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Sayfa 
Kurulu kararının onaylarcmasi'na dair Başiba-
Wıfok tezkeresi (3/206) 100,136:141 

2. — Adana, Adıyaman, Arikıara, Bingöl, 
Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gazi
antep, HaJc'kâri, İstanbul, KahranTianimaraş, 
Kars, Malatya, Mardin, Siirt, Tunceli ve Urfa 
illerinde evvelce ilan edilmiş bulunun sıkıyö
netimin yenliden iki ay süre ile uzatılmasına 
ilişildin Başbakanlık tezkeresi. (3/207) 100:135 
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II. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Danışma Kurulunun : 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 60 ncı maddesine göre, 

dış politika konusunda HüUtfüimetin yapacağı gündelm 
dışı açıklamanın süreyle sınırlı olmaması, gruplar 
adına yapılacak konuşmaların biner saat olması ve 
görüşmelerin bitimine kadar Çallısına süreslinin uzar 
tılmasKia dair önerisi kaibul olunarak; 

Dışişleri Ba'kanı Hayreltitin Erikmen, dış politika
daki son gelişmeler .haikkında açMaimalarda bulundu 
<ve aynı konuda MSP Grubu adına Konya M'illetove-
ıkili Necmettin Erbaikan, Mili Birlik Grubu adına 
Taibi Üye Suphi Gürsoytrak, Kontenjan Grubu adı

na Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Metin Tofker, 
MHP Grubu adına Konya M'ileltiveöcli Agâh Oktay 
Güner, AP Grubu adına İstanbul Milletvekili Celâl 
Yardımcı ve CHP Grubu adına da Hasan Esat Işık 
(birer konuşma yaptılar. 
* 'Birleşime saat 21,53'lte son verildi. 

Divan ÜyeJsi 
Başkan Riize 

Cahit Karakaş Yılmaz Balta 
Divan Üyesi 

Çanakkale 
İrfan Binay 

*>•« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : İfran Bînay (Çanakkale) Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyülk Milet Meclisi Birleşik Toplantısının 3 ncü BirleŞiıminli açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
{Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
bağlıyoruz. 

UI. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — İzmir ve Hatay illerinde 20.2.1980 günü 
saat 08.00'den itibaren iki ay süre ile ilan edilen sıkı
yönetim hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının onay
lanmasına dair Başbakanlık Tezkeresi. (3/206) 

2. — Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyar
bakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hak
kâri, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mar
din, Siirt, İTunceli ve Urfa illerinde evvelce ilan edil
miş bulunan sıkıyönetimin yeniden iki ay süre ile 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi. (3/207) 

•BAŞKAN — Gıündömilmiıziin 1 nıci ve 2 ndi sırasın-
'da yer alan izmir ve Haltay Merinde sıkıyönetim ilan 
edilmesine ve evvelce lan ed(il)miş bulunan 19 ilden 

İdinde srtkıyöriöt'imin 2 ay süre ile uzatılmasına iliş
kin Bakanlar Kurulu kararının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin. onayına sunulmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkereleri, vardır, okutuyorum: 

19 . 2 . 1980 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasanın 124 ncü maddesinde öngörülen her 
(türlü durum ve ihtimallere karşı tamir ve Hatay Me
rinde 20 . 2. 1980 Çarşamba saat 08.00'den geçerli 
olarak 2 ay süreyi© sıkıyönetim ilanı Balkanlar Kuru
lunun, 19.2.1980 tarihli toplaritnsında kararlaştırıl
mıştır. 
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Durumun Türkiye Büyük Milldt Meclisinin ona
masına sunulmaisını saygıyla arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

19.2.1980 
Türkiye Büyıülk Millet Meclisi Başkanlığıma 

İlgi : 18.12.1979 tarihli ve 188-2/08169 sayılı 
yazımız. 

26.12.1978 tarihli ve 7/16947, 24.4.1979 ta
rihli ve 7/17408 sayılı Balkan'lar Kurulu kararları ile 
İlân edilen ve son olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lislinin 19 . 12 .1979 tarihin ve 584 sayılı kararıyla 2 ay 
süre ile uzatılması onaylanmış bulunan sıkıyönetimin; 
Adana, Ankara, Bingöl, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, 
Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, 
Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt 
ve Tunceli illerinde kanun dışı eylemlere karşı alınan 
tedbirleri sürdürerek yurtta huzur ve güvenli sağlaımak 
amacıyla (26.2.1980 Salı günü saat 07'den geçerli ola
raik) Anayasanın 124 ncü maddesine göre yeniden 
2 ay süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulması Balkanlar Kurulunca 19.2.1980 tari
hinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

BAŞKAN — Her iki tezkerenin de konuları aynı
dır. Gendi Kurul uygun gördüğü takdirde iki öner
genin görüşülmesi bürC'Mie yapılacak, fakat oylalması 
ayrı ayrı yapılacaktır. 

Şimdi her iki önergenin görüşmeferlnin birilikte 
yapılması husuüunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tezkereler hakkında izahatta bulunmak üzere Hü
kümet adına sayın içişleri Balkanı, buyurunuz efen-
'dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGÎL 
(C. Senaltosu İsparta Üyesi) — Muhterem Başkan, 
Türfkiiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

26 Aralık 1978 yılımda önce 13 ilimizde ilan edi
len" ve daha sonra 6 ilin ilavesiyle 19 ilimizde uygu
lanan sikıyöndtiimin iki ay daha uzatılması talebiyle 
huzurlarınızda 'bulunuyorum. 

14 aydan beri devam edan sıkıyöndlliım uygulama
sına rağmen, Anayasa ile teminat altına alınan hür 
demokratik düzenli yıkmaya, temdi halk ve hürriyetleri 
ortadan kaMınmaya yönden yaygın şiddet hareket

leri, üzülerek ifade edeyim ki, tamamıyla önleneme-
mişHür. 

Değerii üyeler; Hükümeti devraldığımız günden 
bu yana anarşi ve terörle mücadelede Devletlin bütün 
imkânlarını seferber etmiş bulunuyoruz. Sıkıyönetim 
(komutanlarının görevlerini başarıyla yürütmeleri için 
gerdeli şartları hazırlamaya özen göstermekteyiz. Dev
letin idari ve güvenlik kademelerinde lüzumlu değişik^ 
İlikleri yaparak, sıkıyönetim makamlarıyla idare ilişikli
lerinin ahenik idinde yürütülmesinle gayret ediyoruz. 
Devletin istihbarat örgütlerinim ahenkli bir şekİMe ça
lışmalarını ve suçların kaynağına inerdk illegal suç 
örgütlerinıin ortaya çıkarılmaları büyük' ölçüde sağlan
mıştır. Son iki ay içinde ortaya çıkarılan gizili örgüt
ler şunlardır: Örgütün adı; Türkiye Halk Kurtuluş 
Partisi Cephesi ve bunların franksiyonları Devrimci 
Yol, Devrimci Sol, Acilciler, Kurtuluş, Halikın Yolu, 
Eylem Birliği, Devrimdi Savaş, Marksist LeninlM Si
lahlı Propaganda Birliği. 

Keza, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu Örgütünün 
franiksliyonları; Halkın Kurtuluşu, Türkiye İhtilalci 
Komünistler Birliği, Türkiye Komünist Partisi (Maık-
(sisit Leniniist), Partlizanı Devrimci Halikım Birliği. 

12.11.1979 tarihinden 19.2.1980 tarihleri ara
sında yurt sathında ortaya çılkarılan kömüriizan illegal 
örgüt mensupları üzerinde ve örgüt evlerinde ele ge
çirilen silah ve patlayıcı maddelerin miktarı: Otoma
tik silah 16, tüfek 3, tabanca 87, şarjör 129, mermıi 
3 766, bomba 65, dinamit lokumu 87, fünye 84, kaıp-
ısül 16, saniydli fitil 14. 79 Gm. daktilo makinesi, teksir 
malklirtdsl ve buna mümasil pek çok malzeme ele geçi-
rilmiş'tür. 

Keza 12.11.1979 tarihinden 20 . 2 .1980 tarihi 
arasında sağ keşlime ait tutuklanan, gözaltına alınan 
şahıslar ve dlde edilen maddeler: Gözaltına alınan 206 
kişi, tutuklanan 97 kişi, 24 tabanca, 109 mermi, 3 bı
çak, 20 dinamit lokumu, 1 kapsül, 31 metre fM, 109 
fünye elde dıilmiştir. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar Miİletvdkilii) — 
Sağ örgütlerin de ismini söyle. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Vereyim efenidim. 

Genel olarak yurt çapınlda faaliyet gösteren bu 
illegaıl örgülülerin ortaya çıkarılması ve birçok mertsu. 
bunun yakalanmasına rağmen rejimi yıkmaya yönelik 
faaliyetlerin tamamen önlendiğini söylemek mümkün. 
değildir. İllegal örgütler sllaMa,,, 

— ıoı -^ 
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İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) Milletvekili — 
SağdaSkileri de söyleyin Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Vereceğim beyefendi çantamda, biraz 
sonra veririm. 

İllegal örgütler silahla, terörle kitleleri tedirgin et
mek isterken kendilerine demokratik kitle örgütü adı
nı veren birçok legal kuruluş da kitleleri sokağa dök
mek, toplu direnişlere sevk etmek: ve böylece onları 
devlet güçleri ile' karşı karşıya getirmek suretiyle hal
kı tedirgin etmek istemektedirler. Geçtimiğim günler
de sıkıyönetim dışında bulunan bazı illerimizde ya
ratılan olaylar endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Sı
kıyönetim uygulanan illerde gerçekleştirilemeyen bir
takım eylemler bu illerin dışında denenmeye çalışıl
mış, aşırı sol fraksiyonların 'birçok taraftarı bu il
lerde kesif bir faaliyete geçmişlerdir. 

Bu illerimizden birisi de İzmir'dir. Bildiğimiz gi
bi bu ilimizde 100 bine yakın işçi ve işçi ailesinin 
ortağı bulunduğu TARİŞ'e yeni alınan 'bir memu
ru 20 Ocak 1980 günü öldürülmesli üzerine olayı 
tahkike giden güvenlik kuvvetlerine silahlı muka
vemet edilmiş, daha sonra TARİŞ Genel Müdürünün 
bu işyerinde silah 'bulunduğu ve gerekli tedbirlerin 
alınması yolunda vaki talebi üzerine 22 Ocak 1980 gü
nü güvenlik kuvvetlerince bu kuruluşa bağlı işyerle
rinde arama yapılmasına teşebbüs edilmiştir. Arama
ya teşebbüs eden güvenlik kuvvetlerine işçilerin bir 
kısmı silahla karşılık vermişler ve işyerini 9 gün süre 
ile işgal altında tutmuşlardır, TARİŞ'e bağlı 13 iş
yeri vardır, işgalci işçiler 'bunlardan bazılarına gelen 
kadın ve çocukları da zorla alıkoyarak kanunsuz ey
lemlerini uzun süre devam ettirmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarımı; fabrikaları kanunsuz işgal 
eden ve güvenlik kuvvetlerinin aramalarını engelleyen 
işçiler Zeytinyağı Kombinasında 28 güvenlik görevli
sini taş ve sopalarla yaralamışlardır. İplik fabrika
sında yapılan aramadan sonra korsan yürüyüş yapan 
gruptan polislere ateş edilmiştir. Güvenlik kuvvetleri
nin yaptığı aramayı protesto eden Ege Üniversitesinin 
muhtelif fakültelerinde okuyan öğrenciler, 25 Ocak 
1980 günü Ankara yolunu trafiğe kapatabilmişler-
dir. Kendilerine müdahale eden güvenlik kuvvetlerin
den bir jandarma eri ile 12 polis memurunu tabanca 
ile 14 emniyet görevlisini de taş ve sopalarla yarala
mışlardır. Bu olay sırasında 426 kişi gözaltına alın
mış, iki tabanca ele geçirilmiş aynı gün şehrin muh
telif yerlerinde korsan yürüyüşler yapılmıştır. 

26 Ocak 1980 günü olayları kınamak adı altında 
çeşitli kuruluşların katıldığı bir gösteri yürüyüşü ter

tip edilmiştir. Aynı gün Kadifekale Karakoluna patla
yıcı madde atılmıştır, Yapılan bir korsan gösteri sı
rasında güvenlik kuvvetlerinim otosuna ateş edilmiş ve 
camları kırılmıştır. 31 Ocak 1980 günü TARİŞ işçileri 
direnişe son vererek işbaşı yapmışlar, 6 Şubat 1980 ta
rihinde TARİŞ Genel Müdürlüğü bir haftalık tatil ka
rarı vermiş ve 7 Şubat günü Çiğli İplik Fabrikası ile 
Zeytinyağı Kombinası dışında kalan diğer üniteler bo
şaltılarak yetkililere teslim edilmiiştir. Bu ünitelerden bir 
numaralı üzüm işletmesindaki işçiler kapıları arkadan 
kapatarak içeriye barikatlar kurmuşlar ve güvenlik 
kuvvetlerine motolof kokteyli atmışlardır. Güvenlik 
kuvvetleri duruma hakim olarak işçileri buradan da 
çikanmış, bunlardan birisi üzerinde 7,65 çapında bir 
tabanca de geçirilmiştir. 8 Şubat 1980 tarihinde İz
mir Altındağ ve Gültepe 'belediye otobüsleri sefere 
çıkmamış, aynı gün Boğaziçi semtinde kepenk kapa
tılmak için esnafı zorlayan şahıslar güvenlik otosuna 
ateş etmişler, bu gruptan bir kısmı yaralı olarak ele 
geçirilmiştir. Bazı korsan yürüyüşler devam ederken, 
Gültepe Belediye Başkanının tahrik ve teşviki ile tah
minen 1 000 kişilik bir grup belediye hoperiöründen 
yapılan anons üzerine korsan yürüyüşe geçmiş, yürü
yüş içerisinden açılan ateş sonunda... 

ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — Sanık 
ilan ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(Devaimla) — Açılan ateş sonunda polis memuru Ali 
Hikmet Kaşıkçı maalesef şehit olmuştur. 

Silahla ateş eden teröristlerden biri yaralı olarak 
ele geçirilmişse de daha sonra Tıp Fakültesi Hasta
nesinden firar etmiştir. Gültepe Belediye Başkanı Ay
dın Erten'in makam odasında yapılan aramada 3 adet 
dinamit lokumu, 5 metre uzunluğunda saniyeli fitil 
ve fünyeler ele geçirilmiştir. 

Saat 17.00'ye kadar devam eden taş ve sopalı sal
dırı sonunda 70 kişi yakalanmış, bunlardan 4 kişisi 
mahkemeye sevk edilmiş, Belediye Başkanıyla birlik
te 2 kişi tutuklanmıştır. 8 Şubat günü tahminen 500 
kişilik işçi grubu Pamukyağı Kombinasını işgal ede
rek fiili durum yaratmışlar, müdahale eden güvenlik 
kuvvetlerine demir çubuklar taş ve silahla saldırıda bu
lunmuşlardır. Bu sırada 2 işçi tabanca kurşunuyla ya
ralanmış, bir şahısta tabanca bulunmuş, 20 kişi gözaltı
na alınmış, 4 kişi mahkemece tutuklanmıştır. 

Aynı gün saat 17.30 sıralarında Sümerbank Basma 
Fabrikasındaki işçiler işi terk ederek korsan gösteride 
bulunmuşlardır. 9 Şubat 1980 günü işbaşı yapmışlar. 10 
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Şubat 1980 tarihinde gecekondu bölgelerinde oturan 
bazı gruplar Çanakkale yoluyla Çiğli Havaalanı yolun
da trafiği engelleyip, yollara barikat kurmuşlardır. 

Olaya müdahale öden güvenlik kuvvetlerine taş 
ve sopalarla saldırılmış, bu olayda bir şahıs tabancay
la, biri av tüfeği, diğeri de taşla olmak üzere 3 kişi 
yaralanmıştır. Olayda 367 kişi gözaltına alınmış, aynı 
gün Gültepe semtinde 150 kişilik bir gruptan güven
lik kuvvetlerine tabancayla ateş edilmiş, polis memuru 
Fikret Felek tabanca kurşunuyla yaralannıış, bir po
lis oltosu hasar görmüş ve şehirlin 6 yerinde korsan gös
terici tertiplenmiştir. 

9 Şubat 1980 tarihinde devrimci sol fraksiyonu 
tarafından Anadolu Bankası Şubesine patlayıcı mad
de atılmış, olayda yoldan geçmekte olan bir vaıtandaşı-
mrz ağır yaralanmış ve aynı gün hastanede vefat et
miştir. Bornova'da motorlu ekiplerde görevli Kemal 
Kırca isimli polis memurumuz belirsiz kişiler tarafın-
Idan açılan ateş sonucu talbanca ile yaralanmış ve te
davi altına alınmıştır. 

Toplum zabıtasında görevli bir polis memurunun 
otosu Çiğli'de durdurularak bilinmeyen şahıslarca Kı
rıkkale yapısı tabancası gasp edilmiştir. Çiğli îplilk' 
Fabrikası olaylarını izlemekte olan bir güvenlik görev
lisinin otosu îpliık Fabrikasının yakınında çevrilmiş, 
otonun telsiz mikrofonu, görevinin el telsizli, hüviyeti 
ile ehliyeti iplik fabrikasına aüt ambulansla gelen 7 
işçi tarafından gasp edilmiştir. 

11 Şu'bat 1980 günü Çiğli Askeri Havaalanında gö
revli ve Türk şoför idaresindeki NATO*ya ait otomo-
Ibdlde seyreden Amerikalı Albay Dowell'in otosuna 
askeri havaalanının yakınında ateş açılmış, silahla ateş 
edilmiştir. Aynı gün Devrimci Sol isimli örgüte men
sup oldukları anlaşılan yüzleri maskeli 6 kişi Adalet 
Partisi il binasına girerek bazı yazılar yazmışlar/bina
ya bir patlayıcı madde atarak hasara sebebiyet vermiş
lerdir. Ve yine Altındağ Yapı ve Kredi Bankasına ta
bancayla ateş edilmiş, bankanın camları kırılmıştır. 

Milliyetçi işçi Sendikaları Konfederasyonu kur
şunlanmış ve gece yarısından sonra Bayraklı AP Lo
kaline talbanca ile ateş edilmiştir. 

10 Şubat 1980 günü Tariş İplik Fabrikası civarın
da meydana gelen silahlı çatışmada Halkın Kurtuluşu 
tralkslyonuna mensup öldüğü anlaşılan bir kişi yara
lanmış ve arkadaşları tarafından olay yerinden kaçı
rılmıştır. Bu şahıs 11 Şubat 1980 günü evinin önün
de ölü olarak bulunmuştur. 

Değeri arkadaşlarım, 14 Şubat 1980 Perşembe 
günü Çiğli iplik Fabrilkasındlafci kanunsuz direnişin so
na erdirilmesi ve fabrikanın boşaltılması maksadıyla 
askeri birliklerin desteğinde polis ve jandarma kuvvet
leri gerekli tertip ve tedbiri almış, işçilerden fabrikayı 
boşaltmaları istenmiştir. Yapılan ikaz ve ihtarlara, 
fabrika içinden silah, bomlba ve molotof kokteyîiyle 
karşılık verilmiştir. Uzun' süre bekleyip ihtarların tek
rarlanmasına rağmen, işgalciler dışarıya çıkmamakta 
direnmişlerdir. «Nihayet kapılar kırılarak güvenlik 
kuvvetleri fabrikaya girmişler ve içeride bulunan 400 
ile 500 masuim kadın ve çocuk serbest bırakılmış, 688 
kişi gözaltına alınmıştır. Güvenlik kuvvetleri fabrika
ya girdikleri anda dahi bir kısım işçinin bu kuvvetlere 
uzun namlulu silahlarla mukabele ettiği görülmüştür. 

I 16 Şubat 1980 günü çeşMi olaylara karışmış silahlı, 
I bombalı militanların sığınak yeri haline geldiği istih-
I bar edilen ve çeşitli vatandaşların ihbarlarda bulun-
I duğu Gültepe bölgesinde 6136 sayılı Kanun ve buna 
I dayanılarak alınan Bakanlar Kurulu kararı gereğince 
I genel silah aramasına başlanmıştır. Bu operasyon sı-
I rasınfda güvenlik kuvvetlerine tahrik edilmiş gruplar,. 
I demir, taş, sopa, 'uzun ve kısa namlulu silahlarla sal-
| dırııda bulunmuşlar, olay sırasında Mehmet Erol, Ce-
I mil özer, ismail Yürümez i'simli kahraman polisleri-
I miz saldırganların açtığı ateşle maalesef şehit olmuş-
I lardır. Kendilerini huzurunuzda rahmetle anar, aile 
I efradına başsağlığı dilerini. Olay sırasında birçok gü

venlik görevlisi ve erimiz de yaralanmıştır. Arama 
I sonunda; 1 a'det uzun menzilli otomatik sten, 2 sten 
I şarjörü, 21 adet muhtelif cins tabanca, 4 av tüfeği, 
I 1 molotof kokteyli, 2 adet bomlba, 27 adet şarjör, 
I 2İ12 adet talbanca mermisi, çeşüti parlayıcı maddeler 
I ve bir kamyon dolusu yasak yayın bulunmuştur. Bu 
I operasyon- sırasında1 bir öğretmen iple asılmış olarak 

15 Şubat 1980 günü fabrikada yapılan kaba ara
mada; 20 adet tabanca, 40 mermi, 330 molotof kok
teyli, 1 dürbün, 1 çelik yelek, 4 bomba, 1 av tüfeği, 
bomlba imalinde kulandan kimyevi maddeler, çok sa
yıda yasaklanmış yayın ele geçirilmiştir. Bu arama
lar sadece 13 üniteden 2'siride yapılan aramanın sonu
cudur. Henüz 9 ünfitedb aramalar devam etmektedir.; 
iplik Fabrikasının boşaltılması sırasında, Ege Üniver
sitesinden 2 doktor ve 1 tıp fakültesi öğrencisi, Deniz
li - Tavas ilçesi Aydbğdiu ilkokulu Öğretmeni ve 1 
mühendisiö işçiler arasında olduğu görülmüş ve gözal
tına alınmışlardır. Bu olayda 688 kişi gözaltına alın
mıştır. Bunlardan 183 kilsi mahkemeye sevk edilmiş
ti^ 
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ölü bulunmuştur. Bu operasyon sonunda 286 kişi göz
altına alınmış olup, tahkikat devam etmektedir. Aynı 
gün Çimentepe mıntıkasında yapılan operasyon so
nunda; 2 tabanca, 1 molotolf kokteyli, bir kısım bant
lar ve ses kayıt cihazları ele.geçirilmiş, 37 sanık gözal
tına alınmıştır. 

Muhteremi arkadaşlar; 
22 Ocak 1980 tarihlinden bugüne kadar İzmir'de 

cereyan eden olaylarda toplam olarak 4 polis memuru 
şehit edilmiş, 1 terörist, 1 öğretmen, 1 işçi valtandaş 
olmak üzere 7 kişi ölmüş, 57 güvenlik görevlisi, 2 as
ker, 40 öğrenci, 9 işçi, 7 normal vatandaş ve 5 terö
rist ölmalk üzere toplam 115 kişi yaralanmıştır. Olay
lar sonunda; 1 uzun namlulu otomatik sten, 43 taban
ca, 330 möllotootf kokteyli, 6 bbmlba, 3 dinamit loku
mu, saniyeli fitil ve fünyeler, 5 av tüfeği, birçok mer
mi, 1 boğma zinciri ve 1 baüita ele geçirilmiştir. Tüm 
olaylar sonunda 2 614"kişi yakalanmış, bunlardan 493 
tkıişiı gözaltına alınmıştır. Tahkikat devam etmektedir. 
Olaiylart Tariş'e bağlı işyerlerine yerleştirdiği anlaşılan 
Dev - Yol, Türkiye Devrim Komünist Partisi İnşa Ör-
ıgütü, Türkiye Halk Kurtuluş Parüisi Cephesi, Dev -
Kurtuluş, Türkiye Devrimimin Yolu, Kıvılcım Sosya
list Gençler Birliği, İlerici Gençler Derneği, Dev - Sol, 
Türlkiye Komünist Partisi yanlısı; Marksist, Leninist, 
'Partizan isimli illegal örgütlerin başlaltitıklan ve yönet
tikleri bazı legal sendika ve kuruluşların da bu ha
reketleri tahrik ve himaye ettikleri anlaşılmıştır. 

Değerli üyeler, son günlerde Devlet kuvvetlerine 
karşı silahlı saldiriaırın arttığı, iç've dış-anarşi mihrak
larının yoğunlaştığı bir başka ilimiz de Hatay'dır. Bu 
il çevresıimde uygulanan sıkıyönetim bölgelerindeki 
pek çok örgüt mensubu Hatay ilimize kaymıştır. 

İSMAİL AKIN (Atfyonk'arahisar Milletvekili) — 
iBaşlta Hatay Valisi olmak üzere. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
((Devamla) — Bu ilîmıizde cereyan eden olaylar ve 
güvenlik kuvvetlerine karşı girişilen eylemler tehlikeli 
ölçüde artmıştır. lEn duyarlı bir bölgede oluşu ve özel
likleri nedeniyle buralda cereyan eden hadiiseİeri bü
yük bir titizlikle incelemek gerekir. Hatay'da 20 Ara
lık 19791dan itibaren cereyan eden belli başlı olaylar! 
şunlardır. 

İSMAİL AKIN (Afyomkarahisar Miffletivekili) — 
Hatay Valisini alırsanız Hatamda olay biter. 

