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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç 'olturum yapılan ıbu Biriieşimde : 
Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, 

EMzığ, Bnzüncan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Is-
ıtaöbuüı, Kahramanmaraş, Klaırs, ıMıaîaltya, Mardin, 
iSiiirlt, iSÜvas, Tuncelli <vie Urfa illerindie evvelde lil'aın 
lödli'kn'iiş Ibufliunan Silkııyönötömlin yönlüden 2 ay sıüre ite 
uzaltıfaaisına ilişiklin BaşfbalkanMc tezkeresi (3/200), ya-
pıilan görüşimiellercfon ısıanıra kalbul edlM. 

•Bdrieşİlmle saalt 21 .401da son veriltdi. 

IBaşIkan 
Cahit Karakaş 

Divan Üyesi 
îisitanlbui 

Recep Özel 
Divan Üyesi 

Rize 
Yılmaz Balta 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
l1. — Adana, Adıyaman, Anikara, Bingöl, Üiıyar-

balkıır, Elazığ, Erzincan, Erzururn, Gaziantep, Hak
kâri, îistanlbul, Kahramanmaraş, Kars, Malaltya, Mar

din, S'ilirt, Siıvas, Tunceli ve Urfa illerinde evvelide 
ilan eldlmiş Ibuflunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay sü
re liıle uzaltıltaasına iliklin BaşbakanMt tezkeresi. 
(3/201) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazalcı (Denizli) İsmail Hakkı Öztorun (Adana) 

ıBAŞKAN — Olağanüstü toıplarian Türkiye Büyük IMIif eit Meclisli Bîirleşük Toplantısının 2 nci Birleşimini 
açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

'BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya-
pilaoalkltır; salonda bulunan sayın üyelerin yüksek 
se^le IbulunıdulMarını ibeürtaeîerini rica eldenim. 

(Yiolklaima yapıldı.) 
IBAŞKIAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz vardır. 

— 308 — 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

1. — Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyar
bakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hak
kâri, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mar
din, Siirt, Sivas, Tunceli ve Ur fa illerinde evvelce 
ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay sü
re ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(3/201) 

(BAŞKAN — Gündem© göçüyoruz. 
Gündemimıiızlin sunuşlar, kısmında yer alan, 19 il

de 'evvelce ilan edilımi'ş sıkı'yö'rtdiiilmin yeni/den 2 ay 
müddetle uzaltıllmıasıına 'ilkini Balkanlar Kurulu kara
rının Türkiye Büyük 'Miielt M'edsi'nde onaylanmasına 
ilişkin Başjbakanlık tezkeresi vardır, okütuiyo/ruımı: 

Türkiye Büyük; Mıilteıt 'Meclisi Başkanlığına 
İlgi >: I19J6Jİ979 'günlü ve l'8'8'-!2/C|5295 sayılı, yazı-

mıız, 
ı26jlı2il978 günlü ve 7/16947,- 24.'4.|1979 günlü Ve 

7/l!74'Cf8 'sayılı Balkan'lar Kurulu kararları ile ulan leldi-
len ve Son olarak Tüılkiye Büyük Milleit Mec&inin 
20.6.11979 günlü ve 565 sayılı kararıyla 2 aıy süre ille 
uzatılması öinıaylanımış (bulunan isıkıyöme/ttain Adana, 
Ankara, Bingöl, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Oazian-
lüep, teanlbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Sivas, 
Unfa, Adıyaman, Diyarbakır, 'Hakkâri, ıMarfdjn, Siiir't 
ve Tunceli illerinde giderek arUlmıaklta olan Devlet et
kinliğinin (kesin sonuçlara ulaşabilmesi ve (tlüim yurtta 
huzur ve güvenin (talmı olarak sağlanması amacıyla 
(26.'8.,1979 iPazar günü saat IQf7X3(Q iden geçerli olarak) 
Anayasanın 11124 ndü maddes/ine göre yeniden 2 ayı 
süre ile uzatılmasının Türkiye 'Blüıylülk, Millet Meöliısine 
sunulması Balkanlar Kurulunoa 1'6.8J1979 gününde 
uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapıHmasını 'saygı ile arz ederim, 
İBiitenit EtoeviK 

Ba'şlba'kart 
BAŞKAN — Okun/muş bulunan Başbakanlık tez

keresi! hakjkında Hükümetin izahatından sonra kjonu 
Üizjeranıdia Millet Meclisli İçtüzüğünün 73 naü maddesine 
göre görüşlm'e açacağım. 

Şimdi, itezlkere hakkımda Hükümetin görüşünü 
izah dltadk; üzere Sayın İçişleri 'Balkanı, 'buyurunuz 
drendim. 

(İÇİŞLERİ BAKANI «HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
'(C. Senatosu Salkiarya Üyesi) <— 'Sayın Başkan, Tür
ikiıye Büylülk Mfilldt Mfediisinin sayın üyeleri; 

d 9 ilimizde uygulanlmıalklta olan sıkıyönetimin 2 ay 
daha uzatılması disitemiyle (huzurunuza gelmiş (bulunu
yoruz:, 
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KURULA SUNUŞLARI 

Örgütlü şiddet olaylarının Ibiıkaç yıldan bu yana 
ItMimanış göstererek yaygınlaştığı, demokrasimize yö« 
nel'ilk Ibir itendik niteliği kazandığı IbilinJmfelkftedir. Sıkı
yönetim Ibu Itehdidin üstesinden gelmjdk, iç güvenlik 
kuvvdüeritoizi ve özellikle ıpföiüıs öngütfülmıüzü örgüt-' 
lü şiddet eylemlerine karşı etkıinleşltirm:ek amacıyla 
'ilan ediimiştıiı̂  

Sıkıyönetim dönemi Ibfoyunica, 'hu amacı gerçdk-
leşltirm'dk için olanaklar zorlanarak. 

IBAŞKAN — Sayın Balkan, 'bir dakikanızı rioa 
edeceğim. 

Sayın üyeler, lültlfen oturunuz ve (klonuşjmıayınıız. 
Akısıi /fcalkldiirlde Sayın Balkanın izahatını Idinlemlelk olan 
siliği yoktur. 

. IBUyrunuz Sayın 'Balkan, 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
('Devamla) —> Sıkııyömdtim döniemıi boyunca Ibu amacı 
gençefcîeşlfciıtmdk için olanaklar zorlanarak harcanan 
çaba sürdürüllımldkjtedir. Buna rağmen çalışmaların 
ydterli düzeye ulaştığı iddia edilemez. Güvenlik kuiv-ı 
vetleritaiziin hızla artan dtifcinlıiği fcalmıuoyu Itaralfın^ 
dan ıda (bienimsenen Ibir gerçdklüir. Bu etkinliğin tlütaı 
yurlda huzur ve güvemi itam olarak saglayalbileodk (dü
zeye gelmesi 'için çalışmaların ıtamamlanıması 'balkı-' 
mırıldan iyemi ibir süır'eye geridksinme vardır. Ayrıca, 
Ekim ayımda yapılacak ısıdçimlerin huzur ve glüvanlilk 
(içimde geçmesini sağlamak; toakıimjndam ısılkııyöındtiımdn 
uzatılması gerekli ıgjörlü!l(m/etk|teldür. 

Sayın üyeler'; polis örlglülHülmlüzlün 'eıHkinleşltiiLimasi 
' çalışmaları konulsunlda ıbillgi sunimalk 'iısHıiyiaruımi: 

IBu açııdan en lömemili siarun, piolis örgütlüimiüzlünı 
sayısal ydtersM'iğJdlir. (Bıugün ülkemıizlde polis kadrio-ı 
sumda çeşlütli ırlültiheleılde ıgördv yapan 46 CfCıOi piolis Ibun 
lunmaikfcadır. (Poilİıs Iblöllgesinld'e yaşayan nülfuısa oranla 
'pioiiıs ıs-ayımıiz yıdierli ölçüde artmlamamışftır. Bugün 
1QQQ (kişiye 12 polis dahi düşmemektedir. Oysa dielmiclk-
ratlsli ile yömdtilen ve Itorilumısal 'sağlığa kavuişmuş dii-ı 
der ülkelerde 1 CpO| k,i§riye (düşen polis sayısı 4 ila 6 
arasmdaır. 

Sorunlarını çöizıümlfâyemâmiş ya da çözümünü ta-r 
mamlayamamııış ÜLİktel'erlde ıbm sayı daha yüksek otaak 
ıgerekir. Bizim IhedeiSmiz şimdilik 'İOCP IfciŞiiye 4 polis 
düşecek, bir standarda ulaşmıalklhr. Böyle bir standart 
için 8Q OClCÜ polise geridklsinmie Ibuluınlduğu açıkltır, 
Bu pılolblem (tartışılıriken ıglöizlden uzak ıtulfcuıtaalması gö-
rdiclen bir Ibaşka olay da vardır. 
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ıNÖrkssumuz ter yıl 1 milyon, civanında artmakta- <« 
dur. Ayraca floanlt mlülfusuı hızlı 'bir ıgiüsç ıbaıslkjıısı altımda 
Ibüdumma'kltadıır., 

11965 yılımda nüfusumuzun % 65'i kutsal kesimde 
j % 351i kentlerde yaşartken bulgum kentsel nüfus 1% 45'i 
geçmiş bulunmaktadır Çeşitli nîdderilerle kentlere yı-ı I 
ğılan ©öç, büyük şehirlerin ötraJfırada' konltriolsüz, sağ-; 
lılk)siiZ, ıgüvenlik açıısından tutarlı bir yaklaşımla kont'-
rtol ddilmeden alabildiğine ve kenldi ıhaline büyümeye 
bırakılan şehirlerimizin durumu glüjvenlilk, açısından 
iyeni boyutlar jaazanıdırımıalkltaldır, 

\Polis ısaiyımızii saipfcarkjen olaya Ibu boyutlar içinde 
ide yaklaşmak ziorunday^ 'Polis ısayısımm artırılma
sına ıbağU olarak ive aiynı 'derecede önemli bir diğer. 
pıdblöm, değerli arkadaşlar, polistin eğitimi konusudur. 
Geçmiş yıllarda polis kadrosuna alınmış görevlilerim 
önemli bir bölümünle en basit kuralları içeren eğitim 
dahi uygulanmamıışjtıır. Örneğin, 1936 yılında kadro
ya atananı 1| Û0|Q pölislten sadece 390ı'i 'eğitimden ge- 1 
çirilelbifaiştJir, 19711 yılımda atanan 3 OOIO polisten sa
dece 4211i, 1973 yılında ataman 8 C(0j0( 'polislten sadece 
2 CjOjö'i çok kısa temel eğitimden geçirilelbılmılştir. 

Mücbir eğiltîmıe tabi tutulmadan üniforma giydi-
dlerdk dine silah ıtalkılııp göreve sevk »edilen polisini I 
yeterli görevi vermesi mlülmlklün değidir, Hasta bunu 
beklemek doğru ida değildir. 'Bu sekilide gönöv verilen 
polisin görev hatalarının cezasaıı kümlerin çekmesi I 
gerdkltiiğini düşünmek zorundayız, kimilerin çekmekte I 
olduğunu düşünmek zorundayım. I 

Hülkümötimiz döneminde yeniden 'göreve atanan I 
5, 5010ı 'polistim itamamı temel eğitimden geçirilmiştir. 

Yine ibu dömem içinde 28 bin polis meslek içi eğitime 
(taJbfi tiuıtullmutgtıuır. Ternıel eğlim kaipasitemiz 3 ibimd'en 
8 (binie çıkarılmıştır. 1979 yılı içimde 8 bin adayın daha 
ıtemjel eğitimden geiçirilerdk göreve atanmaisı planlan-
tmıişttır. 

Yeni eğitini programınlda fcolmanld'o eğitimi de ıbir 
aişaıma olarak, yer almış bulunmaktadır. I 

Yine Sorumluluk dönemimizde, 1 595 görevli UZH 
imanlık eğitiminden geçirilerek; parmak izi, ıpatlayıicı 
imadde, dedektiflik,, ifoıfoıfilm, trafik, narkotik gibi 
hizmelt dallarında uzmanlık derecesinle ulaştırılmıştır^ 

Sayım üyeler;, 
Kadroda 45 ten memura karşılık, sadece '590ı ko

miser yardımcısı, 1 C|0|0| komiser, 1 8CI0| başiktotaiser, 
33'2 emniyet amiri ve 488 »emniyet müdürlü bulun-ı 1 
malkltaidi. ıBu sayılar polils örgiüliiünlüm etkinliğini ka- I 
yıip etmesine ndden olan piramidin me derece ters I 
bulunduğunu göstermektedir, j 

(Polis 'örigüiltiünün •etkinliği Ibir anlamda, iyi yetiş1-
imiş yeteri sayada rütbeli eleman sorumudur da. Bu 
amıaçla açtığımız köımıiisier yardımcısı kurşundan me
zun olan 77Q komiser yardımcısıyla, kadronun önıemn 
li bir gerdkjsinimesi sağlanmıştır. 1 0|0|0ı toomiiser yar
dımcısı yetiştirecek olan ikinci kurşun 'açılması içim 
Itüım hazırlıklarımız bi&n'işlfcir. Şimdiden bu sayı % 
130 artırılmiiş ıbUlunimakltadır. 

Sayın üiyelerj 
Örgütlü suçla müjciadelede halber alma çalıişımala-

rının önlemi genel oarak kalbul eldi'limidklt'edıir. !197S 
yılış başında, hem halber alma elemanı bakımından, 
hdm 'de yurt sathında halber alma 'grupları foıakıimındam 
son ıderece ydtiersiiz durumdaydık. Devreye sokulan 
yeni okullarla şilmdiden, gerdk halbter alma elemanı 
aayıisında, gerekse illerde çahşimalkita olan ıgrup sayışıl 
ihakiimınndan sağlanan antıış % 1Ü|0| 'oıranrnldadır. Bu 
konudaki çalışmalar aynı hızla slürm'ektedir. Halbıer 
alma örglütiülmlülzlün (elLlkıinleşimesi sayösıirıdedıir ki, poli-' 
simiz, laperasyonlarırıda, hem dalha Ibaşarılı 'olmakta, 
hem de önleyici- loperasyon aşamasına ulaşımıiş hulun-ı 
malkjtadır. 

Değerli üyeler; 
iPolis örgütümiüzün kullanldığı silahar açısından da 

yeni hir 'stanıdartı gerlçdklleşltürmıdk çalışması içlnldeyiz. 
Polisin kullanmakta olduğu isilahların, salvaşm verdiği 
kişi ve lörgültllerln sahip ıbulunlduğu silalhlara oranla 
yetersiz kjalidığı görülerek| ıgerek ımelkanik niteliği, 
gerdk altış güldü yüksek Hİlahlarla danaltılması yoluna 
gidilmi'şitıir̂  

il. eTEM 'EZGÜ ıfjSamsun 'MiHeüvdkili) — Bugün 
vurulan jandarma çavuşunu anlalt. 

'tÇlıŞLBRlt BSAIKIANI .HASAN PBHMlt GÜNEŞ 
(Ddvamla) — Teknik eldmanların oluşturduğu \biir ku
rulun hazırladığı silah stanldardiısazyoın planı 'uygulan
maya konmuştur. Buna göre, üniıflormah persionele 
14'lük; iBtelçilka Browninlg tahancası 'verilmeıs'i ö'ngörlüi-
m'ektddir. 

L ETEİM 'EZGÜ (Şaımlsun 'Mıilletvekili) — Başça-
vuşltan ne halber, haşçavuşitia'n? 

ÎÇİŞLEİRÎ BAKlAINI HASAN FEHMıl GÜNEŞ 
iflDidvamla) — Şimdilik,, 33 800, adet 14'lü alımı için 
işlemlere başlanmış, bunlardan 8 bin adedinin ahmının 
gerçökleştirilmesi sağlanmıştır. 

Yine aynı plan gereğince, sikil görev yalpan per-
islanıele Simlthv/eltlsion talbanca verilmesi önlgiörülmıelk-
tedlr. 1 ODO adetlik ilk parti alımı gerçekleştirilerek! 
fcaldröya dağıitıîmış, 2 Ibin â ddtllk ikindi partinin dış 
alımına ilişkin işlemler bitirilmiştir. 

~ 310 -
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|Standıar!dizio!syK>n planlımıza ıgjöna, destek; timleri 
IMP - 5 ve G - 1 otomaltük silahlarla donatılmaktadır. 
Şu anda kadroda (mlâviouıt MP -. 5 ısUlalhlarına ilaveten 
2 95Q laJdet ıMıP - 5 ıtalbanca dağıtılmış, böylece % 283 
oranında, artış ısağlanimti'şttijr̂  

Ayrıca, 1 -5C>C| adetlik; ikinci parti 'M>P - 5'in dışı 
almamın işleiml'eni tamamlanmışltır. Kadroda, destek 
silahı olarak da 1 C|C)G| adat G - 1 sikin Ibulunmaklta-
dır. Bu proje bıüitlüniü il'e gerçekleştiğinde polis örgüı-
'üümiülzüın silah, sorunu ifiiizlik, açıdan haledilmiş olacak-
tıtf, 

Eylül ayından itibaren gezlici eğitim İtimierimıiz 
polislerimizi IbulurMhlkjları yeıfda eğiterek ayrıca atış 
eğMmlerıinıi tamamlayacaklardır.; 

Sayın üyeler, 
tŞilkâyelt (kjonıulsu lolan ve polis öngjüıtıüniün hareket 

kalbiliyatinii kısıtlayan ibir diğer «lorun, taşıt araçlarıyla 
ifgiiidirt; 

iBmıniyat Genel Mlüldıürlüğü örigülijüındte 1 .,1.19 78 
tarihimde 3 i6QQ adat Itaşılt bylummaktaydı. O tarihten 
(bu yama !8!12 adet yenli taşıt hizmete verilmiştir. ©m 
rakam % 23'üülk bir artışı ifade dilmektedir. Ayrıca 
Devfcit Malzeme Ofisi tarafından bağlantıları yapılan 
ve döviz transferleri ıgerçeöölöşltiriknliiş bulunan 157 
adet anazli tipi jeap otosu ile 40K> addtlik mi'nlilbüs önlü!-ı 
anjüzidelkji ıgüınleride hizmete verilecektir:. Ayrıca, Gülmı-
Hülk ve Tekel Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet 
Malzeme Oıfisi ile Bakanlığı, arasımda yapılan anlaşı
lma sonucunda gümrüklerde bulunan yeni durumdaki' 
2 0)QfOi adeli: taşıtın Bakanlığımıza devri, işkimlerli ta
mamlanmak iteleredir. Bu araçlar da hizmete sıolkıula-
raik araç sayısında % 10IQ'lülk; artış hedefi ıgerçiekleş-ı 
fcirilımtiş olacaktır. 

iPolis örgütümüzde 1978 yılı başında 1 2148 aldet 
el telsizi bulunmakta idi. Oüklümdüilmiiz dömaminldla 
1 450 »aidat yeni el tesirimin dış âbım* sağlanarak ikad-
roya dağıtılmıştır. Ayrıca, 1 Q8Q adet da taşıt telsizli-
nin dış alımı gerçekleştirilmiş ve hizmete Merihnılşltir., 
Gerçekleştirilen alımlar itibariyle el telsizlinde % Hıö'lık 
(bir artıış sağlanmıştır. Araç telsizlerimden hu artış oranı 
!% 53'tür,. 1 OtOjOı adet yemi el telsizinin alıımı (içlim de 
işlemler yürlültiülmelkjtedir. (Ayrııoa, Adalelt Bakanlığı ile 
ortaklaşa sağlanan 300'el telsizi Cumhuriyet Sav
cılarına dağıtılarak kolluk kuvvetleriyle yargı kesimi 
arasımda iletişim ve işbirliği güçemdirilmiştir. 

iPolisiimlizim teknik olanaklardan yararlanimıası içim 
yeterli sayıda fiotagralf makinesi, malzeme, film İka-' 
tmeraları, video teypler ve trafik radar kontrol cihaz-
lariimn dış alımıma güdlimiştir. 'Polis öngüjöüıniün ihtiya-
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cı olan çelik yelek, çelik, başlık ve 'gaz maskesi (ile gaz 
silaihilarının alım işlemleri de ytoüüülmekjtedii'.t 

Değerli üyeler; 
iPolis ötfgütüımlüıZün teknik dülzeyldelki1 Igeliışimlösin-ı 

den önemli bir Iböllümü de lalboraltuvarlar olû tummaflcH 
tadır, İlk aşamaida ktırmayı aimıaçladığıınııız 'yedi 'aldettl 
ıbölgia idesitek lalboraitulvarıınldan ülçiünlüm Ibültlüın üniltel-' 
leriyle kuriul'U'şju talmıamlanımi'şltiir. ıBu lalboratovadaıl 
toalîsltik,, ıforensilk ve biyolojik talhil bölüımâeııinderı 
öluşımakltadırlar. Adana Blölge Lalboratuvarımn balis-» 
ıtilk ümitesi oluışiljuruilaırak. mıilkjroslkıop ve araçlara sağ-ı 
lanmuştır. Jkliıncii ümıiltesıinin temel cihazı olan ıgaz kırfcH 
mıotograıflarının alıımı da gerçdkleşjtirilmişltir. ©u la-
Iboraltuvarida çabışacalk elemanları (bir bölümlü, dışarıda 
©ğuitilerek ̂ getirilmiş ibulumımalkltadır. Son zamanlarda 
Ibazı önemli olayların aydıMa'tıilmasında la)boratlulvarw 
larımızın başarılı çalışmaları elilken olimıuşıturi 

ISayın lüiyeleıt (:• 
Yulkarıida Iboyultlârımı Ibelirlemeye çaliŞıtığımıız olalı 

ınalksızUklaıra rağmen iç güivenlilk öııgüjtiünıüzün. olaylan 
fcarşıisında gölsüerdiği başarı giıderek: aıitmakitadır. Ptn 
lisimiz ve Jandarmamız demlokrasiımizi (k!oruyanı (bireri 
itourum olaralk cam vererek ıgörevlerini yeıine getirmek:-
(fca ıtereddüıt gösiterm'emöklîıeidirler. Polisimü'zlin igümden 
gü'ne artan ışıelhıit saynsı Ve Janldarmıamıızın güındlen güne 
aıitan şehit sayısı yütfeğiımiitzda bülyülk yaralar açark.env 

liç glülvenlilk örgültiürJüm baişamsının her Itlüırlüı öivgümün 
lüizerinlda olduğu Ulusıuımıuzoa da kabul edilmekıtediir.t 
IBu ibaşarınm sonucu olaralk olaylarıın çözüımjümldıe, 
faullerin belirlenmeslinde ve yaöcalanımasında da önemr' 
lii bir artış mievcuttur^ 

Niitekim, İbir önceki ısılkııyönetim 'döneminde ten 
tför Iklökenli 146 öl'um olayımdan 318 olaya aıiıt failler 
o dönem içimde saptanmıştır. 

