin kuruluş çalışmaları hakkında ciddi endişeler be
yan edilmiştir. Bu konuda yapılan açıklamalar ise, 
endişeleri teyit edici istikamette olduğu için üzücü
dür. Daha önce görev yapmış veya bazı çevrelerin 
hedef aldığı kimselerin hassasiyetle göreve getirilme
mesi ne demektir; bu bazı çevrelerin etkinliği nere
den gelmektedir, bu gerekçenin ifade ettiği mana ne
dir ve zaten tedirgindik beyan edilen husus bu nokta 
değil midir? 

Değerli üyeler; Türk Milleti, «Sıkıyönetim de sök
meyecek» yazılarını görmek istemiyor, Silahlı Kuv
vetlerin itibarının yıpranmasını, caydırıcılığı konu
sunda tereddütler uyanmasını istemiyor. 

Bunun için de Hükümet, sıkıyönetim üzerindeki 
tesir heveslerinden süratle vazgeçmelidir ve polisi, 
halkın polisini, bir Marksist ideolojinin polisi olmak
tan çıkartıp, onu silahla teçhiz etmeden evvel, beyni
ni, ruhunu Türk Devletinin emrine vererek, onu 
Türkün polisi haline getirmelidir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Kösoğlu. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Şimdi hu

zurunuzda kapsamı saha ve muhteva olarak genişle
tilmiş olarak getirilmiş bir sıkıyönetim talebi var. 

Bu Hükümet, bu idrak seviyesinden ötürü daima 
geç kalmıştır ve geç kalmaya mahkûmdur. Sıkıyöne
timi önce ilan etmemekte direndi; 13 ilde ilan etti, 
olmadı; 19 il'e çıkardı; gene noksan, gene yanlış, ge
ne tedbirler arkadan geliyor, gene yangın Türkiye'yi 
çok daha büyük ölçülerde sardıktan sonra başka ta
leplerle huzurunuza gelecekler ve ne yazık gene geç 
katmış olacaklar. 

Türkiye'nin her yanında sıkıyönetim ilan edilme
lidir ve Hükümet siyasi endişelerini bir yana bıra
kıp, bu noktada olsun vatanperverliğini gösterip, sı
kıyönetim üzerindeki siyasi etkilerini, etki gayretle
rini en azından bertaraf etmelidir; sıkıyönetimin ra
hat çalışmasına fırsat vermelidir ve eğer bu noktada 
bölücülük tehlikesinden, bu noktada Marksizm bö
lücülüğünden gerçekten endişe ediyor ise, meseleyi 
bütün olarak ele almalıdır, 
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I Şurada, Meclislin 500 metre, 1 000 metre ötesin
deki Türk okullarında, liselerinde eğer Marksist slo-

I ganîar hâlâ yazılı ise, eğer Marks'rn, Lenin'in resim
leri hâlâ duvarlarda ise ve bu böyle devam edecekse, 
Doğudaki illerimize öğretmen - idareci olarak giden 
öğretmenlerimiz bölücülük yapmaya devam edecek
lerse, milli eğitimdeki 'bu facia devam edecekse, bo

şun?, gayretiniz. 
I Eğer Emniyette Pol - Der'in hâkimiyeti devam 

edecek, sizirr acziniz veya kastınız bu çizgide yürü-
yecekse, boşuna gayretiniz. Meseleyi bütünüyle al
malısınız, Türk eğitiminden, Türk emniyetine kadar 
hepsini, gerçekten Anayasanın ve kanunların emret 
tiği çizgiye, cesaretle sokmalısınız. Bu sizin siyasi so
nunuz olsa bile, Vatanperverce bunu göze almalısınız. 
Aksi takdirde, akıbetiniz bundan daha parlak olmaya
caktı l". 

I !Bu düşünceler içerisinde, sıkıyönetime, Türk Si
lahlı Kuvvetleröne olan itimadımızı teyit ve tekrar 
bakımından, yeniden müspet oy vereceğimizi ifade 
ediyor, saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Se-

lami Gürgüç, buyurun efendim. (CHP sıralarından 
alkışla/.) 

CHP GRUBU ADINA SELAMİ GÜRGÜÇ (Ay
dın Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Demokratik parlamenter sistemin bütün kuralla
rının iyi işlediği, siyasi partilerin bu kurallara sıkı sı-

I kıya bağlı ve saygılı olduğu ülkelerde sıkıyönetim, 
çok az rastlanan, olağanüstü yönetim biçimidir ve 
bundan siyasi partiler polemik yapıp, siyasal çıkar 
sağlamayı akıllarından bile geçirmezler. 

Hiç bir siyasi parti farkı gözetmeksizin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak göreve başlar
ken; Devletin bağımsızlığını, vatanın ve milletin bü-

I tünlüğünü koruyacağımıza; milletin kayıtsız şartsız 
egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilke
lerine bağlı kalacağımıza ve halkın mutluluğu için 

I çalışacağımıza namus sözü vermiş insanlar olarak; 
i bu noktaya geliş ve geliş nedenlerimizi ve bugünkü 

durumumuzu birlikte inceleyelim. 
4 ay önce bugünlerde sıkıyönetim ilanı gerekçesi 

olarak, Kahramanmaraş olaylarının ayrıntılarını ve 
I bu Meclislerde ender görülen tüm siyasi partilerin 
i birleşerek 537 kabul, 1 çekinser oyuyla alınan sıkı

yönetim kararı ve gene bütün siyasi partilerimizin, o 
günlerdeki bu olaylara karşı gösterdikleri tepkilerin 

J ayrıntıları da hepimizin hafızalarındadır. Ben, bun-
| 1ar üzerinde fazla durmayacağım. 
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Asıl önemli olan, Türkiye böyle olayların çıkabi
leceği ortama nasıl itilmiştir? Bu ortam nasıl oluş
muştur? Bu ortam bir günde, bir yılda oluşmamıştır. 
Benden önceki konuşmacılar da belirttiler bunu. 

Bu ortam, yıllarca Türkiye'de mezhep ayrılıkları
nı körükleyerek, düşünce ayrılıklarını düşmanlığa 
dönüştürerek, etnik çelişkiler varmış gibi gösterile
rek ve körüklenilerek oluşmuştur. 

Bu ortama, ekonomik güçlüklerden de yararlana
rak binlerce gencin yüreklerinde kinle, ellerinde si
lahla, kafalarında bağnazlıkla gelinmiştir ve onun 
da ötesinde devlet güçlerini beğenmeyip, devleti ko
rumak üzere devlet güçlerinin üstünde başka güçler 
yetiştirme heveslerinin ve bu yolda yıllar süren çaba
ların, girişimlerin sonucu olarak ulaşılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 
bu yaraları sarmak, önce demokrasimizin vazgeçil
mez unsurları olan siyasi partilerimize ve onları oluş
turan bizlere düşmektedir. 

Türkiye gibi hızlı bir ekonomik değişim ve siya
sal bilinçlenmenin oluştuğu bir ülkede, zaman içinde 
devletin kurumlan, toplumsal ilişkiler değişebilir, de
ğişmesi zorunludur da. Ancak, her devletin belli bir 
temeli ve o temelin belli ilkeleri vardır. O ilkeler de
ğiştirilemez, değiştirilmeye kalkışılırsa, devlet çöke
bilir, toplum çözülüp, dağılabilir. Bu ise, politik ihti
raslardan, parti çıkarlarından daha da önemlidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde temel, Atatürk 
ilkelerinden oluşmuştur. Atatürk'ün milliyetçilik ve 
laiklik anlayışı, bu temelin öz unsurlarıdır. Onun da 
ötesinde, toplum yapımızın harcıdır. Oysa Türkiye'de 
yıllarca, okul kitaplarında bile bu temel zedelenmiş, 
harç kazınmaya çalışılmıştır. 

Bütün bu olaylar getirmiştir Türkiye'yi bu nok
taya ve dört ay önce sivil güçlerce önlenmesi güçle-
şen olaylar karşısında Hükümet, Atatürk ilkelerine 
dayanan Devletimizi ve barış içinde demokrasiyi teh
likelerden koruyabilmek için Silahlı Kuvvetleri göre
ve çağırmıştır. 

Bugün önümüzde dört aylık bir sıkıyönetim uy
gulaması vardır. Tabii bazı çevrelerin arzuladığı gibi 
sımsıkı bir yönetim, Anayasa kurallarını hiçe sayan 
bir uygulama olmamıştır bu. Tam tersine, temel hak 
ve özgürlüklere yapılan saldırılar ve engellere karşı 
çıkılmış; ister sağ, ister sol adına, hangi maske ar
dında olursa olsun, bütün terörist eylemlere karşı 
yansız bir tutumla Devlet güçleri seferber edilmiş, 
devletin etkinliği ve devletten başka gücün demok
rasilerde devlet adına iş yapamayacağı anlayışı yay
gınlaştırılmıştır. 

Şimdi muhalefet partilerine mensup parlamenter 
arkadaşlarıma sormak istiyorum; bu dört aylık sıkı
yönetim uygulaması döneminde Silahlı Kuvvetler yan 
tutmuştur diyebilir misiniz? Bütün muhalefet parti
lerinin bu konuda haklı görülebilecek bir eleştirileri 
olmamıştır şimdiye kadar. Bunu siz de, millet de bili
yor zaten. Sadece bir yerde takılmıştır plaklar bugün 
de olduğu gibi; «Eşgüdüm» sözcüğünde. Yasal yön
den, Sayın Erdoğan Bakkalbaşı'nın iki ay önceki Tür
kiye Büyük Millet Meclisi toplantısında grubum adı
na yaptığı açıklamadan sonra bu konuda fazla bir şey 
söylemeye gerek görmüyorum. Ayrıca, «Eşgüdüm» 
demeseydik de, yasadaki Fransızca deyimi olan eş
güdüm karşılığı, «Koordinasyon» deseydik, plaklar 
dört ay boyunca ve bugün nerede takılırdı, hep me
rak ediyorum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, her ülkenin, her devletin 
buhranlı dönemleri olmuştur. Bu sıkıntılı dönemleri 
atlatmak, devletin bütün kurumlarına, başta Parla
mentoya ve onun unsurları siyasi partilere yani siz
lere düşmüştür, bizlere düşmektedir. Siyasi partiler 
sonu belli olmayan yollarda kendilerine yarar sağla
mayacağı da belli iken «Ben iktidar olamadım, on
lar da olmasın, benden sonrası tufan» anlayışıyla ha
reket edemezler; ederlerse bundan ülke zararlı çıkar, 
parlamenter sistem zararlı çıkar, bizzat siyasi partiler 
zararlı çıkar. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, dört ay 
önce Meclislerde ender rastlanan görüş birliğiyle bü
tün siyasi partilerin ve grupların katılmasıyla 537 oy
la sıkıyönetim ilan edildi. O günden bugüne dünyada 
ve özellikle bölgemizde gelişen olaylar, sıkıyönetim 
mahkemelerinin el koyduğu ve mesafe almaya başla
dığı dosyalar, ülkemiz üzerinde varlığı açık seçik 
olan dış güçlerin hesapları ve oyunları açık seçik or
tada iken, sadece siyasal parti çıkarları için denilebi
lecek bir davranışa, bir yönetim ve otorite boşluğu 
yaratabileceği açık olan bir davranışa, yani «sıkıyö
netim bir anda kalksın» anlayışını nasıl içimize sindi
rebiliriz, ben yine anlayamıyorum. Dört aylık sıkıyö
netim döneminde hem eskisinden daha ciddi sayıla
bilecek iddialarda bulunacaksınız, hem de sıkıyöne
tim oylamasını, Hükümeti düşürme aracı olarak kul
lanmaya kalkışacaksınız ve bunu halka açıklayacak
sınız ve bundan sonra da çıkacaksınız «Türkiye'nin 
sorunlarını çözüme ulaştırmaya biz çalışıyoruz» diye
ceksiniz, Hem de «Bunların eline altın versen bakır 
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olur» diyerek, her polemiğin üstünde tutmak zorun
da olduğumuz ordumuzu polemik konusu yapmaktan 
çekinmeyeceksiniz. Bu tutumun, sorumluluk duygu
suyla devlet yönetimi anlayışı ile ilgisi nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 
bu Devlet hepimizin. Önce bizim sorumsuz davranış
lardan... 