BAŞKAN — Sayın Atat, lütfen müdahale dtmıeyi-
nıi^ 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — 20 Aralık 1979 günü, saat 00,30'da An

takya merkezi Orhanlı mahallesinde oto ile devriye 
gezen polte ekibi duvarlara yazı yazan ve afiş yapış
tıran bir grubu önlemek ve yakalamak istediğinde, 
gruptakiler polis otosuna ateş etmeye başlamışlar, ara
badan inmekte olan polis memuru Mustafa Köse 
yartağınldan aldığı isabet sonuncu olay yerinde şehit 
olmuş, diğer polislerden Ahmet Sungur omuzundan, 
Durmuş ErgÜder de sırtından kurşunla yaralanmıştır. 
Olay yerinde «Muhbirler sizi ölüm bekliyor, THKPC» 
- Türk Halk Kurtuluş Partisi Gepheciler - » ibareleri 
(bulunan afişler ele geçirilmiştir. Şehit polis memuru
nun cenazesinin memleketine gönderilmek üzere has
taneden alınırken yapılan merasüm sırasında Antakya 
Lisesinde ve hemen yakınındaki Endüstri Meslek Li
sesinde bir kısım öğrencilerin yapılan tahrik sonucu 
sebepsiz yere olaylar çıkarttıkları öğrenilmiş, olay ye
rine polis birlikleri gönderilmiştir. Ancak polis ve 
jandarma olayları yatıştırmaya çalışırken şehrin bazı 
mahallelerinde «Faşistler çocuklarınızı öldürüyor, 
lisede çocuklarınız kesiliyor;» şeklinde yalan haberler 
çıkarılmış ve yapılan tahrik sonucu bazı mahallerlde 
3 - 4 bin kişilik gruplar oluşmuş, bu gruplar içinde 
bazılarının havaya silah attıkları müşahede olunmuş
tur. Tahrik edilen topluluk, bazı militanlarea diğer bir 
mahalle üzerine saldırmaya teşvik edilmişse de, zabıta
nın gösterttiği büyük gayret sonucu vatandaşlar ara
sında başlatılmak istenen çatışma önlenmiştir. Bu ara-
'da şehrin muhtelif yerlerinde yüzlerce kişinin öldüğü 
yolunda yalan haberler yayılmaya çalışılmıştır. Polis 
ve jandarma birliklerinin miktarları 3 - 4 bin civarın
da bulunan topluluğun hareketini kontrol altına al
maya gitmesini fırsat bilen diğer mahallede toplanan 
ve yaşları 16 - 18 civarında bulunan 25 - 30 kişilik 
grup yoldan geçmekte olan kamyonları taşlamış, ba
zı avukatların yazıhanelerinin camlarını kırmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen toparlayın, sü
reniz dolmak üzere. 

İÇİŞLFJRİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — 'Biraz müsamaha ederseniz bitiyor efen-
dinl< 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(Dâvamla) — 21 Aralık 1979 günü şehrin bazı semt
lerinde korsan toplantılar vur - kaç şeklinde akşama 
kadar devam etmiş, saat 19.00'da özel otiosüyla seyre
den bir vatandaşa ateş edilmiş, maalesef bu vatandaşı
mız başından aldığı kurşun yarasıyia hastaneye kaldi-
rılrnışsa da, kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. 

22 Aralık 1979 günü bazı fırınların, münhasıran 
kendi taraftarlarına ekmek verdiklerinin görülmesi 
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üzerine, bu fırınlara saldırılar olmuş, camlan kırılmış, 
kepenkleri, tekneleri kırılmış, gereki önlemler alınıp 
sükunet sağlandığı halde, bir kısım esnaf dükkanlarını 
kapama eylemine başlamışlar ve atanan tedbirlere rağ
men dükkânlarını açmamışlardır. Bunlar, daha son
ra 1 Ocaik 1980 günü dükkânlarını kenldMklerinden 
açmışlarıdır. 

25 - 26 Aralık 1979 tarihinde gece, Dörtyol ilçesi
ne bağlı Yakacık bucağında birtakım kimselerin Tür
kiye İhtilaldi Komünistler Birliği adına bildiri dağıt
tıkları halber alınmış ve bir kısım bildiri ele geçiril-

^ mistir. Yapılan operasyon sonucu 28 Aralık 1979 gü
nü •bildiriyi dağıtan örgütün elebaşılarından dört kişi 
yakalanmıştır. Militanların üzerinde iki adet sten 
marka taibanca, 41 mermi ve 4 şarjör bulunmuştur. 

25 Aralık günü Reyhanlı ilçesinde devriye görevi 
yapan polis ekibi, Ahmet Dağlı ve 'Bedir Dursunejü 
isimli şahısların üzerinde il Belçika yalpısı Baralbel-
lurn taibanca ve mermiler ile fitilli 1 adet dinamit ya
kalanmıştır. 

31 Aralık 1979 günü saat 21.30 şuralarında Kı
rıkhan devriye görevi yapan polis ekibi önünde bir
kaç kişinin kaçtığını görmüş ve bunları yakıalamıak için 
peşlerine giderken bir çalılığın arkasına gizlenen şa
hıslar polis ekibine ateş açmışlardır. Açılan ateş sonu
cu polis memuru Mdhrnet KaraÇay başından kurşun
la ağır şekilde yaralanmıştır. Halen bu memur Ada
na Tıp Fakültesinde tedavi edilmektedir. Olayı müte
akip iki kişi yakalanmış ve tutuklanmıştır. Firar eden 
diğer sanık aranmaktadır. 

26 Aralık 1979 günü iskenderun ilçesinde orta de
receli okulların derse girişlerinden Sonra, saat 09.00 
sıralarında Gültepe mahallesinde 200 kişilik bir kala-
tbalık, sol muhtevalı sloganlar atarak kanunsuz bir yü
rüyüşe girişmişlerdir. 

10 .. 1 . 1980 günü TÖb - Der'in kapatılmasını pro
testo etmek bahanesiyle Hatay Hükümet Konağı önün
de toplanan 300'ü aşkın bir grulba polis müdahale 
etmiş ve topluluğu dağıtmıştır. Dağılan bir grubu iz
leyen polis otosuna, bu gruptan ateş açılmış, polis 
memuru Nusret Akçay ağır şekilde yaralanmıştır. Da
ha sonra da kurtulamayarak şehit olmuştur. 

1 1 . 1 . 1980 günü saat 20.00*dle iskenderun ilçesi 
Şehit Haydar Pöls Karakolu kimliği beliıriıenmeyen 
kişilerce, önce yaylım ateşine tutulmuş, sonra da ka
rakola iki adet bomlba aülmıştır. Olay sonunda Meh
met Ali Kurumuş, Kâzım Şengül, Mehmet Deniz isim
li polis memurları olay yerinde şehit olmuş, üç poli
simiz de muhtelif yerlerinden yakalanmıştır. Olayda 

kullanılan oto şoförü elleri, ayakları bağlanmış olarak 
Ibilalhara bulunmuş, olayı müteakip yapılan çalışma
larda 29 kişi gözaltına alınmış, bunların üzerlerinde ve 
işyerlerinde yapılan aramalarda faşist teröre karşı di
reniş komiteleri' bağış makbuzu, Dev - Genç, Dev -
Yol ibareleri yazılı makbuzlar bulunmuştur. Yine üst
lerinde, işyerlerinde 24 adet muhtelif çaplı tabanca, 
27 adet şarjör, 423 adet muhtelif çaplı mermi ele geçi
rilmiştir. Bu suç aletleri sehelbiyle 16 kişi tutuklan
mış, diğerleri mahkemece serbest bırakılmıştır. 

10 ilâ 20 Ocak tarihleri arasında bazı kişiler üze
rinde ve bir evde yapılan aramalarda toplam olarak 
10 tabanca, 106 adet muhtelif çaplı mermi ele geçiril-
miştidf. 

1 6 . 1 , 1980 günü salbaha karşı devriye görevi ya
pan toplum zabıtası ekibinin arabasına silahla ateş 
açılmıştır. Dörtyol Adalet Partisi ilçe binasının Baş
kanının Yeşilkent bucağındakıi ikametgâhı ile aynı yer
de oturan Sıtkı ve İsmet Kara kardeşlerin evlerimin 
»bahçelerine patlayıcı madde atılmıştır. 

24 •. 1 . 1980 günü Reyhanlı ilçesinde genellikle 
sol görüşlülerin deVam ettiği bir kahvehaneye kimlik
leri meçhul şahıslarca silahla ateş edilmiş, olay sonun
da Kadir Karadağ adlı kişi ölmüş, Bahri Akaç isimli 
şahıs da yaralanmıştır. Olayın, ilçede bazı grupları 
harekete geçireceği müşahade edSidiğinden, il merke
zinden bu ilçeye takviye kuvvet gönderilmiş, nitekim 
25 . 1 . 1980 günü toplanan kalalbalık gruplar; «Ka
dirler ölmez, KadirMn kam yerde kalmayacaktır» şek
linde sloganlar atarak gösteri yapmışlardır. Gösteri
ciler arasında polis karakoluna taibanca ile ateş edil
miş, karakol önünde görevli jandarma eri Sadık Şa
hin yaralanmıştır. 

25 . 1 . 1980 günü Kırıkhan üçesinde Töb - Der 
Başkanı, kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı şa
hıslar tarafından ağır şekilde yaralanmıştır. 

30 . 1 . 1980 günü Hatay Çekmece köyü çıkışında
ki bir yere «{Sovyetler Birliği işgalci değil, ezilen halk
ların yanındadır», (Birlik Yolu) imzalı 100 x 100 
ebadh 'bir pankart asılmıştır. 

3 1 . 1 . 1980 günü il merkezinde duvarlara «Ya
şasın Tariş işçilerinin direnişi - İGD», ««Faşizme kar
şı savaş eylern birliği * Afgan devrimine- selam - ÎGD» 
ibareli pankartlar asılmıştır. 

Yine 3<1 . 1 . 1980 günü, plakası tespit edilemeyen 
bir oto ile iskenderun Devlet Hastanesine taibanca 
kurşunu ile yaralanmış ıbir şahıs bırakılmıştır. Tedavi 
altına alınan yaralının Hatay Eğitim Enstitüsü öğren
cisi Hacı Köse olduğu ve Dörtyol ilçesi Yakacık bu-
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cağında Emniyet otosunu yakmaktan sanık olup, hak
kında gıyalbi tevkif müzekkeresi bulunduğu anlaşılmış
tı* 

4 . 2 . 1980 günü saat 23,45 sıralarında İskende
run ilçesinde Sezgin Aklbaş'ın yolunu kesen meçhul 
4 kişi adi geçenin parasını aldıktan sonra taibanca 
ile ateş ederek öldürmüşlerdir . 

18 . 2 . 1980 günü saat 19.45 sıralarında evine git
mekte olan 1 nci Şuibe Müdür Muavini, Emniyet Ami
ri Ahmet Filiz Öz kimliği ıbeMenemeyen iki 'kişinin 
«ilaıhfljt saldırısı sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. 

19 Şubat 1980 tarihinde 04.45 sıralarımla, Hatay -
Dörtyol Yakacık bucağı emniyet otosunu yakmaktan 
sanık olarak aranırken slol fraksiyonlar anasında çatış
mada yaralanıp, iskenderun Devlet Hastanesinde tu
tuklu olarak yaitan, Türkiye îhttilalbi Komünistler Bir
liği üyesi Hacı Köse'nin başında nöbet bekleyen jan
darma eri Talip Çankaya'ya, ikisi doktor, birisi hemşi
re kıyafetli 3 kişi yaralının tedavisi için sigürtia has
tanesinden geldiklerini söylemişlerdir. Görevli er 
kendilerinden hüviyet sorunca, doktor kıyafetli şahıs
lardan birisi, taşıdığı otomatik tabancayı ateşleyerek 
rtöbetçi eri şehit etmiştir. Daha sonra erin MP-5 ma-
kinalı tabancasını da alarak caniler firar etmişler
di^ 

Görüldüğü gibi Hatay ilimizde, ilin hasSals duru
mumdan faydalanmak Meyen çeşitli aşırı terörist ör
gütler, Devlet kuvvetlerini hedef alto saldırılarına de
vam etmektedir, tç ve dış anarşi mihrakları her türlü 
IbölÜcü, yıkıcı akımları milli bütünlüğümüzü tehlikeye 
sokacak şekilde teşvik ve tahrik etmektedir. Vatansever 
Hatay halkı arasında yaratılan bölücülük, vatandaşla
rı düşman kamplar haline getirmeye başlamıştır. De
vam eden şilddbt olayları Cumhuriyeti yıkmaya, Türk 
Devletinin ülkesini ve milletini parçalamaya, fentlerin 
temel hak .ve hürriyetlerini yok etmeye yönelmiş bu-
îunmaktadu'. 

Değerli üyeler, 
14 aylık sıkiyönetitti uygulaması sonunda bazı il

lerimizde müspet gelişmeler de görülmektedir. Bunlar
dan Özellikle Sıvaş ilindeki dünün bu ilde sıkıyöneti
min daha fazla uzatılmalına lüzuhı olmadığını göster-
ımekıtedm Hükümetimiz bu ilde sıkıyönetimin kaldı-
rılmasıinı uygun görmüştür. 

Devletin gücünün bütün etkinliğiyle harekete ge
çirilerek, yurdumuzun ihtiyacı olan huzur ve sükûnun, 
kanun ve nizam hakimiyetinin sağlanmasını tem/inen, 
Sivas ili hariç 18 ilde uygulanmakta olan Sıkıyöneti
min iki ay daha uzatılmasında, Hatay ve îzmffir ille

rimizde de 2 ay süre ile sıkıyönetim ilanında Hükü
metimiz ülke çıkarları ve geleceği açısından yarar gör
mektediiıt. 

Teklifimizin kabulünü takdirlerinize sunar, saygı
larımı arz ederim. <AP Sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÖNER MİSKİ (Hatay Milletvekili) — Sayın Baş

kan, izninizle Sayın Bakandan bir sual sorabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
Sayın üyeler, şimdi M'illet, Meclisi İçtüzüğünün 

73 ncü maddesine göre görüşme açıyorum. 