IBu rakam, '% 26'lı!k bir ibaşarıyı gösiteriyordııı. 
Bu dönem'de meydana gelen 164 öldürme olayından 
31 'inin sanıfkları yine hu dönem içinde belMenımiştir, 
Bu ralkam, ise, % 47'lifc bir haşarıyı ifade öümieMe-' 
diry 

Geçen dönem % 26 olan başarının iki ayda % 47' 
ya yülkisialimiesi öMüniüliec'ek hir gelıişmiedir. Her ilki dö-
namlde da belirlenen sanılkkrın yaikalanıma oram'!% 
ı67'nin üzerlindödir. IBu sanılklaran tamamı adalete tes
lim Edilmiştir. 

Değerli arikadaşlarmı, asayiş olayı ıdıediğimiz di
ğer olaylarda haşarı sayısı % 87'ntin ützerümdiedir. Ar-
Ikadaşlarım gaçmliş yıllarla İbir ımıulkaıyese yapoflansa 
şlimdi burada vermeye çalıştığım % 47 ve <% 67 oıram^ 
larının son derece önemli haşarılar o<lduğynu toabul 
dderer^ 
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'Sunmaya çalışltığıimuz sayısal 'başarılardan daha 
önemli olan polis örgütümüzün, lörglültllü sıuiç ve ör
gütlü şiddet olaylarına karşı kazandığı deney va basa
nıdır. Polis löıriglülliülmlüız ülDke ve millet bütünlüğüne, 
Ihür demlolkratilk;düzene ve ulusal değerierie yönelik 
ttüım «aldırılan göğüsleyecek, va kıracalk yürelkılilikıte 
olduğumu Ikanıltlalmıişıtır. (Bu yürekli örgütün teknik 
ıgieMşimösinli da Itaman-iılamak, onu 'yeniden günlün ko
şullarına göre örigıültieyiıp donaiımak konusundaki ça-
Iı'şımalaırı henüz bli'tinileırnernişitir. Bu çalışmaların sonuç-* 
üanıması sıkıyönetimsiz, hür detmlokrasli kurallarıyla 
işleyen döneme ulaşılması için zamana iMiyaeıinuzi 
vardır. 

Sayın senatörler, sayın milletvekilleri; 
Örgütlü şiddet eylemlerine karşı ulusal bir poli

tikanın sap'tanıması gerekmektedir. Demokrasimizi 
oluşturan sorumlu tüm kurum ve kuruluşların katıl
malarıyla bu politikanın yapıtlanması gerekir. Bakan
lığımız bu amaçla ciddi bir hazırlık yapmaktadır. 
Tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla oluşacak bu 
poMkada, hem olayın boyutları gerçek niteliğiyle 
saptanabilecek, hem de önlemler geliştirilerek tfop-
yekûn karşı 'koymanın güç birliği Bağlanacaktır. Teh
dit »tümümüze, ulusumuza, demokrasimize yönelik 
olduğuna göre, birlikte karşı çıkmak zorundayız. En 
gerçekçi ve en geçerli yöntemin bu 'birilik içinde bu
lunacağına inanıyoruz. 

Durumu takdirlerinize sunar, teşekkür ederim. 
(CHP sıralarından alkışlar)' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Şimdi İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesine göre gö
rüşme açıyorum. Söz talebinde bulunan sayın grup 
sözcülerini ve şahısları okuyorum : 

Sırasıyla; Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ömer 
Ucuzal, Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığınca 
Seçilen Üyeler Grubu adına Sayın Zeyyat Baytara, 
Cumhuriyet Halt Partisi Grubu adına Sayın Meh
met Emekli. 

Şahıslan adına, sırasıyla; Sayın Nurettin Yılmaz, 
Sayın Mehmet Feyyat, Sayın İsmail Aydın, Sayın 
Selâhattin Yüksel, Sayın Hasan Ekinci, Sayın İhsan 
Ataöv, Sayın İbrahim Topuz. 

Sayın Ömer Ucuzal, buyurun efendim. (AP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Ucuzal, görüşme süreniz 20 dakikadır. Bu
yurunuz efendim. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (C. Se
natosu Eskişehir Üyesi) — 
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Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclislinin 
değerli üyeleri; Adalet Partisi grupları adına konuş
mamıza başlarken Yüce Heyetinizi saygıyla selamla
rım. 

Değerli arkadaşlarım, çöken, biten ve tükenen öm
rünün yirminci ayını sayısız destekler ve tavizlerle 
doldurmaya çalışan, meşruiyetini kaybetmiş üçüncü 
solcu Ecevit Hüküme€ ve ekibi, 33 yıldan beri ikti
darda ve muhalefette yarattığı buhranlar sebebiyle 
bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin karanlık, ka
ranlık olduğu kadar karışık devrini yaşamaktadır. 
Evet, memleketin iç meseleleri şirazesinden çıkmış, 
dış meseleleri tavizli askılara asılmış, ekonomik me
seleler akıl almaz başıbozukluğa terk edilmiş, millet 
tümden sefaletin, yokluğun ve sahipsizliğin kucağıma 
atılmış, Devlet ağır yaralar almış, kalkınma durmuş, 
işsizlik milyonları aşmış, bütün hayat felç olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu mübarek Ramazan gününde büyük milletimin 

kürsüsünde Tanrıyı, tarihi ve milletimi şahit göstere
rek 20 dakikaya sığaıbilen bir kısım hadiseleri dile 
getirip, Atatürk Türkiye'sini, Atatürk Cumhuriyetini' 
böylesine perişan hale getiren suçluları ve bu suçlu
lar sisteminin bütün çirkinlikleriyle ortaya koyup, 
çarpık elerini ülkenin meselelerinden çekmelerini is
teyecek ve kendilerine gereken dersi de vereceğiz. 

20 Haziran 1979 günü uygulanan sistem hilafına 
biz, kapanan yaraları kaşıma yerine, hafızaları taze
lemek için geçmişe dönerek, Ecevit ve ekibinin iktidar 
olabilme uğruna yıllarca nasıl yıkıcı yalanlar söyle
yerek ülkeyi bir baştan bir başa dolaşıp hifak to
humlan ektiğini, ekilen bu nifak tohumlarının, sür
dürülen yalan, iftira ve tezvirat kampanyalarının so
nucunda Ecevit ve ekibi bir yere geldi; ama Türkiye 
de bu geliş nedenliyle maddi ve manevi birçok mah
rumiyetlere maruz kaldı, halen de maruz kalmakta
dır. 

Türk siyasi tarihinde, ne yazık ki, bir kara sayfa 
olarak bu hal talihsiz yerini almıştır. 

Evet; yalan, iftira ve tezviraıt kampanyası 33 yıl
dır sürdürülmektedir. Bu süregelişin ilk etabında 
rakip kabul etmeyen, esasen demokrasiye, onun fa
ziletine, açıkçası, milli iradeye inanmayan muhteris 
ve malul ruhlar, kendi ikballeri uğruna milli irade
ye dayanan, millete ve memlekete 10 yıl şerefle hiz
met eden Demokrat Parti iktidarını meşruiyetini 
kaybetme ve seken bir kurşun ile ölen bir kişinin kas
ten öldürüldüğü yalanı, iftirası ve tezviratı sonucu 
bir darbe ile yıkmıştır. 
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Bu ikbal ve ihtliras hastalarının ne kazanıp ne kay
bettiğini tarih yazacak. Bizim bilebüdiğirniz ise bu 
olayın müsebbipleri ve günahkârları asla huzur gör
meyecekler, rahat bulmayacaklardır. 

İkinci etapta ve milleti tekrar defa etme pahasına 
Adalet Partisi hedef alınmada gecikilmedi ve sönme
yen ihtiraslar uğruna ustalaşan tutumla iftirada, ya
landa, tezvir atta hızlandılar, bilendiler, bilediler... 

Evet; süz değil misiniz Kurtalan'dan Siverek'©, 
Kadirli'den Elmalı'ya, Ataîan'dan Güllüce'ye, Gere
de'den Şiran'a, Kars'tan Edirne'ye, Tandoğan'dan 
Taksiim'e; köy köy, kasaba kasaba, il il, meydan 
meyidan köhnemliş komünist sistemin sloganlarını 
•atarak, mevcut kanunları inkâr ile doğa kanunlarına 
sarılan «Toprak 'işleyenin, su kullananın» fetvasıyla 
köylüyü kışkırtan?.. 

Siz değil misiniz, özerklik ilkesini siper ederek 
ürtiversıiıtedeki yandaşlarınızla o köhne ve kokmuş 
sistemlin ideolojik oyunlarıyla genç dimağları yıkıp, 
oribinlerce genci sokağa salan ve ülkeyi baştan başa 
karıştıran; bu çirkin çabayı körpe dimağlara daha da 
indirmek için «îşjgal de, boykot da birdir» diye bin
lerce- okulda milyonlarca çocuğu kışkırtmaya çalı
şan; okulları, üniversiteleri okunmaz; bir kısım öğ
retmenleri ve öğretim üyelerini okutmaz, okuıtafmaz 
hale koyan?.. 

Siz değil milsiniz, işçiyi işveren aleyhine kııkırtan, 
devlet aleyhine tahrik edip sokaklara, meydanlara sa
lan, her şeyi yakıp yıktıran?.. 

Siz değil misiniz, bu ülkede evladı babaya, öğ
renciyi öğretmene, memuru amire, kiracıyı evsahibi-
ne, kapıcıyı mal sahibine, köylüyü şehirliye, illeri il
lere, Doğu'yu Batı'ya ıdüşhıan gibi gösteren ve sal
dırtan?., 

Siz değil milsiniz, ı«Ortanın solu» lafını ortaya sa
lan, böylece milleti ikiye bölen; milliyetçiliği Anaya
saya aykırı sayıp Anayasa Mahkemesine dava açan, 
^Milliyetçiyiz» diyenleri cephecilikle itham eden, 
daha da ileni gidip" düşman ilan eden. 

Siz değil misiniz, bu milletin ıbir kısım çocuklarını 
sözde özgürlük, bağımsızlık ve barış adına ayartıp 
Atatürk ilkelerinden saptıran, Lenfindi, Mao'cu, Ti
rana olarak şartlandırıp Atatürk'ten uzaklaştıran?.. 

Siz değil misiniz, sözde legal ve »illegal dernekle
re, kulüplere ve topluluklara devrimcilik teranesiyle, 
kanat açıp, koruyan; yol gösterip kollayan; kurşun
lanan gençlerin yakınlarıyla tabutlar başında ağıt tu
tup, şov yapan; komünizmin ve komünistin dışında 

ne varsa hedef alıp, hedef sayıp saldıran, komünizme 
saygı duyan, komüniste insancıl yaklaşımla sarılan?.. 

Siz değil misiniz, anarşi önlenmesin diye, bitme
sin diye Dernekler Kanununu, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanununu, Polliıs Vazife ve Salahiyet 
Kanununu, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş 
Kanununu Anayasa Mahkemesine dava eden, iptale 
götüren?.. 

Siz değil milsiniz, muhalefet yıllarında Amerika'yı1 

«Go Home» diye kovan, kovdurtan; Nato'ya, Ortak 
Pazar'a ı«Hayır» diyen, bağıran, bağırtan, yabancı 
sermayeyi sömürücü, öcü diye yuhalayan, yuhalatan, 
'iktidar olunca da bunların hepsini unutup, hepsine 
evet diyen; buyur edip, çağıran, sarılan ve yalvaran?.. 

Siz değil misiniz, kendinizi iktidarda da, muhale
fette de ısorumsuz sayan; sorumluluğu hep karşınızda 
arayan, muhalefeti düşman, tenkitlerini hezeyan sa
yan; oy çalarak kanun çıkaran, iki aydır Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık makamında haksız, kanunsuz fu
zuli şağil olarak oturan? 

Siz değil imisiniz, ayyuka çıkan yolsuzluklar, hır
sızlıklar, suiistimaller, rüşvetlerin hesabını vermekten 
korkan, bu sebeplerle aylarca Meclisten kaçan; «Ben 
'iktidarım, Hükümetim, yıkamazsınız, yıktırmam» 
diye taraftarlarına sözde moral vermek için Donki-
şötvarli meydan okuyan. 

Siz değil misiniz, kulelere, gönderlere kızıl paçav
ra astıran, meydanlarda, kurultaylarda büyük komü
nistleri ağırlayan, ağırlatan; Küba'da komünist genç
liği selamlayan selamlatan; Vancouver'de SosyaliSit 
Bnternasyonaİa «Yoldaşlar» diye hitapla katılan, ka
tan, Anıtkabir'den aldığı toprağı Moskova mezarlı
ğında Hikmet Nazım'ın mezarına koyan, koydurtan; 
Türk büyüklerini, kahramanlarını, Fatih'in okullar-
dan, dairelerden resimlerini atan, attıran?., 

Değerli arkadaşlarım; 
Vakit darlığı sebebiyle söyleyemediğimiz daha 

nice kötü, çirkin tutum ve davranış sahibi Ecevit ve 
ekibi, ektikleri nifak tohumlarının ülkeyi ve milleti 
sarmaşık gibi sardığı bu dönemde, milletin istediği 
manada ne anarşiye çare bulacak ne de anarşiye 
«Dur» diyecek fikir ve cesaretin sahibi olamazlar. 
Öylece hava raporu gibi her sabah gazeteler sayfalar 
dolusu günlük anarşik olayları neşredip haber vere
cek : ı«Beş on ölü, on onbeş yaralı, beş on soygun, 
beş on yer basılmış, beş on işyeri, okul, karakol, iş-
hanı, parti binası tahrip edilmiş, beş on köy soyul
muş, beş on traktör yakılmış, beş on su motoru kur
şunlanıp tahrip edilmiş; muhalefete mensup il, ilçe 

— 313 — 
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başkanları, belediye reisleri ve yöneticileri öldürül-
ımüş, yaralanmış, evleri, işyerleri'yakılmış, yıkılmıştır» 
diye. 

Değerli arkadaşlarım; 
Her biten günün bilançosu yürekleri sızlatan sa

yılara ulaşmakta, ülke kana boyandıkça boyanmak
ta, Hükümetin bunca olaylar karşısındaki tuturcı ve 
davranışı etkin ve yansız bir gaflet ise, uyanmak bir 
zaruret haline gelmiştir. Gaflet değil ise, ülke ve ıriilr 
lete karşı açıkça, hükümet, hiyanet içindedir. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Hükümetlin başı... 
SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne Milletve

kili) — Başbakan, Başbakan. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Van'da bir çıkış 
yapıyor. Ertesi gün İstanbul'da aynı 'saatte altı işyeri 
sahibi, işyerinde anarşistlerce basılıp rehin alınıyor, 
işyerleri bombalanıp, tahrip ediliyor. Bir başka gün, 
bir başka meydandan yeni bir işaret; ertesi gün An
kara'da aynı saatte üç işyerinde aynı anda bomba
lar patlıyor, işyerleri tahrip ediDiyor. Bu bir tesadüf 
değil, bu olaylar bir emrin ifasıdır. Belli bir taktiktir, 
uygulamadır değerli arkadaşlarım. Hükümetin başı, 
her fırsatta eline geçirdiği meddahı, kulu kölesi TRT 
ekranlarından muhalefete saldırmaya, onu düşman 
ilan etmeye, özel surette - kendi tabiriyle - özen gös
termese elbette Devlette her maaş alan bir kısım yet
kililer ve malum derneklerin üyeleri, başlarına ayak 
uydurmak, bu Devleti yıkmayı görev sayacaklar. 

Değeri! üyeler; 
Gerçek bu. Bu ülkede sade vatandaşla Devlet ara

sında bir ihtilaf yok. Devletle çatışmaya girenler, 
Devldti yıkmak isteyenler, Devletin emrinde görevli 
olanlar, Devletten her ay maaş alanlardır. Bu gerçek 
karşısında vatandaş için tutunacak dal, hakkını ara
mak için müracaat edecek makam, can ve mal gü
venliğinin. sağlanmasını görev sayan bir teşekkül ve
ya organ, merdi kalmamıştır ülkede. Bu gidişle ne
reye gidilecek? Nereye varılacak?.. 

AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Mosko
va'ya, Moskova'ya. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ve nasıl bağlana
caktır? 

Yerli anarşistler memleketi karıştırmaya, huzur 
ve sükûnu bozmaya, yıkmaya, yakmaya, sanki az 
geliyormuş gibi bir de ithal malı anarşistler çıktı or
taya. Güpegündüz Ankara'nın merkezinde at oyna
tıyor eşkıyalar. Elçilik binasını basıyorlar. O yerdeki 
nöbetçi polisi ve bekçiyi otomatik silahlarla hunlhar-

| ca şehit* ediyorlar. İstediklerini yapıp yaptırdıktan 
i ve istediklerini alıp, tavizleri kopandıktan sonra işgal 
i ettikleri yeri terk edip ayrılırlarken de bu ithal malı 
t eşkıyalar o yerde bulunan İçişleri Bakanınca insancıl 

yaklaşıma tabi tutularak, sanki başarılı hizmetlerin
den dolayı kucaklayıp öpülüyorlar. İnsan ister iste
mez bu insancıl yaklaşım mütehassısı Bakana sofası 
geliyor : Bu Filistinli dört eşkıya ile arkadaş mısı
nız, akraba imsiniz, yoksa bir ortaklığınız mı var? 