ÂDEM ALİ SARİOĞLU (Kocaeli Milletvekili) 
— Sen bile söyleyemiyorsun. 

SELAMt GÜRGÜÇ (Devamla) — O sorumsuz 
davranışın örneklerini burada da veriyoruz; yerimiz
den konuşarak. Okullarda bile yapılmayan davranış
lara gidiyoruz. Öğrenciler var, bizi seyrediyor bura
da. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri böyle 
konuşmaz. (AP sıralarından «Ciddi ol biraz» ses
leri) 

Bu Devlet hepimizin. Önce bizim sorumsuz dav
ranışlara, siyasal ihtiraslara kendimizi kaptırmama
mız gerekir. 

Türkiye, dışımızda ve içimizde yapılan bütün 
oyunlara Ve tertiplere rağmen kısa sürede bu sıkın
tılı günleri geride bırakacak; hem de bu Hükümetle 
geride bırakacak, hem ekonomimizi güçlendirecek, 
hem demokrasimizi aydınlığa çıkaracak. Bunda en 
büyük güç, halkımızın inancı ve demokrasiye bağlılı
ğı olacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi grupları olarak Hükü
metimize olan güvenimizden, sıkıyönetimi uygula
makla yükümlü Silahlı Kuvvetlerimizin yansız tutu
muyla halkımızın özlemini duyduğu huzuru getirece
ğinden emin olduğumuz için, Hükümet tarafından 
getirilen bu öneriye olumlu oy kullanacağımızı bildi
rir, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürgüç. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Oğuzhan 

Asiltürk. 
Sayın Asiltürk, görüşme süreniz 20 dakikadır; 

buyurunuz efendim. 
MSP GRUBU ADİNA OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara Milletvekili) — Muhterem Başkan, değerli üye
ler; sıkıyönetimin iki ay daha uzatılmasına ilişkin Hü
kümet teklifi üzerinde, grubumuz adına görüşlerimi 
arz etmek üzere huzurlarınızda sözlerime başlarken, 
değerli üyeleri saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, TBMM 26 Aralık 1978 
günlü Birleşiminde, Hükümetin örfi idare ilanına ait 
teklifini müzakere ve kabul etmiştir. Bu müzakere es
nasında Milli Selâmet Partisi olarak, bu Hükümetin 

memleketi kısa süre içerisinde içine düşürdüğü vahim 
durumu, bölücülüğü ve iç harp tehlikesini, bir yıl 
içinde ardı arkası kesilmeyen ve gittikçe artarak de
vam eden Elazığ, Sivas, Malatya, Kars, Erzurum, 
Erzincan, Kahramanmaraş, İstanbul ve Ankara'da 
vukua gelen olayların meydana getirdiği zarureti dik
kate alarak örfi idarenin ilanını uygun bulmuştuk. 
Memleketimizde had safhaya gelmiş anarşinin önlen
mesi, cereyan etmiş sayısız suikast, kurşunlama, dina
mit ve bomba olaylarının mesullerinin adalete teslimi 
ve bu olayları meydana getiren kaynakların tespiti, 
temizlenmesi ve ortadan kaldırılması hususunda Si
lahlı Kuvvetlerimiz sıkıyönetimin ilanından sonra iyi 
niyetlerle çalışmalara başladı. Ancak, anarşik olaylar 
karşısında taraf tutan, aşırı ideolojik kuruluşların 
baskısı ile önemli mevkilere, kilit noktalara bir çok 
militanlar tayin etmek suretiyle bu gibi olayların çık
masına zemin hazırlayan ve olaylar çıktıktan sonra 
da karşısında tamamen çaresiz kalan iktidar, anarş,;k 
olayların çıkışında kendi mesuliyeti yetmiyormuş gi
bi, bu.sefer de Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini 
rahatça yapmalarına imkân ve fırsat vermeyecek bir 
tutum içine girdi. 

25 Şubatta, sıkıyönetim ilanından itibaren, aradan 
iki ay geçmesine rağmen anarşik olaylar bir yandan 
devam etmiş, diğer yandan da Hükümetin taraflı tu
tumuyla Örfi idarenin hedeflerine ulaşmasına imkân 
verilmemiştir. Milletimizin içine düştüğü can kaygu-
su ve muhtemel vahim tehlikeleri gözönüne alan 
Milli Selâmet Partimiz, sıkıyönetimin maksat hâsıl 
olmadan kaldırılmasını uygun bulmamış, yeniden iki 
aylık bir fırsatın daha verilmesini yerinde mütalaa 
etmiş ve sıkıyönetimin uzatılması lehinde oy kullan
mıştır. 

Örfi idarenin ikinci defa uzatılması lehinde oy 
kullanırken, Milli Selâmet Partisi Grubu adına ay
nen şöyle demişizdir : 

«Hükümetin Silahlı Kuvvetlere karşı sıkıyönetimi 
güçlendirecek şekilde davranması gerektiğini bir ke
re daha ifade etmek istiyorum. Ancak, bu ağır göre
vin anarşi ile silahlı saldırılarla mücadelenin devamlı 
olarak ordumuzun üzerine yıkılıp, Hükümetin bir ke
nara çekilmesine de müsaade edemeyiz. Hükümet en 
kısa zamanda gereken her türlü tedbiri alarak kendi 
sorumluluğunu kendisi taşır hale gelmelidir. İktidarın 
manası budur. Hükümetin sıkıyönetim süresini boşa 
geçirmeyerek, anarşi ile mücadele için hazırlıklarını 
tamamlamasını bekliyoruz. Anarşinin köklerine inil
mesi gereklidir. Yanlış birtakım tatbikatlarla inanan-
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lara zulüm haline dönüşmesine de müsaade edilme
melidir. Aynı zamanda bölücülükle de mücadele 
edilmek ihmal edilmemelidir.» 

Değerli arkadaşlarım, buna karşılık ne yapılmış
tır? Hükümet bir kenara çekilmekten öte, adım adım' 
ortadan yok olmaktadır. Eğer sıkıyönetim ilan edilir
ken dört ay önce, şimdi örfi idare ilanı istenen bu 
altı ilde huzur ve sükûn var idiyse, sizin bu teklifi
niz, sıkıyönetim döneminde bu altı ilde anarşinin 
meydana geldiği anlamını taşır. Halbuki böyle olma
dığını siz de en az bizim kadar biliyorsunuz. Yok, 
eğer dört ay önce sıkıyönetim ilan edilirken, bu altı 
ilin de sıkıyönetim şümulüne alınması gerektiğine 
inanıyor idiyseniz, niçin o zaman bu illeri sıkıyöne
tim kapsamına almadınız? 

Türkiye Büyük Millet Meclisini, iktidarın iç he
sapları ve iç çekişmelerinin aleti yapmaya kimsenin 
hakkı yoktur. Aradan iki ay geçtikten sonra karşı
mıza tekrar bir altı ilde sıkıyönetim teklifiyle gelme
yeceğinizden nasıl emin olacağız? Böylece her iki 
ayda bir, 5 - 6 ilde daha örfi idare ilan ederek, bütün 
Türkiye'yi sıkıyönetimle idare altında bulundurmaya 
mı yöneleceksiniz? O zaman sizin iktidar olarak var
lığınız ne mana taşıyacak? Siz var mısınız yok mu
sunuz? Eğer iktidarsanız, kendi gücünüzle ayakta 
durmaya çalışmalısınız. Zira bu gidilen yolun sonu 
yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, görülen gerçekler şunlar
dır : 

Bu iktidar ile anarşi önlenmez. Dış güçlerin istek
leriyle üstüsüte aldığı kararlar yüzünden, ülkeyi bir 
yandan yokluk, kıtlık, darlık ve pahalılık ateşinin 
içine sürükleyen Hükümet, 4 aylık sıkıyönetim devre
sinde Silahlı Kuvvetlerin görevlerini yapmasına ye
terince müsaade etmemiştir. 

Kendi emrinde bulunan mülki idare amirlerine, 
emniyet ve asayiş görevlilerine kendi sol zihniyetin
deki insanların korunması için devamlı baskı yap
makta, olaylarda taraf tutmaktadır. 

Kendisini iktidara getiren kuruluşların istek ve 
arzularına boyun eğmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin bir zamanlar «Her 
demokratik ülkede bulunan demokratik baskı grup
ları» diye koruduğu, siyasi şemsiyesi altına aldığı 
gruplar, şimdi diyet istemektedirler ve Hükümet bun
lara karşı mücadele gücünde değildir. Bir Başbakanın 
iyi niyetle bazı teşebbüslerde bulunması, bir İçişleri 
Bakanının iyi niyetle meseleleri halletmek istemesi 
yeterli değildir, olamamıştır, olamayacaktır. 

Hükümetin zafiyeti, Silahlı Kuvvetlere gölge dü
şürmemelidir. Sıkıyönetim, Silahlı Kuvvetlerin tama
men bağımsız görev yaptığı bir idare şekli değildir. 
Silahlı Kuvvetler bir yandan Hükümetin emrindedir 
ve Başbakana bağlıdır; diğer yandan yine Hükümetin 
emrindeki idareciler ve güvenlik kuvvetleriyle işbirliği 
içerisinde ve eleman olarak onlardan yararlanarak 
çalışmak mecburiyetindedir. Bir örfi idarenin görev
lerini başarı ile yapabilmesi için hükümetlerin ona 
mani olması değil, yardımcı olması gerekir. Halbuki 
tatbikat tersine olmaktadır. Hükümetin zafiyeti yü
zünden Silahlı Kuvvetlerimizin kabiliyet, liyakat, va
zife şuuru hususunda yanlış ve haksız görüntülerin 
doğması ihtimali karşısında son derece hassas olma
yı, elbette milli bir vazife sayarız. Şartlar daha da 
ağırlaşmıştır. Oyalama ile kaybedilecek zaman kal
mamıştır. Memleket meselelerinin inançla ve köklü 
icraatla biran evvel çözüme kavuşturulması gerek
mektedir. Bu Hükümet ise pansuman tedbirleri al
mak peşindedir ve kamuoyunda bir şeyler yapar gö
rünmeyi köklü icraat yapmaya tercih etmektedir. 

Dört aylık tatbikat, bu Hükümetin bu kadar tec
rübe edildikten sonra, bir kere daha örfi idare ile te
yit edilmesinin ve ülkenin bu vahim gidişatına mü
saade edilmesinin asla doğru olmadığını ortaya koy
muştur. Aslında böyle, «Kırk yamalı bohça» haline 
gelmiş bir iktidar işbaşından uzaklaştırılmadıkça, 
meselelerin çözüleceğine de kani değiliz. 

Geçirilen deneme devresinde örfi Jdareye görevi
ni rahatça yapma imkânını vermeyen bu Hükümet, 
işbaşında bu tarzda bir icraatı yürütürken, sıkıyöneti
min uzatılmasının, memleket değerlerinin tahrip edil
mesi bakımından, faydasından çok zarar getireceğine 
inandığımız için, bu oylamada Hükümet teklifine 
aleyhte oy kullanacağımızı arz eder, Yüce Meclisin 
değerli üyelerine saygılar sunarım. (MSP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 

Şahsı adına Sayın İbrahim Topuz. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Sayın Topuz, görüşme süreniz on dakikadır, bu
yurunuz. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 
hepinizi en derin saygı ve sevgilerle selamlarım. 

Yüce Milletimizin en içten duygularla gözünün 
ve gönlünün üzerimizde olduğu ve kalbinin attığı bu 
salonda bir kere daha toplanmış, yer yüzündeki var
lığımızı ilgilendiren tarihi bir kararın alınması tartış-
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malarını sürdürmek ve bir neticeye varabilmek için 
sorumluluklarımızın gereğini yapmaya çalışacağız. 

Bir çok törelerin, örf ve âdetlerin, müşterek men
faatlerin, dil, din birliğinin, sosyal seviye birliğinin ve 
bunlara benzer yüce ve mukaddes sayılan hususların 
birleştirdiği toplumlar asırlar boyunca bir millet ola
rak yaşamışlardır. 