Görüşmek için söz talebinde bulunan sayın grup 
sözcülerinin ve üyelerin isimlerini okuyorum : 

Milli Birlik Grubu adına Sayın Kadri Kaplan, 
'Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Tahir 
Şaşmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Hikmet Savaş, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grubu adına Sayın Zeyyat Baykara. 

Şahısları adına : Sayın «Faruk Sükan, Sayın Rah
mi Kumaş, Sayın Süleyman Genç. 

Milli Birlik Grubu adına Sayın Kadri Kaplan, 
buyurunuz. 

ISayın Kaplan, görüşme süreniz 20 dakikadır, bu
yurunuz efendim. 

İMİBG ADINA KADRİ KAPUAN (C. Senatosu 
Tabii Üyesi) — Sayın Başkan, sayın üyeler; Hükü
met kararıyla önümüze getirilen sıkıyönetim uzatma
sı ve genişletilmesi konusunda Grubumuzun görüşle
rini sizlere arz edeceğim. 

Değerli üyeler; 
Sıkıyönetim rejimi elbette demokrasilerde nadiren 

müracaat edilen bir yönetim tarzıdır. Eğer ülkemiz 
uygulamasında bu «Nadiren» ligin aşıldığı görülü
yorsa, bunun demokrasi adına bir güçsüzlük tarzmda 
yorumlanmaması; aksine demokrasimizin tedavi ve 
bakıma muhtaç yönlerinin bulunması tarzında anla
şılması elbette çok yararlı olacaktır. 

Değerli üyeler; 
Gönlümüz sıkıyönetimi kaldırabilmenin şartları

nı görmekten yana olmasına rağmen, gerçek, bizleri 
sadece onu uzatmak değil, aynı zamanda genişletmek 
ve maddi ve manevi önlemlerle de güçlendirmek yü-
kümlülüğüyle karşı karşıya getirmiş bulunmaktadır. 

Her uzatmada aynı gerekçeye, yani sonucun alın
makta olduğu gerekçesine dayanılarak bugüne gelin-
mişse de, gelişen durum, önlem almada, terörün tır
manmasına nazaran geri kalındığını açıkça göstermek
tedir. Bu geri kalış, tehlikeli bir sonucu da bera'be-
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rinde getirmiştir. Görüyoruz ki vatandaş, güvenliğin 
en sıkı alındığı bölgelerde bile üç - beş zorbanın bas
kı ve tehdidine boyun eğerek iş hayatını tatil edebil
mekte, haraç verebilmekte, yani zorbadan korkusu, 
Devlete olan güvenine üstün gelmektedir. 

Son günlerde yoğunlaştırılan bu hareketlere kar
şın, Sıkıyönetimlerin ve idare amirlerinin hızla hare
kete geçerek, ürküntü genel bir paniğe dönüşmeden 
vatandaşın yanında bulunmalarını takdirle karşılıyo
ruz. Bu kararlılık sürdürülmeli ve kuvvet israfını ge
rektirmeyen modern tekniklere dayalı etkin önlemler
le vatandaşta, kapısının önünde nöbetçiyi görerek de
ğil, fakat'Devletin gücüne inanarak beliren bir güven 
duygusu ıgeliştirilmelidir. 

iBu husus, vatandaş ile yönetim arasındaki özel 
yöntemlere dayalı bir diyalogun ifadesidir elbette. 

Değerli arkadaşlarım; 
Söz buraya gelmişken hemen ifade etmek iste

rim ki, vatandaş ile Devlet arasında kurulacak bu di
yalog, siyasetçilerin kendi aralarında diyalog kurma
sından evvel gerçekleşemeyecektir. Bunun böyle ola
bileceğine inanmak, olaylara tamamen ters açıdan 
bakmak demek olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Toplumsal, bünyemizi devasız bir dert haline so

kan bugünkü birebirini anlamazlık durumu karşısın
da, eğer yeni bir anlayış getirilmezse, bu derde de
mokrasi içerisinde çare bulunacağını da sanmıyoruz. 
Onun için ifade etmek istiyoruz ki, politika, bugün
kü tavrını değiştirmeli ve olaylar karşısında birbirini 
anlayan ortak noktada birleşmelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
IBunun ötesinde, tehlikenin nereden ve nasıl gel

diğini anlamak için samimi olarak bir araya gelmek 
ve nereden gelirse gelsin, bu zorbalığa karşı ortak 
tavır takınmak gerekecektir. Başta elbette anamühale-
fet partisi olmak üzere, partilerden bunu beklerken, 
iktidara da sadece elindeki yetkilere ve sadece kendi 
düşüncesine dayanarak sonuç alabileceği saplantısına 
kapamamasını önermek isteriz. Liderlerin bu kaçınıl
maz yola girecekleri ve eğer bu girişim bir feragat 
işe, bunu da gösterecekleri umudunu taşıyoruz. 

Demokratik rejim elden giderse, ulus birliği ve 
bütünlüğünün daha da büyük tehlikelerle karşılaşma 
ihtimali asla gözden uzak tutulmamalıdır. 

Bunca önlemlere ve çabalara karşın, farklı görüş
lü ve anarşi karşısında iddialı değişik iktidarlar dö
nemini yaşamamıza rağmen, anarşi ve terörün hızını 
'hiç kesmeden tırmanmayı sürdürebilmesi iktidarları 

da aşan çok ciddi bir durumla karşı karşıya bulun
duğumuzu göstermez mi? 

Yalnız iktidar muhalefet işbirliğinin gereği değil, 
aynı zamanda sıkıyönetimin esaslı biçimde güçlendi-
rilmesünin mantığı ve yeni örgütlenmeler ve yöntem
ler araştırılmasının zorunluluğu burada yatmıyor mu? 

Değerli arkadaşlarım, söz buraya gelmişken, sı
kıyönetim uygulamasıyla Silahlı Kuvvetler gücünü 
ölçmeye kalkmanın çok yanıltıcı olduğunu, özellikle 
ve önemle belirtmek isterim. Bu gücün vatandaş top
luluğuna karşı gerçek anlamda kullanıldığını görme
yi kimse istemediği içindir ki, bir an önce bu badi
reden çıkmak için çırpınıp duruyoruz. 

Değerli üyeler, sıkıyönetimi güçlendirmenin, onun 
yükünü azaltmakla mümkün olabileceği gerçeğinin 
altını önemle çizmek istiyorum. Silahlı Kuvvetlerin 
olaylardan mesafeli bulunmasının yararı, demokratik 
rejim için olduğu kadar, bizzat bu aziz varlığımız için 
de geçerli bir kuraldır. Bu inançladır ki, yeni geti
rilen "yasal önlemlerin sıkıyönetime tahsisli Silahlı 
Kuvvetleri kaynak israfından ve teferruttan kurtara
rak ona yardımcı olacak ve onu asıl görevi için ser
best bırakacak biçimde kullanılacağı umudunu taşı
maktayız. Bu umutladır ki dernekleşmenin büyük öl
çüde etkilediği polis içindeki bölünme hastalığının te
davi edildiğini görmek istiyoruz. 

iNizamı koruma görevi yanında rejime içeriden 
yönelen tehlikelere karşı da güven unsuru olan bu 
kaynağın caydırıcılık ve önleyicilik gücünü hızla ge
liştirmek ve polisin demokrasilere özgü saygın kişi
liğe kavuşması için gerekeni yapmak elbette hayati 
önem taşımaktadır. 

Değerli üyeler, çok ciddi bulduğumuz bir başka 
konu da sıkıyönetim mahkemelerinin ağır yükleri ko
nusudur. Bugünkü askeri hâkim mevcudu ve olanak
lar karşısında bu yükün ve bu yüklü görevin nasıl 
yerine getirilebildiğinin elbette idraki içindeyiz. Belki 
gerekirse, çağdışına çıkmamış askeri hâkimler başta 
olmak üzere birkaç kuranın dahi silah altına alınıp, 
göreve çağrılması da icap edecektir; eğer, tatbikatta 
bir sakınca yoksa. Bu da yeterli olmayacaktır. Asıl 
olan, sıkıyönetim mahkemelerinin yükten kurtulma
sı, yetki genişliğinin tam tersine, bugün millet bütün
lüğünü, devlet birliğini ve rejimi tehdit eden örgütsel 
suçlara karşı tevcih edilmesi ve bu alandaki görevi 
'hızla ve etkinlikle işletebilmesi gereken bir niteliğe 
kavuşması bir zorunluk halinde ortada bulunmakta
dır, 
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Değerli arkadaşlarım, bunun içindir ki, tabii hâ
kim ve mahkemelerin bağımsızlığı ilkelerine kesin 
riayet edilerek, bu ilkeler kesinlikle korunarak, ku
rulacak olan ve ceza hukukumuzda özel bir işlerliği 
ve etkinliği sağlayacak olan yeni düzenlemelerle sı
kıyönetim mahkemelerinin yüklerinin bir kısmı, Önem
li bir kısmı, normal mahkemeler tarafından görev 
olarak üzerine alınmalıdır. Aksi halde, sıkıyönetim 
mahkemelerinin bu kadar yük altında istenilen ça-
'buklukla iş görebilmesini beklemek çok güç olmak
tadır. 

Değerli üyeler, bugün Yüce Türk Ulusu adına ada
leti gerçekleştiren mahkemelerin karşısında, mensup 
olduğu örgüt adına itirazsız, temyizsiz kararlar alıp, 
ölüm cezalarını bile derhal infaz eden sistemlerin iş
letildiğini maalesef duyuyoruz ve bu bilgileri biliyo
ruz. Suça itilenlere dönüş yolunu kapayarak onları 
şiddet eyleminde seçeneksiz biçimde kullanıp, terörü 
böylece hızla tırmandırabilen bu dehşet verici karar 
ve infaz mekanizması karşısında, adalet cihazımızda 
ne ölçüde bir işleyişe kavuşmak gerektiğini takdirle
rinize arz etmek istiyorum. Hele saldırılar Silahlı 
Kuvvetlere kadar uzandıktan ve marifetlerini öldür
me isterisi içinde sayıp dökenler böylesine gün ışığına 
çıktıktan sonra, buna mutlaka bir çare bulunmalıdır. 
Rejimi yıkmaya yönelik başkaldırışlar, Devletin ödün 
vermez gücünü mutlaka karşısında bulmalı ve bu 
ifsat yuvaları elbette ki kurutulmalıdır. 

Sayın üyeler, sıkıyönetimlere başvurmakla rejime 
yönelen saldırılara karşı son ve en büyük ihtiyatın 
kullanılmakta olduğu bir an için dahi akıldan çıka
rılmamalıdır. Onun için bunda başarı şarttır. Saldır
ganlar bunu bildiklerinden bütün güçleriyle bu başa
rıyı önlemeye ve Devleti ele geçirmeseler bile ilk saf
hada rejimi yıkmaya yönelmişlerdir. Demokratik or
tam bir kez ortadan kalktı mı uçların savaşına uygun 
şartlar doğmuş olacaktır. 

Bunlar kimdir konusuna gelince : 
Değerli arkadaşlarım; ortada kim görülüyorsa, 

Devlet gücüne karşı kim silah kullanıyorsa o ve el
bette ki esas mikrop yuvası da onun arkasıdır. Bun
ların sağ - sol ya da bir başka gerici olması önemli 
değildir. Önemli olan, Devleti ele geçirmek için, re
jimi yıkmaya çalışmak için ortaya çıkmak ve bunun 
için gerekirse silahı dahi kullanmaktır. 

Değerli arkadaşlarım; eğer gözle görünende, yeni 
olayın içinde bulunanda doğru teşhiste birleşemez-
sek, korkulur ki tedbir diye girişilecek uygulamalar-
la toplumsal bölünmenin, bir daha takdirlerinize ve 

dikkatlerinize arz ederek, altını esaslı şekilde çizerek 
ifade etmek istiyorum, birleşemezsek, korkulur ki 
tedbir diye girişilecek uygulamalarla toplumsal bö
lünmenin derinleşmesine neden olacaktır. Bunun için, 
toplumsal olayları tasfiyede çok dikkatli ve basi
retli hareket olunmasının hayati önemine açıklıkla ve 
tekrar değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, îzmir ve sonrası olayları, 
gerçekten hepimizi büyük bir üzüntüye sevk eden ve 
bizi dikkatle düşünmeye iten olaylar oldu. Bilebildi
ğimiz ve bize intikal eden, görünen olayların dışında 
ortaya çıkan odur ki, bunun İçin tahmin yürütmeye 
veya tahrik aramaya ihtiyaç görmeden Devlete ve 
'Silahlı Kuvvetlere karşı silah kullanılmıştır; ama na
sıl tasfiye edilecekti, niçin ve hangi yollarla tasfiye 
edilecekti; onun hakkında kesin bir bilgiye sahip de
ğiliz. 