GALİP ÇETİN (Uşak Milletvekili) — Anarşi or
taklığı. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — 45 saat süren 
hasretten sonra kucaklama ve öpme arzunuzu zap-
tedemediniz diye, yoksa bu eşkıyaları eşkıyalıktaki 
başarılarından dolayı mı dayanamayıp kutladınız? 
Sadece kucaklayıp öpmekle bitse, militan anarşistler 
kucaklama merasiminden sonra Bakanlık makam 
arabasına bindiriliyorlar, izaz ve ikrama götürülü-
yorlar; çünkü böyle misafire, böyle başarıya ancak 
böyle İçişleri Bakanlığı makam arabası yakışır dliye. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Böylesine iptiadai, ilkel davranışlarla etkinliği, 
yansızlığı iflas eden önlem sahibi Hükümetle milleti
miz selameti bulacağına güvenini tamamen kaybet
miştir. Memleket baştan başa, öbek öbek yanıyor. Hü
kümetçe bilinen bir kısım teşekküllerce ve Hükümet 
denen bu topluluğun gözü önünde ve bilgi'sli dahilin
de bu alçakça olaylar ve saldırılar sürdürülüyor. 
Olaylar ve saldırılar sürsün diye Cumhuriyet Halk 
Partililer bu alçakça hareketin faillerine yardımcı 
oluyorlar; hükümetin de yardımcı olması için baskı 
kuruyorlar. Bu tutum ve davranışlar hiç kimsenin 
meçhulü değil. Artvin'de, Şavşat'ta, Ardanuç'ta, 
Ardahan'da, Kars'İta, Urfa'da, Siverek'te, Hiilvan'da, 
Viranşehir'de komünist Moskova yanlısı eşkıyaların 
faaliyetine dur diyen yetkililer görevinden alınıyor, 
hayatlarına Ve mallarına kastedilenler için en ufak 
bir tedbir yok; sıkıyönetime rağmen tedbir yok. Sı
kıyönetim idarecileri açıkça görevden alıkonuluyor, 
görev yaptırılmıyor. Yaptırmayan bu Hükümet, Hü
kümetin başı çünkü taraftarlarına verdiği söze bağ-

{ lılıkta yarar görüyor, sadakat gösteriyor. 
AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Bor

cunu ödüyor, borcunu. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ama Hiilvan'da 

Parlamento üyesi Mehmet Celal Bucak, Viranşehir' 
I de eski beeldiye reisi ve oğlu kurşunlanisın, Artvin'de 

vali konağı, jandarma subaylarının lojmanı, polis ka-
j rakolu, MİT binası bombalansın, Şavşat'ta jandarma 
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fc'omutanı ve jandarmalar saldırıya uğrasın, Ardanuç' 
ta karakol basılsın, polisler, komiserler yaralansın, 
ne çıkar? Hükümetin başı için ne gam? Bunlar me
sele değil. Bunların ehemmiyet taşıyan yönü de yok. 
Yeter M bu alçaklığı yapanların yakasından yetkili
lerce tutulmasın. Onun kaygusu o, onlar incinmteisiin 
de memleket batsın, devlet yıkılsın umurunda mı? 
Hüvan'da komünist eşkiyalar cenaze töreni tertipli
yor, daireleri, işyerlerini silah zoruyla kapatıp me
murları, vatandaşları eczanelerine iştirak ettiriyorlar. 
Bu merasimde kemünist APO'cu zorbalar çeşütli oto
matik salahlarla devletin gözü önünde, halkın gözü 
önünde sıkıyönetimin gözü önünde merasimi idare 
ediyorlar. Bu olaylara Hükümetin müsaadesi ile de
vam edildiği içlin kanunlar bunların yakasına sarıla
mıyor. Bu, tükenmiş tükümetin etkin ve yansız ön
lem ugulamasına en taze bir örnek. Bu hal ve dav
ranış, bu tükenmiş Hükümetin sola, solculara karşı 
zaafının, tavrının ve zihniyetinin gerçek yönüdür, 
yüzüdür. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal iki dakikanız kaldı 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bitireceğini Sa
yın Başkan. 

Nitekim aynı davranış, aynı anlayış, aynı zihni
yet geçen hafta Ortadoğu Teknik Üniversitesinin açı
lış meraisiminde cereyan eden, alçalkça davranışlara 
karşı Hükümetlin 'başı tarafından bir defa daha or
taya konmuştur. Menfur olay hakkında görüşünü, dü
şünce ve tepkisini öğrenmelk iisteyen basına, gazete 
malumatlarına değil, kendi incelemelerine göre hare
ket edeceğini söylüyor ve meseleyi basitleştirme yo
lunu açıyor ve yine kanat geriyor. Bir Hükümetin 
başı, ki bir üniversitede kendi parlamenterlerimin da
vetli bulunduğu bu özel meraslimde, Türkiye Cum
huriyetinin sembolü olan istiklal Marşı tecavüze uğ
rayıp, aşağılanarak, onun yerine komünist enternas
yonal marşı okunma cüret, cesaret ve 'bilgisinin aşa
masına ulaşan aşağılık davranış karşısında, emeline 
ulaşmanın kaygısı, hazzı içinde «Üzüldüm» sözcü
ğüyle olayı savuşturmaya çalışıyor. 

Bu ne hazin, bu ne ibret verioi tablo, değerli ar
kadaşlarım... O yerde yıllardan beri sürdürülen, 
Devlet Ve Cumhuriyet aleyhtarlığı ve düşmanlığı, sol
culuk Ve bölücülük, artık çuvallara sığmayaın mızrak 
haline gelmiştir; milletin nefret ve infialine sebep 
ve hedef olmuş ve olacaktır da. 

Gözboyama hareketleriyle eveleme gevelemeler, 
çeşiitli saptırma ve sulandırma çabaları ne sizli, ne de 

o alçaklığın faillerini hasta Atatürk'ün olmak üzere, 
bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerin ve 
aziz milletin gazabından ve nefretinden asla kurtar
mayacaktır. Türk tarihine yeni bir kara sayfa daha 
eklediniz; ama bu kara leke, bilinüz ki, sizin alnınız
dan ebediydte kadar silinmeyecektir, 

Memleketi ateş sarmış, alev alev yanıyor; millet, 
yokluk, pahalılık, enflasyon, karne, vesika ve kuy
ruklar sistemiyle kıskaca alınmış, kasıp kavruluyor; 
hâlâ, ülkenin idaresinden mesul olan bu topluluk, bu 
felâketlerden kendisi değil de muhalefet mesulmüş 
giibi, âdetıi ve tiyneti üzere sayısız ithamlar, iftiralar, 
yalanlar ve suçlamalara Tanrıdan, tarihten ve millet
ten utanmadan devam ediyorlar. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

20 ay önce, siyasi itarihlefdıe eşi görülmemiş, Bi
zans'ın da ötesinde bir entrikayla iktidara gelenlerim, 
teslim aldıkları her şeyi tamamen berbat edıip, sonra 
dönüp muhalefetten şikâyetçi olması görülmüş şey 
değildir. Bu hazin manzara gülünç, gülünç olduğu 
kadar da utanç Veren ibir manzaradır. Muhalefet, ik
tidarın ne kulu, ne kölesidir... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen bağlayınız. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sizin gibi tüken
miş, hesap vermemek liçiin aylarca meclislerden fi
rar etmiş, seçimlerden ürkmüş, esasen temelinde meş-
rüiyetlfen eser bulunmayan sözde bir ik'tlidara yardım
cı olmak, ne demokrasiye, ne de Vicdanlara yakışan 
ve sığan bir hareket olur; muhalefetin şanına da ya
kışmaz. Muhalefet görevimizi yaparken sizden ders 
almaya ih%acımız yok, kabul de etmeyiz, mecbur 
da değiliz. Biz, sizlin gibi sözde iktidara değil, Dev
lete yardımda görevliyiz; bunu da meşruiyet (içinde 
en güzel şekliyle yapıyoruz, yapmaya da devam ede
ceğiz. Biz, ne rüzgâr ekiyor, ne de doğa kanunlarına 
sarılıyoruz. Hiçbir gayri meşru içinde tek bîr Adalet 
Partili bulmak mümkün değil. 

Bir zamanlar bu kürsüden bize, muhalefet yapmak 
için tek mesele yaratmayacak ve bizi muhalefet yap
ma imkânından mahrum edeceğini tehdiltler savura
rak ilan eden Ecevit; 20 ayda en azından 20 bin me
sele yarattın. Şimdi aynı kürsüye biz haklı yumru
ğumuzu koyuyor, şerefle muhalefet görevimizi yapı
yoruz, yapmaya da devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu ülkede hak

tan, hukuktan ve adalettten eser kalmadığım haykırı
yor ve tekrarlıyoruz : Evet, dünün de, bugünün de, 
yarının da mesulü sizsiniz. Sayenizde îvanlar, Ça-

— 315 — 



TBMM B : 12 21 . 8 .1979 O : 1 

yanlar, akrepler, yılanlar, Apolar, vicdansızlar ve va
tansızlar kol geziyor ülkede. Bunlara ses çıkarmıyor
sunuz; ama vatanperver, hürriyetçi nizam taraftarı 
nlice yazarlar, açtığınız ve açtırdığınız davalar sebe
biyle mahkeme koridorlarında, hapishane köşelerin
de eziyet ve işkence çekiyor, ömür tüketiyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, yalan, iftira ve tezviiratla, 
milleti anarşinin, bölücülüğün ve sefaletin zalLm pen
çesine bunlar teslim ettiler... 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Uouzal. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sokaklardan üni

versiteye ve Meclislere kadar anarşi kol geziyor bu 
ülkede; hem artarak, iştahlanarak kol geziyor, siz de 
zevkle seyrediyorsunuz. İnsancıl yaklaşım uzmanları; 
size sesleniyoruz size; eşkiyalar intikam savaşı açmış, 
güpegündüz şehir merkezlerinde, hem de sıkıyönetim 
yetkililerini, Şişli Karakol Komutanını hunharca 
kurşunlayıp öldürmekte; eşleri dul, çocukları yetim 
'kalmakta. Anarşinin önüne böyle mi geçer devlet? 
Anarşi böyle mi durur? Anarşinin köküne böyle mi 
inilir, böyle mi inilecek? 

Değerli arkadaşlarım, tabii, konuşmamız 20 da
kikada kısıtlı hale geldi. Daha fazla sizli meşgul et
memek için, yeri geldikçe her şeyi söylemeye imkan 
sağlayarak, bu sebeplerle tükenmiş hükümetçe bir 
çare olmaktan çıkarılıp, görev yapmaktan alıkondu-
ğu, sulandırılan eşgüdümlü sıkıyönetim teklifine bu
gün de Adalet Partisi Grupları olarak ret oyu vere
rek, bu Hükümeti, tarihi mesuliyet ve suçluluğuyla 
'bir defjı daha baştoaşa bırakırken, Yüce Heyetinize 
Adalet Partisi Gruplarının saygılarını sunarım. (AP 
sıralarından alkışlar) 

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

Sayın Zeyyalf Baykara;. buyurunuz efendim. 

Sayın Baykara, görüşme süreniz 20 dakikadır, bu
yurun efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUBU ADINA ZEYYAT BAYKARA (Cumhur
başkanınca Seçilen Üye) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinim değerli üyeleri; 19 illimizde 
uygulanmakta olan sıkıyönetimin, 26 Ağustos 1979 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay daha 
uzatılması için Hükümet tarafından yapılan teklif 
üzerinde, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu 
adına görüşlerimizi kısaca belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, memleketlimiz, uzun sayıla
bilecek bir süreden beri çeşitli çalkantıların, güçlük
lerin, darlıkların, çatışmaların diyarı olmuştur. Yeri

ne göre, bazen ekonomik sıkıntılar, bazen sosyal ve 
siyasal konular ön planda gözükmüşlerdir. Ancak, 
Yüce Milletlimiz ve Parlamentomuz, ülkenin ve mil
letin bölünmezliğini ve hür demokratik rejimimizi 
ve temel hak ve hürriyetleri tehdit eden şiddet eylem
lerine, her Zaman, Öteki bütün sıkıntılarımızın üstün
de ve önünde yer vermeslinli bilmiştir. Şimdi görüş
mekte olduğumuz sıkıyönetimin uzatılması konusu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülkemin ve milletin 
bölünmezliğine, hür demokratik düzenimize ve te
mel hak ve hürriyetlere yönelik silahlı silahsız eylem
lere karşı gösterdiği duyarlık ve tepkinin en belirgin 
bir ifadesi sayılmak gerekir. 

Değerili arkadaşlarımı, Ibirçok defalar söyledik, yi
ne de tekrarliyarak diyorum ki, silahlı şiddet eylem-
îeni Ve bölücülük hareketleri toplumdan Ikıopuk ve ona 
mal olmamış girişimlerdir. Bu durum, hu hareketle
re karşı mübadelede büyük hür avantajdır. Devlet 
gücünün daha etkili bir hiçimde duiyurula'hlllmiesli içim 
!bu büyük avantajın yanında siyasal güçlerin, şiddet 
eylemlerinin ve bölücülüğün, kışkırtıcılığın oluşumu 
üzerinde ıgörüş ibirliğime varmış 'olmaları zoruniluidur. 
Bu medenledir ki, sıkıyörieitilm süresinin uzatılması ko
nusunda lyaptığımız konuşmaların hepsimde foelrtıtliği-
miz ıbir hususu burada tekrarlamak İşitiyorum-: Siyasal1 

görüşlerimizden ödün vermeden, hür demokratik re
jimimize, ülkemizin Ve mİlletiim'izimı bölünmezliğine 
yönellilk her ıtürllü davranışa ve eylemlere kaırşı Parla
mento olarak da saflarımızı saklattıracak davranışlar-
dan asffia kaçınmamalıyız. Böyle Wir davranış, Türk 
Devletinim s'ahiip olduğu büyük ıgücü daha da yüeel-
ıtecieikitÜr.-

Sayın arkadaşlarım, ıbazı illierimiizde ilan eldiimüş 
olan sıkıyönetimin, 8 aydan heri Siilaıhlı Kuvvetleri-
ımlzee yasal sınarlar içimde uygulanıdiğımı göırüyoruz. 
Sıkıyönetim emrindeki sliviil güvenlik örgütü görevlli-
lierlinün de ıbu uygulamalara «büyük katkısı olduğu kuş
kusuzdur. Sıkıyönetimin emrindeki sivil güvenlik 
görevlileriyle ıbiriikte, silahlı şiddet 'eylemlerine, bölü
cülüğe karşı yaptığı mücadeledeki gelişmeler, Milli 
Güvenlik Kurulunun Sayın Cuımihuribaşkanımız Baş-
kanliğımlda yapılan son toplantısından sonra Kurul 
Genel Seforeterliğiınce yayınlanan ibiilldiride genel ola
rak Ibellirtillmliş Ve olaylar değeriiendirilmliştir. Ancak, 
bu vesile ile, Sayın Başbakanın Temmuz ayı içimdeki 
yurt içi seyahatlerinde yaptıkları bazı konuşmalarda, 
Özellikle bölücülük hareketlerinin son zamanlarda 
şiddet kazandığını 'belirten açıklamalarını da hatrrladı-
ğımızı belirtmek isteriz. Ayrıca, silahlı şiddet eylem-
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•leri, bölücülük, kışkırtıcılık olayları nakkınlda muha
lefet parelerinden, basından gelen sesler vardır. Bu 
seslerin olayları değerlendirme şekliyle, Hükümetin 
değeriendinmesi anasında göze çarpan büyük farklar 
vardır. Hükümet, bu değerlendirme farklarının neden
lerini ive gerçek durumu burada açıklığa kavuşturma 
durumundadır; Ibunu kendilerimden bekletmekteyiz.' 

'Değerli arkadaşlarım, Ibu vesile ile, sıkıyönetim 
uygulamalarıyla ilgili olarak yetkili resmi kuruluşlar
ca kaimuloyuna, haltta Parlaımıenitoya yeterli bilgi veril-
meniesinlin büyük sakıncalarına değinmek isterini. Dü
şününüz bir kere; parlamenter olarak ıhaımgjimıiızin 
anarşik olaylarla, bölücülük faaliiyeltleriyle ilgii mü-
cadeleniin ne aşamada olduğu hakkında resmi açıkla-
maflara dayanan etraflı bir bilgisli vardır? Bu soruya 
olumlu cevap verime olanağımız yoktur. Bu hayati 
önemdeki konular hakkındaki bilgilerimizin hemen 
ıhemen tamamen basımda çıkan bireysel haberlerden 
(oluştuğunu kabul etmiemiiz gerekir. Bunun nedeni, 
Başbakanlığın, Ihliç olmazsa eşgüdüm toplanıtılarından 
sonra sıkıyöneltfıin uygulamaları sonuçları ıhakkımda 
Iherlhanjgi 'bir açıklama ve değeriendİnnede bulunıma-
mıasıdır. ttliraf edefım ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde yapılan sıkıyönetimin (süresini uzatma gö-
ırüşmıeHerünıde de sıkıyönetimi uygulama sonuçlarının 
geneli ıbir değerlendirilmesi çerçevıeslinde açık bilgiler 
alma olanağından hepimiz yoksun bulunmaktayız. 
Yüce Meclis, Grubumuzun bundan önceki sıkıyöne
timi toplantısında ibu konunun üzerinde önemle dur-
duğumu, haltta gizli kalması gereken bilgiler nedenliy
le açıklamaların gizi toplantıda yapılması önerisin
de bulunduğunu ıhatırlaiyacakti'r; ama bu önerilmliz de, 
maalesef uygulama aşamasına lerişemernfiişjtlr. Bu ko
nuda (Hükümetin görüşünü açıklamasını önemle bek-
lemleklteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Mec-
sinlin, sıkuyöneitim sünesinin uzatılması ilcin iki ayda 
ıbir defa toplanarak silahlı şiddet eylemleri, bölücü
lük gibi, birilik ve bütünlüğümüzle ilgili konuları tar
tışmasından görevlilerin gerektiği ölçüde yararlandık
larımı ileri sürmek güçltür. Özellikle konuşmacılar 
tarafından öne sürülen önerilerden ilgililerin yeterin
ce yararlanmadığım hepimiz (bilmekteyiz. Aıslında, 
anarşi -ve bölücülük olaylarına karşı köklü tedbirle
rin Parlamento tarafınldan bulunması gerekmektedlir. 
Oysaki, Hükümetçe ihazrrlanıp, Meclislere sunulmak 
üzere (bulunduğu ya da sunulduğu, aylarca önce biz
lere ve kaımuıoyuma açıklanmış bulunan tedbirler pa
ketinden ıbuigüne kadar kesin bir sonuç alınamadığını, 

haltlta görüşmelerime dalhÜ başlanamadığını hepitnfe 
bilmekteyiz. 

AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Hü
kümet Meclisten kaçıyor. 

2EYYAT BAYKARA (Devamla) — Şulbaft 1979 
sonlarında sıkıyönetimin uzatılmasıyla ilgili konuşma
mızda ıbu konuda özetle şöyle demiştik: 

«Anarşik olaylarla (mücadele için hazıdanmış 
olan önlemler paketinin, dört aya yakın ıbir zaman' 
geçtiği halde kanunlaşam'adığını 'hatırlatmak işitiyorum. 
Dalha az önemli konularda, ilgili kanunların, gerek
tiğinde olağanüsitü toplantılarla Meclislerden geçiMldi-' 
ğİmİ hatırlayacak olursak, anarşinin önlenmesi gffibü. 
hayati konularla ilgile tasarıların bu kadar geni bıra-
kılmasınım nedenlerini anlamak dildden güçleşiyor.» 

25 Nisan 1979 tarihindeki sıkıyönetimin uzatılması 
toplantısında da aynı konuya değinmiştim.; 

IDeğerli senalfcörler ve milletvekilleri, normal dö
nemler İçin öngörülmüş olan yasal önlemlerin ve yet
kilerin yeterli olmadığı her dünuımda sıkıyönetime 
'başvurulmasının büyük sakıncaları vardır; ıbu sakın
calar, uygulamalarda ajçıkıça ortaya çıkmıştır. Bu .tür 
uygulama, hem Silahlı Kuvvetlerin sık sık asli görev-
lerinldenı ayrılması, hem de sivil1 idare içinde yıpran
maya maruz kalma olanağı 'bulunması (gilbli büyük 
sakıncaları birlikte taşır. Bu nedenledir ki, her türlü 
sakuncadan özenle korumamız gereken Silahlı Kuv
vetlerimizi, ancak, kaçımsamayacak derecede zorunlu 
ve olağanülsitü önem taşıyan hallerde kullanmak ça
relerini aramamız gerekimektediir. Bu çareler ananmıış 
ve önlem olarak, sivil idareye, olağanüstü haller içtim 
olağanüstü yetkiler ıtanıyan yasa!' önlemlerin alınacağı 
Sayın Başjbafcanca çok önceleri açıklanmıştı. 

IBiraz önce saydıklarıma ek Olanak, bu konuda da 
Hükümetten şimdiye kadar Ibir .teklif geldiğM san
mıyoruz. 

Özetlersek; anarşiyi önleme önlemleri paketüyle il-
gilli olarak Ibugüne ka^dar gerçekleşen yasal tedbirler, 
sadece, duvarlara yazı yazmanın cezalandırılknası ve 
ateşli silah taşınmasıyla ilgili yasal tedbirlerin değiş
tirilmesi olmuşltur. ıBu değişjikllikl'erin ne derecede ye
terli olduklarının takdirini Sayın Hükümete bıraka
rak, öteki önl'emlenin durumu hakkındaki açıklama
larını bekliyoruz. 