Büyük Türk Milleti, birlik ve beraberlik içinde 
bir çok mukaddeslerin bağlayıcı, birleştirici etkile
riyle tarih boyunca yaşamış, kendine özgü varlığını, 
bölünmezliğini ispatlamıştır. Uzun asırlara varan ta
rihi ömrüyle özlü bir çınarı andıran milletimizin var
lığında Cumhuriyet yılları millet idaresinin yüceldiği 
bir dönemdir. Bu dönem, yer yüzünde yaşayan mil
yarlarca insanın özlemini çekip de kavuşamadığı in
sanca yaşanılan bir devri yansıtır. Bu devrin içinde 
doğup, gelişmiş, yetişmiş insanlar olarak, çevremize 
ve geçmişe baktığımızda bir çok eksikliklere ve sıkın
tılara rağmen, 15 aydan öncesine kadar bir cennet 
içinde yaşadığımızı görürüz. 

Milletimizin, milli menfaatlerin gerektirdiği her 
devirde kendisinden bekleneni, eşine ender rastlanan 
büyük bir içtenlikle vermiş ve yerine getirmiş oldu
ğunu görürüz. Tarih boyunca milletimiz, üstün me
ziyetleri nedeniyle kusurlu olmamıştır, daima onu 
idare edenler zaman zaman kusurlu olmuşlardır. Her 
çağda ve her toplumda da genellikle bu böyledir. 
Cumhuriyet idaresi dışında örnekler aramak, adına 
ilaveler hevesine kapılmak, aklın ve mantığın alacağı 
iş değildir. İster zengin, ister fakir bir ülke olalım, 
Cumhuriyete ve demokrasiye olan sadakatimiz ve 
sevgimiz birlik ve beraberliğimize ve rejime yönelik 
davranışlara asla prim verdirmemelidir. 

Demokrasilerde ve diğer rejimlerde alışılmamış 
metot ve yollardan iktidara gelenler, geldikleri yol
ların keskin virajlarındaki köşe taşlarının zorlukla
rıyla mutlaka karşılaşmak durumundadırlar. 

Türkiye, işte bugün Hükümeti iktidara getiren 
köşe başlarındaki güçlerin kafalarında ve gönüllerin
de yatan bir istikamete sürüklenmektedir. Hükümet, 
ayakta kalabilmek pahasına bir çok tavizler vermek 
durumunda kalmıştır. 

Hürriyetçi demokrasinin geniş müsamahası ve ka
nunların da ötesinde istismarı ve Hükümetin, olay
lara yanlış teşhis koyması, devlet gücünü zamanında 
ve kanunlarımızın öngördüğü şekilde kullandırma
ması Türkiye'yi büyük bir uçurumun kenarına getir
miştir. 

I Komünizmin ve bölücülüğün türlü sistem ve gö-
I rüşlerde faaliyetini memleketimizde de sürdürdüğünü 

hepimiz biliyoruz. Komünizmin ve bölücülüğün son 
yıllardaki tırmanışının sürat kazandığını ve memleketi-

I mizde sıkıyönetim ilanına lüzum hissettirecek kadar 
I tehlikeli boyutlara ulaştığını görüyoruz. 

Masum vatandaşlarımızın inançları, düşünceleri 
I ve memleketimize hizmetlerinden dolayı binlercesi-

nin anarşinin korkunç pençesinde 15 aydan beri can 
I verdiğini, acı ve ıstırap içinde görüyoruz. 
I Halk mahkemelerinin kararlarının uygulandığını, 
/ bankaların yüzlercesinin soyulduğunu, derneklerin 

komünizmi yaymak ve milleti bölmek için değişik 
fraksiyonlarda her türlü faaliyetin içinde olduklarını, 

^ bazı solcu öğretmenlerin, devrimin nasıl gerçekleş-
I tirileceğine, gençlerin devrimin gerçekleşmesindeki 
I rolü ve etkinliğinin ne olacağına dair dersler verdik

lerini, kitleler oluşturduklarını, milletimizden devrim 
haracı vergisi alındığını, seçilmiş insanlar olarak da
hi yurdumuzun bazı yerlerinde silahların gölgesinde 
gezetoildiğimizi, devrimcilerin eylemlerine dair ileri
ye dönük takvimler oluşturup uyguladıklarını, İstiklal 
Marşımızın bazı yerlerde söylenemediğini, bayrağı
mızın gönderlere çeki'lemediğini, terör ve anarşi için 
gümrük kapılarından ve sınırlarımızdan büyük çapta 
silah kaçakçılığı yapıldığını, Türkiyemizin bugün sol
cu basını, edebiyatı, tiyatroları, sinemaları, meydan ve 
sokak hareketleriyle ve bir beceriksiz idareyle 1917 
Rusya'sının havasına bürütülmek istendiğini görü
yoruz. (AP sıralarından Bravo sesleri) Bunu görme
mek büyük bir duyarsızlık olur. Bütün bunları dur
durmak için sevgi, inanç, geniş yürek ve kararlılık 
lazımdır arkadaşlar. 

Devleti devlet, milleti millet yapan mukaddes bil-
I diğimiz her müesseseye tecavüzler olmuştur. Ancak 

bu tecavüzleri yapanların büyük bir kısmı serbest do-
I taşmaktadırlar ve yıkıcı eylemlerine devam etmekte

dirler. Bölücülüğün ve komünizmin mimarlığını, bun
ları devlet müesseselerinin başına getirilenler ve bünye-

} sine yerleştirilenler yapmışlardır, yapmaktadırlar. 
1 Anayasal bir kuruluşumuz olan TRT, dokunul

mazlığın verdiği imkânları kullanarak sorumsuz, yıkı
cı ve bölücü programlarla icraatına devam etmiş ve 
etmektedir. 

Milli eğitim, millilikten saptırılmıştır. Bugün eğer 
TÖB - DER'den Hükümetin bir sıkıntısı yoksa, öğren-

I çiler kardeş kardeş okuyor sanıyorsa tamamen yan-
- lıştır, gaflet içindedir. Çünkü TÖB - DER bütün yurt-
I ta yıkıcı faaliyetlerini çok geniş imkânları bulup 
j sürdürdüğü için bir problem değildir Hükümetin ba-
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sına. Bu konuda Hükümet ve Milli Eğitim Bakanı 
tehlikenin bilincine varmamış, havanda su dövmek
tedir. 

Türkiye, geçmiş bir iktidarı kötüleme uğruna ko
münizmin başarıya ulaştığı her ülkede kullandığı slo
ganlarla yıpratılmaktadır. Millet yarınından endişe 
eder duruma gelmiş, bir büyük bezginlik içindedir. 
Neşeli ve güler yüzlü vatandaşa rastlamak mümkün 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün içinde bulunduğu
muz ıstıraplı günlerden kurtulmak için Anayasamızın 
bünyesinde devleti koruyucu hükümler vardır. Birçok 
değişik tipteki olaylara rağmen, hem sıkıyönetim böl
geleri noksan seçilmiş, hem de sıkıyönetimi gerekti
ren şartların bir tanesi esas alınarak sıkıyönetim ilan 
edilmiştir. Devleti koruyacak kararları almak ve mev
cut hükümetlere o yönde görev vermek Yüce Heye
tinizin yetkisine ve vatanseverliğine bağlıdır. 

Hükümetin olaylara koyduğu yanlış teşhisi düzelt
mek bu Yüce Parlamentonun hakkı ve vazifesidir. 
Şartlanmış düşüncelerin esiri olmak, vicdanlarımızın 
ve aklımızın almayacağı basit ve çağdışı bir davranış 
olur. O nedenledir ki, tarih önünde bir büyük imti
hanı başarıyla vermemiz ve en iyi kararları almamız 
gerekiyor. 

Sıkıyönetim, demokrasiye ve birçok özgürlüklere 
rağmen, onların korunması için daha etkin ve daha 
sert bir yönetimdir. Onu gevşetmeye ve nitice ala
maz hale getirmeye hiç kimsenin hakkı olmamalıdır. 
Eğer bir tarafta Devlet gidiyorsa, bizim iktidarları
mızın ve kişiliklerimizin önemi, onu korumak ve kur
tarmak için vardır. Devleti yıkmaya yönelik eller mut
laka kırılmalıdır. Demokrasi düşmanları, demokrasi
nin engin ve kabaran kükreyişi içinde boğulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, özgürlükleri kısıtlamaya
cak ve fakat onları meşru yollarda koruyacak Anaya
sa değişikliği, Dernekler Kanununun ıslahı, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri yasasının en kısa süre içinde 
çıkartılması inancımı tekrarlamadan geçemeyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, devletin bir ağırlığı var
dır. Hükümet bu ağırlığın altında teşhis ve teşrih ha
taları yüzünden ezilmiştir., Devleti de yer yer zede
lemiştir. Hükümet milliyetçiliği düşman, solculuğu 
kendinden ve dost olarak ilan eetmiş, Devlete yöne
lik suçların üzerine tek taraflı gitmiştir. Açılan mey
danlarda sol bütün .zorbalığıyla rahatça hayat bul
muştur. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi huzurlarınızda Hü
kümete sesleniyorum: Devletin ve milletin parçalan
masına yönelik anarşik olaylar neticesinde böyle

sine acılar, ıstıraplar, gözyaşları; beceriksiz ve ta
raflı 15 aylık idareniz de son haddine varmıştır. 
Eğer bütün bu olanlar bir başka ülkede olsaydı hü
kümet de, devlet de çökerdi. Eğer böyle bir durum 
Türkiye'de meydana gelmemişse, bu, sizlerin mahare
ti ve üstün kabiliyetinizden değildir. Bu, ancak, Türk 
Milletinin büyüklüğü, birbirine olan sevgisi ve de
mokrasiye olan bağlılığındandır, Türk Devletinin 
kuvvetli oluşundandır. Kim ne derse desin, bugün 
dünya için gelişmiş, güçlenmiş 50 milyonluk bir Tür
kiye yutulur bir lokma değildir. Dünya için prob
lem budur. Bizler dünya devletleri arasında almış 
olduğumuz mesafenin ve gücümüzün farkında de-
ğilsek, bizden olmayan bütün ülkeler bunun farkın
dadırlar. Asıl yıkıcı davranışlar dışarıdaki güçlerden 
gelmektedir, içeride hayat bulup korunmaktadır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Topuz. 

İBRAHİM TOPUZ (Devamla) — Sayın Başba
kana sesleniyorum: Parlamento içinden ve meşru 
yollarla iktidara gelen hükümet, görevine devam 
ederken birtakım sloganlarla kendinizi umut ilan ede
rek, örneğine yeryüzünde rastlanmayacak yollarla ik
tidara geldiniz. Ancak kısa zamanda siz de gördü
nüz ki, Başbakanlık sizin mesleğiniz olamaz. Ne ya
zık ki bu işi beceremediniz. Türkiye arzu edilmeyen 
bir ortamın içinde buldu kendini. 

Sizin için vaktin çok geç olmaması için diyorum 
ki; eğer millete sevginiz, saygınız, demokrasiye karşı 
bağlılığınız, Devletin bekasına inancınız varsa derhal 
istifa ediniz. Bu Yüce Parlamento Devleti ve milleti 
kurtarmaya, en akılcı yolu bulmaya muktedirdir, 
muktedir kalacaktır. Devlet idaresindeki darboğazı 
çekilmekle açınız. 

En derin saygılarımı sunarım arkadaşlar (AP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topuz. 
Şahısları adına ikinci olarak Sayın Safa Reisoğlu, 

buyurun efendim. 
Sayın Reisoğlu görüşme süreniz 10 dakikadır 

efendim. 

SAFA REİSOĞLU (C. Senatosu Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin saygıdeğer üyeleri; sıkıyönetimin 2 ay da
ha uzatılmasına ve kapsamının genişletilmesine iliş
kin Hükümet teklifi dolayısıyla, sıkıyönetimi zorunlu 
kılan olaylar ve bu olaylar karşısındaki tutumumuz 
hakkında genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde bir süredir ce
reyan etmekte olan demokratik rejime, ülkenin ve 
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milletin bütünlüğüne yönelik şiddet hareketlerini de
ğerlendirirken güç koşulları ve bu koşullardan belli 
siyasal amaçlarla yararlanmak isteyen güçlü dış kay
nakları birlikte dikkate almak gerekir. Büyük dev
letler arasındaki ekonomik çıkar, egemenlik ve ideo
loji mücadelesi ve bu mücadelenin son yıllarda ka
zandığı boyutlar, diğer devletlerin bünyesine ve var
lığına en tehlikeli ölçülerde yansıma eğilimi göster
mektedir. 