Şunu önermek için izninizi diliyoruz ki, bu türlü 
tasfiyelerde çok dikkatli hareket etmek zarureti var
dır ve böyle basiretli hareket etmek suretiyle belki 
biraz gecikilir; ama kesin sonuç elbette alınır. 
, PeğjedÜi aıı̂ daişilapıjm, âddba m)aiddie baışlılkliaırıiyla 

en ıgöriekii buldüğulmıuzj bazı öniliemjlere ikjsaca değjn-, 
dGlktöen sonra, ıtelkrar lillk ve eiaas önliem|© geçiyorum, 

(Çaırdartoı en güçlü, kaynağı, miulhakjkalk % Par
lamentodur. Ikjtidairlajrıı, ışımasında aşalbifecelk olay-
dıaaj Pajrftaımıeinlfayu! aşamiaimıalkıtadır, güvencemiz de 
Ibunajdaii dtoğjrnakıtaıdi!̂  Plalrliamıenttö m son, en doğ
ru ve geçetnli kararı daima alablilımlekte ve almiişıtu". 
Ondan dolayı diyoruz ki, Parlamentonun içerisin
de, ofla!$atHa Ihalkjış tarzında ıbiribliırimiiızji daha yakın
dam ıtani!m|a|k; vje ıaınlıama(k. mecfhuırflyetinii derinden 
duymamız gerekeceği bir zamanı idrak etmiş bulunu
yoruz, (Böyje bir an yaşıyoruz,. Yaşanıtıtmızın önünde 
siemgiilanleln ic4ayto Ibüizç (bunu zforla dikte ledliyor. 

Eğer, ainjalrşi Ve tenor karşısında bizden bekjlienen1 

aızıinnli ve, istamtimlii tavın ftalkıniilıdığııpda, imanınız kli, 
balşıfca IfoalkıitnjiZ; loffimiakj ülzere, tüm anayasal güçlerin 
ırejiiımıe salhıip çâkjmıalk, âçim, yeni ıbiır, umıuitla bütünlleşe-
c»etk|erti! nı|uihak!klaık sluneitite görülecekte Böylece, bu 
matsibeltiln •bairımağsı ve kayınağı olan ıkjorlkıu1, lyıligınlıfk 
ve; nıeırnjeılazıımicılılk; ortamı sdiıneceğiınden, yılkıcılar 
dayantıikısıa; Ikalacajkilar vje açığa çikacalklardıır, Açığa 
çdalldığ^ talkdlirde, Ibunlarjin hesabınii görmek elbette 
lkk>Iaytoşacıa'k|tıır;, Ondan dolayı isıraır ve; ısrarla dliiıyo-
ruz, tilkttidaji ve muhalefet ilişkileri lellbeitite bürlbirlitnin 
dedüğıinii, bagjüsıtüine efendlim,, ıttarızınıda kabul öfcmefk 
aınlaımııınıaı ıgeteımiez); lalmıa ülke 'binliği, ulus biriliği, val
ftan bötüınjllüğü, ve rejlim tehlikede olduğu ırrüididötçe, 
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ıbuımuin ankiasındaĴ i olaylar elle tutıiaıoalk tarzda önü
müze sergilendiği müddetçe elbette hiç değişe bu 
olaylar» iolhlisıaın etmek; ürerle hirbMmizli anlamaya 
'medbuıruı?. Hayır, meçlbur değiliz, tarih önünde rmut-
lalkja; bunu yerine getirmek goreMiyle, namusuyla yü-
küımjlıüı bujlunuyoruz. 

Sayım üyeler, anarşi ve (terörü besleyen, yav da 
en azından onum, karşısında hareketsizlik sonucunu 
yamatan ıtJemjel nedenlerden biri de hiç kuşkusuz ülke
nin 'Jiçinidle Ib^toduğu ekonomik dıırpm ve gelir da-
ğılıtmn dçnge^ğjidiiir, Konumuz, şimdi o değil. Onun 
içindir İki, asıl çarelerin kökeninde bu durumu 
düzeltmemin de zorunlu olduğuma ve bunu düzelte
cek; gir̂ ılmletrıi ilkltiAdardaın hjekledliğlimılizıe işaret ede
rek, rejilm yıjk|ijcılığ>na karşı girişilecek, önleyici ha-
rekietillei! için hep 'birlikte hareket ZonunMuiğ'unu bir 
daha belirtip Sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Değerli arlkadlajşjlanm, Sayım İçişleri İBalkamırruz, 
•b&timT,, aslkjerliıkjtle de çok rahat ve kolay alıştığımızı 
ikjiivvte cetlveii tarzında Ibintalkım bilgilere daha evvel 
de aynı soruiduğju için, adet hailime geldüği Sçin ve 
(btiaâe faydalı ölür mülahıaz^sıpda hulunduklan için, 
öyle düşündükleri için (ifade buyurdular. (Ancak, bir 
mökjfcajyı işaret etmek; isttiiyotruımj: 

ıDökjüm haılıinla getirilen silahlar ve olaylardan zi
yade, îbu ıtoplululk, yani Ibu memleketin Ikadterimi elinn 
de tutan ve lidare eden bu muhteşemi ve muhterem 
îtapluluik, birtakım «<iae&lb;a>>lar<ın slifomeşimi ystemek-
t4âfcA Olaylar önüjmjüjze geldiği vakliıt acaibalar sülin-
ntediğt için IbirhMmııizle mesafeli diaıvr-anıyoruz. On
dan dolaiyıdmr, iki, olayların izahında soyutlama değil, 
riefcîıcelena gidlilmıesönli, Ve olayların 'Devleti tahribe 
yönelmesindeki o vaizgeÇlmiez ve görünmekte imti
na «dilemez olan, tablonun önümüze serilmesıinıi dili 
yoruız. 

Değerli aıikaıdaişlarjım, ıslanırım ki, açıklıkla sun-
duğjunijuız ve kjesiinflitkjle inandığımız bu konularda ik
tidara detsttiejk: olmamın yararına inianıyoruz. Aislımda 
İktidarı en iyi Ikbnltröl edebilmenin şartı da, onunla 
yallyn lişk|i ve gerıeklen haâlerdle işbirliğini sürdüfr 
mjekiBif,, Bumda, ne liikjtiiıdaiiıın, ne de muhalefetin ka
yıp edeceği ıbir şey olduğunu düşünmek dahi üstemii-
yoruz. Eğer bu işbirliğiyle bir ıbaşarıya ulaşılır Ve 
mikrobun kökü; kazınırsa ibundan doğaicak şeref ve 
bunun manevi ödülü herhalde hepimizi aşarak ge
lecek kuşaklara ulaişacaik ive onların takdir, minnet 
ve şükranın duygularında şanlı ıtıanihimize yansıya-
calktur, Buplun 'için !bp noktada birleşmeye mecburuz. 

Değerli arkadaşlarımı; bu duygu ve düşüncelerle 
ve getirilen teklifin ısanundıa genişlemesi mümkün 

olan ive dsvaımı mıpmıik|ün olan s^yönetıimlin ve ida-
remıin ıbaişjarası dileğiyle; Sayın Başkana ve siz; sayın 
üyelere <ve Sayın Hüpcfümiet erfcânınıa saygılarımızı 
Grubum ive şahsım adımla sumuyorum. ^Aılkışlar) 

IHAŞKAN — Teşekjkjür ederim Sayın Kaplan. 
ıMÜ'Miıyetçi Hareket Partisi Grubu cadına Sayın Ta-. 

ıhlir Şaşmaz. 
Sayım Şaşmaz;, görüşme süreniz 20 dakikadır, 

huyunun. 
MHP GRUBU ADINA MEHMET TAHİR ŞAŞ

MAZ (Elazığ Milletvekili) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkam. 

Sayın Başkan, Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; bir seneyi aşan bur süreden beri yurdumuz
da uyguSamıam sıkıyömjetliimlin 2 ay daha uzaltdıması tekli
fime dair Milliyetçi Hareket Partici Grubunun görüş
lerini arza başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla se
lâmlıyorum, 

Sayın üyeler, hir ülke başarısını sağlayan esaslara 
olan bağlılığını kaybettiği nispette, nizam ve otorite 
fikrinin sarsıimasıyla karşı karşıya kalır. İnsanların 
maddeten ve manen doyamadiğı yerlerde bu sarsıl
ma daha da süratli olmuş ve olmaktadır. 

Kurulu cemiyet düzenlerinin meşru istinatlarını 
ve değerlerini inkâra dönük, gayesiz bir tahrip hare
keti olarak görülen anarşi, bugün hemen hemen bü
tün medeni toplumları tehdidi altında tutmaktadır. 
Bir insanın ve medeni bir toplumun benimseyebile
ceği en küçük değer hükmüne bile sahip almayan 
anarşi, ilim âleminde tanınan tarifiyle sadece hir in
kâr ve tahrip felsefesidir. 

Hür düşüncenin icabı olarak insanın varlığına 
saygı duyan birçok çağdaş toplumlar, bu tahrip afe
tinden korunmamın ihtiyacını bütün şiddetiyle ben
liklerinde duymaktadırlar. 

Diğer toplumlarda olduğu gibi, Türkiye'de de 
anarşinin hüküm sürdüğü bir dönem yaşanmaktadır. 

Günümüz toplumlarının çoğu iktisadi, siyasi, iç
timai ve bilhassa manevi bir anarşinin çemberi için
dedir., Anarşi bir günün vakıası veya kısa bir döneme 
mahsus ihmallerin birikmiş hatası değildir. 

Maddi ve manevi ihtiyaçları uzun yıllar ihmal 
edilmiş nesillerin son ve tek durağıdır anarşi. Ülke
yi idareye memur olanlar tarafından gösterilecek ih
maller, anarşiyi beslemede en etken faktördür. 

Günümüz Türkiye'sinde anarşinin temeline inil
diğinde, zorlamaya dayalı bir kültür değişiminin iç
timai bünyeye akseden hazımsızlıkları en büyük his-
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şeye sahiptir. İçtimai hayattaki çözülme ve çöküntü 
•belirtileri için, ilericilük adına benimsenmiş gerçek 
dışı bir değişmenin acı meyvesi olmaktan başka bir 
gerekçe gösterilemez. 

Milli ve manevi hayat değerlerine karşı gösteri
len muhalefetin birikimleri anarşiyi doğurmuştur. Ya
şadığımız günler hakkında yapılabilecek en gerçekçi 
değerlendirme, sancısını yaşadığımız bugünkü anarşi 
şeklinde aranabilir. 

Bir toplumda keşmekeşi ve derbederliği devamlı 
tutmanın, yani anarşiye devamlı hayat hakkı tanı
manın hiçbir geçerli mazereti olamaz. Şartlar ne ka
dar kötü ve ağır olursa olsun şiikâyete konu olan 
hususların ortadan kaldırılması herkes içlin en önemli 
bir içtimai sorumluluk arz eder. 

Sayın üyeler, anarşi artık yalnızca toplu öldür
melerle değil, büyük cinayetlerle çapını genişletiyor. 
Devletimizi yönetenler, yöneltmeye talip olanlar, ka
mu. kesiminde vazife alanlar, kamuoyunun vücut bul
masında etkisi bulunanlar, analar, babalar, herkes, 
ama herkes anarşi ve terör yüzünden nasıl bir karan
lığa itildiğimizi artık görmelidir; görmekle kalma
malı, anarşiye karşı elbirliği yapmalıdır. 

Anarşiye gerçekten elbirliği veya milletçe tavır 
nasıl alınır? Nedense bu soruya taşıdığı ciddiyet öl
çüsünde cevap veren çıkmıyor. Herkes gözünü siya
si partilere dikiyor; sokaktaki polisin beceriksizliği
ne dikkatleri çekerek işin içinden çıkmaya bakıyor. 
Oysa, Meclislerde yapacağımız vardır, okullarda, 
müesseselerde, sokaklarda yapacağımız vardır; ama 
her nedense hiçbirine gerekli önem ve ağırlıkta te
vessül edilmedi. 

Anarşiyi boğmak isteyen son hükümetler örfi ida
renin sağladığı imkândan faydalanarak polisin hiç 
olmazsa önemli bir bölümünün eğitimini tamamla
yamaz mıydı? Ellerine yeterli silah, altlarına vasıta 
veremez miydi? Devletin öteki kadrolarına militan 
doldururken gösterilen gayret, polis mevcudunu dün
ya standartlarına çıkarmak için- gösterilemez miydi? 
Polisi polise düşüren, öğretmeni öğretmenlikten çı
karan teşkilat darmadağın edilemez miydi? Grubu 
bulunan siyasi partilerin kör bir inat uğruna kurul
masını engelledikleri Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
ufak bir anlayışla kurulamaz mıydı? 

Hepsi mümkündü, ama her ne hikmetse hiçbiri 
yapılmadı. 

Sayın üyeler, topyekûn millet olarak bu karan
lıktan çıkışın çarelerimi aramalıyız. Evet, anarşi ve 
terör artık hepimiz için ekmekten, sudan ve ciğerle-
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rimize çekeceğimiz bir nefeslik havadan daha önem
li bir mesele haline gelmiştir. Ya bu millet, bu anar
şiyi Devlete yardımcı olarak boğacak, ya da bu anar
şi, bu milleti milletle birlikte de bu Devleti yiyip bi
tirecektir. Üçüncü bir şık kalmamıştır. Öyleyse me
seleyi hep birlikte göğüslemek zorundayız. Tıpkı biz
den önceki ecdadımızın istiklal mücadelesinde yap
tığı gibi. Tıpkı Sakarya kıyılarında ölüm kalım sa
vaşı veren Mehmet'e sırtında top mermisi taşıyan 
analarımızın gösterdiği örnek gibi, cesur ve gayretli 
olmalıyız, kararlı olmalıyız, herşeyden önce imanlı 
olmalıyız ve bugünden tezi yok elbirliği yapıp bir an 
önce anarşiyle mücadeleye koyulmalıyız. 