Değerli senatör ve mildtvekiliîeni, memlekeffiiirni'zlin, 
iioinlda bulunduğu ıtehlikieli «ve ıkriıtik ortamdan henüız 
tamamen kurtulmadığını samilmiyetlle kalbul etmeliyiz. 
Çünkü, gerçekçi' görüş 'buldur ve 'bunun aksini Sddiia 
öden İde yoktur. Sayın (Başbakan, kısa bir süre önce 
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yaptığı bir tanüşırnalda, «Toplam olay sayısında belir
gin bir azadıma var» dllyordu. Olaylardaki azalma ger
çekten önemli sayılabilir. Ancatk, olay sayısındaki 
azalmadan taşıl amaç, olayları yaratan kaynaklara lin-
cmialk, şiddet eylemleri, bölücülüğü teşvik eden, planla
yan, uygulatan ve besleyen örgütleri. ortaya çıkarmak
tır. Bu gerçekçi görüşümüzü, sıkıyönetimle ilgili her 
konuşmamızda belirttiğimizi Yüc'e Meçisiniz hatırla-
yacalkltır. 

'Bıl"2İittn görüşlümüze göre, anarşi ve bölücülük iç 
ve tdış olmak üzere ilki kaynağa dayanır. Ancak, dış 
kaynaklar kışkırtma oesaretllerini bir ölçüde İç kaynak-
Üaridan al:ırila.r. İç kaynakların kökenine inilip, faali-
yeltıeri önlemdliğli oranda dış kaynakların kışkırtma 
gücü .ide zayıflayacafctır. Eğer, Sayın Başibakan ya da 
Sayın İçişleri Bakanı, olayların kökenlerinle, örgütle
rine, plancılarına inildliğini 'belirtme durumunda olur
sa, 'toplam olay sayısındaki azalma olayı ibüyük bir 
anlam kazanacaktır. 

Değerli arlkaldıaşlarıım, Son günlerin bizce önemli ve 
çolk üzlücü olayı, Orta Doğu Teknik Ünivensıiıteslinün 
yeni ders yılı açılış törenlinde bazı öğrencilerin sergi-
leldiklerıi tütuim olmuştur. 03ıu öğrencilerden bazıları, bu 
Türk çocukları; emperyalist saldırılara karşı yurdunu 
ve özgürlüğünü korumak için kanı, canı, pahasına 
savaşmış olan Yüce Türk Ulusunun kuruluş dasitanı
nı ıda dile getiren bağımsızlığımızın vıe milli gururu
muzun ttüimlsıalü İstiklal iMarşımız çalınırken ayağa 
kalkmamışlar, lisitliklal Marşı yerine, uluslararası ko-
mlüniizmün enternasyonal marşım söylemişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiyemizde kendi evlalt-
Jarıimızın, kendi devletlerinin aziz sembollerine bu ka
dar duygusuzca ve bu kadar pervasızca davrandıkları 
ilk Idıetfa görülmektedir.. 

Türk gençliğinin çok büyük bir kesimlii bir kere 
daha (tenzih ederek diyoruz ki, Büyük Atatürk'ün, 
kendilerine Cumıhuriye'ti emanet ettiği gençliğim, çok 
küçük bir azınlığının ibu tutumu hepimizi oan evinden 
yaralamıştır. İsltiklal Marşımız çalınırken ayağa kalk
mayan, onun yerine enternasyonal marşı söyleyen 
öğrencileriım ibu çarpık davranışlarını bazı senatör ve 
miileltvekillerinln ve öğretini üyelerimin de tanık ol
dukları halde anında tepki göstermemeleri, üzüntü-
mnüzü bir kat daiha artırmıştır. Olay, bazı gençlerİmİ-
zlin, IstlMal Marşımızı inkâr edecek derecede nasılı 
şartlandırılmış olduklarını da göstermektediir. Bu ba
kımdan olay, üzlünltüle.riımizıi beliritimekle yetlinilmıieye-
celk dereoelde önemlidir. Sayın Başbakanın, olayım ko
vuşturma sonuçları hakkında Yüce Meclise bilgi vere
ceğini omüiyoTüz. 

Değerli senatör ve millet vekilleri, biraz önce, olay 
sayısında bi'r azalma olmasının bir gelişme olduğu
na; fakat, önemli olan şeyin, o olayları yaratan kay
naklara inilmesi olduğunu söylemiştim, 

Bugünkü görünüş, özeitle şudur: Sıkıyönetim'in ve 
sivil güvenlik kuvvetler linin hemen hemen her gün 
öüümli operasyonlar yaptıklarını görmekteyiz. Buna 
karşılık silahlı şiddet eylemcilerinin hedef seçiminde 
talktik değiştirerek, daha ziyade yankı uyandıracak 
kişi ve yerleri ön planda tuttukları anlaşılıyor. 

Ayrıca, hiçbir siyasi eğilim sahibi olmayan sıkıyö
netimi ve stiviii güvenlik mensuplarının görevlerini 
yapmaları nedenliyle, örgütler tarafından kasten kat-
led'i'îimeleri olayları, üzerine eğilinmesıi gereken vahim 
bir durumdur. 

Öte yandan, özelikle soldaki silahlı şiddet eylem
cilerinin yeni yeni fraksiyonları ortaya çıkmaktadır.. 
Balsın ve Doğu ve Güneydoğu'dan gelen herkes, açık
ça uygulanan şiddetli bölücülük alkımlarından söz et-
mektediiırier. Anlatılanlar, yüzyıllar boyu birlikte ve 
kardeşçe yaşadığımız vatandaşlarımızın, şimdi başka
larınca şiddetli bir baskı altında bulundurulmaktan 
huzursuz olduklarını göstermektedir. Bıu konuda Gru
bumuzun endişe içinde bulunduğunu önemle belirt-
meik (işitiyorum. 

Özet olarak çizmeye çalıştığım bu görünüş, bize, 
anarşi ve bölücülükle savaşımda henüz itam anlamlıyla 
kaynaklara linemediğimizin işaretlerini vermektedir. 

Ölfce yandan, güneyiimlizdeki ve doğumuzdaki kom
şularımızın da büyük iç gaileleri, huzursuzlukları var
dır. Bu huzursuzlukların serpintilerimin zaman zaman 
ülkemize sıçramasını bekleyebiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, yukarıdan beri arzına çaliş-
tığım kriltök durumda, ister iktidarda ister muhalefette 
olsunlar, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez un
surları olan siyalsi partilerimize büyük görevler düş
tüğü kanısındayız. Bu görevin yerime getirilebilmesi! 
içim yapılması .gereken ilk iş, siyasal partilerimizin 
Ikarşılıkllı olarak sadece birbirlerini suçlama tutum
larından vazgeçerek, ortak bir tutum İçerisine girme
leridir. Böyle bir davranış içine girilmesinde büitün 
siyasal partilerimizin anarşi ve bölücülükle mücadele
de, bu olayların yurt 'düzeyinden kazınması gerekli
ğinde görüş biriliği içinde bulunduklarından başka 
bir ifade olmayacak ve basit ve "fakat devlet güdünün 
etkinliği daha Ida artmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Türk Milleti birlik 
ve beraberlik ve karşılıklı anlayış içerisinde bulunduğu 
zamanlarda bütün güçlükleri yenmesini bilmiştir. 
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îçünıdie bulunduğumuz kritik günlierii de el ete verdi-
ğikniiz takdirde geri bırakacağımızdan kimsedin şüp-
hetsü lalmiamalıdır. MıerieıktetümıMn 'ilcimde bulunduğu 
'elverişsiz koşullar içinde, Grubumuz, bundan önceki 
uzaltmaldalkl1 tutumunu bu defa da devam ettireceğini 
'belklterek, Yüce Mieefoe Grubum adına en derin 
(sayıgdarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

IBAŞ1K.AN — Teşeikkür ederim Saıyın Baykara. 
Cumhuriyet Halk Partisii Grubu adına Sayın Meh-

imeıt Bmelki. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın BmielkıM, konuşma sürenüz 20 dakikadır; bu

yurunuz. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET EMEKLİ 

(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sayın üyeleri; Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına konuşmama başlarken, sizleri 
Grubum, şahsım adına saygı ile selamlarım. 

19 ilimizde, Bakanlar Kurulunun kararı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onayı ile bir süredir sıkıyö
netim uygulanmaktadır. Demokratik rejimi benimse
miş ülkeler için, uzun süre sıkıyönetimin devamının 
sakıncaları vardır. Uzun süre devamı arzu edilmez; 
ama devlete yönelik yıkıcı ve bölücü akımların daha 
tehlikeli boyutlara ulaşmasını önlemek, yitirilen gü
ven ve huzur ortamını sağlamak, devletin etkinliğini 
yeniden kurmak, temel hak ve özgürlüklerimize mu
sallat olan yasa dışı girişimlere karşı sıkıyönetim uy
gulaması, sıkıyönetim yetkileri içinde yasa dışı eylem
leri yok etme çalışmalarıdır. Sıkıyönetim uygulama
sının son iki ay içinde yasa dışı eylemlerde genel bir 
azalmanın hissedilmesi, yasa dışı eylemleri yapanların 
kısa sürede saptanıp yakalamasını, artan devlet et
kinliğinin olumlu sonuçları olarak görüyoruz. Bazı 
çevreler, bunun aksine, sıkıyönetimin uygulamasının 
yeteri kadar etkin olmadığını iddia etmektedirler. 
Bunun sebebini de, insaf etmeden, Hükümet ve Eş
güdüm Başkanı Başbakan olduğunu ifade etmekte
dirler. 

Sıkıyönetim, her ne kadar temel hak ve özgürlük
lere kısıtlamalar getirmekle beraber, yasal bir ku
ruluştur. Sıkıyönetim uygulamasında tüm çalışmalar 
kendi kuralları içinde, kurallara dayalı yürütülmekte
dir. Sıkıyönetimin, yasal dayanağı olmadan faaliyet 
göstermesi düşünülemez; bu, en azından hukuk dev
leti anlayışının gereğidir. Sıkıyönetim isteyenler, yıl
lardır huzuru sağlayamayanlar, bunun güçlüklerini 
bilenler, şimdi sıkıyönetim uygulamasından bir çırpı
da her şeyin hallini beklemeleri insafla bağdaşmaz; 
biraz sabırlı olmalıyız. 
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I Sıkıyönetim uygulamasından, hiçbir kurala bağlı 
olmadan kuvvetle, vurup kırıp, en kısa sürede her 
şeyin hallini beklemek yanlıştır. Bu düşünceyi, bu an
layışı, hukuk devleti anlayışıyla bağdaştırmak müm
kün değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, tüm kamuoyu
nun sıkıyönetim uygulamasından beklediği, yıkıcı, 
bölücü akımlara, temel hak ve özgürlüklere yönelen, 
şiddet eylemlerine karışanları saptayıp yakalanması, 
adalete teslim edilmesidir. Yasa dışı eylemlere karı
şanları saptayıp yakalayacak olan devletin aktif un
suru güvenlik kuvvetleri, polistir. Yılların ihmali so
nucu kendisine çok şey vermediğimiz, yalnız birey
sel suçlara göre yetiştirdiğimiz polis, bugün büyük 
bir evren gösteren suç ve suçlular ile uğraşan, sokak 
ve caddelerden bombalı afişler indirirken, herhangi bir 
yere bırakılan bir bombayı etkisiz hale getirirken 
elini, kolunu, gözünü kaybetmektedir. 

Sıkıyönetim uygulamasına geçildikten sonra sıkıyö
netim alanları içinde polis, jandarma arasında sıkıyö
netim ve sıkıyönetim dışında kalan bölgeler ile iş
birliği sağlayacak düzenlemeler ele alınmış, güvenlik 
kuvvetlerimiz bu sayede saptama ve iz sürmede et
kinlik kazanmıştır. Polisin silah, araç, gereç bakımın
dan donatımına önem verilmiş, hızlı meslek içi eği
tim yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Disiplini 
sağlayacak Disiplin Tüzüğü yürürlüğe konmuş, bilhas
sa polisin, devletin polisi olmasına, yasa dışı eylem
lere karşı hiçbir ideoloji, siyasi eğilim gözetmeden 
üzerlerine gitmesini sağlayan özel bir özen ve önem 
verilmiştir. 

Bugün örgütlü suçlarla mücadelenin yöntemleri
ni büyük bir duyarlılıkla kavramaya çalışan polisimi
zin, iğne ile kuyu kazar gibi, suç ve suçluların orta
ya çıkarılmasında küçümsenmeyecek başarılar elde et
tiğini kabul etmek gerekir. 

Polisimizin yan tutmadan yaptığı başarılı operas
yonlar neticesi, polise kamuoyu sempati duymaya 
başlamıştır. Kamuoyunun polise güven duygusu art
maktadır. Milletçe özlediğimiz bu olumlu gelişmeleri 
kıvançla izlemekteyiz. 

Hükümetler, Türk polisine, Devletin polisi olma 
güvencesini vermelidirler. Bunu bilen Cumhuriyet 
Halk Partisi ve onun Hükümeti, bu hususa özen ve 
önem vermektedir. Bugüne kadar pek çok olayda, yasa 
dışı eylemlere karşı, yan tutmadan bunların üzerine 
yürümüş, ulusun esenliği için hayatını yitiren polis
lerimizi gördük. Bunlar, geride kalan meslektaşları
na örnek, mesleklerine onur kaynağı olmuşlardır. Bu 
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görev anlayışı içinde hayatını yitiren, şehit olan po
lislerimizi saygı ile anmaktayız. 

Hukuk düzeninin sağlanması, Devletin etkin ol
ması, tüm vatandaşların güven ve karşılıklı sevgi, say
gı içinde yaşamalarını sağlamada, yan tutmayan Türk 
polisinin payı büyük olacaktır. 

Güvenlik kuvvetlerince yakalanmış, şiddet olay
larına karışmış faillerin ifadelerinden anlaşıldığına gö
re, bazı örgütlerin bu yasa dışı eylemlere karışanla
ra silah temin ettiği, failleri saklayıp, barındırdığı; 
bazı örgütlerin, suç ilşeme niyetinde olmayan kendi 
mensuplarını zorla suça teşvik ettiği, suç işleyenle
re maddi ve manevi yardım ettikleri ifade edilmek
tedir. Bunların sıkıyönetim organlarına delilleri ile tes
lim edilmesini temenni ediyoruz. 

Yargılama işlemi, araştırma, soruşturma, delillerin 
tespit ve değerlendirilmesi gibi safhalardan geçerek, 
suçları sabit olanların cezalandırılması safhasına kadar 
belli bir yasal prosedür içinde cereyan etmektedir. Sı
kıyönetim mahkemesi de olsa, bu yasal işlemlerin ta
mamlanması zaman almaktadır. Bu husus gözönünde 
tutularak, sıkıyönetim yetkililerince yargılandırmayı 
hızlandırmak için alınan tedbirler, sıkıyönetimce, suç
ları sabit olanların cezalandırma işlemleri, başta Kah-

• ramanmaraş olayları olmak üzere devam eden yargı
lamalar kamuoyunca dikkatle izlenmektedir. 

Yasa dışı eylemlere karışanlar, suç işleyen kuru
luş ve üyeleri, suç işleyenlere maddi ve manevi yar
dım edenler, bazı örgütlere girmiş, suç işleme eğili
minde olmayan örgüt mensuplarını zorla suç işleme
ye teşvik edenler, suç işleyenleri saklayan ve barın
dıranlar ideoloji ve siyasi eğilimleri ne olursa olsun, 
yakalarını Devletin elinden kurtaramayacaklardır. 

Yürekten inanıyor ve güveniyoruz ki, Türkiye Cum
huriyeti Devleti bu bedbahtların hakkından gelecek, 
en kısa sürede bu bedbahtlar Türk yargıçlarının 
önünde, yaptıklarının hesabını vereceklerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
uzun bir süredir, ülkemizde, Devlete yönelik yıkıcı, 
bölücü cereyanlar vardır; temel hak ve özgürlükleri
mize yönelen şiddet olayları vardır. Bu olayları yeni 
başlamış gibi göstermenin anlamı yoktur. Bunların se
bebi, iç düşmandır, dış düşmandır, aşırı sağdır, aşı
rı soldur tartışmaları yıllarca yapıldı ve halen yapıl
maktadır. Bazı siyasi parti ve liderlerinin katı, has-

^mane, uzlaşmaz tutumu, ülke çapında vatandaşlar 
arasına yayılmakta, ülkemizin öz evlatları, birbirine 
kem gözle bakar hale gelmektedir. Vatandaşların bir
birine kem gözle baktığı bu ortamdan, iç düşman da, 

- dış düşman da, şiddet örgütleri de güç kazanmakta

dırlar. Bu tutum ve davranışların acı sonucunu gören 
sağduyu sahibi vatandaşları bu tutum dilhun etmek

ledir. 
Şimdi, siyasi partilerimiz, bu noktaya nasıl gel

diğimizi, kimlerin getirdiğini bir kenara bırakarak, 
bundan sonra ülkemizde devlet etkinliğini sağlamak, 
yurtta barış ortamını yaratacak, vatandaşlar arasında 
birlik ve beraberliği pekiştirecek, karşılıklı sevgi ve 
güven içinde vatandaşların yaşamasını sağlayacak yolu 
ve yaklaşımı bulmalıyız. Tüm sorumlulara düşen gö
rev, ülkenin bu hale gelmesinde kim ne kadar so
rumlu olursa olsun; ama benim sorumluluğum olma
sın, yaklaşımıdır. 

Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partileri
miz ve yöneticiler, vatandaşa örnek olacak davra
nış ve sorumluluk içinde olmalıdırlar. Böyle buhranlı 
dönemde siyasi partilerimizin, kısa vadeli siyasi çıkar
ları bir kenara iterek, ülkenin esenliği için, ulusun 
birliği ve beraberliği için önce kendi aralarında siya
si partilerimiz sevgi, saygı ve güven ortamını yarat
malıdırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
yakın tarihimizde çok partili yaşam geçirdik; Cum
huriyetten önceki dönemde de çok partili yaşamımız 
var. Bu dönemde siyasi partilerin uzlaşmaz, katı 
tutumu sonucu, ulusumuza neye mal olduğunu, ulus
ça nasıl bir ağır fatura ödediğimizi bilmekteyiz. 
Cumhuriyet döneminde de çok partili siyasi yaşama 
geçtiğimizden bu yana siyasi partilerimizin uzlaşmaz 
katı tutumlarının iyi sonuçlar verdiğini hiç kimse 
iddia edemez kanısındayız. Çok partili yaşamda büyük 
mesafeler kat ettik; fakat, siyasi partilerimizi, ulus
ça özlediğimiz, Anayasamızın çerçevesinde Atatürk 
ilkelerine yürekten bağlı karşılıklı sevgi, saygı ve gü
ven içinde ulusa hizmet yarışına sokamadık. Bu ek
sikliklerimize rağmen, güç dönemlerde güçlükleri el 
ele, gönül gönüle vererek geçmesini bilmiş bir mil
letin evlatları olan siz Yüce Meclisin üyeleri, bu ko
şullara rağmen, Türk Milletinin en büyük güven kay
nağı Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Bü 
yük Millet Meclisi ve siyasi partilerimiz büyük b:r 
görev ve sorumluluk anlayışıyla, bugün içinde bulun
duğumuz güçlükleri aşacak, yüce milletimizin acıla
rına son verecek, ulusu esenliğe kavuşturacak yolu 
ve yaklaşımı bulacağına yürekten inanıyoruz; bu hu
susta zaman kaybedilmemesi tek dileğimizdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
sıkıyönetim uygulamasının iki ay daha uzatılmasına, 
devlet etkinliğinin tüm ülkemizde kesin sonuçlara ula-

— 320 — 
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şabilmesi, tüm yurtta huzur ve güvenin sağlanması 
için Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak sıkıyöneti
min iki ay daha uzatılmasına olumlu oy vereceğiz. 

Sıkıyönetimin bu iki aylık süresinin de başarılı, 
ulusumuza hayırlı olmasını diler, Grubum ve şahsım 
adına sizlere saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emekli. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Sa

di Somuncuoğlu. (MHP sıralarından alkışlar.) 
Sayın Somuncuoğlu, konuşma süreniz 2D dakikadır; 

buyurunuz efendim. 
MHP GRUBU ADINA SADİ SOMUNCUOĞ

LU (Niğde Milletvekilli) — Sayın 'Başkan, sayın par-
'lamentierler, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

«Anarşiyi, bıçak keser giibü önlerim» iddiasıyla 
işjbaşına gelen Ecevilt İktidarı ülkeyi kana bulamış, 
cinayetler alabildiğin© aritarken, vatan bölücüsü iha
net odakları, Devlete meydan okuyarak, 1 ve ilçeler
le çeşitli bölgeleri kontrollaırı altına almışlardır. 