Kişisel bir tespitle yetinmemek için yurdumuzda 
karşı karşıya bulunduğumuz durumu önce Sayın Baş
bakanın ağzından ifade etmek isterim. Bir süre önce 
yayınlanan bir demecinde Sayın Başbakan özetle şöy
le diyordu, «İran'da olup bitenlere bakarak, Türkiye' 
de birtakım hareketlerin başlayacağını sanan yabancı 
çevreler olduğu gibi, birtakım hareketleri başlatabi
leceklerini sanan bazı iç çevreler de vardır. Bölgemiz
de dış kökenli karşıt çevrelerden gelen bölme çaba
ları yoğunlaşmıştır. Türkiye'de bu tertiplerin hedefle
ri arasındadır. Sağcı görünerek veya solcu görüne
rek ırkçılık yapmaya kalkışanlar, aynı şekilde Türk 
Ulusunu din ve mezhep ayrılıkları yoluyla bölmek is
teyenler, Atatürk milliyetçiliği ve Atatürkün laik an
layışı karşısında etkisiz kalacaklardır.» 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanın bu beya
nından da anlaşılacağı üzere, gittikçe yaygınlaşan 
şiddet hareketleri, ideolojik saplantılardan, toplumu
muzun etnik yapısından, bölgesel ekonomik güçler
den ve mezhep ayrılıklarından yararlanarak, anaya
sal düzeni, ülkenin ve milletin bütünlüğünü tahribe 
yönelmiş iç örgütlerin ve bu sonuçtan yarar bekleyen 
güçlü dış kaynakların ortak ürünüdür. 

Kendi açılarından, değişik siyasal ve ideolojik 
amaçlara sahip iç ve dış kaynaklar, bilinçli bir şekil
de birbirlerinden faydalanmaktadırlar. İç ve dış kay
nakların çeşitli görüntüleri altında giriştikleri silahlı 
şiddet eylemleri sürekli bir tırmanış göstererek, bu
gün ülkemizde Cumhuriyet tarihinin en ciddi ve endi
şe verici bunalımını yaratmıştır. 

Bu noktada hemen belirtmek isterim ki, Türk Dev
leti büyük ve güçlü devlettir. Hiç kimsenin gücü Dev
letin gücünü aşamayacaktır. Rejime ve ülkenin bü
tünlüğüne yönelik iç ve dış hesaplar er veya geç ba
şarısızlığa uğrayacaktır. 

Bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorun Devle
tin gücü sorunu değildir. Bugün sorun, devlet gücü
nün süratle, en akılcı ve birleştirici yoldan hâkim kı
lınmasının koşullarını yaratmaktır. Yasa dışı girişim
lerin bir an önce son bulmasında herkes için yarar 
vardır. Hastalık ilerledikçe kullanılacak ilaçların ni

teliği daha sert, yan etkileri daha büyük olacaktır. 
îşte endişe verici nokta budur. 

îran'la Türkiye arasında paralellik kurarak he
saplara girişenler ciddi bir yanılgı içindedir. Ülkemiz
deki şiddet eylemleri toplumumuzun her kesiminden 
kopuktur. Tarih boyunca birlikte' yaşamış, geçmiş 
asırların maddi ve manevi ortak değerleriyle bütün
leşmiş, bütün fertleri her alanda eşit haklara sahip 
laik Türk toplumunda, Atatürk Türkiye'sinde halka 
dayanarak etnik yapıdan veya mezhep ayrılığından 
doğan bir problem yaratma imkânı yoktur. 

İdeolojik tartışmaların siyasal alandaki barışçı çö
zümü ise, her sosyo - ekonomik görüşe seçim yoluyla 
iktidar olma olanağını açık tutan özgürlükçü demok
rasinin niteliğinde mevcuttur. Ülkemiz, vatandaşı 
başka bir rejim aramaya veya başka bir rejimi hoş
görü ile karşılamaya sevk eden bir sosyo - politik bu
nalım içinde değildir. Siyasal iktidarın meşruiyeti üze
rinde bir tartışma da yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; her yönüyle toplumun her 
kesiminden geniş ölçüde kopuk olmasına rağmen, si
yasal amaçlı şiddet eylemlerinin belli bir etkinliği 
sürdürebilmesi 2 temel nedene dayanır : 

1. Eylemciler, dış kaynakların da yardımı ile çok 
iyi örgütlenmiş ve silahlanmışjtır, acımasız, kararlı ve 
çevrelerini yıldırıcı bir tutum içindedir. Tarih, kü
çük, fakat kararlı ve silahlı örgütlerin büyük, fakat 
dağınık kitleler üzerindeki etkilerinin çok uyarıcı ör
nekleriyle doludur. 

2. Toplumun örgütü olan devlet, şiddet hareket
leri karşısında kendinden beklenen birliği ve karar
lılığı gösterememektedir. Devlet gücünün egemen kı
lınmasında devletin kararlı görüntüsü birinci derece
de önem taşır. İçinde bulunduğumuz olağanüstü ko
şullarda devletin kararlı bir görüntü verebilmesi, geniş 
ölçüde devlet iktidarının temelinde bulunan siyasal 
partilerin rejimi ve ülkenin bütünlüğünü korumada 
tam bir dayanışma içinde olmasına bağlıdır. 

Şiddet olaylarının teşhisinde partilerin farklı gö
rüşlere sahip oldukları, bu nedenle partilerarası da
yanışmanın gerçekleşemediği iddiası inandırıcı değil
dir. Olayların kaynak ve amacı, farklı değerlendir
melere imkân vermeyecek ölçüde açıktır. Partilerara
sı dayanışmanın şekil ve kapsamını, doğaldır ki, si
yasal koşulları dikkate alarak partiler kararlaştıracak
tır. Bu konuda dışarıdan hazır çözümler vermek 
mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, şiddet olayları
nın ulaştığı boyutları ve yarattığı tehlikeyi dikkate ala-
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rak 4 ay önce bazı illerde sıkıyönetim ilanını zorunlu 
saymıştı, Yüce Heyetiniz de aynı görüşü oybirliği ile 
paylaşmıştı. Sıkıyönetim komutanları ve görevlileri 
sorumluluklarının ve vazifelerinin bilinci içinde, tam 
bir yansızlık ve soğukkanlılıkla yasal yetkilerini kul
lanmışlardır. Sıkıyönetime rağmen şiddet olaylarında 
arzu edilen düzeyde bir azalma olmamasının temel 
nedeni, biraz önce değindiğim üzere; devlet iktidarını 
oluşturan siyasal güçlerin iktidar ve muhalefet ola
rak içinde bulunduğumuz olağanüstü koşulların zo
runlu kıldığı kararlılığı ve dayanışmayı göstereme-
rnesidir. 

Sıkıyönetim, genel iktidar hiyerarşisinden bağım
sız bir yönetim değildir. Sıkıyönetim, anayasal yöne
tim hiyerarşisi içinde ordu gücünden olağanüstü yet
kilerle yararlanmadır. Bütün devlet güç ve organları
nın eetkinliğinde olduğu gibi, sıkıyönetimin başarıya 
ulaşmasında da en önemli faktör, devletin yasa dı
şı girişimler karşısında alacağı tereddütsüz ve karar
lı tutumdur. 

Siyasal atmosfer herkese yasaların mutlaka ege
men kılınacağı inancını vermelidir. Bu inanç, silahlı 
eylem heveslilerini yalnız ve etkisiz bırakacak, dev
lete ve yasalara meydan okuma cüretini kıracaktır. 

İktidarda bulunanlar yasaların egemen kılınma
sında, hiç şüphesiz ilk planda görev ve sorumluluğa 
sahiptir. Hükümet dayandığı çoğunluğun sayısal sı
nırlılığından ve bunun muhtemel sonuçlarından endi
şe duymaksızın koşulların ve yasaların gerekli kıldığı 
her kararı tereddütsüz almalı ve uygulamalıdır. Başa
rının yolu da, görevin gereği de budur. 

Devlet gücünün egemen kılınmasında muhalefet 
partileri de sorumluluk taşır. Rejimi, ülke ve millet 
bütünlüğünü korumanın zorunlu kıldığı yasal ön
lemler muhalefet partilerinden de destek görmelidir. 
İçinde bulunduğumuz koşulların sıkıyönetimi gerekli 
kıldığı görüşünü paylaşmış ve savunmuş olan Ana-
muhalefet Partisinin, sıkıyönetimin uzatılmasına kar
şı çıkan tutumunu... 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa Milletve
kili) — Daha önceleri neredeydiniz? 

SAFA REİSOĞLU (Devamla) — ... Ülkenin yük
sek menfaatlarını dikkate alarak yeniden değerlendir
miş olmasını dilerdim. Sıkıyönetim sorunu partiler-
arası iktidar mücadelesinden bağımsız olarak karara 
bağlanmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri, 
tarih önünde milletimiz, geçmiş ve gelecek kuşaklar 
bizden görev bekliyor. Partilerimiz \e tek tek hepi-

| miz iktidar olma veya iktidar kalma eğilimlerimizi 
I aşarak özgürlüğümüzü, ülkenin ve milletin bölünmez-
I ligini tam bir dayanışma içinde korumalıyız. Tarihe 
I büyük devlet adamı olarak geçenler, önce devlet di-
I yebilenlerdir. 
I Yüce Heyetinize derin saygılar sunarım. (CHP sı-
I ralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Reisoğlu. 
I Hükümet adına Sayın İçişleri Bakanı, buyurunuz 

efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
I Sayın Bakan görüşme süreniz 20 dakikadır, buyu-
I runuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
i (C. Senatosu Sakarya Üyesi) — Sayın Başkan, sayın 
I üyeler; sayın grup sözcülerinin ve diğer üyelerin ko-
I nuşmalarında değindikleri bazı hususlara cevap sun-
I maya çalışacağım. 
I Sayın Özdilek, banka soygunları ile ilgili çalışma-
I 1ar üzerinde durdular. 
I Sayın arkadaşlarım, banka soygunları konusunda 

ve mutemet soygunları konusunda özellikle geçen ay 
çok yüksek olayla karşılaştık; ancak, onu takiben al-

I dığımız önlemlerle bu ay bu tür olayları önlemiş bu-
I lunuyoruz. (AP sıralarından gürültüler) 

Maaş ödemelerinin... 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli Milletvekili) 

— El insaf yani. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Efendim, meydanda; sayılarını vereyim, 
rica ederim yani, meydanda... (AP sıralarından gü
rültüler) 

Bundan... (AP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Siz devam ediniz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, memur maaşları-
I nın çekle ödenmesi sistemi ve para naklinde alınan 

yeni önlemlerle önümüzdeki günlerde bu tür olaylara 
daha etkin biçimde önlem getirileceğini düşünüyoruz. 
Arkadaşlarımız buna gülse de, bundan hoşlanmasa 

j da bu olayların, banka soygunu olaylarının önümüz
deki günlerde asgariye indirilmesi sağlanmış olacaktır. 

Olağanüstü Hal Yasası hazırlanmıştır; öyle sanı
yoruz ki, önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde huzurunu
za gelmiş olacaktır. 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta Milletvekili) — Önlem
ler paketi ne oldu?.. 

İÇİŞLERİ BAKANİ HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Efendim, önlemler paketi; onu arz ede
yim, arkadaşım hatırlattı, zaten söylemek istiyor-

I dum. 

40 — 



TBMM B : 7 2 5 . 3 . ^ 7 9 0 : 1 

Bizim Bakanlığımızı ilgilendiren, yasa değişiklikle
rini içeren tasarı, İçişleri Komisyonundadır. İçişleri 
Komisyonundaki görüşmelerinden sonra huzurunuza 
gelecektir. Gecikmesinden biz de şikâyetçiyiz; huzu
runuza geldiği zaman yardımınızı rica ediyorum, bir 
an evvel çıkması konusunda. 