ıKanunların değiştirilmesini gerektiren konularda 
bir dakika gecikmeden bu işi tamamlamalıyız, kanun 
değişikliğine gerek olmayan hususlarda hemen uy
gulamaya koyulmalıyız. Gücünü ve kuvvetini halik
tan almayan hiçbir hareket başarıya asla ulaşamaya
cağına göre; halkı, terör ve anarşiye karşı mücadelede 
takınacağı tavır ve tutumları hususunda şuurlandırma-
lıyız. 

Devletimizi yıkma düşü kuran militanlar kesin
likle bilmelidirler ki, 50 milyonluk bu ülke yolunu 
şaşıran hainlere teslim olup gitmeyecektir. Bu ha
kikatin ışığı altında TRT ekranlarında, gazetelerin 
sayfalarında uyarıcı, öğretici yayınlar yapmalıyız. 
Üniversiteler de ilmi çözümler aramalı, müesseseler
de, okullarda anarşi ve terörle mücadele gayesine dö
nük konferanslar düzenlemeliyiz. Halkın polise ko
layca ulaışabilmesd 'için pratik çözümler uygulamalı
yız. Mesela, bütün yurtta polis teşkilatının telefonu 
tek ve yaygın biçimde bilinen bir numarada, .kabul 
edelim :ki, 999'da veya benzerinde toplanabilir. Böy
lece polisin numarasını bulmak bir bilmece olmak
tan çıkarılır. Vatandaştan gelecek bütün ihbar mek
tupların, tek merkezde; yani ihbar yapan kişinin kim
liğinin anarşist ve terörist eylemcilerin eline geçmesi
ne imkân olmadığı güvenini veren ıbir merkezde top
lanması sağlanabilir ve halktan bildiklerini bu mer
keze aktarması istenebilir. Ankara'da imkân tanır
sak 500 bin hafızalı bir kornpütür merkezi kurulabi
lir. Bütün anarşik: olaylara karışanların, karakolda 
bu sebeple ifadesi alınıp serbest bırakılanlar dahil, 
kişiliklerine ve eşgaUerine ilişkin bilgiler bu merkez
de depo edilebilir. Keza olaylara karışan herkesin 
fotoğraf ve parmak izleri aynı şekilde elektronik sis
temle tek merkezde toplanıp, değerlendirilebiMniir. 
Anarşist ve teröristlere karşı girişilen operasyonlarda 

I polisin hangi noktada aksadığı ve teröristlerin ne gibi 
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taktik değişiklikleri yaptıkları hakkında, girişilen ope
rasyonun sorumlusundan rapor mutlaka istenir ve bu 
bilgiler yine Ankara'da bir değerlendirme araştırma 
merkezlinde toplanabilir, bulgulara göre polis teşkila
tı uyarılır, yetiştirilir. 

Yakalanması öncelik taşıyan suçluların fotoğrafları 
bilgisine başvurulmak gibi bir gerekçeyle televizyon
da yayınlanarak, böylece halkın zihninde o kişinin 
resmimin yer ettirilmesinıin temimi gibi tedbirleri ger
çekleştirme yollan aranabilir. Öyle sanıyorum ki, 
uygulanmaya konulabilmesi halinde şu saydığım bir-
ikaç tedbir dahi kanunlara ihtiyaç duymadan pek çok 
önlemlerin alınabileceğini ispatlayacaktır. 

Saygıdeğer üyeler, sokaktaki kanlar birdenbire 
akmaya başlamadı. Bu sokakta akan kanlardan sa
dece tetiği çeken mesul değil; her şeyin bir evveli bir 
de ahiri vardır. Anarşinin evveline bakacak olursak, 
korkunç bir anarşi mimarisinin seneler boyu Devletin 
her kademesinde hazırlandığını görürüz. Hepimizce 
malumdur ki, fikir en büyük silahtır. En yıkıcı şey 
zihnin ürünü olan bazı fikir ve düşüncelerdiir. Bazı 
ruhlardan akan sinsi ve tehlikeli duygulardır. Nitekim, 
bizde anarşi öncesinde bunlardan bol bol vardır. 
«Boykot ne ise işgal de odur» lafı olmasaydı, «Top
rak işleyenin, su kullananın» sloganı söylenmeseydi; 
politika hırsıyla özerklik, özgürlük denilen şeyler bi
rer birer devlet yıkıcı canavar halline getirilmese idi, 
anarşi bugünkü üzücü boyutlara ulaşabilir miydi?.. 

Anarşi toplu bir cinnettir ve senelerce sahneler
de, ekranlarda, kürsülerde, sütunlarda;, sınıflarda, par
tilerde ve yeraltında tezgâhlanmış, parlatılmıştır. Yer
altındaki örgütleşmeyi hadi fark edemedik, kabul 
edelim; fakat diğer saydıklarımızı, millet kaderinde 
hazırlanan felaketli görmemek için anarşiyle maıh-
folmaya müstehak eşya durumunda olmak lazımdır. 
Senelerce sahnelerimiz, kitaplarımız, dilimiz, sanat 
çevrelerimiz anarşinin korkunç tahribatına maruz 
kalmış; anarşi, kendi gelmeden önce içimize sanatını 
tekniğini, fikir şaşılığını, düşünce sapıklığını, irade 
çürümesini yollamıştır. 

Sayın üyeler, anarşi canavarının kanlı dişlerini 
takip ederseniz, anarşimin hedefini görebilirsiniz. Anar
şinin asıl hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 
Türk Vatanıdır. Son günlerde MHP'lilere karşı giri
şilen hareket büyük boyutlara çıkmıştır. AP'liler de 
var. Öldürülen CHP'li da olabilir; ama seri cinayet
lerde MHP'liler .katledilmektedirler. Bunun bir de
ğil, birkaç sebebi var. Çünkü, bunu hazırlayan güç
ler bilmektedir ki, milli meselelerde en hassas ve en 

şuurlu kitle Milliyetçi Hareket Partisi kitlesidir. En 
kolay reaksiyonu onlar verecektir. Bu bakımdan 
eğer onları sokağa dökecek bir iş yaparsak ve hare
kete geçirebilirsek, haklı da olsalar elimizdeki bütün 
propaganda vasıtalarıyla «faşizm hortladı, dikta ge
liyor» diye ayaklanarak komünist ihtilali başlatabi- • 
liriz düşüncesindedirler. Ama görülmektedir ki Mil
liyetçi Hareket Partililer bu iç kanamaya, bu korkunç 
ihanete rağmen hak yoldan asla ayrılmamakta, meş
ru müdafaa hakkımız doğdu dahi dememektedirler. 
Yalnızca Devletten, vatandaş olarak, kendisine dü
şen görevleri yerine getirmesini. beklemektedir. An
cak, Devlet gerekeni yapmakta geciktiğinden anarşi 
daha da azmaktadır. Daha yukarılara uzanmakta ve 
hain saldırılarını devam ettirmektedir. 

Bu Hükümetin ilk işi; anarşiyi önlemek, Devleti 
anarşinin elinden kurtarmaktır. Esıkileriyse anarşiyi 
Devletin ellimden kurtarmak için ellerinden geleni ya
pıyorlardı. Bu Hükümete bu konuda yardım etme
yenlere, anarşinin bu rezillliğini lanetlemeyenlere ta
rih elbette lanet edecektir. 

Sayın üyeler, sırası gelmişken bazı sorumluların 
ve yöneticilerin anarşiyle alakalı yanlış tutumlarına 
da değinmek istiyorum. 

Yetkili makamların başlarında bir korku dolaşı
yor. Bu korku inanmış, müspet ve şerefli hür ada
mın korkusu değildir. Allah korkusu, vicdan, haki
kat korkusu, millet korkusu değildir. Bu bir vehim
dir ve çıkar korkusudur. İdeolojilerin boş beyinlere 
baskısıdır. Allama, millete ve gerçeğe karşı nasipsiz-
liktir. Allah'ın çoktan lanetlediği ve daha dün mille
timizin zulüm ve sömürülerine son verdiği zorbalar
dan hâlâ çekinmek zilletidir. 

Kısacası Allah'a, gerçeğe ve miMete inançsız bazı 
soruimllkılar; refah, mevki ve kudreti bu ölümsüz var
lıkların dışında aırıyorlar. Bu ise elbet korkulanı de
ğil, korkanı aşağılatıyor. 

Demokrasiye, cumhuriyete ve onun sahibi olan 
millete inanıyorsanız onun her zaman gözle görülen; 
fakat bilhassa 14 Ekimde tecelli eden iradesine uya
caksınız. Onun size verdiği cesaretle donanacaksınız. 
iBunu yapamıyorsanız ona vekil olmak, ona memur 
olmak şerefinden hak iddia edemezsiniz. 

Yabancı kaynakların işbirliği yapan ajanları bazı 
komünist gazeteler yoluyla milliyetçiler aleyhinde, 
devletine, vatanına bağlı siyasi kadrolar aleyhinde 
kamuoyu hazırlıyorlar. Masum vatan evlatlarını he
def göstererek vurdurtuyorlar. Kendi evlatlarını tanı
yan millet, suçlu ve düşmanın kim olduğunu biliyor; 
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fakat bazı sorumlular ya millet düşmanlarının yanın
da yahut o çirkin korku içinde bocalamaktadırlar. 

Şöyle garip bir manzara var. Komünist örgütler 
açık, gizli her cinayeti, tahriki, korsan mitingi, okul, 
bina, hatta bakanlık tahribini göz göre göre yaparlar. 
Suratlarına karşı komünist marşı enternasyonali okur
lar. Millet, bunların hain, cani olduklarını bilir, «)Be-
ni bunlardan kurtarınız»! diye rey verir; fakat bazı 
sorumlular, bunlara nedense dokunamaz, kıyamaz
lar. Âdeta bu yıkıcı ve bölücülerin küstahlık hakları 
vardır, her türlü kanun düşmanlığı, utanmazlık, hır
çınlık onlara helaldir... 

BAŞKAN — Sayın Şaşmaz 2 dakikanız kaldı 
efendim. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Buna karşılık, milliyetçiler hiçbir sokak hareketi
ne, Devlet aleyhtarı hiçbir kışkırtmaya ve cinayete 
bulaşmadıkları halde, bazı sorumluların gözünde yi
ne de suçludurlar. Komünist propaganda ve yandaş
larının tehdit ve baskıları, birçok görevlinin beynini 
yıkamıştır. Bu beyinleri işletip, bu gözleri açmadan, 
memleketi iç savaşa götüren amansız anarşiden kur
tuluşun imkânı bulunamaz. 

Sayın Başkan, sayın parlamenterler, varlığını Ana
yasaya borçlu olan bütün kuruluşların; yasama, yü
rütme, yargı organlarının tam bir ahenk içerisinde 
çalışarak, maruz kaldığımız bu en büyük tehdidin, 
tesirsiz hale getirilmesinde Devlete destek olmaları 
zarurettir. Sıkıyönetimin mutlaka hedefine varması 
sağlanmalıdır. Evet hepimizin vazifesi ülkemizi ve 
demokrasimizi korumaktır; ama bunu yapmanın yo
lu; önce, ne kadar sevimsiz de olsa, gerçekleri olduğu, 
gibi görmektir. Ülkemizde demokratik sistemin iyi 
işlemediğini, sorunlarımıza çözüm getiremediğini gös
termek için uğraşanlar, kabul edelim ki, sonunda 
önemli bir başarı sağladılar ve Türk Silahlı Kuvvet
lerini siyasetin içine ittiler. O halde ilk görevimiz; 
Türk Silahlı Kuvvetlerini yurt savunmasından başka 
hiçbir şeyle uğraşmak zorunda bırakmayacak ortamı 
yaratmak olmaldıır. 

Saygıdeğer üyeler, Milliyetçi Hareket Partisi ola
rak başından beri ülkemizin fevkalade haller yaşa
dığına dikkatleri çekmiştik. Sıkıyönetimin ilanından 
evvel sıkıyönetimin gerektiğini savunduğumuz için, 
geçen Hükümet döneminde mahkemeye verildik; fa
kat daha sonra zamanın Hükümeti de bizim görüşü
müzü benimsemek zorunda kaldı, akabinde haklı ol
duğumuz meydana çıktı ve sıkıyönetim ilan edildi. 

Daha sonra sıkıyönetim kapsamının genişletilmesini 
istedik. Dün olduğu gibi, bugün de bu konudaki hak
lılığımızın tezahürleri ortadadır, tşte İzmir Tariş'teki 
daha önceki Hükümet tarafından kadroya alınan mi
litanların, Devlete savaş ilanı ve diğer illerdeki isyan 
vehametinde göze çarpan anarşik hadiseler. 