Böyle 'bir ortamda bir kısım illerde 8 aydan1 beri 
Sıkıyönetim İdaresi uygulaması yapılmış; ama özel
likle bu illerde Devlet ve demokrasi düşmanı, vatan 
haini cereyanlar ve cinayetler alabildiğine artmış ve 
yayılmıştır. Ecevit ve iktidarından gücünü alan bu 
komünist ve bölücü ihanet odaklarının, sıkıyönetim 
ilerinde yoğunüaşan şiddet eylemleri Kahraman Türk 
Ordu'sunu her geçen gün biraz daha yıpratmaktadır. 
Bu üzücü halin sebebi eşgüdüm, güdümlü hâkim Ve 
Savcı tayini ile, POL - DER İhanetinin kıskacı içlinde 
sıkıyönetimin serbestçe çalışamaz hale sokulmasıdır. 
Sıkıyönetime bu kıskacı hazırlayan, uygulayan Ece-
viit'tir. Çünkü, bütün komünist fraksiyonlar Ecevit'-
Item hîmalye görmekte, güç almakta ve onun kışkırt
malarına göre cinayet işlemektedir. 

Polisin içine özellikle bu İçişleri Bakanı zamanın
da öyle militanlar sokulmuştur ki, öyle militanlar 
eğitimden geçirilmiştir ki, bunlarla ancak Devlet yı
kılır. Çünkü, bunlar komünist fraksiyonlarla işbirli-
ğii halinde eylem yardaktadırlar. 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinin oto
matik silahlarla taranması ve dfci partili gencimizin 
katledilmesi olayında bu gerçeği yaşadık. Gazete
lere intikal eden haberlere göre, bu canilerin evlerin
de yapılan aramada en çok cinayet işlemekte tanıman 
Türküye Halk Kurtuluş Partisi Cephesinin Acilciler 
'grubuna dahil olduklarına dair ciddi belgeler ele geç
ti; bu militanlar gözaltına alındı. 31 Haziranda yapı

lan bu kanlı saldırıdan 3 gün sonra konuşanı İçişleri! 
Balkanı şöyle diyordu : «Çok önemi ipuçlaırımız var. 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezliyle, MİSK 
Kültür ve Eğittim Sitesine saldıranların kaç kişi "ve 
hangi fraksiyona mensup olduklarını; olay gecesi 
nerede kaldıklarını; bombayı nereden temin ettikleri-
nli biliyoruz. Bir kısmının halen Ankara'da nerede 
bulunduklarım tespit etmek üzereyiz.» 

Bu beyaflaltltan sonra, 8 Temmuzda 15 polis gözal
tına alındı. 

İçişleri Bakanı daha sonra, polisin gerektiğinde; 
kendi içinde bile etkin kovuşturma yapabileceğini gös
terdiğini söyleyerek, elde edilen daha başka çok önen> 
li delillerin şimdilik açıklanmasında sakıncalar olaca
ğını söylüyordu. 

Bu beyanattan bir gün sonra aynı İçişleri Bakanı 
ağız değiştiriyor ve «Emniyet örgütündeki polisle^ 
irin birtakım bombalama olaylarında rolleri olduğunu 
söylemek, elde ettiğimiz bulgulara göre mümkün de
ğildir.:» diyordu . 

Ecevit'le Antalya'da görüştükten sonra ters yüz 
eden içişleri Balkanı, 'bundan sonra bu konuda dut ye
miş bülbül gibi sustu, hâlâ susmakta da devam ediyor. 
Ecevit, kendisine belki de İrfan Paşa'nın akıbetini ha
tırlatmış olabilir; POL - DER'in de TÖB - DER gibi, 
her zaman bir bakandan daha dişi olduğunu anlatmış 
olabilir, Devleti derneklerin idare ettiğini unutmama
sı gerektiğini kendlisine vurgulamış olabilir. 

Bu ağız değiştirme ve suskunluğa gömülüne olayı, 
POL * DER'in Ecevİt'in himayesinde eylem halinde 
olduğunu, bültün emayeleri ve soygunları bu sebeple 
pervasızlık içinde yürüttüğünü göstermektedir. Aynı 
dernek mensuplarından banka soyanlar, Tekel depo
sunu soyanlar, zorla ırzla geçenler, Devletin 'silahıyla1 

DEV -. GENÇ'in afişlerini asanlar, cinayet işleyenler 
olduğu halde, bunlar halen Emniyetin klilit noktala
rında muhafaza edilmektedir. Bu hal bile Keevit'in 
niyetini bütün açıklığı ile anlatmaya yeterlidir. 

MHP Genel Merkezine kanlı baskın yapmak ge
rekçesiyle gözaltına .alınan POL-DER militanlarının 
himayesinin hikâyesi burada da bitmiyor. 15 günlük 
gözaltı süresi dolunca, 'bu militanlar sessizce tutuk
landı; ama 'bu konuda hiçbir resmi açıklama yapıl
madı, konu bir esrar perdesiyle örtüldü. MİSK yö-
neüüiteriinin, MHP İstanbul Gençlik Kolu Başkanı 
Kâzım Ayaydın'ın gözaltına alınmalarını, tutuklanma
larını ibüyük bir iştira ile yayınlayan TRT'den bu ko
nuda hiçbir bilgi almak mümkün değildi. Halen beş 
polis tutuklu bulunmaktadır. Çünkü, bir kısmı ses'siz-
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ce serbest bırakıldı. Şu ana kadar da bu tutuklular 
görgü şâhitleriyle yüzleştıMmedi. Hiçbir makam, 
olayı gören şahitlerin ifadesine şu ana kadar baş vur
mada 

Şimdi soruyoruz içişleri Bakanı Sayın Güneş'e: 
Hani çok önemli ipuçları vardı? Hani saldırganların 
k'aç kişji olduğunu ve hangi fraksiyona mensup olduk
larını, nerede kaldıklarını billiyordunuz? Bunlar nere
de? Hanii bombayı kimiden aldıklarını biliyordunuz? 
Bombacılar nerede? Oanliler nerede? Canileri kını ko
ruyor? İşte bu olay bütün açıklığı ile ortaya koy-
musjtur. Apocusundan Kavacısına kadar birçok haini 
cinayet örgütü Devlete bağlı vatandaşları bölge, mez
hep, siyasi kanaat farkı gözetmeden katlediyor. Dev
let bu'nıllarıni elindeki il ve ilçelere memurlarını gön-
deremiyor. Bu halin mihrakların uygun görmediği 
kimse bu bölgede vazife yapamıyor. Giderek güçle
nen ihanet ve cinayetler karşısında, EceVütlin biir gün 
iüç'jo bile offlsa Türkiye'de komünizm tehlikesinin varlı
ğından, vatan bölücülüğünün1 Devletin bütünlüğünü 
itehdtft etitiğinden söz ettiğini gören ve duyan olmamış
tır. Ama, aynı Türkiye Komünist Partisi güıbi hayalli 
faşizmi tehikesinden 'bahsetmekte ve »daha da ileri 
gederek canilere müşahhas hedefler göstermektedir. 

Biz, «.faşizmin Allah belasını versin» diyoruz. Biz, 
«tkahroîsun faşizm» dliyoruz. Bir günı bu ülkede fa
şizmi yaymak isteyen olursa, onun en amansız düş
manı 'biziz diyoruz. Ama, Ecevit kurtarılmış bölgeler 
meydana getirerek Devlete üstünlük sağlayan, sırf va
tan bölmek için diriayetler ve soygunlar yapan, Dev
let ve demokrasi düşmianı komünist bölücülerden ve 
bunların teşkilâtlarından isim vererek bir gün içlin balh-
'södememiştir. Bu hal 'bile Ecevit'in haklİki çehresini 
göstermeye yeter. Devlete Ve demokrasiye kasrı silah 
çekenler Ecevit'le aynı mevzidedir. Eoevfit, yandaş
ları için hiçbir yardımı esürgememekltedlir. 

Geçenlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
îsltiklal Marşımıza tecavüz vaki oldu, Rus Komünist 
Partisinin marşı olan Enternasyonel söylendi. Ecevit, 
bu vahim oüay üzerine, «Konu tahkik ediliyor, ha
bere dayanarak bir şey yapamayız, tahkikat sonucu çı
kacak »duruma göre gereken önlemi alacağız.» diyor. 

Ecevit, herkesin ve kendi parlamenterlerinin gözü 
önünde cereyan eden 'bu tecalVüz olayını, «Tahkik et
tireceğim» diyerek hiçbir tepki göstermiyor ve geçiş-
itirmeye çalışıyor. 

Komünistler söz konusu olunca, tahkikçi kesilen 
Ecevilt, milliyetçiler söz konusu olunca idareyi, polisi, 
mahkemeyi ve kamuoyunu şartlandırmak için akıl al
maz iftiraları hiç ihmal etmemiştir. 

Esasen bunlar istiklâl Marşına yapılan tecavüz
den samimi olarak rahatsız olamazlar. Çünkü, ortaöğ-
röttim kurumlarında yurdun çeşitli okulârında t'stifc-< 
lal Marşı söylenmiyor, Türk Bayrağı çekilmiyor; 
Hükümetten hiç ses çıkmadı. Ecevit, Türkün bütün 
değerlerine düşman olanlarla, geniş cephe birliği İçe
risindedir. 

Geçenlerde istanbul Belddiyesinin Mezarlıklar 
imamını da seçim otobüsünün üstüne çıkartarak nu
tuk çeken Ecevit, Partimizin istanbul Gençlik Kolu 
Başkanını, «katil» ilan etti .4 - 5 gün sonra Birindi 
Ordu Askeri Mahkemesi, Ecevit'in bütün dünyaya1 

ve Türkiye'ye katil ilan ettiği gençlik kolu 'baş
kanımızı serbest bıraktı; ama Eeevit'ten hiç ses yok. 
Böyle bir durum, demokrasinin işlediği, ahlâk kural
larının geçerli olduğu bir ülkede meydana gelseydi, 
oranın başbakanı istifa etmeyi şeref ve haysiyetlini 
kurtarmanın asgari şartı sayardı. Ama, şeref ve hay
siyeti çağdışı sayanlardan böyle bir hareket beklene
mez 

Bunlar ordunun gölgesine sığınarak, soırumlutuğu 
orduya atarak kendilerini gizlemekte, sıkıyönetim 
idaresini de kıskaç içine aldıkları için, onu vazife ya
pamaz hale sokarak yıpratmaktadırlar. «Komünist
lere ve bölücülere karşı Türk Ordusu 'da çare değil
dir» kanaati, topluma yerleştirilmek İstenmektedir. 

Bu Hükümet Milli Güvenlik Kuruluna 'da yanlış 
billgi vermektedir. Milli Güvenlik Kurulunun bildiri
sinde, yasa dişi eylemlerin azaldığından, bölücülüğün 
konltrol altına alındığından, kaçakçılığın önlendiğin
den, Devletin etkinliğinin 'arttığından, halkın sıkıyö-
netiimden çok memnun olduğundan bahsedilmektedir. 
Bunların hepsi de gerçek dışıdır. Sanki CHP Genel 
Merkezlinin açıklaması var önümüzde. 

Anarşinin azgınJlaştığı, daha çok vatandaş, daha çok 
polis, bekçi, asker, daha çok kamu görevlisi öldürül
düğü, vallanı parçalamak isteyen hainlerin «kurtarıl
mış bölgeleri» daha da genişleterek Devlete açıkça 
meydan okuduğu ve katliamlarını artırdığı ülkenin 
sokaklarında dolaşılamaz hale geüdiği bir sırada, Mil
li Güvenlik Kuruluna böyle bir bildiri yayınlatmak, 
en azından milletle alay dtmekten, DeMleti ve milleti 
yok etmeyi hedef almış 'bulunan ihaneti gizlemekten 
başka bir anlam taşıyamaz. 

Bir gazetenin anarşi sütunundaki bir günlük baş
lığını aynen okuyorum: («Devrimdi Yol militanları» 
Çemberlitaş'ta yol kestiler, camiye bombalı pankart 
astılar, bir askeri vurdular, polis otosunu kurşunladı-
lar, ve kaçtılar.» 
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Bu 'haber İstanbul'un sadece bir semtindeki eylem
lerin özetidir. Her gün her taraftan ölüm haberleri 
geliyor. 

Biraz önce İçişleri Bakanı, güvenlik kuvvetlerinin 
öldürülme olaylarının arttığından bumda bahsetti, 
ama Milli Güvenlik Kurulu aynı şeyi yayınlamadı. 
Çünkü Hükümet orada da yanlış bilgilerle, o büyük 
kurulu yanıltmaktadır. 

Bugünkü gazeteleri okuyanlar, Kâğıthane Jandar
ma Karakol Komutanının komünist caniler tarafın
dan kurşunlanmış cesedini, ayrıca 2 polisin dalhla öl
dürüldüğü haberini görmüşlerdir. 12 yıllık an'arşli dö
neminde 1 - 2 aylık dönem daha gösterilemez ki, 
şimdiki kadar çok Devlet güvenlik men'sulbu öldürül
müş, Devlete her yerde meydan okunmuş olsun. İşte 
böyle bir zamiandla Milli Güvenlik Kuruluna, her şey 
yolunda gidiyor, dedirtiliyor. 

Mlilli Güvenlik Kurulunu böylesine gerçek dışı be
yanlara sürükleyen Eoevit, kendi ideolojik hesapları
na böyle bir Anayasa kurumunu alet etmekle kal
mıyor, balkın endişderinli ve kahraman ordusuna duy
duğu güveni sarsıyor. 

Tatil süresince yaptığımız köy gezilerinde vatan-
diaşlardan hep bu konuyla ilgili sualler aldık, sitemler 
dinledik. Yine her zaman olduğu gibi, ordumuzun ve 
'komutanlarımızın savunima'sı bize düştüğü için bu gö
revi severek yerine getirdik. 

Ecevit, sıkıyönetim komutanlarını da aynı şekilde 
taı başından beri çıkmaza sokan bir tutum takip etmiş
tir. İlk oyun olarak eşgüdümde askeri sokağa çıkarma
dan olayları polisle önlemek taktiğine sokulmuştur 
sıkıyönetim; ama Ankara'da, İstanlbul'dla, herhangi 
bir semtlte saatlerce süren komünist gösteriler, baskın
lar, cinayetler oluyor, Ankara'nın Kızılay'ında, Ulus' 
unda 'büyük mitingler yapılıyor, sıkıyönetim kuvvetleri 
bunu haber alıp, toparlanıp olay yerine varıncaya 
kadar ortada kimse kalmıyor. Böylece Devlet ve de
mokrasi düşmanı komünistler güçlenerek cesaretini 
artırıyor, Devlet otoritesi tahrip ediliyor, meşru ni
zama duyulan güven sarsılıyor ve pek çok can ve mal 
telef oluyor. «Asker sokakta görünürse yıpranır» yut-
turmaeasımn arkasında 'devlet nasıl tahrip edüliyor, çe
teler nasıl güçleniyor, işte bu acı misal açıklığıyla 
gösteriyor. 

Ankara'da Sıkıyönetim ilan edildiğine göre, gü
venlik kuvvetlerinin başının Sıkıyönetim Komutanı 
olması tabiidir; ancak Mısır ElçiMğinin 4 gerilla ta
rafımdan basılması olayında göldük ki, operasyonu 
İçişleri Bakanı ve Başbakan yürütüyor, Sıkıyönetim 

Komutanının adı bile geçmiyor. Bütün açıklatmalar 
ve televizyon ekranındaki görüntüler bunun şahidi
dir. Ankara Sıkıyönetim Komutanı sanki İçişleri Ba
kanının emrindeki bir genel müdürlük durumuna 'dü
şürülmüştür. Mısır Elçiliğinde görülen bu italblo, as
lında bütün sıkıyönetim uygulamalarının görülmeyen 
yüzünü de sergilemiştir. 
- Sıkıyönetimle beraber güvenlik kuvvetleri çok baş--

lı hale gdlmıiştir. Kimin sözünün üstlte kaldığı ise olay
ların gelişmesinden bellidir. 

Söz buraya gelmişken, 4 gerillaya karşı onların 
bütün şartlarım kabul eden EceVÎit'in sonumda televiz
yona çıkarak «Türk Ulusu bu kansız başarıyla ne ka
ldar övünse hakkıdır.» gibi sözler söylemesinii -huzu
runuzda şiddetle ve nefretle telin ediyorum. 

4 gerillaya karşı 45 saat Devletin otoritesini çiğ
neten, 2 güvenlik görevlimizin katlinden vicdanı sız
lamayan, Devletin dış politikasını 4 gerillanın istek
lerine göre yönlendirmeyi kabul eden bir kişi, Türk 
Milletinin! Başbakanı olamaz. 

«Katilere cani muamelesi yapılmalıdır.» diye te
levizyondaki açık oturumda konuşan, 1 hafta sonra 
da 2 emniyet görevlisi Türkü kaltleden canilere sarı
larak öpen ve makam arabasına alan İçişleri Bakanı 
Hasan Fehmi Güneş'i şiddetle ve nefretle telin ediyo
rum * 

Rol yapmak gerektiğinde «Benim polisim» gibli 
ucuz lafları sıralamayı unutmadın ama, öldürülen po-
ılisin ve 'bekçinlin öksüz kalan yavruları, canileri ku
caklarken vicdanını sızlatmadı mı? İçişleri Bakanı ol
duğunu nasıl unuttun da Türk Devletinin itibarına 
silah çekenleri makam arabana aldın? 

Ankara Sıkıyönetim Bölgesinde, herhalde Hükü
metin elinin altında olmasından olacak, anarşiisltler is
tedikleri gibi eylemler düzenlemekte ve yakalanmamak
tadırlar. Korsan mitingler almış yürümüştür. Ru's 
yanlısı komünistlerin çıkardığı Politika Gazetesinin 
yazdığına göre, Ankara'da 50'yii aşkın MHP'yi kına
ma mitingi ve korsan .toplantılar düzenlenmiştir . 

Acaba Ankara Sıkıyönetim Komutanı bunlardan 
haberdar mıdır, haberdarsa sadece sicilini mi tutuyor, 
yoksa yakaladığı komünistler var mıdır; öğrenmek iş
itiyorum 

Yine Ankara semtlerinde partimiz aleyhine kam
panya açılmıştır. Bu kampanyada, kampanya içini 
vatandaşlardan haraç toplanmıştır (Elindeki bir kâ
ğıdı gösterek) işte bu haracın bir tane makbuzu. Ha-
mamönü'nde bir vatandaştan zorla 1 500 İra alınmış
tır. İşte bu makbuzdan İçişleri Bakanının ve Ankara 
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Sıkıyönetim Komutanının acaba haberi var mı, varsa 
ne yapıyorlar? 

Söz Ankara Sıkıyönetimine gelmişken 11 Ağustos 
•tarihli bil'd'irislm-e temas etmeden geçemeyeceğim. 

Sıkıyönetim Komutanı, Anayasanın 132 nci mad
desini hatırlatıyor, «görülmekte olan davalar hakkın-. 
da yayında ve beyanda bulunulmaması gerekir» diyor. 
Bu hassasiyetiini çok 'beğendik; ama 8 aydır TRT'de 
ve basında polis zabıtları okunuyor. Kanunlar, «ilk 
tahkikat ve hazırlık tahkikatı gizidir» dediği halde, 
Ecevit, İçişleri Bakanı ve emniyet müdürlüğündeki 
yetkililer, devamlı olarak bu kanunu ihlâl ediyor da, 
Ankara Sıkıyönetim Komutanı niçin susuyor? Acaba 
bu Sıkıyönetim Komutanı, görülmekte olan davalar
la İlgili yayın yapan «Aydınlık» adlı Mao'cu gazete
yi hiç görmüyor mu? Kahramanmaraş davalarını yön
lendirmeye çalıştığını, görülmekte olan dava hakkın
da başından 'beri yayın yaptığını bilmiyor mu, yoksa 
Anayasanın 132 nci maddesi solcularla karşı işlemiyor 
mu? 