'Bu'-paketin içinde genellikle üzerinde durulan, der
neklerin denetimiyle ilgili, polis dernekleriyle ilgili 
kayıtlar da vardır. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli Milletvekili) 
— Pol - Der mecmuasını okumaya başladınız mı aca
ba, merak ediyorum? 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Kaçakçılık konusunda, sınırlarda ve 
kıyılarda önlemler alınmasıyla ilgili, Milli Güvenlik 
Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, Bakanlar 
Kurulunca yapılan çalışmalar son aşamasındadır ve 
bu da yakında huzurunuza getirilmiş olacaktır. 

Kaçakçılığın büyük bölümünün TIR'larla yapıla
bileceği gözönüne alınarak, TIR'larm karayollarımız 
üzerindeki trafiği sıkı denetim altına alınacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Asiltürk, sıkıyöneti
min icapsammın genişletilmesini eleştirdiler; neden da
ha önce değil de şimdi bu kapsama ulaşıldığını sor
dular. 

Bölgemizde, komşu ülkelerdeki bazı gelişmelerden 
heveslenenler olduğu hepimizce gözlenmiştir. Ulusal 
yapımızın farklılığına bakmadan, bu farklılığı göz
önüne almadan bazı özentiler büyük şehirlerimizde 
sergilenmiştir. Kuşkusuz sadece sol bölücülük değil, 
sağ bölücülük de sergilenmiştir. Bu nedenle, sıkıyö
netimin kapsamı bu her 2 özentiyi de önlemeye yö
nelik olarak genişletilmiştir. 

> Sayın arkadaşlarım, değerli senatör arkadaşım 
Ucuzal - bendeniz de senatör olduğum için - çok 
dinlediğim konuşmasını, birkaç kez dinlediğim ko
nuşmasını bir kere de burada tekrarladılar. En baş
ta çok içler acısı bir tablo sergilediler, gözyaşı... 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli MiUetyekili) 
— Az bile. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
<Devamla) — Efendim, az olması memnuniyet veri
ci mi? 

Gözyaşı barajlarından bahsettiler; memleketin bir 
ucundan bir ucuna yangınlardan bahsettiler; bütün 
okulların kapalı olduğundan bahsettiler. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli Milletvekili) 
—-Yalan-mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Müsaade ederseniz sunacağım. 

Bütün öğrencilerin okuyamadığından bahsettiler. 
Değerli arkadaşlarım bütün bunları Sayın Ucuzal 

buraya getirirken bazı noktalarda nereden buraya 
geldiğimizin muhasebesini yapmalıydı. «Hiçbir sanık 
yakalanamadı» demek insaflı bir yargı değildir, sa
nıkların yakalanmasında hızlı bir artış olduğu her 
yurtseveri memnun edecek bir gözlemdir. Bundan 
kaçmamak gerekir. Başarıları da başarısızlıkları da 
ortaya koyarken tarafsız olmak gerekir. 

Bu tutumla, bu yaklaşımla bir çözüm getirilebile
ceğini sanmıyorum. Sasun arkadaşlarımız kabul etme
lidirler ki, ilk kez eylemciye, eylemci olarak bakıyo
ruz. Ne taraftan geldiğini, hangi kolunu kaldırdığını 
gözönüne almadan bakıyoruz. (AP ve CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Silahlı eylemci ne taraftan gelirse gelsin, polisimi
zi karşısında bulmaktadır, bulacaktır; sizi rahatsız 
eden bu mu? 

Sayın Ucuzal, yumuşak sıkıyönetimden şikâyetçi; 
«Yumuşak, bu kadar yumuşak sıkıyönetim olamaz» 
diyor. (C. Senatosu Zonguldak Üyesi Behiç Sonbay 
ile Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sanoğlu arasında 
karşılıklı tartışmalar, gürültüler) 

BAŞKAN —r Sayın üyeler, lütfen oturunuz. 
Sayın Bakan, devam ediniz efendim... 
BBHİÇ SONBAY (C. Senatosu Zonguldak Üye

si) — Sayın Başkan, müdahale ediniz, Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Lütfen susunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ulusa şiddet de
ğil, barış götürmeye çalışıyoruz, huzur götürmeye ça
lışıyoruz. Bunun için de, Sayın Ucuzal'ın «Niye şid
detli sıkıyönetim değil de, yumuşak sıkıyönetim» di
ye sızlanmasını anlayamıyoruz. Demokrasiye inanan 
hiç kimsenin, özellikle demokrasiye inandığına inan
dığımız büyük bir Partinin sözcüsünün böyle yakla
şım içinde bulunması şaşılacak bir noktadır. (Gürül
tüler) 

Değerli arkadaşlarım, sayın sözcü bazı dernekler
den bahsettiler, onları çok konuştuk, şikâyet ettiler; 
çok konuştuk o dernekleri. İsterseniz tekrar anlata
yım. 

Şikâyetçi olduğunuz, sorun çıkardığı ileri sürü
len, gerçek sorun çıkardıkları takdirde mutlaka üzer
lerine gidilmesi gereken, ismini söylediğiniz dernekler 
sizin iktidar zamanınızda kuruldu, yaşadı, faaliyet 
gösterdi. Hiçbirini kapatmadınız, faaliyetten alıkoy-. 
madınız. Anayasaya, Dernekler Yasasına saygılı olan 
her partinin tutumu, davranışı bu olmak gerekirdi. 
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Şimdi değerli arkadaşlarım; izin verirseniz, ben... 1 
(AP sıralarından «'Buyurun» sesleri) I 

Teşekkür ederim. I 
Sayın Ucuzal kendi Hükümet dönemiyle ilgili bir I 

değerlendirme yapmadı. Ben de yapmam, şu anda I 
hakkım değil; ama bir ortaklarının ağzından yapaca- I 
ğım Hükümet dönemlerinin değerlendirmesini. (AP I 
sıralarından gürültüler) O hesaplar buradan geliyor. I 

12 Nisan 1969 tarihli Milliyet Gazetesinde bir be- I 
yan : «Bu Hükümet iktidara geldiği günden beri mem- I 
leket kargaşalıklar içinde yuvarlanmaktadır. Devlet I 
otoritesi, hukuk düzeni zaaf içinde bulunmaktadır. I 
Memlekette huzursuzluk ve anarşi yayılmaktadır. Her I 
gün yeni grevler, boykotlar, işgaller vatandaşı tedir- j 
gin etmektedir. Bu Hükümet gitmelidir.» I 

Bu, bir ortağınızın beyanı, sonra ortak oldunuz. I 
(AP sıralarından gürültüler) I 

Değerli arkadaşlar m, birbirimize bağırarak bir I 
şey halledemeyiz ki... I 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, lütfen susunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Birbirimize bağırarak bir şey hailede- I 
meyiz ki; siz söylediniz, biz hazımla, sabırla» dinle- I 
dik. Lütfedin söyleyelim, lütfedin biz de söyleyelim, I 
dinleyiniz. I 

CEMALETTİN KÖKLÜ (Bilecik Milletvekili) — 
16 ayda 10 misli sizin zamanınızda arttı. (AP sırala- I 
rından gürültüler) I 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Demokrasi güzel şeydir; ama birbiri- I 
mizi dinlememiz lazım, izin veriniz. I 

BAŞKAN — Sayın Köklü, lütfen susunuz. Sayın I 
Bakan, devam ediniz efendim. I 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, suç örgütleri... | 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) — 
Sayın Bakan, ne ortağı?.. Bu ortağın ismini lütfen I 
açıklar mısınız? I 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Efendim, Hükümet ortağınızdı. Sayın i 
Türkeş efendim, Sayın Türkeş. (AP sıralarından gü- I 
rültüler) «İdi» «fendim, «îdi» efendim... I 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Bakan. I 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Sayın Türkeş efendim. 1 

Başkalarını da okuyacağım izin verirseniz, hiç iti- 1 
raz edemeyeceklerinizi. Hiç itiraz edemeyeceksiniz. I 

Değerli arkadaşlarım, suçlan işleyen, eylemleri iş- I 
leyen örgütlerin kuruluşu da, suçların tohumlarının | 
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atılışı da çok eskidir. O zaman görevini yapmayan
ların, o tohumlar meyve vermeye başladığı zaman bu 
kürsüye çıkıp, bir kısım görev yapan insanları suçla
maları çok haklı olamaz. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar; AP sıralarından gürültüler) 

1966 tarihinde, İzmir'de Atatürk büstüne saldırı 
yapıldığı zaman Sayın Demirel'e sorulan soruya ver
diği cevap şu : Tercüman Gazetesinin 10.4.1966 
tarihli sayısından. (AP sıralarından «Ne zaman o?» 
sesleri) 

13 sene evvel başladı bu işler. (AP sıralarından 
gürültüler) «Zabıta hadisesidir.» (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Atatürk'ün büstüne yapılan saldırıya Sayın De-
mirerin verdiği cevap : «Zabıta hadisesidir, kanun
lar vardır, kanunları icra eden makamlar vardır.» İyi 
mi?.. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, AP sırala
rından gürültüler) Milli değerlerimize, Atatürk'e sa
hip çıkmak bu mu? (AP sıralarından gürültüler) 

9 Kasım 1968; suç örgütleri yeni yeni kurulmaya 
başlamış, suç örgütleri yürüyüşlere başlamış, Sayın 
Demirel Milliyet Gazetesinde şöyle diyor : «Sokaklar 
eskimez, takati olan yürüsün» (AP sıralarından gü
rültüler) 

16 Şubatta bir «Kanlı pazar» yaşandı istanbul'da; 
bu suçların, bu olayların başlangıcı idi, ilk provası 
idi. (AP sıralarından gürültüler) Sayın Başbakan şöy
le diyor : «Kanlı pazar diye adlandırılan olaylarla 
ilişkin bir değerlendirme... (AP sıralarından gürültü
ler, CHP sıralarından «O zaman söylediklerinizi in
kâr mı ediyorsunuz?» sesleri) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMl GÜNEŞ 

(Devamla) — «Genellikle, tahriklere kapılan halkın 
karşı hareketidir bu söylediğiniz» diyor. 

13 Haziranda, Sayın Demirel : «Anarşi başlamış, 
anarşi yürüyor.» diyorlar. Kendisi hepimizi ferahla
tan şu beyanı veriyor : «Bugünkü düzeni korumaya 
hepiniz zorunlusunuz...» 

HALlL KARAATLI (Bursa Milletvekili) — Ne 
zaman? 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — 1969 efendim. 

HALİL KARAATLI (Bursa Milletvekili) — 1979' 
un hesabını istiyoruz, 1979'un hesabını ver. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — izin verirseniz ona geleceğim; İzin ver
miyorsunuz ki. (AP sıralarından gürültüler) Verece
ğim efendim, izin verirseniz. (AP sıralarından gürül
tüler)' 

L _ 142 — 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen sükûneti muha
faza edelim. 

Sayın Bakan, devam ediniz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMl GÜNEŞ 

(Devamla) — «... Sokağı alkışlamayın, sonra sokak 
azar. Bunun sorumluluğu da bize ait olmaz. Demok
ratik düzene inanlara sesleniyorum; yanımıza gelin. 
Bu düzene inanmayan herkes karşımızdadır. Son olay
lar gençlik meselesi olmaktan çıkmıştır. Devlet ken
dini korumaya muktedirdir. Açıkça söylüyorum; Tür
kiye'de anarşi olmayacaktır.» 10 yıl önce verilen müj
de. (AP sıralarından gürültüler) 

Efendim, daha yeni bir örnek vereyim izin verir
seniz. (AP sıralarından gürültüler) 

Niye kızıyoruz canım; yani söyleyeceğim, bundan 
ne çıkarmak istediğimi anlatacağım efendim, izin 
verin. Yanlış olabilir, siz haklı olabilirsiniz; ama bir 
söyleyeyim, anlatayım efendim. (AP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz konuşmanıza de
vam ediniz efendim. (AP sıralarından gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Efendim, devam etmeye çalışıyorum. 
(AP sıralarından gürültüler) 

Sayın Demirel Hükümet bunalımı ile ilgili konu
şurken şunu diyor : 

«Hükümet bunalımı içinde olan ülkemizde Hükü
met aranırken, faşizmi önlemenin hangi ihtiyaca ce
vap teşkil ettiği kimseye anlatılamaz.» 