Geçen Hükümet döneminde insanlık dışı işkence
lerin yapıldığını, sık sık dile getirmiştik. İşkencenin 
hangi iktidar döneminde yapılırsa yapılsın, insanlık 
dışı olduğunu, kanunlarla, insanlık haklarıyla ters 
düştüğünü, inkârını çıkar sayanlara anlatmaya çalış
mıştık. Bugün «işkence var>̂  diye bağıran bir parti, 
dün Milliyetçi Hareket Partililere, gençlere, dokü
manları ciltler dolduran işkenceler yapılırken acaba 
neredeydiler?.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Şaşmaz. 
MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Bağ

lıyorum Sayın Başkanım. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet ve vatan düşmanı anarşinin kurbanı olan 

bütün vatandaşlarımızı, görev şehidi subay, astsubay, 
erlerimizi, emniyet teşkilatı mensuplarını rahmetle 
yad ediyoruz, gazilerimizi saygıyla, şükranla selam
lıyoruz, Devlete sahip olma yolundaki bütün gayret
lere yardımcı olmayı görev biliyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (MHP Grubu sıralarından al

kışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şaşmaz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Hik

met Savaş. (CHP sıralarından alkışlar.) 
Sayın Savaş, görüşme süreniz 20 dakikadır; bu

yurunuz. 
CHP GRUBU ADINA HİKMET SAVAŞ (C. Se

natosu Eskişehir Üyesi) — Sayın Başkan, Yüce Par
lamentonun sayın üyeleri; 

2 ayda bir normal toplantılarımız haline gelmeye 
başlayan sıkıyönetim uzatma toplantısının birini da
ha yapıyoruz. Kapsamından Sivas İli çıkarılmakta, İz
mir ve Hatay illeri sıkıyönetim kapsamına alınarak, 
14 aydır 18 ilimizde uygulanan sıkıyönetimin 2 ay 
daha uzatılması Hükümetçe istenmektedir. Demek ki 
geçen 14 ay içerisinde sıkıyönetim uygulamaları is
tenen neticelerin alınmasına kâfi gelmemiştir; aksine 
sıkıyönetimin kapsamının genişletilmesıi istenimektedir. 

Sıkıyönetimin çerçevesinin daraltılarak en kısa za
manda normal hayata dönmek istediğimiz halde, maa
lesef günün şartları buna elvermemektedir. Hatta kor
kumuz, bunun bütün yurt sathına yaygın hale getiril
mesinin istenmesidir. 
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Sıkıyönetim komutanları sıkıyönetimi uygulanan 
bölgelerde görünüş olarak varlıklarını mümkün oldu
ğu kadar az hissettirip etkim netice almaya çalışmak
tadırlar. Bu da Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ve terö
ristler karşısında mümkün olduğu kadar az yıpran
masını sağlamaktadır, 

Sıkıyönetim 14 aylık zaman içerisinde toplumun 
ekonomik ve sosyal bekleyişlerine cevap verecek ka
nun ve uygulamaları hazırianiması için anayasal or
ganlara zaman kazandırmıştır; fakat maalesef bu za
man içerisinde sıkıyönetimsiz bir devreye geçiş için bir 
hazırlık içerisinde olunmadı. Her şeyi sıkıyönetimden 
'bekler haldeyiz. Uzatma kararını vermekle ve hükü
metler de bu kararı almakla işlerinin bittiğini sanı
yorlar. 

Bu aşamada olayların başlayış nedenlerini zama
nını tartışmak geçersizidir. Bugün Devletimize yönel
miş alçak bir anarşik terör eylemleri vardır. Bunda 
hep'itmiz biriz. Beralber olunmayan, halkımızın huzu
ra kavuşturutm asının nasıl sağlanacağıdır. 

İşi sıkıyönetime havale ile iş bitmiyor. Sıkıyöneti
me verilecek yetkilerin artırılması, cezaların fazlalaş
tırılması neticeyi almamıza kâfi gelmiyor. «Askerlere 
işi havale ettik, onlar herşeyi halletsinler» demek gibi 
bir şey oluyor bizimi bu yaptığılmız. Sağı ve soruyla, 
örgütlü silahlı eylemcilerin acımasızca Türk halkına 
reva gördükleri bu huzursuzluk ortamı artık son bul
malıdır. 

Sıkıyönetim, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olmak üzere toplumun ekonomik ve sosyal yönden 
düzenienimesinde sorumluluk taşıyan kuruluşlara za
man kazandırıcı olmalıdır. Sıkıyönetimin sağladığı 
olaysız ve sakin günlerde, gelecekteki benzer günle
rin önlenişi kararları şimdiden alınmalı, gerekli ku
rumlar kurulmalıdır. Toplum bütün kuruluşlarıyla bu 
bir avuç maceracıya karşı çıkmalıdır. 

Sayın arkadaşlar, bunları söylerken hadiselerin 
takipçisi ve baş sorumlusu Hükümetin tutumunu da 
gözden uzak tutmamak lazımdır ve Hükümetin tutu
munu ciddi olarak gözden geçirmesi gerektiğini söy
lemek isteriz. Geçen 2 aya şöyle haiktığımuzda Hükü
met için hiç de olumlu bir kanaate varmamız müm
kün olmuyor. Ağır bir baskı ve işkence döneirhi başla
mıştır. Halkın zîamlar ve zulüm karşısında sesini çıkar
masını önlemek için işkencelere başlanmıştır, Ülke
nin batısından doğusuna kadar her yerde işkence Hü
kümetin teşviki ve bilgisiyle yapılmaktadır. SS özenti
si, Gestapo özentisi eşkiya masum halk toplulukları
na kınım uygulamakta, Gestapo liderlerinin işgal al

tındaki ülke halkına bile uygulamadığı işkence, ger
çek ya da sahte devlet güçlerince Türkiye'de halka 
uygulanmaktadır. 

Türk Milleti, Adalet Partisi ve Milliyetçi Hare
ket Partisi tarafından etnik ayrımcılık kışkırtmalarıyla 
bölünmek istenmektedir. 

Adalet Partisi, şeriatçısından faşistine kadar sağda
ki bütün aşırı uçları himaye etmekte, kendinde top
lamaya çalışmaktadır. Yasa dışı yollarla işçilerin iş 
akitleri fesh ediliyor, bu işçiler tedhişçilerin kuca
ğına itiliyor. TARÎŞte eğer varsa tüm militanların 
ayaklanmasını biz de istiyoruz; ama Hükümetin 'ama
cı o değildir; TARİŞ'i sağcı militanlara terk etmek, 
TARİŞ'in ekonomik gücünü çıkar çevrelerin© teslim 
etmektir. 

Sayın arkadaşlar, Hükümetten bir isteğimiz var, 
TARİŞ olaylarıyla ilgili olarak duvarlara bir slogan 
yazılmış. Ya 'bu slogan kışkırtma aracı olarak kul-
lamlmamalıdır, ya da gerçek suçlular yakalanıp 
adalete teslim edilmelidir. Kars Kalesine kızıl bay
rak çekildiği yalanı gibi, 'bir sağ provakasyon karşı
sında bulunduğu kanısı kamuoyunda yaygınlaşacaktın 
Çünkü, faşizm özelikle bu tür aldatmacalarla, kışkırt-
macalarla iktidara gelmeye çalışır. (AP sıralarından 
gürültüler.) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — İkti
dar ne yapsın be... 

HİKMET SAVAŞ (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, «Türkiye'de devletin olduğunu herkes hisse
decektir» derken, geçen hafta ilerisinde İstanbul'u 
görenler, Istaribul sokaklarında Hükümeti aradılar. 
Kapalı kepenkler Hükümetin aczinin ilan tahtası gi
biydi. Hü'Mümetin 100 gün içindeki tutuamu Hatay'dan 
İstanbul'a, Kars'tan İzmir'e kadar işte böyle sanki 
terör eylemcilerine yardımcı olur durumundaydı. Hal
buki, Hükümet bu geçen günler içerisinde terör ve 
bölücülük yangınlarını söndüreceğini, adi bir rezalet 
görüntüsü alan anarşiyi kısmen kontrol altına alacağı
nı, milletin gazabı, Devletin boyutlarına varmadan 
kurtarılmış bölgeler faciasını halledeceğini iddia edi
yordu. (AP sıralarından «Hiç üzülme» sesleri) 

Bugün İçişleri Bakanı kurtarılmış bölge kalmadı 
derken, gazetelerde şu başlıkları görüyoruz : 

«31 ilde devrimci ya da ülkücülerin etkin olup 
karşıtlarının giremediği yerler var.» 

«Devrimci ve ülküdüı grupların etkin oldukları 
yerlere güvenlik kuvvetleri olay çıktığında güçlükle 
girebiliyor.» 
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«Kurtarılmış bölgelere karşı karşıt görüşlü elöktrik 
tahsildarları dahi sokulmuyor.» 

«Bazı ilçeler devrimciler ve ülkücüler tarafından 
iple bölünmüş gibi ikiye ayrılmış.» 

«Polisin giremediği, yalnız devriye dolaşabildiği 
yerler var.» 

Sayın üyeler, son 100 gün içerisinde meydana ge
len olayların sayısını söylemek, hayatını kaybedenle
rin çeteleşin! tutmak bizi bir yere götürmez. Hükü
met tutumu ile rahatsızlığı fazlalaştırimaktadır. Bir 
örnekle 'bunu belirtmek isterim : 

Resmi taitil günlerinde kamu binalarına asılan Bay
rağımızın zamanla eskimesi ve yırtılması, ya da ren
gini kaybetimesi doğaldır. 763 bin kilometrekarelik ül
kemizde şu anda bir araştırma yapılsa bu nedenlerle 
küm bilir k:aç resmi kuruluşta Bayrağımız bulunma
yacaktır. Böyle bir olgu bilinirken, salt Diyarbakır'da 
sanlki kasıtlı bir şekilde Şanlı Bayrağımız ortadan kal-
dırılıyormuş gibi Milli Eğitim Bakanının yöreye gön
derdiği 500 Bayrağımız için TRT yoluyla duyurular 
yapması, bu bayrakları bir müsteşar yardımcısının baş
kanlığında bir heyetle göndermesi, bölücülük çabaları
nı körüklemekten başka nedir? (CHP sıralarından al
kışlar) 

Olayın, Bayrağımızın rengine kan veren, her gerek
tiği zaman verecek olan Diyarbakırlı yurttaşlarımızı da, 
tüm sağduyu sahibi vatanseverleri de yürekten yara
ladığı kanısındayız. 

Ayrıca, Türk Hava Yollarında uygulanmaya ko
nulan grev, lokavt kararları da bir tuhaf. Sendikanın 
iki işyerinde uyguladığı greve; işyerintim, bütün Tür
kiye'de, kanunsuz olduğu iddia edilen lokavt karan 
alarak 6 bin işçiyi sokağa atması, huzuru sağlamak
tan çok, bozmaya yönelik görülmektedir. 

Devlet terörü yaratılmakla netice alamayız. An
cak, bugün 20 ilde uygulanan sıkıyönetimi bütün yurt 
•sathına yaymaya sebep oluruz. Eğer sıkıyönetimin 
tamamen kalkmasını, terör ve anarşinin Önlenmesini, 
Valîan haıinleririin hizaya gelmelerini lisıtiyorsak, Hükü
metin, partizanlarına şirin görünmek için, namuslu 
memuru bu kış kıyamette şuradan şuraya sürmekken 
vazgeçmesi lazımdır. Kemdi militanlarını yerieştirfmek 
için işçi kıyımına devam etmemesi lazımdır. 

Sayın parlamenterler, bu arada, üç gün evvel 
«eşgüdüm toplantısı» yerine yapılan <<Sıkıyöneitim, 

Genişleltilıriiş Koordinasyon Toplantısı»lnda, sıkıyöne
tim komutanlarına, istihbarat örgütlerince sunulduğu 
biMirilön rapordaki bir görüşe değinmek istiyorum. 

Bu raporun bir yerinde, «Örgütler, eylem safha
sında, demokratik düzen içerisinde bulunan Türkiye' 
de faşizm varmış gibi bir karşı güç yaratmaya mu
vaffak olmuşlar ve «faşizmle mücadele» adı altında 
her türlü eylemi yürürlüğe koymaya başlamışlardır. 
Faşizm, komünizme geçiş için en müsait ortamdır. 
Türkiye'de faşizm yoktur; ancak, bazı faşizm yöne
tenlerin bulunduğumdan bahsedilebilir» denmektedir. 
Bu görüşün ne kadar doğru olup olmadığını anlamak 
için fazla bir araştırmaya lüzum yok'tur herhalde. 
Sıkıyönetim Askeri Mıa)hikbm!elerinde sağ eylemcilerin 
meydana getirdikleri kanlı eylemlerin oluşunu ve ifa
delerini okumak, Türkiye'de faşiztnita. özenltisimin ol
duğunu açıkça göstermektedir . 

Sayın parlamenlterler, sıkıyönetim, adalet meka
nizmasının tarafsızlığı, Türkiye'de olduğu kadar 
dünyada da yıllardan beri saygınlık uyandırmıştır. 
Adaletlin tesirini gösterebilmesi için, kararların gecik
mesiz ve zamanında verilmesi şarttır. Bugün bu ge
cikmelere sebebiyet verecek imkânsızlıklar varsa, 
ydtkililerce bunun en kısa zamanda, iftihar ettiğimliz 
adaletim saygınlığına gölge düşürmeden halledilmesi 
gerekmektedir. 

iBu arada, Silahlı Kuvvetlerin disiplin anlayışı 
içinde bağdaştıramiadığımız, İstanbul sıkıyönetim 
askerli mahkümelerindeki hâkim ve savcıların yer de
ğiştirme talepleriınin olduğu yolundaki söylentilerin 
ciddiyetle ve derhal yalanlanması, icap etmektedîir. 

Sayın parlamenterler, son haftalarda gerek sıkı
yönetim bölgelerinde ve gerekse başlıca büyük şehir
lerimizde toplu tutuklamalar nazarı dikkati çekmtek-
ttedlir. Bilhassa 15-17 yaş arasındaki gençlerin stad
yumlara, kapalı spor salonlarına almmalan; bir müd-
delt orada tutulduktan sonra, içlerinden iki üç tane
sini tutuklayıp, diğerlerinin serbest bırakılmasını, 
üzerinde dikkatle durulması gereken bir olay olarak 
gördüğümüzü söylemek isteriz. 