Yine, (işkencemin, Anayasanın 14 ncü maddesinle 
göre suç sayıldığını, işkence yapıldığına dalir çok ra
porlar alındığını, kendi eımrıindieki bazı polislerin mah
kemeye verildi ğini, verilmesine karşılık hiçbir idari 
kotvuştürmia açmadığını bu komutan niçlin hatırlamı
yor? Bütün bunların cevabını istiyoruz, 

Ankara'da POL - DER militanlar ile çeşitli ko-
müriisit gruplar işbirliği yaparak, kurtarılmış bölge 

haline getiremedikleri mahalle ve semtlerde eylem 
düzenliyorlar. Bunu her vatandaş billiyor da, Anka
ra Sıkıyönetim Komutanı bilmiyor mu? Ankara Sı-
kıyöne'tıiım Mahkemesinin güdümlü tayinlerinden Ham
dı Sevinç, usul kanunlarını rafa kaldırmış; sağcı sa
nıklar geldiğinde bunları tutukluyor; ama hakim önü
ne çıkartmıyor. Kanun, sanığın en kısa zamanda hâ
kim önüne çıkarılmasını emrettiğli halde, kurulması 
mutasavver mahkemenin bakması için davayı devam
lı talik ediyor. Mayıs ayından beri yüzlerce genç ay
nı durumda, tutuklu bir vaziyette, kurulması muta
savver mahkemede yargılanmalarını bekliyor. 

BAŞKAN — Sayın Somuneuoğlu, 2 dakikanız 
kaldı efendim. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Doğan 
Öz'le ilgili kararda da, Grup Başkanıvekilimiz İhsan 
Kaîbadayı hakkında aynı hâkim ihbarda bulundu. 
Anayasanın 79 ncu maddesine göre, bir parlamenter 
hakkıda kovuşturma açılamayacağını bildiği halde, 
bu ihbarda bulunan muhbir hâkim, siyasi bir propa
ganda yapma maks'adını gütmüştür, böylece de taraf
sızlığını bir kere daha yitirmiştir. 
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Rus beslemesi TKP'nin Başkanı İyibilen, Doğu 
Almanya'dan korsan yayın yapan radyodaki konuş> 
masıyla Milliyetçi Hareket Partıisiine karşı bütün ko
münist fraksiyonları eyleme çağırdı. Bunun üzerine 
Ecevit ve komünist zühuran partilerinin partimize 
karşı tecavüzleri, cinayetleri artmış, kışkırtıcı eylem
leri yoğunlaşmıştır. 

Ece'Vit'in temel atma mlitingleründeki kışkırtıcı ko
nuşmaları, komünist fraksiyonların «MHP kapatıl
sın» diye, İyibilen'in talimatınla uygun olarak alttık1-
ları sloganlar, televizyondan bütün Türkiye'ye ve dün
yaya dinleti İm iştir. Mitinglerde liderlere tutulan al
kışı bile habercilik ilkesi olarak vermeyen televizyon, 
bu kısımları özellikle Türk Milletine dinletmeyi bir gö
rev bilmiştir. 

Bu olay, TKP'nin gücünü ve TKP'min Ecevit'e bi- " 
le hangi ölçüde tesir ettiğimi ve Türkiye'de Miliyetçi 
Hareket Partisine TKP çağrısı etrafında nasıl bir cep
he kuruildüğunu bugüne kadar gösterdi, bundan sonra
ki olaylarla da gösterecektir. 

Derneklerin siyasetle uğraşması yasaktır; ama Rus 
yanlısı dernekler Ankara'nın göbeğinde savcılıklara 
suretlerini vererek, Türkiye'nin her yerinde savcılık
lara, valiliklere müracaat ederek, Milliyetçi Hareket 
Partisi aleyhinde mitingler ve gösteriler yapmakta
dır. Memur dernekleri de aynı durumdadır; ama ne
dense Dernekler Kanununun, derneklerin siyasette 
uğraşmasını yasak eden maddeleri solcular içlin işle
miyor, valiler suskun . 

Milliyetçi Hareket Partililer sürekli suikaste uğ
ruyor, öldürülüyor, paritii 'binaları ve idarecilerimizin 
evleri kundaklanıyor; ama Ecevit buralarda tedbir 
aldırmarrakta ısrar ediyor, inat gösteriyor. 

iBingöl Belediye Başkanımız üçüncü defa kurulan 
pusuda öldürüldü; ama ilk iki tecavüzden sonra yap
tığı müracaatlar gereğince güvenlik ıtedbirî alınmadı
ğı gibi, kendisine silah ruhsatı bile verilmedi. 

BAŞKAN — Sayın Somuneuoğlu, süreniz doldu, 
bitmek üzere. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Elazığ 
Belediye Başkanımız silahlı tecavüze uğradı; ama 
Halen kendii'sin'e tabanca ruhsatı verilmedi. 

Şişli ilçe başkanımız Yusuf Bahri Genç 17 nci 
suikastte öldürüldü; şehit edildi. Hepsinde de, bütün 
suikastlerde müracaat ettiği halde, ne evinde, ne iş
yerinde güvenlik tedbiri alındı, ne de silah verildli. 

Oynanmak istenen oyun şudur: Mıiffiyeltçi Hare
ket Partililerin öldürülmesi serbesttir, milMyetçüerin 

, öldürülmesi se'besttıir, sağcıların öldürülmesi serbest-
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tir. Bunların katileri yaıklal'anımaz. Eğer kendilerimi 
korumak zorunda kaldıkları içlin herhangi bir hareke
te girişlirlerse, karşısında Ecevit'i ve yandaşlarımı bu
lur ve o zaman yaygara ve borazan TRT görevimi 
yapmaya ba'şlar. 

Sayın üyeler; komünizm ve bölücülük /fcehlikesti 
2 ay öncesine göre çok artmıştır, haltta 15 gün önce
sine göre çok artmıştır. Doğu'da, Güneydoğu'da ve 
ülkenin çeşiiDlü bölgelerinde komünistler ve. bölücüler 
ölüm kusuyor. Vatandaş çaresiz ve perişan vaziyette. 
İç göç başlamıştır. Kars, Artvin, Hopa, Şavşat, Tun
celi, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Antalya, izmir, Si
nop, Fatsa, Vezirköprü 'böyleidlir. Devletin yanında 
eşkiya taht kurmuştur. Devlet neyi bekliyor?.. Bir ay 
sonra, iki ay sonra bu hainlerin daha da güçleneceği! 
muhakkaktır. Yoksa, bunların topluca bir katliamla 
birilikte isyana kalkışacağı bir duruma gelmeleri mi 
(beklenmektedir? 

Kalynayan Ortadoğu'daki olaylardan bile ders 
alınmaması hayret ve dehşet vericidir. 

Sayın üyeler; bu düşüncelerin ışığında, kahraman 
Ordumuza güveriimiz devam ettiği halde, onun yıp
ranmasını önlemek ve eşgüdümün başı Ecevit'i tari
hi sorumluluğuyla baş'başa bırakmak için, sıkıyöne
timin 2 ay daha uzatılmasına «Ret» oyu kullanaca
ğız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerini 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına saygıyla se
lamlıyorum. (AP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Somuncuoğ-
lu. 

UĞUR ALACAKAPTAN (C. Senatosu Ankara 
Üyesi) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Alacakaptan, tutum kelime
siyle ilgili İçtüzükte bir madde gösteriniz bana. 

UĞUR ALACAKAPTAN (C. Senatosu Ankara 
Üyesi) — 64 ncü madde. 

BAŞKAN — Tutum diye bir kelime var mıdır 
oralda? 

t. ETEM EZGÜ (Samsun Milletvdkil) — Usul 
mü bırakıyorsunuz Mecliste? 

UĞUR ALACAKAPTAN (C. Senatosu Ankara 
Üyesi) — Görüşmeleri idare ediş tarzınız hakkında 
sö2 işitiyorum. 

BAŞKAN — Söz veremiyorum efendim. 
î. ETEM EZGÜ (Samsun Milletvekili) — Önce 

askerliğini yap da ondan sonra. 
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UĞUR ALACAKAPTAN (C. Senatosu Ankara 
Üyesi) — Direniyorum efertdiim. 

Anayasanın 132 ncü maddesine göre, görüşülmek
te olan dava hakkında beyanda dahi 'bulunulamaz bu
rada, 

BAŞKAN — Millet Meclisi kürsüsünde her türlü 
konuşma yapılır beyefendi. 

t .ETEM EZGÜ (Samsun Milletvekili) — Asker 
kaçağı. 

BAŞKAN — Grupları adına 'başka söz isteyen 
üye?.. Yok. 

Şahısları adına Sayın Nurettin Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Mehmet Feyyat. Sayın Feyyat, Sıkıyönetim 

üzerindeki görüşmeler hakkındaki konuşmanın, süre
si 10 dakikadır, 'buyurunuz efendim. 

MEHMET FEYYAT (C. Senatosu îstanıbul Üye
si) —• Sayın Başkan, Yüce Parlamentonun sayın üye
leri; 

Senatoda bir konuşmada bahsetmiştim, tekrar ede
ceğim .Server Tanilli'nin yaralanması ve merhum 
Doğan Öz'ün vefatı sırasında bir meraisim yapılmıştı. 
O merasimde Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Parti
si, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Selâmet Partisi
nin dışında ve hatta illegal bazı örgütfterce pankart
lar asılmıştı. Cumhuriyet Halk Parti Hükümetliydi, 
Adalet Parti Hükümetiydi, bu önemli değil; faklat ora
da Sayın Demirel de bulunuyordu, Sayın Ecevit de 
bulunuyordu. 

Şimdi ben kalkıp; bu kadar illegal örgütün bulun
duğu, kanun dışı bazı sloganların atıldığı yende Sa
yın Demirel bunlara sahip çıktı dersem haysiyetsizlik 
yapmış olurum. Anlaltiaibİldim mi? 

Örfi İdarece yasaklanmayan geçen yılkı 1 Mayıs 
olaylarına katılmayı burada söyleyen ve bunlar içim, 
o fikre iştirak etti diye iddia edenleri dle namussuzluk-
la ve şerefsizlikle itham ediyorum. (AP sıralarından 
gürültüler) 

Çünkü oraya gidenler... 
I. ETEM EZGÜ (Samsun Milletvekili) — Sensin 

namussuz, sensin şerefsiz-, ttoğlü it, şerefsiz. Namus 
ve şeref olsa 'burada öyle konuşamazsın sen. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat... (AP sıralarından gü
rültüler) 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Baş
kan.., 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, zatıalİniz sataşma için 
mi söz istediniz, yoksa sataşmak için mi söz iste
diniz?.. (CHP ve AP sıraları arasında gürültüler) Sa
yın Feyyat... 
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MEHMET FEYVAT (Devamla) — Sustur bun-
îan canım. 

'BAŞKAN — Sayın Feyyalt, bir dakikanızı rica 
ddeyim. (AP sıralarından gürültüler) 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben diyorum ki, yasalara göre 'bir merasime katı
lan bir kimse, illegal örgütlerin düşüncesine katılma
mış, ona karşıysa, amia zoraki katılmış, savcılık da mu
amele yapıyorsa, oırada günahı olmayanlara iftira 
eklenler nam'suzsuzidur, aşağılıktır, seviyesizdir. Onu 
diyorum. Ben bunu diyorum .(AP sıralarından gürül
tüler) 

t. ETEM EZGÜ (Samsun M'ileitVekilii) — Namus
suz da senisin, aşağılık da senisin. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hah, çün
kü müfteri oldukları anlaşıldı. Çünkü miheng taşı 
gibi maskelerini kaldırdım. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli Milletvekili) 
— Sayın Başkan, sözünü geri alsın, sözünü geri al
dırın. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat!.. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben kaldır

dım, ben sarrafım, ben sonra bunların nikel olduğu
nu (manat demeyeceğim hakaret olur, nikel olduğu
nu) anladım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat, siz 
aşağıdaki arkadaşlara cevap vermeyiniz, konuşmanı
za devam ediniz lütfen. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, size arz ediyorum. Sayın Başkanım, Yüce Se
natoya ve size... (AP ve CHP sıraları arasında gürül
tüler) 

METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, böyle bir müzakere usulü yoktur. Burada 
söylenen sözleri duyuyorsunuz. Lütfen, gerekli ikazla
rı yapın efendim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen sükû
netle dinleyelim. Şu ana kadar müzakereleri sükû
netle yürüttük, lütfen efendim. 

Devam ediniz Sayın Feyyat. (Gürültüler) 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Baş
kan, Sayın milletvekilleri... 

AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Sayın 
Başkan, bu adam deli mi? 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsünün ko
nuşmasında, olayları dile getirişinde hakikatler var
dır. Hükümetiz, bu sorumluluğu kabul ederiz. An
cak, Milliyetçi Hareket Partisinin geçmişteki sorum-
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luluğu, bu suçlardtki ilgisi, anarşideki payı saklı kal
mak. şartıyla mukayese yaparsak, Milliyetçi Hareket 
Partisinde bir disipline doğru kayma varken, ama 
çengeli burnuna attıkları bunlarda bir disiplin- yok. 
(Gürültüler) 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun Milletvekili) — Deli 
Feyyat! (AP sıralarından «Deli mi bu adam?» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen oturu
nuz sayın üyeler. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Çünkü bana 
sataşanlara söylüyorum. 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun Milletvekili) — Deli 
Feyyat, deli! 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Doğu meselesinden bahse
dildi... (AP sıralarından «Deli» sesleri) 

Evet, ben, Yahya Demirel'in arkasında gaz kok-
lamaktansa deli olmayı şeref kabul ederim. Yahya 
Demirel'in emirerleri, çömezleri, Şellefyan'ın uşak
ları!... (AP sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen susalım, hatibi 
dinleyelim. Sayın üyeler, lütfen hatibi dinleyelim 
efendim. (Gürültüler) 

Devam ediniz lütfen efendim. (AP sıralarından 
«Sözlerini geri alsın» sesleri) 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Atatürk kavramı... 

ESAT K1RATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 
— Sayın Başkan, hatip Adalet Partisi Grubunu uşak
lıkla itham ediyor, Adalet Partisi Grubunu uşaklıkla 
itham edemez. Sözünü geri alsın efendim. 

BAŞKAN — Ben konuşmayı takip ediyorum 
efendim, en ince noktasına kadar takip ediyorum. 
Siz lütfen oturunuz efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben gruba 
demedim; ben, Yahya Demirel'ün fedailiğini yapanla
ra diyorum, Sayın Demirel'e demiyorum, o bırak -
tıysa uşakları yapıyor, Sayın Demirel sahip çıkmıyor, 
sahip çıkmıyor. Uşaklara söylüyorum ben. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat, bir da
kikanızı rica ediyorum. Burada müzakere yapıyo
ruz, yoksa her hangi bir gösteri yapmıyoruz. Lütfen 
görüşlerinizi bildiriniz. (Gürültüler) 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bir Doğu me
selesinden bahsedildi. (AP sıralarından gürültüler, 
«Yuh» sesleri) 
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Evet, Doğu meselesinden bahsedildi. Bir külçe 
projeksiyon gibi Büyük Atatürk'ün ışık verdiği yöne 
gidersek Atatürkçüyüz, eğer Atatürk'ün gerisinde ka
lırsak Atatürkçü değiliz. 

Şimdi, Büyük Atatürk Doğu Anadolu'da bazı 
kimseleri sürgün etmişti. Büyük Atatürk'ün sürgün 
ettiklerinin arasında bizim Zeydan'ın babası yok, be
nim babam yok. (AP sıralarından «Senin zaten ba
ban yok» sesleri) Çünkü Kuvayı Mrlliyede mücadele 
etmişti. Kuvayı Milliyeye karşı olan, Atatürk'e «tee-
cal» diyen lanetler -sürüldüğü zaman çocukları yurt 
dışında okudu. Atatürk'ün yumruğu bu feodal yapı
nın güçlü kuvvetlerine peygamber yumruğu gibi gel
di, işe yaradı. Atatürk bunları sürmeyecekti, yerli ye
rinde gömecekti, bunları kahraman etmeyecekti. 

AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Delisin 
sen. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen sükûnet
le dinleyelim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — İşte Süley
man Demirel ve milletvekilleri, Doğu Anadolu'nun 
soyguncularının avukatlığını yapıyor. 

AHMET SAYİN (Burdur Milletvekili) — Tun
cay Mataracı ne yapıyor? 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Solcu fraksi
yonlar da bunu fırsat bilerek, Köroğlu gibi, Çakırca-
lı Efe gibi, Koçero gibi, fakir halkı istismar ediyor, 
zenginden alıp fakire veriyor. Buna sebebiyet veren, 
feodal yapıya sahip olanlar, onlara uşaklık yapan 
sağ kanattır, sol kanat değil; fakat bugünkü şartlar 
altında sol kanat da oy politikasında aynı hataları 
işlemeye doğru yönelmiştir; ama 1955'ten bu yana, 
Demokrat Parti ile Adalet Partisinin feodal güçlere 
verdiği önemin alternatifi demokratik sol kadroda 
teessüs etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 1955 diyorum, ben 1952'ye 
kadar eski Demokrat Partiliydim. Bakın, merhum 
Menderes rüyamda geldi, «At hırsızlarından benim 
partimi kurtar» dedi bana. Bu at hırsızları Demokrat 
Partinin devamı olamaz... 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli Milletvekili) 
— Deli olduğun için kovdular seni. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım... 

AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Seni 
Demokrat Fantiye küm kalbul eder?.. 

BAŞKAN — Sayın üyeter, lütfen sükûnetti mu
hafaza edelim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Medeni Hu
kuklun müllkiıyet ile ilgili müesıstefleri İsıvliçre'dem alın

mıştır, yani kaıtoliık İsviçre'den alınmıştır. MSP'Ii 
arkadaşlarıımı da dikkatle dMemeye davet edliyorıum, 
İsviçre Medeni Hukukundan alman mülMyet mıüieısi-
sesesiınde yapılması lazaimgelen bir devrimi Müsliü-
manlukla himaye etmek, Müslümanlığı kiliseye caimü 
yapmak demektir, balçık yapmaJk demektir. Müs
lümanlığı balçık yapmak demektir, badana yapmak 
demektir kiliseye. Küısie uşakları Müslümanlıktan 
yararlanamaz; Mili. Selamet PaırftMne sesleniyorum^: 
MülMyet müessesesimdle biz üretimde gelir bölüşü-
münün hesabımı yapıyoruz, siz isıe tüketimde dlüşümü-
yorsumuz. Bunlar hiçbir zaman düşünmüyolar, bun
lar tüketimde de düşünmüyorlar. 

Bu İtibarla, Mili Selâmet Partisi, mülkiyet mü
essesesinin yanında dimi duygularını çok yüce görür, 
mülkiyet müessesesinin zaman ve şartlara göre de
ğişeceğimi toaıbul eder; ama Yalıya Demirel kumlar 
oynadığı zaman, arkasından 40 tane Adalet Par
tili senatör, gazını koklamak içlin sıraya girmiştir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyytat. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kmatliioğlıu, tezikereniızli al
dım, teitklik ettiriyorum. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Miltetvekil) 
— Sayın Başkan, som olariaJk, yinıe isim zikretmek 
sureıtfiylb Grubumuzun Başkanımı zam altında bırak
mıştır. Bu nedenle söz işitiyorum efendim:. 

BAŞKAN — O anlamda kabul1 etmiyoruz efen
dim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Yahya Demürel'iin isminin bah
sedilmesi acalba ne manada ota*?.. 

BAŞKAN — Saiyın KırathoğlU... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir MüüetveMli) 

— Adalet Partisini işaret ederek «uşaklık» taibdrimıi 
kullanması acialba meıyi ifade eıder?.. 

BAŞKAN — Sayın Kınathoğlü, ikindi defa söy
lediğiniz, tezkereye konu olan hususu tetkik ettimi-
yorumı efendin. 

Sayım BaJfcan, buyurunuz efendim. 
Sayın Bakan, görüşme süremiz 20 dalkiikıadır efen

dim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(C. Senatosu Sakarya Üyesi) — Teşeklkür ederim 
'efendim. 

Değerli arkadaşlarım, grupları adına konuşan sa
yın sözcülerim dile getirdldlerii bazı konularda cevap 
arz etmeye çalışacağım. 

— 327 — 



TBMM B : 12 21 . 8 . 1979 O : 1 

Önemille üzerimde durulan konulardan birlisi (gerek 
Sayın Uouzal tarafımdan, gerekse Milliyetçi Hareket 
PanM Sayın Sözcüsü Samuncuoğlu tarafımdan) Mı
sır Elçiliği baskınıdır. 