Yani, esas olan Hükümeti bulmaktır; faşizmi ön
lemeye gerek yok bu aşamada, deniyor. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir M illet vekili) — 
Ne demek faşizm? Faşizm nedir? 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Efendim, hepsini gazetelerden bir bir 
çıkardım, takdim edebilirim. (AP sıralarından gürül
tüler) Size ait. 

Şiddet hareketlerinin sorumlusu... Şimdi bize söy
lüyorsunuz ya, şiddet hareketlerinin sorumlusu; so-
rumlusuyuz, sorumlusuyuz... (AP sıralarından gürül
tüler) Ha, şimdi o çağırıyı siz nasıl değerlendirmişsi
niz?... (AP sıralarından gürültüler) Genel Başkanınız 
Sayın Süleyman Demirel ne demiş? (AP sıralarından 
«doğru doğru» sesleri) «Şiddet olaylarının sorumlu
su, bu hareketi yapanlar ve yaptıranlardır. Bir hukuk 
devletinin icaplarına sadakatle bunları önlemeye ça
lışanları, yani hükümeti sorumlu saymak mümkün 
değildir. Aslında şiddet hareketlerini önlemek için 
bir rejim bunalımına başvurulmasının ne ölçüde ça

re olabileceği veya olmayacağı da meydana çıkmış
tır.» 11 Temmuz 1973. 

«Cezai müeyyidesi olan bir fiil işlenmişse, yani 
bir şiddet olayı işlenmişse, bir fiil işlenmişse, kim iş
lerse işlesin, suçtur.» (AP sıralarından «doğru doğru» 
sesleri) Tabii. 

Filan işleyince suç, falan işleyince suç değildir; 
böyle dediğimiz zaman, hukuk devleti orada biter. 
Rejimi kendi düşmanlarına teslim edemezsiniz. (AP 
sıralarından «Doğru» sesleri) 

Bir de burada, «200 bin silahlı halk» sözü var, 
uzun sürer o. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 dakikanız var efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Efendim, bir dakikajn kalmış, daha 
çok beğeneceğiniz şeyler var. (AP sıralarından «ko
nuş konuş» sesleri, gürültüler) 

Uzatılmasına razılar efendim, eğer izin verirse
niz... (AP sıralarından «konuş konuş» sesleri, gülüş
meler) 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, mümkün 
değil. 

Buyurun, devam ediniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — En güzelini seçeyim, okuyayım, bitire
yim. (AP sıralarından gürültüler) 

«Biz tedbirlerimizi alacağız.» 1971'de söylüyorlar. 
(AP sıralarından gürültüler) «Biz kanun devletiyiz, 
suçluları yakalar mahkemeye veririz. Mahkemeler is
ter serbest bırakır, ister tutuklar. Biz kanşmayız 
mahkemeye. Bakmayın siz «Suçlular yakalanmadı» 
dediklerine; hepsi yakalanıyor.» Bugün de bakmayın. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ Milletvekili) — Olay
ları mukayese etsene Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — «Çare bulunur. Muhakkak bir çaresi 
vardır. Buhranlar Türkiye'de ilanihaye devam edip 
gitmez. Aklıselim hâkim olursa bir çaresi bulunur.» 
1973 Şubat. 

«Gençlerin bir kısmı rejimi korumak için hareke
te geçtiler. Cinayetlerin hepsi...» (AP sıralarından gü
rültüler) 

Değerli arkadaşlarım; izin verin, ben küfür etmi
yorum, kötü söz söylememeye çalışıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bağlayınız efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — «Cinayetlerin hepsi ideolojik değil-
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dir. Bazılarına otomobil çarpmıştır.» Sayın Demirel 
söylüyor. 

Değerli arkadaşlarım; şunu anlatmak istiyorum : 
Suç örgütleri o tarihlerde kuruldu. Kurulurken kar
şısına çıkmadınız. «Bunların hepsi ideolojik değildir, 
otomobil çarpmasıdır» dediniz. «Yürüyün, yollar yü
rümekle eskimez» dediniz. «Bir kısmı demokrasiyi 
koruyor,» dediniz. Aldı, yürüdü, büyüdü, geldi; şimdi 
«ateş var» diyorsunuz. Önlemek zorundayız. 

Kabul edin ki, o gün gerektiği şekilde karşısına 
çıkmadınız bu kuruluşların. Bunu kabul edin, (AP sı
ralarından gürültüler) 

Şimdi biz önlemek göreviyle karşı karşıyayız ve 
sizin desteğinizle onu inşallah yerine getireceğiz. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 

— Sayın Başkan; benim konuşmamda, söylemediğim 
şeyleri söyleyerek hadiseyi İçişleri Bakanı değiştirmiş
tir. Bu bakımdan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi konuyu değiştirmiştir efen
dim? 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— «1966'dan 1979'a gelinceye kadar» şeklinde ben 
ağzımdan tek bir laf söylemedim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, işitebildiğim kadar, 
sizin konuşmalarınıza sataşma mahiyetinde bir ko
nuşma yapmamıştır; ama direniyorsanız tetkik ettire
ceğim. 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Efendim, benim söylemediğim sözlerle sataşmada 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — Sizin tekrar söz almanızı gerektire
cek bir konu olduğunu zannetmiyorum efendim. 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
Sayın Başkanım, benim ağzımdan çıkmayan sözleri 
burada söylemeye ne hakkı var İçişleri Bakanının? 

BAŞKAN — Sizin konuştuğunuz bazı şeylere ce
vap verdi gayet tabii. 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Hayır, hiçbir şeye cevap vermedi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, zaman zaten ilerledi; 
eğer direniyorsanız tetkik ettireceğim. Ben, sizin ko
nuşmalarınıza sataşma mahiyetinde bir konuşma yap
tığına kani değilim; ama direniyorsanız tekrar tetkik 
ettireceğim. 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Direniyorum, söylemedeğim sözleri söylemiştir. 
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BAŞKAN — Şimdi, söz sırası son olarak Sayın 
Feyzioğlu'nun. 

Buyurunuz Sayın Feyzioğlu, görüşme süreniz 10 
dakikadır efendim. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli Milletvekil) — Sa-
yıiî Başkan, grup adına mı konuşacak, şahsı adına mı? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) — 
Çak sıcak bir şaka.... Anarşi ile uğraş bunlarla uğra
şacağına, anarşiyle! Bir «Kanlı Pazar» hikâyesi anla
tıyorsun, bir «Kanlı Pazar» hikâyesi anlatıyor İçişleri 
Bakanı; senenin 365 günü kanlı olmuş, sen yerinde 
sataşıyorsuıî ağzımı açmadan. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Türkiye Büyük Milleit Meclisinin sayın üyeleri; 
Bundan 2 ay önce yapılan sıkıyönetim müzakere

leri sırasında, sıkıyönetim kararının gerekçesinde, ül
kenin ve milletin bölünmezliğime karşı girişilen eylem
lere de yer verilmesi gerektiğini belirtmiştik. Milli 
Güvenlik Kurulunun tavsiye kararı ve Bakanlar Ku
rulunum uzatma teklifi, sıkıyönetimin hem uygulama 
alanını, hem kapsamını genişletmiştir. 

Hükümetin, yıkıcı, bölücü örgüt ve eylemler kar
şısındaki tutumunu yetersiz ve hatalı buluyoruz. Bu
nunla beraber, sıkıyönetimin uzatılmasının bugünkü 
şartlar içinde Türk Devleti için gerekli olduğu inan
cıyla, uzatma teklifine ben ve Cumhuriyetçi Güven 
Partili 3 senatör arkadaşım olumlu oy kullanacağız. 
Sıkıyönetimin uzatılması kararına olumlu oy vermek
le Hükümete güvenoyu vermenin hiçbir ilgisi olma
dığı görüşündeyiz. Hükümete güvenoyu vermemize 
başka hiçbir lîeden olmasa, Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Ferid Melen arkadaşımla birlikte Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunduğumuz soruşturma öner
gesindeki büyük yolsuzluklar engeldir. 

Sıkıyönetimin uzatılmasına «evet» dememizin ne
deni, şiddet olaylarının devam etmesi, hatta somunda 
Başbakaiîun da itiraf ettiği gibi, yeni ve daha tehli
keli boyutlara ulaşmasıdır. 

Sıkıyönetimin uzatılmasına «evet dememizin ne
deni, Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğüne yönelti
len tehditlerin, iç ve dış tehditlerin, Başbakanın de
yimiyle, büyümesidir. 

Hükümetin zamanında yapılmış olan bütün iyi 
niyetli uyarılara rağmen, çok uzun süre, olaylara tek 
taraflı bakmış olması ve şiddet kaynaklarından en 
önemlilerini yakın zaman öncesine kadar görmezlik
ten gelmesi, hiç değilse hafife alması; aksanı, ısrarı 
hiç değilse bir taraf üzerine bastırıp, tehlikerÂn çok 
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önemli bir kısmının bir başka uçtan geldiğini bir tür
lü anlamak istememesi çok zaman kaybına yol aç
mıştır. Sayın Başbakan en son demeçlerinden biriride, 
aşırı soldan gelen eylemlerin artma istidadında oldu
ğunu söylüyor. Gerçekte her zaman Türkiye'de aşırı 
sol eylemleri oldu; gerçekte her zamam Türkiye'de, 
Devletimizin ülkesi ve milletiyle bütünüğünü bölmek 
isteyen örgütler oldu. Birazdan bahsedeceğim; Türk 
vatandaşları, hepsi de eşit, kardeş olan aziz Türk 
vatandaşları, hiçbir şekilde bu örgütlerin peşinde ve 
yanında değildirler. Birazdan bunu açıklayacağım. 
Benim mücadelem, biraz sonra sınırlarını çizeceğim 
örgütler iledir. 

Anarşiye, teröre, yıkıcı, bölücü eylemlere karşı 
mücadele, yalnız satıhtaki belirtilerle mücadele şek
linde kalmamalıdır. Olayların ve tehlikelerin kökünde, 
hür demokratik rejimi yıkmak, şu veya bu renkte 
bir dikta idaresi getirmek ve Türkiye Cumhuriyetin'i 
parçalamak isteyen örgütler vardır. Mücadele, örgüt
lere, bunların baştaki elemanlarına, yöneticilerine ve 
Devletin içine sızmış olan militanlarına; eğitime, za
bıtaya, devlet teşkilatlarının içime sızmış olan militan
larına karşı etkili şekilde yapılmadıkça, alınacak so
nuçlar geçici kalmaya, süreksiz kalmaya, köksüz kal
maya, sınırlı kalmaya mahkûmdur. 

Sıkıyönetim kalktıktan sonra, olayların ve tehli
kelerin, şimdi Başbakanın söylediğinden çok daha bü
yük boyutlara ulaşmasını istemiyorsak, sıkıyönetim 
dönemini, tehlikenin kaynaklarına inmek için ve 
tehlikelerin kökünü kazıyabilmek için kullanmaya 
mecburuz. 

Yıkıcı, bölücü faaliyetlerin kaynaklandığı örgüt
lere yönelmek zorunluğu vardır. 

Değerli arkadaşlarım, burada biraz önce Sayın 
İçişleri Bakanını bir defa daha elemle dinledim. Ge
çen defa sıkıyönetimin uzatılması üzerinde konuşur
ken, Sayın Bakanı İçişleri Bakanlığı bütçesi münase
betiyle yaptığı bir konuşmada, baz: dernekleri, açıkça 
yasaların dışına çıkmış olan bazı dernekleri; kendisin
den. önce o sandalyede oturan çok muhterem Cum
huriyet Halk Partili Bakan arkadaşımızın, «Kanun 
dışına çıkmışlardır, Dernekler Kanununu açıkça çiğ
nemişlerdir, illegal duruma gelmişlerdir» diye resmen 
genelge yayınladığı dernekleri yasal dernekler diye 
savunmasından şikâyet etmiştik. Hayretle gördüm, o 
gün okuduğum bütün belgelere rağmen, bir polis der
neğinin ayaklanmadan, darbeden bahsetmesinin, iş
gali övmesinin, halk arasında ajitasyon çıkarmayı, 

görev diye, «Polisin ve örgütün görevi» diye kendi 
dergisinde resmen ilan etmesinin belgelerini sunduğu
muz halde, hâlâ buraya çıkıp, «Anayasaya ve kanun
lara saygılı her iktidar gibi, siz de bunlara saygılı idi
niz, biz de saygılı olmaya mecburuz, sizin zamanınız
da kuruldu, legaldir, yasaldır, haklı idiniz saygılı ol
makta, biz de bunlara saygılı olacağız, kanunlar ge
tireceğiz, çaresine bakacağız...» 