Değerli arkadaşlarımı; benim olay sırasında oradla 
bulunmamın nedeni; olayın Hükümeti ilgilendiren 
önemâ siyasal yönünün bulünmıasııydı. Eylemciler, 
Hükümeti ve Hükümette politikasını hedef allan ta
leplerde bulunuyorlardı. Kuşkusuz, bunlara muha
tap akması gereken ikisi, Hükümette sorumluluğu 
olan bir kişi olmalıydı ve İçişleri Bakanının, ayrıca 
bir güvenlik sorunu olması bakımından bu görevin 
başında bulunması geneklilyondu. 

Şunu açıklıkla ve kelslinikle değerli arkadaşlarım 
bilmel kir, verilmiş tek taMiz yoktur. Filistin! ge
rillalara verilmiş tek taviz yoikltuir. Bir taviz aldı 
deniyorsa, onu cliıddiyetle ispat etmek gerekir. 
(AP sıralarından «Büro, büno» sesleri) Verilmiş bir 
taviz fcanutEanıalbiirse, ben kendimi yalancı ian 
edeceğim. 

ıBüno konusunu müsaade edin arz edeyim. Bü
ro konusu çok önce Hükümette görüşülmüştü, büro 
konusu çok önce Hükümette bu düzeye gelmişti. 
(AP sıralarından gürültüler) Büno konusuyla... (Gü
rültüler) 

Müsaade ediniz efendim... 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Bakanı dinle
yelim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, büro konusu 
çok önce Hükümette görüşüldü. Siz büro konusu
nla karşı mısınız, kendiniz? (CHP sınalarından 
«Bravo» sesleni) Siz büno acıtmasına karşı mısı
nız değeri arkadaşlarım? (AP sunalarından gürültü
ler) 

MEHMET ÖZUTKU (Afıyorikarahüsar Milletve
kili) — Nasıl öptün nasıl adamsın, nasıl Balkansın? 
Senin emrinde çalışan bekçliıyi, poM öldürten adamı 
öp, gel burada «/tavız vermedim» (Gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Efendim, onu da konuşalım, ama bu 
büro... (AP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... Sayın Utku, 
lütfen yernize oturunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Mısır Büyükel
çiliği baskınından sonra, bizim tutumumuza karşı ba
zı büyükelçiler, büyükelçilikler, basına da yansıdığı 
için söylüyorum, İsrail Büyükelçiliği, dokümanlar ya

yınladı; bizim tutumumuzu yerdi. Büro açılmasını on
lar da istemiyorlardı kuşkusuz. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, büro açılması konu
sunda karşı olup olmadığınızı açıkça ortaya koyma
lısınız. (AP sıralarından şiddetli gürültüler, «Alakası 
yok, politika yapma» sesleri.) 

Efendim, şunu demek istiyorum, sizi kızdırmak... 
(Gürültüler.) Sizi kızdırmak için söylemiyorum; ama, 
şunu demek istiyorum ki, tek taviz verilmemiştir. 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Siz devam ediniz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 2 güvenlik görev
limizin olayın başında, henüz müdahale edemediğimiz 
bir anda öldürülmesi, kuşkusuz büyük bir kayıptır, 
büyük bir acıdır. Bunu tüm arkadaşlarımla paylaşıyo
rum. Eylemcilerin binaya girmesini takip eden 10 da
kika içinde, teröristlerin binaya girmesini takip eden 
10 dakika içinde o binayı geri alabilirdik; ama boş 
olarak geri alabilirdik. İçeride bulunan 17 kişinin ce
sedi ve bizim içeriye girecek elemanlarımızdan verece
ğimiz kayıpların cesetleriyle birlikte o binayı boş ola
rak geri alabilirdik. 17 ceset ve ilaveten Türk polisi
nin, Türk askerinin, içeride görev alan arkadaşlarım
dan bir kısmının cesetleri pahasına o binaya girmedi 
isek, daha fazla kan dökülmesini önledi isek, bu so
nuçtan memnun musunuz, değil misiniz? (AP sırtların
dan gürültüler.) 

NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Bu daha 
şerefli olurdu. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Nasıl devam edeyim Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Devam edin lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Efendim, diğer konu da, Sayın Ucuzal 
benim davranışımı ilkel olarak nitelendirdi. (AP sı
ralarından «Doğru» sesleri.) Olabilir. Ben, ilkel dav
ranışın kimin tarafından yapıldığı yargısını Türk ka
muoyuna bırakıyorum .(CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, Orta Doğu Teknik Üniver
sitesinde meydana gelen olayları neredeyse Hüküme
tin planladığı, neredeyse Cumhuriyet Halk Partisinin 
yönettiği söylenecek. (AP sıralarından gürültüler.) 

Sayın Başkanım, bu bağırmalar altında konuş
mam mümkün değildir efendim. Sükûnetle dinle
dim... 
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BAŞKAN — Sayın Başkan, sayın arkadaşlardan 
tekrar rica ediyorum; lütfen sükûneti muhafaza ede
lim. 

Devam ediniz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; şimdi, Cumhuri
yet Halk Partisinin çıkardığı, «Cumhuriyet Halk Par
tisinden Haberler» diye bir dergisi var. Bu derginin 
son sayısında Orta Doğu Teknik Üniversitesi olayı 
var. Bundan çok kısa bir kısmı, Cumhuriyet Halk 
Partisi olaya nasıl bakıyor, onu okuyacağım ve ar
kadaşlarım kendi haklılıklarını kendileri yargılasın
lar. (AP sıralarından gürültüler.) 

«Orta Doğu (Teknik Üniversitesinin yeni öğretim 
yılına başlama töreninde bir avuç serserinin İstik
lal Marşımız söylenirken yaptıkları saygısızlık, hak
lı bir tepki ve nefret uyandırdı. Orta Doğu olayı as
lında, ülkemizde sol adına işlenen cinayetlerin, yü
rütülen eylemlerin de canlı örneklerinden birisi ola
rak karşılanmalıdır. Emperyalizme ve sömürgeciliğe 
karşı savaşan Türk Ulusunun bağımsızlık ve kurtu
luş simgesi olan Ulusal Marşını oturarak dinlemeye 
kalkışanlar ve hemen ardından Komünist Enternas
yonal Marşını söyleyenlerin, İstiklal Savaşındaki iş
birlikçilerden farkı olmadığı bilinmelidir. Bu kafaların 
sahipleri halk düşmanı olduklarını, uşak olduklarını 
örtmek için solcu görünmeye kalkışan serserilerdir.» 

Bizim tavrımız işte budur. Beğeniyorsanız da, be
ğenmiyorsanız da bizim tavrımız işte burada yazılan
dır. (AP sıralarından gürültüler.) 

Değerli arkadaşlarım... 
TİMUÇİN TURAN (Erzincan Milletvekili) — Sa

yın Bakan (CHP adına mı konuşuyor, kendi adına 
mı konuşuyor? 

BAŞKAN — Sayın Timuçin, Turan hep söz atı
yorsunuz. Bir Bakan Cumhuriyet Halk Partisinin gö
rüşünü benimseyebilir ve onu okuyabilir; onu okuyor. 

Lütfen susunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Efendim, ben bakan olunca Cumhuri
yet Halk Partisinden istifa etmedim, o Partinin bakanı
yım. Gayet tabii o görüşleri benimsiyorum. O gö
rüşleri benimsemezsem burada ne işim var benim? 
(AP sıralarından gürütlüler.) 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Bu kadar doğal şey olabilir mi?.. Ri
ca ederim, beni bu Parti bakan yaptı. Ben bu Parti
nin bu görüşlerine gönülden bağlıyım, hayatımla bağ
lıyım. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Somuncuoğlu, ko
münist militanlarla tüm komünist fraksiyonların Ece-
vit'in himayesinde, desteğinde olduğunu söyledi. (AP 
sıralarından «Doğru» sesleri.) Komünist militanların 
ve en çok militanın benim Bakanlığım zamanında 
güvenlik örgütüne, polis örgütüne alındığını söyledi. 

Ben, bir tane gösterirse iddiasının doğruluğunu 
kabul ederim; gösteremezse yalan söylüyor demektir; 
ama kendisi için ben göstereyim mi özel kaleminde 
oturtup da suç işleyen kişiyi?... 

Benim göreve aldıklarımdan bir kıskıs yoktur. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde Milletvekili) — 

Yalan söylüyorsun. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — ü u kadar büyük lafları, bu kadar büyük 
ithamları, bu kadar sorumsuzca bu kürsüden söylemek, 
milletvekilliği onuruyla bağdaşmamalıdır değerli ar
kadaşlarım. (CHP sıralarından, «Bravo» sesleri, al
kışlar; AP sıralarından gürültüler.) 

Bir siyasete adamına, ağzınıza geldiği şekilde ha
karet edeceksiniz, bu kürsünün masuniyetine, millet
vekilliği masuniyetine sığınacaksınız... Bunun uygar 
tarafı yoktur en azından. (AP sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen oturu
nuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Somuncu
oğlu, sıkıyönetim hâkimlerini, sıkıyönetim makam
larını burada eleştirdi. Bir kere, yargı makamlarını 
ve yargıya intikal etmiş konuları bu kürsüde konuş
mamak gerekir, Anayasamız bunu amirdir. Bence, Sa
yın Başkanın, Anayasaya aykırı böyle bir konuşmaya 
müsaade etmemesi de gerekir. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, AP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Onu eleştirmek benim haddim değil, 
ama benim kişisel görüşüm bu, konuşturmaması da 
gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Başkanlık bütün konuş
maları ve zatıalinizin konuşmaları da dahil dikkatle 
takip etmektedir. Burada Anayasaya aykırı yapılan her 
tutum ve davranışı, Başkanlık anında müdahale edip 
durdurmaktadır. Yapılan konuşmalarda böyle bir mü
lahazaya gidilmediği için söz kesilmemiştir. (MHP sı
ralarından alkışlar.) 

Buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Efendim, sıkıyönetim makamlarına, 
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canla başla güvenliği korumak için çalışan sıkıyöne
tim makamlarına, sıkıyönetim askeri mahkemelerine 
buradan yapılan yakışıksız sataşmaları da ben kınıyo
rum. Ama, Sayın Somuncuoğlu'nun tabiriyle «şid
detle ve nefretle» değil; çünkü nefret, en ilkel bir in
san duygusudur. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Söz sırasına göre, Sayın İsmail Aydın söz sırası

nı... 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde Milletvekili) — 

Sayın Başkanım, Sayın Bakan konuşurken, Özel Ka
lem Müdürlüğümde bir suçluyu çalıştırdığımı ifade 
ettiler. Bu, gerçeğe uygun bir durum değildir, açıkla
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Açıklama sadedinde, buyurunuz 
efendim. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara Milletvekili) — Ne ala
kası var? 

BAŞKAN — Lütfen Başkana bırakınız takdir hak
kını efendim. Oturumu Başkan yönetiyor. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde Milletvekili) — 
Sayın üyeler, Sayın Başkan; 

Daha önce... 
BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, zatıalinize 

açıklama maksadıyla söz verdim, gayet kısa açıkla
yınız efendim. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Daha ön
ce de bu kürsüde, hatırladığıma göre, üç defa tartış
masını yaptığımız bir konuda Sayın Bakan yine bir 
tartışma açtı. Bundan önce de, İçişleri Bakanlığı 
bütçesi müzakerelerinde -yanılmıyorsam- Sayın Ba
kan, benim Özel Kalem Müdürlüğümde geçici ola
rak çalışan bir şahısla ilgili, katilleri, suçluları çalış
tırdığımızı ifade etmişti. Kendisine bu kürsüden ben 
demiştim ki, «Bir hükümet, bir büyük partinin baka
nı, böylesine gerçek dışı örneklere sığınmamalıdır, 
eğer elinde delil varsa, o ciddi delilleri kendisinin 
gerekçesi yapmalıdır. Ümit ederim ki, bundan sonra 
bu gerçek dışı ve kendilerini de büyütmeyen bu ör
neğe bir daha teşebbüs ederek bu kürsüye getirmez
ler.» 

Şimdi yine getirdi, açıklamak mecburiyetindeyim. 
Benim Devlet Bakanlığım sırasında, geçici olarak 
Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan şahıs hiçbir suç 
işlemiş değildir. Hiçbir suçla ilgisi yoktur. Ben, hü
kümetten ayrıldıktan sonra, aradan bir seneye ya
kın zaman geçtikten sonra, bir olayla ilgili olarak 

sanık durumunda bulunmaktadır. Halen de, bu şa
hıs hakkında mahkemenin verdiği bir hüküm yok
tur; ama İçşileri Bakanının kendi zihniyetine ve dü
şüncesine uymayan bir düşüncenin sahibi olduğu için, 
«Onun hakkında mahkeme karar vermese de katildir.» 
Nitekim... 

ALTAN ÖYMEN (Ankara Milletvekili) — Ken
disi nerede Sayın Somuncuoğlu? 

BAŞKAN — Sayın Öymen, Sayın Öymen... 

ALTAN ÖYMEN (Ankara Milletvekili) — Ne
rededir, kaçıyor, siz mi kaçırıyorsunuz? 

BAŞKAN — Açıklama mahiyetinde konuşuyor 
Sayın Somuncuoğlu. 

Buyurun. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sanıkları, 

olaylara karışanları yakalamak, bizim bildiğimiz ka
darıyla muhalefetin değil, Hükümetin görevi. Aczinizi 
buraya getirmenin bir faydası olduğunu sanıyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Sak
lama... 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sakla
yan şerefsizdir. Bu iddiayı yapıp da ispat edemeyen 
- bu iftirayı yapan - en büyük şerefsizdir. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Sak
layan şerefsiz mi? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sakla
yan şerefsizdir. Bu idldüayı yapıp dia iıspaıt edemeyen 
de şerefsizdir. 

Değerli üyeler, Sayın Bakan bunu bildiği halde, 
bu kürsüden niçin bu örneği getirdi? Devletin bütün 
arşivi, dosyası ve bilgisi elinde olduğuna göre başka 
da örnek bulamadığı için her halde, bu gerçek dışı, 
bir manası olmayan, biz bakanlıktan ayrıldıktan bir 
yıl kadar sonra bir olaya adı karışmış ve sanık du
rumunda olan kişiyi, katil damgasını da vurarak 
buraya getirip, buradan da bütün Milliyetçi Hareket 
Partisini ve onun düşüncesini mahkûm etmeye kalk
mıştır ki, bu gerçekten bir Bakan için talihsizliktir ve 
üzüntü vericidir. 

Değerli arkadaşlarım, yine Sayın Bakan, mahke
mede görülmekte olan davaları bu kürsüye getirdiği
mizi söyledi. Dava ile ilgili hiç bir söz söylemedim. 
Davaya bakan bir şahsın ihbarı ile ilgili söz söyle
dim. O ihbarın henüz tahkikatı bile başlamamıştır. 
Bu, kürsüde konuşulur, bunun hiç bir mahzuru yok. 
Yüce Heyetinize bu gerçeği tekrar açıklıyorum. 

Ayrıca, Sayın Bakan yalancılıkla itham ediyor 
beni ve «Bir tane dediği gibi polis göstersin,» diyor. 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezini kurşun-
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layan ve Küçükesatta bir evde yapılan arama sonun
da Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesinin Acil
ciler fraksiyonuna mensup kişilerle beraber yakala
nan polisler ve hangi eylemleri yaptığının listesi de 
üzerlerinde bulunan polisler benim zamanımda bu 
Bakanlığa alınmadı. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÎÇÎŞLERI BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(C. Senatosu Sakarya Üyesi) — Efendim, son açık
lama bazı tereddütler yaratmıştır... 

BAŞKAN — Açıklamak için buyurun Sayın Ba
kan. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(C. Senatosu Sakarya Üyesi) — Değerli arkadaşla
rım; 

Sorumlu bir insanın her kanıtı açıklamasının 
mümkün olmadığını takdir edersiniz, bunlar bazı so
nuçlar almak içindir. Değerli arkadaşımın bahsettiği 
obayla ilgili kişilere tahkikat yönetme emrini veren 
benim ve benim zamanımda atanmadılar. Tahkik 
edin lütfen. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kıratlıoğlu, zatıâliniz bir tezkere ile Sayın 

Feyyat'ın grubunuza sataştığını ifade ettiniz. Tuta
nakları getirttim, Sayın Feyyat'ın sözü yarıda kesil
miş, sonradan sizin ifadeniz üzerine tekzip ediyor, 
«Ben gruba demedim» diye ifadede bulunuyor, zapta 
aynen geçmiştir. «Ben Sayın Demirel'e de» demedim 
diyor ve bunlar zapta geçmiştir, onun için sataşma 
maksadıyla söz veremeyeceğim efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 
— Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, rica edeceğim, 
konuşma aynen zabıtta mevcut... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 
— Sayın Başkan, konuşmayı yaptıktan hemen sonra 
Yahya Demirel ismini zikretmek suretiyle acaba ki
mi itham altında bırakmak istemiştir? Yahya Demi
rel, sayın grup başkanımızın yeğenidir ve grup baş
kanımız da partiyi temsil eden insandır. O bakımdan, 
onun hakkını korumak benim burada vazifemdir. 

BAŞKAN — Hiç şüphesiz, ama Sayın Esat Kı
ratlıoğlu, Sayın Feyyat aynen ifade ediyor; «Ben 
gruba demedim, ben Yahya Demirel'in fedailiğini 
yapanlara diyorum, Sayın Demirel'e demiyorum» di
ye ifade buyuruyor ve zapta geçiyor. Teşekkür ede
rim. (AP sıralarından gürültüler.) 

Son söz olarak... 
ALİ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat Milletvekili) 

— Sayın İçişleri Bakanı buradan konuşurken, devle
tin itibarını zedeleyen davranışına gerekçe olarak 17 
kişinin hayatını kurtarmak için böyle bir davranışın 
içerisine girdiğini ifade etti. Devletin itibarı 17 kişi
nin hayatından çok önemlidir. Böyle bir anlayışta 
İçişleri Bakanının bulunmasını kabul etmediğimi bir 
milletvekili olarak belirtmek için söz aldım ve zabıt
lara geçirtmek için söz aldım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN -*- Söz sırası Sayın İsmail Aydın'ın. 
Ancak, Sayın İsmail Aydın söz sırasını, 8 nci sırada 
bulunan Sayın Uğur Alacakaptan'a vermiş bulunu
yor. 

Buyurun Sayın Alacakaptan. 
Sayın Alacakaptan, konuşma süreniz 10 dakika

dır. 
UĞUR ALACAKAPTAN (C. Senatosu Ankara 

Üyesi) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Efendim, bugün bir konuşma yapmaya niyetim 

yoktu; ama burada öyle konuşmalar oldu ki, hukuk 
adına öyle beyanlarda bulunuldu ki, müdahale etme
mek hukuka büyük saygısızlık olurdu. 

Burada bir partinin grubu adına sıkıyönetim üze
ninde görüşmelerde bulunan arkadaşımız, bir dava
nın sonucu olan kararı eleştirdi. Şüphesiz demokrasi
lerde eleştiri hakkı var, ama bu hakkımızı daima ya
salara ve bütün yasaların üstünde olan Anayasanın 
hükümlerine göre kullanmak zorundayız. 

Anayasamız 132 nci maddesinde konuya nasıl 
yaklaştığını gayet açık bir biçimde ortaya koyuyor. 
Sadece «Görüşme yapılamaz» demiyor, «Görüşme 
açılamaz» demiyor; görülmekte olan bir dava hak
kında beyanda dahi bulunulamayacağını ifade edi
yor. 

Sayın sözcü açıklamada bulunmak için tekrar söz 
aldığında, dava hakkında değil, davanın sonunda o 
davayı gören ve sonuçlandıran hâkimin yaptığı bir 
suç ihbarı hakkında konuştuğunu ifade etti. Yanıl
mıyorsam sayın sözcü hukukçu değillerdir. Eğer hu
kukçu olsalardı, bir davanın sonucu olan hükmünün 
her paragrafının o davanın bölünmez bir bütünü, bir 
parçası olduğunu bilirlerdi. Davanın yalnız mahkû
miyete ilişkin kısmı değil, kararın yalnız bu bölümü 
değil, kararın tümü, muhtemel suçluları ortaya ko
yan ve uygulamada adına suç ihbarı denilen kısmı 
da davanın bir bölümüdür. Böylelikle, siz burada bir 
bağımsız mahkemenin bir bağımsız hâkiminin ver
miş olduğu karan... 
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ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon Milletvekili) — 
Savcının reddettiği... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — ... Bilmi
yorum nereden aldığınız bir yetkiyle eleştiriyorsunuz. 
Tabii bu konuda değerli sözcüye bu açıklamada bu
lunması olanağının verilmesi de ayrıca bir üzüntü kay
nağı olmuştur. 