Mevcut kanunları uygulamadıktan sonra ne ka
nunu getireceksin Sayın Bakan? Mevcut kanunu uy
gulamadıktan sonra ve hâlâ bunları şu veya bu şe
kilde savunma gayreti tükenmedikten sonra ne gay
reti getireceksin? Ben burada Türk polisine saygımı, 
sevgimi ve biraz evvel birindi konuşmasında kadirşi
naslık göstererek, takdir ettiğim bir kadirşinaslık gös
tererek, Sayın Bakanın Meclis zabıtlarına isimlerini 
geçirerek andığı o şehit polisleri rahmet dilekleriyle 
anmak istiyorum; fedakârlıklarım biliyorum bu in
sanların, hakikaten rahmet dilekleriyle, çalışanlarını 
da saygıyla, şükranla anıyorum. Ama bir yanda da, 
aşırı uç, siyasi aşırı uç militanlığını mesleğin içerisine 
kadar sokmuş olanlara «legal» demenin, bunları savun
manın, bunları yasal görmenin, mesleği de, devletin 
kurmakla mükellef olduğu huzuru da, asayişi de tah
rip edeceğini görmemek mümkün değil. Hiçbir şzy 
yapamazsınız Sayın Bakan bu zihniyeti değiştirme
dikçe, hiçbir şey yapamazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, burada 10 sene, 15 sene ev
veline ait gazete kupürleri güzel güzel okundu. Sanki 
Türkiye'nin bugünkü sorunu, «dedim ki, dedi ki...» 
Bunlar güzel; bunlar, bir lisede öğrenciler arasında 
bir münazarada olsaydık ve puvan toplamak, alkış 
toplamaktan ibaret olsaydı sorun, bu konuşma çek 
iyi idi, ama Türkiye'de İçişleri Bakanının görevi baş
ka. Kanıyor her taraf, insaf ediniz efendin. 15 yıl 
evvel bir kanlı pazar olmuş, herkesin yüreği sızlamış, 
bir vatandaş öldü diye; o zaman bir vatandaşım öl
mesi çok büyük olaydı da, gazetelerin sayfalarını 
bir hafta müddetle meşgul etti. Bugün bir günde 8-9 
vatandaş ölüyor, alt alta basit hadiseler gibi, küçücük 
trafik kazasında sanki bir far kırılmış gibi, alt alta 
bunlar sıralanır hale geldi; 365 gün kanlı geçiyor, 
bizim böyle münazaralara vakit geçirecek durumu
muz yok. Hakikaten bir milli beraberlik anlayışı 
içinde, «bunu nasıl çözeceğiz», gelin buna eğilelim, 
meselelere bir başka yaklaşımla bakalım. Memleket 
elden gidiyor, rejim elden gidiyor kaygısı ile sıkıyö
netim ilan ediyoruz, Sayın'Başbakan çok büyük teh
likelerden bahsediyor, ondan sonra da geliyoruz, 
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meselenin boyutlarını, «dedim ki, dedin ki, dedi ki» 
boyutlarına 'indiriyoruz. Böyle gider mi bu iş? 

DOĞAN ONUR (İstanbul Milletvekili) — Siz 
öyle söylüyordunuz, hâlâ daha öyle söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Onur, sizden başka konuşan 
yok; görüyorsunuz. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; Sayın Bakan bir şey söyledi; haklı. Bu 
noktada benim de eleştirilerim var, bu noktada be
nim de mücadelelerim oldu bu kürsüde, bu kürsü dı
şında. Örgütlerin 'kuruluşlarının tarihlerin'den bah
settiler. Bunların tarihleri eskidir, tohumlar ekilmiş
tir, kabul; ama bu örgütler eğer Türkiye'deki şidde
tin, devleti tehdit eden tehlikelerin kaynağı ise, Sa
yın Bakan, «tşte bu örgütleri kapatın» diyoruz biz 
size. Çıkıp da bunların bazılarını yasal diye savunma
yın burada. Bu örgütleri bir yandan 'konuşmanızın bir 
yerinde Anayasaya, yasalara saygılı iktidar falan diye 
savunacaksınız, üç satır aşağıya ineceksiniz, bu ör
gütler, isimlerini de söylemeye dili varmadan, yani 
POL-DER, TÖB-DER falan diyemiyor, (AP sırala
rından gülüşmeler, alkışlar) dili varmadan, bu örgüt
lerin tohumlarının ne zaman ekildiğinden bahsede
rek; «Suçları tahrik eden örgütler» diyeceksiniz... 
(CHP sıralarından gürültüler) Şiddet örgütlerinin ve 
onları teşvik ©den örgütlerin karşısında vaziyet al
madan ve tedbir akmadan sonuca varılmaz. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, 2 dakikanız var 
efendim. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Ne kadar 
efendim? 

BAŞKAN — 2 dakikanız var. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; Türkiye'de bölünmez bir bütün olan 
tek bir millet yaşıyor. Türkiye Cumhuriyetine va
tandaşlık bağı ile foağlı olan herkes Türk'tür. Irkçı
lığı Anayasamız kesinlikle reddeder. Türk Ceza Ka
nunu ve Siyasi Partiler Kanunu da ırkçılığı reddeder. 
Türkiye'de azınlıklar bulunduğu iddiası ile ortaya 
çıkan, ya da azınlıklar yaratmaya kalkışan, buna 
dayalı politika yürüten partilerin katpaiülirnasını, Siya
si Partiler Kanunu açıkça emreder. 

Memleketin Doğusu istila gördü; Orta Anado-
lusu, Karadeniızi, Batısı gitti, Doğudaki yiğit insan
larla birlikte istilacıyı ikovdu, İzmir'e geldi Yunanlı, 
Doğunun yiğit insanları, Ağrı'nın insanları, Hak
kâri'nin, Van'ın, Bitlis'in insanı Yunan'ı denize 
dökmek için Karadenizli ile orta Anadolulu (ile yan-
yana döğüştü, Bu millet birdir, bütündür ve halk 

böyledir, vatandaşın temeli budur, bu sevgi var
dır, tabanda vardır. Bu bölgeleri karış kiarış gez
miş insan olarak söylüyorum. Ama arkadaşlar, Tür
kiye'de Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı olanak 
yaşayan insanları, aynı büyük milletin öz evladı 
olan ve bu vatanın birbirinden farksız öz sahipleri 
olan insanları birbirine düşürmek isteyen örgütler 
var; Sayın Bakanın bahsettiği örgütler onlar, 

Türkiye'de Marksist partiler çıktı, Marksist der
nekler çıktı, Markslisit örgütler çıktı. Belge mi is
tiyorlar, balvullarla verelim. «Bu millet bütün de
ğildir» demek için neler yazdılar; «Kahrolsun Lo
zan, yaşasın Sevr» dediler. Mustafa Kemal'e ve 
İnönü'ye Lozan dolayısıyla ağıza alınmaz küfürler 
savuran dernekler ve dergiler çıktı. Bizim mücade
lemiz onlarla. Bunları, Türkiye'nin her tarafın
daki tertemiz Türk vatandaşları lanetliyor; ama isti
yor ki, Devlet yanında olsun, Devlet, onları bu si
lahlı örgütlere teslim etmesin. Vatandaşın bizden 
beklediği o; Doğudaki vatandaşın da, Batıdaki 
vatandaşın da bizden beklediği bu. Devlet gücünü 
koysun ve bizi bir avuç eşkıiyaya ezdirmesin. Mil
let bunu bekliyor bizden bir uçtan bir uca. Tek 
olan, bütün olan, hepsi de eş olan, kardeş olan 
bu aziz millet bunu bekliyor bizden. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Bağlı
yorum. 

Atatürk'ün toplayıcı, birleştirici, bütünleştirici 
mülliyeteilik anlayışı, Türkiye'nin içine sürüklendi
ği büyük tehlikeler karşısında tek kurtuluş yoludur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de Devlete vatan
daşlık bağıyla bağlı olan herkes eşit olarak Türk'tür. 
Türk, bir ırkın adı değil, Anayasamıza göre bir 
büyük milletin adıdır. Mebus olmak için Türk ol
mak lazımdır, bakan olmak için «ben Türküm» 
demek lazımdır. 

Saygılar sunarım. (AP, MHP ve MSP sıraların
dan sürekli alkışlar, «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
Sayın üyeler, görüşmeler tamamlanmıştır. 
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üye

si) — Sayın Başkanım, bir talebim vardı efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, sizin itirazınızı 

tetkik ettireceğim (MSP sıralarından ayağa kalkma
lar, gürültüler) Lütfen oturunuz... Sayın üyeler, 
lütfen yerlerinize oturunuz. (Gürültüler) Sayın üye
ler lütfen oturunuz. 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi} 
— Sayın Başkan, bana söz verecek misiniz? 
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BAŞKAN — Sayın Ucuza!, sizin itirazınızı tet
kik ettiriyomm. Celse kapanmadan önce neticeye 
bağlayacağımı.; (Gürültüler) 

Sayın üyeler, lütfen oturunuz... (Gürültüler) 
Görüşmeler tamamlanmıştır. Başbakanlık tez

kerelerini okutup, ayrı ayrı onayınızı sunacağım. 
(MSP sıralarından istanbul Milletvekili Abdullah 
Tomba ile Bitlis Milletvekili Milliyettin Mu/thı'nun 
birbiri üzerine yürümesi, ayağa kalkmalar, gürül
tüler, Başkanın tokmağı vurması 

Sayın Mutlu, Sayın Mutlu... 
Sayın îdare Amirleri, lütfen görev başına. 
Sayın Mutlu... 
AVNÎ GÜRSOY (Zonguldak Milletvekili) — Sa

yın Başkan, önce Meclisin içinden mebus olmayan-

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı 7 nci Birleşiminin ikinci oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Başbakanlık tezkerelerini ayrı ayrı okutup onayı

nıza sunacağım. 
NİYAZİ UNSAL (C. Senatosu Erzincan Üye

si) — Sayın Başkan, Divana bir önerge göndermiş
tim. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim. 
NİYAZİ UNSAL (C. Senatosu Erzincan Üyesi) 

— Efendim, önergeyi, oylamadan evvel Divana gön
derdim. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, oylamaya geçtik efen
dim. 

NİYAZİ UNSAL (C. Senatosu Erzincan Üyesi) 
— Oylamadan evvel gönderdim Sayın Başkan, öner
ge elinizde. 

İarı çıkarınız lütfen. » Meclislin dört tarafında me
bus olmayanlar var, parlamenter olmayanlar var. 

BAŞKAN — Sayın îdare Amirleri, Meclisini 
gMşlerinde, Genel Kurulda üyelerin dışında hiç kim
se bulunmasın. 

Emniyet görevlileri... (Bağımsızlar ön sıraların
dan ayağa kalkmalar, şidJdetli gürültüler, birbiri 
üzerine yürümeler) 

Sayın üyeler, lütfen yerinize oturunuz, lütfen 
oturunuz. (Ayağa kalkmalar ve gürültüler Oturu
mu kapatacağım.. Gürültüler) 

Birleşime yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma Salati : 18,15 

BAŞKAN — Oylamadan evvel önerge elime geç
medi efendim. 

Buyurun okuyun efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasanın 124 ncü maddesinde öngörülen her 
türlü durum ve olasılıklara karşı, Adıyaman, Diyar
bakır, Hakkari, Mardin, Siirt ve Tunceli illerinde 
26 Nisan 1979 günü saat 07.00'den geçerli olarak 
iki ay süreyle Sıkıyönetim ilanı Bakanlar Kurulunun 
24 . 4 . 1979 günlü toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Durumun Türkiye Büyük Millet Meclisinin ona
masına sunulmasını saygı ile arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

İKİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 18.40 

BAŞKAN — Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ — trfan Binay (Çanakkale), Nizamettin Çoban (Kütahya) 

» 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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İkinci tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 23 . 2 . 1979 günlü ve 188-2/02148 sayılı 
yazımız. 

26 . 12 . 1978 günlü ve 7/16947 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile ilan edilip Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 26 . 12 . 1978 günlü ve 518 sayılı kara
rıyla onaylanmış ve 25 . 2 . 1979 günlü ve 519 sa
yılı kararıyla iki ay süreyle uzatılması kabul edilmiş 
bulunan Sıkıyönetimin Adana, Ankara, Bingöl, Ela
zığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahra
manmaraş, Kars, Malatya, Sivas ve Urfa illerinde 
Anayasanın 124 ncü maddesinde öngörülen her tür
lü durum ve olasılıklara karşı (26 . 4 . 1979 Per

şembe günü saat 07.00'den geçerli olarak) yeniden 
iki ay süreyle uzatılmasının Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 24.4.1979 
gününde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler, vakit ilerlediği için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısını kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 

)>9<i 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
7 NCÎ BİRLEŞİM 

25 . 4 . 1979 Çarşamba 

Saat : IS.m 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — Adıyaman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, 

Siirt ve Tunceli illerinde 26,4.1979 günü saat 07.00' 
den itibaren 2 ay süre ile ilan edilen Sıkıyönetim 
hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının onaylanması
na ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/193) 

2. — Adana, Anlkara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, 
Kars, Malatya, Sivas ve Urfa illerinde evvelce ilan 
edilmiş bulunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre ile 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/194) 

3. — Çalışma süreleri sona eren Soruşturma ha
zırlık komisyonlarına yeniden süre verilmesine ilişkin, 
Başkanlık önerileri ile Soruşturma Hazırlık Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi. 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu ve Halit Evliya'nın; milli bütünlüğümüzü bö
lücü olaylar karşısında görevini ihmal ve kötüye kul
lanarak Kahramanmaraş olaylarına neden olduğu ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ece-
Vit hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
<9/234) 

>5. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 2 
arkadaşının; milli bütünlüğümüzü bölücü olaylar 
karşısında görevlerini ihmal ve kötüye kullanarak 
Kahramanmaraş olaylarına neden oldukları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 141, 142, 163, 
230, 240, 311 ve 312 nci maddelerine uyduğu iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevit, İçişleri eski Bakanı 
İrfan Özaydınlı, Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur, 
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz ve Ada
let Bakanı Mehmet Can haklarında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/235) 

6. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Tokat 
Milletvekili Faruk Demirtola'nın; Anayasanın bazı 
maddelerini ihlal ederek görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
141, 142 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 

Başbakan Bülent Ecevit, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Orhan Eyüboğlu, Adalet Bakanı Mehmet 
Can ve İçişleri eski Bakanı İrfan Özaydınlı hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/236) 

7. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın; Ana-! 
yasanın bazı maddelerini ihlal ederek görevlerini kö
tüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 141, 142, 146, 230 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakların
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/246) 

8. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz ve 4 ar-< 
kadaşının; yasalara aykırı olarak işçi tayin etmek su
retiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Matara
cı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/237) 

9. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve Sn 
vas Milletvekili Ali Gürbüz'ün; anarşik olaylar kar
şısında gerekli önlemleri almayarak görevlerini ihmal 
ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Cej 

za Kanununun 125, 146, 179, 230 ve 240 ncı madde
lerine uyduğu iddiasıyla, Başbakan Bülent Ecevit, 
Adalet Bakanı Mehmet Can, İçişleri eski Bakanı İr
fan Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/238) 

10. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Sivas 
Milletvekili Ali Gürbüz'ün; yaptığı tayin ve nakiller
de partizanca bir tutum izleyerek görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret Bakanı 
Teoman. Köprülüler hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/239) 



11. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve İstanbul 
Milletvekili Turan . Koçal'ın; yaptığı tayin ve nakil
lerde partizanca bir tutum izleyerek görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim 
Bakam Necdet Uğur hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/240) 

12. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 7 ar
kadaşının; yetkilerini kötüye kullanarak bir olayda 
görevli emniyet mensuplarının tutuklanmalarına ve 
dövülüp yaralanmalarına sebebiyet vererek görevleri
ni ihmal ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 308 nci maddele
rine uyduğu iddiasıyla, içişleri Bakanı Hasan Fehmi 
Güneş, Adalet Bakanı Mehmet Can ile Gümrük Ve 
Tekel Bakanı Tuncay Mataracı haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/241) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Os
man Nuri Canpolat Ve 2 arkadaşının; mevki ve nü
fuzunu kullanıp yakınlarına menfaat sağlayarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakkın
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/242) 

14. —• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve Galip 
Kaya'nın; tapulu araziler üzerindeki turistik tesisleri 
yıktırarak, Hazineyi zarara uğrattıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı madde
lerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, 
İçişleri eski Bakanı İrfan Özaydınlı, Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Alev Coşkun, İmar ve İskan Bakanı 
Ahmet Karaaslan, Bayındırlık Bakanı Şerafettin El
çi, Orman Bakanı Vecdi İlhan, Köyişleri ve Koope
ratifler Bakanı Ali Topuz haklarında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/243) 

1<5. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve Ço
rum Milletvekili Mehmet Irmak'ın; yaptığı tayin ve 
nakillerde partizanca bir tutum izleyerek görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 201, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia

sıyla Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/244) 

16, — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut To^ 
ker ve 4 arkadaşının; ihracat ürünlerimizin bir kısmı
nı yabancı bankalara rehin ederek ekonomimizi za
rara uğratan tutumlarıyla görevlerini ihmal ve kötü
ye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Başbakan Bülent Ecevit, Maliye Bakanı Ziya Müez-
zinoğlu, Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/245) 

17. — Çorum Milletvekili Mehmet Irma'k'ın; em
niyet mensuplarınca sanıklara yapılan işkence ve ka
nunsuz işlemlere göz yumarak görevini ihmal ve kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiastyla 
İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/247) 

181. — Mümüşhane Milletvekili Turgut Yücel ve 
Mehmet Çatalbaş'ın; Mareşal Çakmak Eğitim Ens-
titüsündeki bir kısım öğrencilerin okuldan uzaklaş
tırılmalarına sebep olmak suretiyle görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/248) 

19. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun; Ma
nisa Akhisar ilçesinde meydana gelen olaylarda ge
rekli önlemleri almayarak görevini ihmal ve kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişle
ri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/249) 

20. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşı
nın; DSl Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi 
amaçlı toplantı ve diğer faaliyetlere gözyumarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal hak
kında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/250) 

21. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz 
sağlamak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit 
ve Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/251) 

22. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Standartları Enstitüsünde keyfi tasar
ruflarda bulunmak suretiyle görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ece
vit hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/252) 

23. —• Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 5 ar
kadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık Makamında mey
dana gelen olaydan sonra yasal işlemleri yapmayarak 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Devlet Bakanı 
Lütfi Doğan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/253) 

24. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün; An
talya - Gazipaşa'da tarihi eserler üzerinde kanunsuz 
yapılan inşaatlara gözyumarak görevlerini ihmal ve 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, Yerel 
Yönetim Bakan t Mahmut Özdemir ve İçişleri Bakanı 
Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/254) 

25. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; Köy -. Koop'larda yapılan yolsuzlukları 
denetlemeyerek görevlerini kötüye kullandıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hak

larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/255) 

26. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ile 
Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferid Melen'in; 
Sosyal Sigortalar Kurumunun arsa alımlarındaki yol
suzluklarına göz yumarak görevini kötüye kullandı
ğı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Sosyal Güvenlik Bakanı 
Hilmi İşgüzar hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. (9/256) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 2 ar
kadaşının; Polisi modern silah, araç ve gereçlerle 
donatmamak, özel güvenceye kavuşturmamak ve 
Emniyet Kuvvetlerine yapılan tecavüzlerde gerekli 
önlemleri almamak suretiyle görevlerini ihmal ettik
leri ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile İçişleri Bakanı 
Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/257) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, tü
tün ihraç yolsuzluğu olayında gerekli önlemleri al
mayarak görevlerini kötüye kullandıkarı ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 211, 226 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent 
Ecevit ile Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mata
racı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/222) 

2. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
yabancı iki aşiret tarafından Doğu illerimizde mey
dana getirilen olayları önlemede görevlerini ihmal ve 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla (9/223) Ankara Milletvekili Hayrettin Tur
gut Toker ve 2 arkadaşının, yabancı iki aşiret tara
fından Doğu illerimizde meydana getirilen oyalan 
önlemede görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla (9/225) Başbakan Bülent Ecevit ve 



İçişleri eski Bakanı irfan Özaydınlı haklarında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergelerini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/223, 9/225) 

3. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut To-
ker ve 13 arkadaşının; 1 Mayıs olaylarına seyirci ka
larak görevlerini yapmadıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı madesine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı 
İrfan Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/224) 

4. — Ankara Milletvekili Hayrettin Türgüt To-
ker ve C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın; 
anarşi konusunda gerekli önlemleri almayarak gö
revlerini ihmal ve kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit 
ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı haklarında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/226) 

« 
5. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 

Dalokay ve 3 arkadaşının; Malatya'da meydana ge
len olaylarda gerekli önlemleri almayarak görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı İrfan 
Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/227) 

6. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel ve 
Manisa Milletvekili Sümer Oral'ın, yaptığı tayin ve 
nakillerde partizan bir tutum izleyerek görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla (9/228); 
Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 4 arkadaşının, 
yaptığı tayin ve nakillerde partizan bir tutum izleye
rek görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia

sıyla (9/233); Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali 
Topuz hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergelerini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/228, 9/233) 

7. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen ve 
9 arkadaşının; Fiskobirlik Yönetim Kurulunun gö
revden alınmasında partizan davranarak görevlerini 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 228 nci maddesine uyduğu iddiasıyla 
Başbakan Bülent Ecevit ve Ticaret Bakanı Teoman 
Köprülüler haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/229) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Tahsin 
Tüfkay ve Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın; Si
vas'ta meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri al
mayarak görevlerini ihmal ve kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bü
lent Ecevit ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 
üye seçimi. (9/230) 

9. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve Sivas 
Milletvekili Tevfik Koraltan'ın; Ziraat Bankası yöne
ticileri hakkındaki partizan tutumu ile görevini kö
tüye kulandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret Ba
kanı Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/231) 

10. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel ve 
2 arkadaşının; toplu sözleşmeler ile mahkeme karar
larını uygulamayarak görevini kötüye kullandığı ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240ı ncı madde
sine uyduğu iddiasıyla Köyişleri ve Kooperatifler Ba
kanı Ali Topuz hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/232) 



4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESI GEREĞINCE 
BAŞKANLıĞA YÖNELTILEN SÖZLÜ 

SORULAR 

5. — ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARı VE TEKLIFLERI ILE 

İÇTÜZÜK TEKLIFLERI 

6. — K A N U N TASARı VE TEKLIFLERI ILE 
IÇTÜZÜK TEKLIFLERI 

7. — MECLIS SORUŞTURMASı VE YÜCE 
DtVANA SEVK tLE iLGlLl KONULAR 

1. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 ar
kadaşının, memuriyet mevkii ve nüfuzunu kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 228, 230 ve 240 nci maddelerine uyduğu iddia
sıyla eski Başbakan Süleyman Demirel, Maliye eski 
Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret eski Bakanı 
Halil Başol haklarında Anayasanın 90 nci, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişıkin 
önergesi ile 59 numaralı TBMM Soruşturma Hazır
lık Komisyonu Raporu ve ekleri. (9/59) (S. Sayısı : 
106) (Dağıtma tarihi : 11 4 . 1977) 

(Türfciye Büyük MMte* Meçten 7 nci Enfesim) 