Değerli sözcünüz, Milliyetçi Hareket Partisinin söz
cüsü... 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli Milletvekili) 
— Tutum üzerinde mi, mevzu üzerinde mi konuşu
yor bilelim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — İzin ve
rirseniz konuşmama devam edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Alacakaptan. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, usulden, yasadan söz eden herkesin 
zannederim usule ve yasaya aykırı davranışı âdet ha
line getirdiği bir günde yaşıyoruz. (Gürültüler) Sa
yın sözcü de; şimdi bana söz atanlar da, beni usule 
davet ederken aslında usulsüzlüğün en büyüğünü ya
pıyorlar. Ben burada her hangi bir sataşma üzerine 
söz almadım, her milletvekiline ve Cumhuriyet Sena
tosu üyesine tanınmış olan kişisel söz hakkımı kul
lanıyorum. Dolayısıyla buna kimsenin karışmaya 
hakkı yoktur. 

I. ETEM EZGÜ (Samsun Milletvekili) — Seni 
kullanıyorlar. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Seni 
kimin kullandığını bilenlerdeniz biz. 

î. ETEM EZGÜ (Samsun Milletvekili) — Asker 
kaçağı. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Ben ne 
asker kaçağıyım, ne de sizin gibi mahkeme kaçağı

yım. 
AVNİ GÜRSOY (Zonguldak Milletvekili) — Sa

yın Başkan, burada söylenen her söze müdahale et
mek zorundalar mı? Böyle bir usul var mı efendim? 

BAŞKAN — Ricadan başka yapacak müeyyide 
pek az. Sayın Milletvekilleri, lütfen dinleyelim. 

Devam edin lütfen Sayın Alacakaptan. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Efen

dim, burada Anayasanın ve yasanın birdenbire baş 
müdafii kesilenler, Başbakan ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit'i Türkiye' 
deki bütün sol fraksiyonların, bütün komünist mili
tanların koruyucusu, hatta daha da ileri giderek ön
cüsü ilan ettiler. Bu konuda, bu çeşit iddiaların sa
hiplerine söyleyecek bir çift sözüm var: Cumhuriyet 

Halk Partili hiç bir şiddet eylemcisi gösteremezler 
ki, mahkemelerde hüküm giymiş olsun. Sadece bu 
Hükümetin zamanında değil, kendi hükümetleri za
manında da gösteremezler. Ama sözcüye soruyorum, 
Milliyetçi Hareket Partili olup da hakkında dava 
açılan, hüküm giyen, hatta idam cezasına mahkûm 
edilenlerin sayısından haberleri yok mudur? (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; MHP ve AP sı
ralarından gürültüler) 

Kendileri tarafından beslenen, cebine para ko
nan, silah konan, kendilerine bağlı birtakım kuruluş
larda bomba imaliyle görevlendirilen kişilerin hayat
larıyla oynadıkları yetmiyormuş gibi, şimdi kalkmış 
kendi yaptıkları suçları ve bu suçları ortadan kaldır
mak için sağdan ve soldan gelen tüm serseriliğe, tüm 
şiddet eylemciliğine, tüm Anayasa ve devlet düşman
lığına, tüm halk düşmanlığına karşı çıkan bu Hükü
meti suçlamaya kalkıyorlar. 

İnsafınız olmadığını biliyoruz; çünkü insafınız ol
sa idi, o zavallı gençleri suç rahlenizde eğittirmezdi -
niz. (AP ve MHP sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Alacakaptan. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon Milletvekili) 

— Sayın Başkan, bu nasıl konuşma? Bir Anayasa 
profesörü konuşuyor... 

BAŞKAN — Oturunuz efendim. Devam edin Sa
yın Alacakaptan. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, buralda sanki bir tek bomıba olayı var
mış gibi, arkadaşlarım tepki gösteriyorlar. Milliyetçi 
Hareket Partili sağ anarşistlerin ve anların kolladık
ları sağcı eylemcilerin yaptıkları ıbom'ba ve işledikleri 
'bombalı suç sayısını Türkiye'de bilen yok ve bunla
rın çoğu da hükme bağlanmıştır, hem de kesin hük
me. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı Sayın Alacakap
tan. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, burada bugün konuşan sayın muhale
fet partilerine mensup arkadaşlarımız, devamlı suret
te Hükümeti ve Cumhuriyet Halk Partisini suçladı
lar. Sayın Bakan da gayeit isabetli bir şekilde değindi, 
nerede ise Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki olayı 
dahi Cumhuriyet Halk Partisi ve Hükümet tezgâhla
mıştır gibi bir hava estirilmek işitendi. Aslında bir 
tezgâh varsa, bu tezgâhın kurulmasının tarihi çok es
kidir «değerli arkadaşlarım. Bu, bugünün tezgâhı, dü
nün tezgâhı değil. Bu olaylar hakkında bir gazete 
bakınız ne yazmış; 
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«İstiklâl Marşı yerine Enternasyoneli söyleyen bu 
gençliğin yetinmesini sağlayanları Allah kahretsin...» 

ORHAN BjRGİT (İstanbul Milletvekili) — Han
gi gazete, hangi gazete?.. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Bunu 
yazan Son Havadis, bunları yetüştken de, Adalet Par
tisinin ve cephe iktidarının sapık eğitim sistemidir. 
(CHP sıralarından «Bravo»! sesleri) 

Bugün Orta Doğu Teknik Üniversitesinde oku
yanlar, bundan i'ki, üç sene evvel lisede, ondan daha 
evvel de ortaokulda idi. Ortaokulları bu hale getiren, 
liseleri anarşi yuvası haline getiren Adalet Partisinin 
ve onun cephesi ortaklarının yanlış, sakim ve Ana
yasaya ters tutumları olmuştur. 

BAŞKAN — Sürenliz bitti Sayın Alacakaptan, lüt
fen bağlayınız. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla)' — Bitiri
yorum Sayın Başkanım. 

Bugün Türkiye'de sıkıyönetimin devamı zorunlu 
görülüyor ise, bunun sorumluluğunun kimlerde ve 
hangi çevrelerde olduğunun saptanmasında zorunlu
luk vardır. 

t ETEM EZGÜ (Samsun Milletvekili) — Ben 
seni istanbul Üniversitesinden iyi tanırım. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Ben İs» 
tanbul Üniversitesinde hiç bulunmadım. Senin dünya
dan haberin yok. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Alacakaptan. 
Sayın Alacakaptan, lütfen sözünüzü bağlayınız 

efendim. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Efen

dim, izin verirlerse bağlayacağım, konuşamıyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen devam ediniz. Sayın Alaca
kaptan, lütfen devam ediniz efendim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım... 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli Milletvekili) 
— Kaçakçıların avukatlığını yapıyorsun. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Ben ka
çakçı avukatlığı yapmıyorum. Sayın Sarıoğlu, sizin 
buradan yapmış olduğunuz bir beyanın meydana ge
tirdiği hukuksal olay hakkında aleyhinizde açılmış 
bir davanın müdafiliğini yapıyorum ve onun da he
sabını sanırım adalet önünde vereceksiniz. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Onun telaşı için
desiniz, işlediğiniz o suçun telaşı içindesiniz. Sizin 
zihniyetinizde olan herkesin o telaşı hâlâ terk etme
mesi gibi, siz de kendinizi buradan söz keserek gide

rebileceğini sananlardansınız. Ama şunu söyleyelim, 
kaçamayacaksınız... Kaçamayacaksınız. (AP sıraların
dan gürültüler) Kaçamayacaksınız. 

Teşekkür ederim. CHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa Milletve

killi) — Sonuca bağlanmayan davalar hakkında bu
rada konuşma olur mu Sayın Başkan? 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya Milletvekili) — 
Grubumuza sataşma olmuştur Sayın Başkan, tavzih 
için söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Tavzih içi*ı söz talep ettiniz, buyu
run efendim. 

Sayın Gürter, «Milliyetçi Hareket Partisi içinde 
hüküm giymiş üyeler vardır» sözünü tavzih için söz 
talep ettiniz. Buyurunuz. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya Milletvekili) — 
Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Başkan, Yüce Parlamentonun sayın üye
leri; ben Ankara Hukuk Fakültesinde öğrenci iken, 
biraz önce bu kürsüde konuşan Sayın Alacakaptan1 

asistandı, şimdi profesördür. 

Bizim o yıllarda Kandığımız Alacakaptan, ilmin ve 
aklın hizmetindeyd'i. Burada konuşmasına başlarken, 
Yüce Meclisi selamlamadan söze girecek kadar öf
keli olmasını, bizim tanıdığımız Sayın Alacakaptan'a 
yakıştıramadığımı ifade etmek istiyorum. (CHP sıra
larından gürültüler) 

Sayın parlamenterler, sabırlı olursanız anlarsınız. 
Sayın Alacakaptan dediler ki «Milliyetçi Hareket 
Partililer adam öldürmekten mahkûm olmuşlardır.» 
Milliyetçi Hareket Partisine kayıtlı tek üye adam 
öldürme suçundan muhakeme edilmemiş, mahkûm 
olmamıştır, yalandır, asılsızdır. (CHP sıralarından gü
rültüler) Ancak sizin bu eski sanatınızdır; iftiralarla, 
yalanlarla kamuoyu yarata yatara bugüne geldiniz ve 
erime çizgisine ulaştınız. 

Sayın Alacakaptan «İnsaf» dediler, insaf. Şimdi 
bizi insafsızlıkla itham eden bu sayın milletvekiline 
soruyorum : Bir Başbakanın İstanbul'da temel atar
ken Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Gençlik Kol
ları Başkanını katil olmakla itham edip, mahkemenin 
beraat ettirmesi insafla bağdaşır mı? Devlet adaimlı-
ğıyla bağdaşır mı? Neden buna isyan etmiyorsunuz? 
Nereye götüreceksiniz bu memleketi? Akılla, soğuk
kanlılıkla, örfi idare gibi bir konuyu, iç politikada 
birbirimizi yaralamak yerine meseleleri tespit etmek 
için kullanmalıyız. 

Sabırlı olun, söylüyorum. 

— 333 — 
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BAŞKAN — Sayın Güner, zannediyorum tavzi
hiniz bitti? 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Evet 
efendim. 

Şimdi ben soruyorum sayın sözcüye : Nevşehir 
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı katil
likten mahkûm olmadı mı ve içeride değil mi? 

BAŞKAN — Sayın Güner... (CHP sıralarından 
gürültüler) Sayın Güner bir dakikanızı rica edece
ğim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Çanak
kale Belediye Meclisinin aldığı karar. 

BAŞKAN — Sayın Güner bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Buyurun 
efendim. * 

BAŞKAN — Zatıâlinize tavzih için söz verdim. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Tavzih 

ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Siz ikinci bir sual sormak suretiyle 

tavzihe imkân hazırlıyorsunuz ve bu müzakereler 
böyle devam ©dip gider. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Tamam
lıyorum Sayın Başkan, teşekkür ederim, haklısınız. 

Milliyetçi Hareket Partililerin ne özel hayatında, 
ne devlet sorumluluğu taşıdığı dönemde İvan adlı 
dölleri olmadı ve bir şehrin belediyesinin sokağına 
onun adını vermek zilletini işlemedi. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) Siz bu kara lekeyi silin, yeter ve ar
tar bile. 

Saygılar sunuyorum. (AP ve MHP sıralarından 
«•Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Sayın Alaeakaptan bugünkü eğitim 
sistemine dokunurken, «Adalet Partisinin sakim eği
tim sistemi» diye arz etti ve bu durumda Adalet Par
tisi olarak açıklama hakkımızı kulanmak istiyoruz. 
eğer lütfederseniz. 

BAŞKAN — Bunu bir sataşma olarak kabul et
miyorum efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 
— Sataşma değil efendim, açıklama yapacağız. 

BAŞKAN — Bir üyenin hir görüşüdür efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 

Beyefendi, Adalet Partisine sataşılıyor, açıklama 
ha\kkı doğuyor; neden acaba söz vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, Sayın Alacakap-
tan'ın bu ifadesini bir sataşma olarak kabul etmiyo
rum. Direniyorsanız oylayacağım. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) — 
Beyefendi, sataşma değil, açıklama yapmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ne bakımdan açıklama yapmak is
tiyorsunuz? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 
— «Sakim bir tutumdan dolayı» dedi. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, bu konuda açık
lama günler sürer. Eğitim konusunda açıklama gün
ler sürer. Bu konu açıklanacak bir konu değil. 

- ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 
— Beyefendi, beş dakikanın içerisinde hulasa edece
ğim. 

BAŞKAN — Söz veremeyeceğim efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 

— O zaman direniyorum beyefendi, lütfen oylama
ya koyun. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu direniyor. Konuş
masını oylarınıza sunuyorum. Konuşması hususunu 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

METİN TÜZÜN (İstanlbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Sayın Güner konuşurken, Cumhuriyet Halk 
Partisi Nevşehir İlçe Başkanının katil suçundan hü
küm giydiği 'konusunda bir beyanda bulundu. Bu 
konuda arkadaşımız bir açıklamada bulunacak. 

BAŞKAN — Açıklama yapacaksınız!. 
METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Tavzih için, buyurun. 
Sayın Yüksekli, Nevşehir İlçe Başkanının katil 

suçundan mahkûm olup olmadığını ifade edeceksiniz; 
buyurun. 

YAŞAR KEMAL YÜKSEKLİ (Nevşehir Millet
vekili) — Nedenini açıklayacağım. 

BAŞKAN — Nedenini değil, açıklama yapacak
sınız. 

YAŞAR KEMAL YÜKSEKLİ (Nevşehir Millet
vekili) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Milliyetçi Hareket Partisinin sözcüsü, konuşması
na Sayın Alacakaptan'ı ayıplayarak girdi, Meclisi 
selamlamadığı için. Ben, sözlerime başlamadan Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisinin sözcüsünden benim 
de sormak istediğim, ya da anımsamak istediğim bir 
olay var... 

BAŞKAN — Sayın Yüksekli... 
YAŞAR KEMAL YÜKSEKLİ (Devamla) — 

1959 yılında Tıp Fakültesinin altındaki öğrenci yur
dundan niçin ve nasıl atıldı? Onu da ben biliyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Yüksekli, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

YAŞAR KEMAL YÜKSEKLİ (Devamla) — Sa
yın Başkan, geliyorum... 

BAŞKAN — Ben, zatıâlinize sual sormak için söz 
vermedim, tavzih için söz Verdim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya Milletvekili) 
— Yalan söylüyorsun, yalan! 

YAŞAR KEMAL YÜKSEKLİ (Devamla) — 
Nevşehir Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Baş
kanı, bir adam öldürmüştür ve hüküm giymiştir. Bir 
cinayetin, bir adam öldürmenin cezası 7 sene değildir, 
daha fazladır ve bizim ilçe başkanımız, gene MHP'li 
militanlar ve AP'liler tarafından öldürülmek üzerey
ken, önce işaret vermiştir, canını kurtarmak için 
adam öldürmüştür. 

Saygıyla sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya Milletvekili) 
— Sayın Başkan, sayın hatip, benim, 1959 yılında 
tıp yurdundan atıldığımı ifade etti. Böyle bir hadise 
yokitur. Şeref ve namus sahibi ise bu ithamı ispat et
sin. Yalan söylüyor. 

BAŞKAN — Zaptı getirip tetkik edeceğim efen
dim. Sayın Güner, zaitıâlinizin beyanı da zap'ta geçti 
efendim. 

ESAT KIRATLİOGLU (Nevşehir Milletvekili) 
— Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kıratlıoğlu. 

ESAT KIRATLİOGLU (Nevşehir Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Sayın Yaşar Kemal Yüksekli, Nev
şehir Milletvekili olarak, husule gelen bir cCn ayetin 
suçlaması mevzuunda Adalet Partilileri, Nevşehirli 
Adalet Partilileri itham etti. Bu durumda açıklama 
yapmaik 'işitiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Ne açıklaması efendim, ne açıkla
ması? «Adalet Partililerin alâkası yok»1 mu diyecek
siniz? 

ESAT KIRATLİOGLU (Nevşehir Milletvekili) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kıratlıoğlıı. 
Nevşehir'deki öldürme olayında Al alet Partililerin 

suçu olup 'olmadığını ifade edeceksiniz, buyurun. 
ESAT KIRATLİOGLU (Nevşehir Milletvekili) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Sayın Yaşar Kemal Yüksekli, Nevşehir'de husule 

gelen bir cinayet olayını açıklığa kavuşturma arzu
sunda bulunurken yanlış beyanda 'bulundu. Cumhuri
yet Halk Partisi Nevşehir Merkez İlçe Başkanı, Ya-
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şar Kemal Yüksekli'nin de ifade ettiği gibi, bir ca
minin önünde ve bütün milletin huzurunda bir ada
mı öldürdü, ancak adam öldürme suçu işlenirken Ve
yahut da işlendikten sonra, Adalet Partililerle veya
hut da başka bir Adalet Partisi mensubu ile ilgili 'bir 
durumdan dolayı değildi. 

Değerli arkadaşlarım, burada ben MHP'lileri de 
demek istemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Mer
kez İlçe Başkanı, oğluna okulda arkadaşları arasın
daki yapılan bir sataşmadan dolayı fevkalade müte-
ellim ve mütessir bir durumda olarak; okula gidiyor, 
okulda çocuklarla beraber karşılıklı sataşıyor ve on
dan sonra kalkıp geliyor. Nereye geliyor? Oğlunu 
dövdüğünü zannettiği bir tüccarın dükkânının önüne 
geliyor ve o tüccarın dükkânının önünde de bir cami 
var. Adam camiye abdest almaya giderken, milletin 
gözünün önünde çekinmeden takır takır bu insanı 
öldürmüştür. Ve hiç kimse de bu şahsa hücum et
memiştir ve şahsi durum itibariyle bir nefis müda
faası da yokitur ve bundan dolayı da mahkeme nefis 
müdafaası olmadığından dolayı, adam öldürme su
çundan bu şahsı mahkûm etmiştir. O bakımdan, Ada
let Partililerin veyahut da başka bir kimsenin müda
halesinden dolayı değil, bu adam kabadayıca orada 
adam öldürmüştür. 

Saygılarımla arz ederim. (Gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Kaç 
yıla hüküm giymiştir, kaç yıla?.. Müfteri! (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, görüşmeler tamamlanmıştır. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Müf

teri, müfteri! Yalancı, yalancı! 

ESAT KIRATLİOGLU (Nevşehir Milletvekili) — 
Müfteri senin babandır. Serseri, alçak adam! (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit rica edi
yorum. 

Başbakanlık tezkeresini tekrar okutarak onayını
za sunacağım. 

Başbakanlık tezkeresini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclsİ Başkanlığına 

İlgi : 19 . 6 . 1979 günlü ve 188-2/05295 sayılı 
yazımız. 

26 . 12 . 1978 günlü ve 7/16947; 24 . 4 . 1979 
günlü ve 7/17408 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarıyla 
ilan edilen ve son olarak Türkiye Büyük Millet Mec-
lisiınin 20 . 6 . 1979 günlü ve 565 sayılı kararıyla 
iki ay süre ile uzatılması onaylanmış bulunan sıkıyö-
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netimin; Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Gaziantep, îstan'bul, Kahramanmaraş, 
Kars, Malatya, Sivas, Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, 
Hakkâri, Mardin, Siirt ve Tunceli illerinde giderek 
artmakta olan devlet etkinliğinin kesin sonuçlara 
ulaşabilmesi ve tüm yurtta huzur ve güvenin tam ola
rak sağlanması amaciyla 26 . 8 . 1979 Pazar günü 
saat 07.00'den geçerli olarak, Anayasanın 124 ncü 
maddesine göre yenliden iki ay süre ile uzatılmasının 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar 

Kurulunca 16 . 8 . 1979 gününde uygun görülmüş
tür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunu

yorum : Kâ bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Olağanüstü toplantı konusu üzerindeki görüşmeler 
ve işlemler tamamlanmıştır. Birleşlimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 18.00 

\>G<i 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

12 NCİ BİRLEŞİM (Olağanüstü) 

21 . 8 . 1979 Salı 

Saat : 15.00 

1. — BAŞKANLIK DİVANİNİN SUNUŞLARI 
1. — Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyar

bakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hak
kâri, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mar
din, Siirt, Sivas, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce 
ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimim yeniden 2 ay sü
re ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(3/201)' 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GEREĞİNCE 

BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ 
SORULAR 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK K ^ N U N 
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLER! 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ " 

7. -u MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
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