Polisin içende bulunduğu ve henüz ayıklanması 
mümkün olmadığını gördüğümüz şartlanmış, yanlı 
poMsSin, sıkıyönetim makamlarına yanlış bilgi vererek, 
kendi amaçları doğrultusunda bir devlet terörü estir
dikleri de gözetlenmektedir. Özellikle, İzmir'deki ope
rasyonlar sonucu yakalanan ve içlinde suçluların olup 
olmadığı henüz belli olmayan topluluklara, polisin, 

Hükümet, yükseköğrenim, kurumlarının sorunları
nı halletmeli, dershanelerde iki grup arasına polis ve 
asker oturtarak ders görmelerini önleyebiîlmelidiir; 
okul çıkışlarında, iki düşman kampının insanları gibi, 
silahların gölgeşiîide dağılmalarını önleyebilmelidir. 
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silah zoruyla İstiklal Marşını söyletmeye kalkması, 
pöMn halik ve toplum nazlarında güvenlini sarsar. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli Milletvekili) — 
Ne o, hoşuna gütmedi mi? 

HİKMET SAVAŞ (Devamla) — Fdllisih yaptığı 
;bu iş, görevini aşmaktır. istiklal Marşının nerede ve 
ne zaman söylenmesi gerektiği yönetmelikler ve ge
nelgelerle saptanmışjtır. Haklı veya haksız, kolluk 
kuvvetlerini, suçu olmayan insanlara ceza olaralk, si
lah korkusu altında İstiklâl M'arışı söyleftmesi, demok
ratik bir ülkede polis terörü yaratana özentisidir. 

Sivil ve askeri cezaevlerinden 'kaçanların fazlalığını 
'da 'kamuoyu titizlikle takip dönektedir. Bilhassa as-
'kerd cezaevlerinden kaçanların, özelikle belidi bir zih
niyete sahip olanlarım çokluğu düşündürücü olmak
tadır. İstanbul Maltepe Cezaevinden k'açan Mehmet 
Ali Ağca ile Yozgat Askerî Cezaevİnlden kaçan Alp
aslan Alpaslan'ın kaçırilışlları hâlâ güncelliğini koru
yan olaylar arasındadır. Hükümetin şimdiye kadar, 
örnekleri görüldüğü gibi, Silahlı Kuvvetlerin kaçma 
olaylarında da kusuru, ihmali ve kalsıtlan olan perso
nel hakkında ne gibi tespit ve önlemler aldığını açık
laması iyi olacaktır. 

Saynı üyeler, emniyet teşMâtınıda İç'işleni Bakan-
lığınin yaptığı tayinler bize, yansız olduğu kanaatini 
vermemektedir. Bu kanaatlimizi, bu gibi tayinlerim baza 
dilerimizde sıkıyönetim komutanlarimızı dahi rahat
sız edecek boyutlara vardığını göıimemliz teyit et
mektedir. Hükümet, bazı devlet dairelerin'de ve em
niyet 'teşkilatında uygulamayı düşündüğü ve bazıların
da tatbike 'başladığı yanlı tayinlerden vazgeçmelidir. 
Bunların, kendilerine bir fayda getirmediği görülmek
tedir. Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nlda uygulanımak is-
'tenen bu türlü baskı, sıkıyönetim komutanları neiz-
dinde yalnız Bakanı değil, Hükümeti bile herhalde 
iyi bir durumda bırakmamıştır. 

Sayın üyeler, «İdarede deprem» diye sıfatlandırı
lan, 61 valinin bir gecede değiştirilmesiyle, ülkenin 
huzurunu bozan anarşi ve terör olayları ve bunu bes
leyen silah kaçakçılığı bir türlü durdurulamarmşitır. 
Müessir, güçlü, dürüst, yansız bir kamu yönetimi 
'kurmak zorundayız. İktidarım gözünde başanlı yöne
tici; ilinde, 'ilçesinde, okulunda fabrikasında, kanunu 
değil', partizanlığı hâkim (kılan, rozete göre davranan, 
polisi bir şiddet, eziyet aracı olarak kullanan, laik ve 
(uygar düşünce yerine, Atatürk ve Cumhuriyet düşma
nının yayılmasına gözyuman kişidir. 

Bugün Türkiye, tarihimizin hiçbir döneminde 
rastlanmayan asayişsizliğin içinde bulunmaktadır. Dev

let ve kanun hâkimiyeti son derece zayıflamıştır. Hü
kümetlin varlığı dahi tartışılır bir noktaya gelmiştir. 
Ülkeyi yönetmek durumunda olan yöneticilerin, olay
ların üzerine tahrik edici bir şekilde ğitmlemelleri la
zımdır. TARİŞ olayları bumun tipik bir örneğidir. 

İzmir'de gerek TARİŞ yöneticileri, gerekse Vali, 
işçiyi tahrik edici, kışkırtıcı bir tutulma girmişler ve 
bundan dolayı da kabuğu çatlatm ıslardır; Ege Üni
versitesi dahi bu hadiseden zedelenmiştir. Yılardan 
beri ufak tefek olaylar dışında hiçbir hadise olmayan 
bu Üniversitemize panzerlerle girilmiş; öğrenci, hadi
selerin içine çekilmiştir. 

Hatay olaylarında da idarenin tahrikini görüyoruz. 
Hatay'a «İdareci olmaz» damgasını taşıyan bir vali
nin tayini ile olaylar başlatılnıiiştrr. Kırıkhan'da İlk
öğretim Müdürü, Valinin açık hedef göstermesinden 
sonra öldürülmüştür. 

Sayın üyeler, yıllardan beri söylendiği halde, bir 
türlü yerine getirilmeyen bir ödev de, pols ve jandar
manın teçhizat ve silah foaknmından takviyeli işidir. 
Kırıkkale tabancasıyla, elinde son model otomatik si
lin bulunan teröriste karşı koymaya çalışan Türk po
lisi, dünyada hayretle karşılanimakta'dır. Emniyet ve 
jandarma en kısa zamanda ve öncelikle mıodern silah 
ve gereçlerle donatılmalıdır. Canını himaye altına 
alamadığımız insanlardan kahramanlık beklemeye hak
kımız yoktur. 

ıBAŞKAN — Sayın Savaş, iki dakikanız kaldı efen
dim. 

HİKMET SAVAŞ (Devamla) — Topluyorum Sa
yın Başkan. 

Sayın üyeler, son 100 güride anarşjinlin büyük bo
yutlara tırmanış göstermesi, Hükümetin uygulamaya 
koymaya başladığı ekonomik politika ile de yakından 
ilişki halindedir. Dargelirli memur, emekli, işçi ve 
topraksız köylünün aşırı derecede geçim sıkıntısı çekti
ği bir ortamda teröristler yararlanmak istemektedirler. 
Sağdan, soldan Güney Amerika modelinin açıktan 
propagandası yapıimakta'dır. Büyük çıkar çevreleri 
Güney Amerika modelini savunan yazıları dağıttır-
maktadıriar. Bu yazıların aırasınıda Pinıoişe'yi ve onun 
Şili'sini savunan yazılar da bulunmaktadır. Bu çevre
ler şurasını unutmaktadırlar ki, Türkiye'de bütün en
gellemelere rağmen işleyen bir demokrasi ve demokra
sinin yılmaz savunucusu Türk Ulusu ve onunla bütün
leşmiş Tüfk Silahlı Kuvvetleri varıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi olaralk, asayiş/in düzel
mesinde Hükümete yardımcı olmaya hazıır ve karar-
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lıyız. Cumhuriyet Halik Paadtisi her zaman, şjiddet ve 
zorbalık neneden gelirse gelsin, karşı'sındadır. Gumihu-
riiyet Halk Partisinin demokratik 'sol felsefesinde şiıd-
deiüe yer yoktur. Silaha ve şiddete başvuran solcuyu 
da biz gerçek solcu saymayız. Cumihuriyeit, Halik Par-
tisii, kendi dışınıdalki solu, kapısından ve evimden uzialk 
tutmak içlin çalba harcaimaklialdır. Cumihuriyet Halk 
Partisi, demokrasi kuralları içlinde komünizme karşı 
en büyük engeldir. Cumihuriyeit Halk Partisini şiddet 
'tertiplerine sokmak isteyenlerin ve kışkırtıcı ajanların 
oyununa gelmeyiz. Sağ-sOl çatış'amlarında ölen, yarala
nan gençlerimiz arasında fark gözetmeyiz; hepsini bu 
milleltlin cam sayarız;. Sağcı olsun, ,siolcu olsun, Devle
tin polisine, jandarmasına, bekçisine ve askerine silah 
çökenleri, banka soyanları, yol kesenleri, adam ve 
uçak kaçıranları asla hoşgörrneyiz ve korumayız. 
Türkiye'yi çıkartan ve ihtirasları uğruna bu duruma 
getirenlerin karşısına çıkmalıyız. Ulusun şerefli tem-
süldileri olarak, bir noktada, bağlı olduğumuz siyasal 
örgütlerin de üstünde hepimizin büyük ve tarihi so
rumluluklarımız vardır. Bu cinayetlere, bu teröre, bu 
anarşiye ve bu partizanlığa Türde Ulusunun uzun sürü 
tahammül edeceğini sanıyorsak çok yanılırız. Büyük 

•mücadeleler sonunda elde ettiğimiz bağrostz1]iğimiz, 
Cumhuriyet ve demokrasimizi bir kez daha ihtiras 
fırtınalarından korumak ve kurtarmak zamanı gdlmiş-
tir. Bu tarihi görevi Parlaimenito dışındaiki güçlerden 
'bekleyemeyiz. Bu görevi, ancak ve ancak Türk Parla-
menltoisu yerine getirecektir. Biz Cumhuriyet Halik 
Partisi ölaralk, ülke asayişini, özgürlükçü demokratik 
rejimi korumak ve kurtarmak içlin sağda olsun, solda 
olsun - tüm kuruluşlarla ve sorumlu kişilerle el ve 
işbirliği yamaya hazırız. Uzattığımız barış ve kardeş
lik elini sıkmayanları bir kez daha tarihin ve milletin 
yargısı ile başıbaşa bırakırız. 

Değerli üyeler, sıkıyönetim Anayaisal; fakat nor
mal olmayan bir yönetimdir. Ülkenin her turlu so
rumluluğunu yüklenen Parlamentonun görevli, bu 
normal olmayan ortamdan çıkmanın gereklerini ara-
mialktır. Yukarıdan beri açıklamaya çalıştığımız şe
kilde ülkenin birlik, bütünlük ortamına girmesini sağ
lamak, bugünkü Hükümetin yanlış, malksaltlı, çarpık 
uygulamalarından vatandaşlarımızın zarar görmesini 
önlemek düşüncesiyle Cumhuriyet Halik Partisi Grubu 
olarak, sıkıyönetimim 2 ay dalhla 18 ilde uzatılimalsına 
kalbul; İzmir, Hatay olayları Hükümetin kışkırtmasıyla 
çılkarilan yapay olaylar görünümündedir; bu illerdeki 
yöneticilerin kasıtlı tuitumları sonucunda olayların bo
yutları büyümüş ya da büyütülmüş, âdeta devlet te-
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i rörü yaratılabilmesi imkânüarı aranlmıştıır; bu nedenle 
ve Silahlı Kuvvetlerimizin, sivil 'kadroların 'ilg'il'enmesi 
gereken olaylar içinde daha fazla yıpranmasını önle-

^nıek maksadı ile, sıkıyönetimim kapsamının genişlet'il-
ımöslnden yana değiliz. 

ıBu gerekçelerle Cumhuriyet Halk Partlfei Grubu, 
sıkıyönetimin İzmir ve Hatay illerinde uygulanmasına 
karşı ret oyu kullanacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıraların- i 
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Savaş. 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına J 

Sayın Zeyyad Baykara. 
Sayın Bayikara, süreniz 20 dakikadır; buyurunuz 

efendim. 
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 

GRUBU ADINA ZEYYAD BAYKARA (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; sılkıyönetliimiin ye
niden uzatılması teklifi üzerinde Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyeler Grubunun görüşlerini açıklamaya baş
larken, Yüce Kurulunuza grubumun derin saygılarını 
sunuyorum. 

Sayın üyeler, 14 aya yakın bir süre önce Kahra
manmaraş'ta ortaya çıkan olayların, halen uygulan
makta. olan sıkıyönetimin ilanı nedenini oluşturduğu
nu hepimiz biliyoruz. Ancak, aradan geçen 14 aya 
yakın bir süre, kalplerimizi derinden yaralayan Kah
ramanmaraş olaylarını bize unutturamamıştır. Çün
kü, Ocak 1979'dan bu yana ülkemizin, bugün îzmir 
ve Hatay'ın sıkıyönetime katılması ve Sivas'ın sıkı
yönetim dışına çıkarılması ile 20 ilinde sıkıyönetim 
uygulaması altında bulunmasına rağmen, anarşi, te
rör, bölücülük olayları ve silahlı şiddet eylemleri . I 
azalma yerine daha da geniş boyutlara ulaşmıştır. 
Bu arada şunu da önemle belirtmek gerekir ki, Tür
kiye'de anarşi, terör, bölücülük ve yıkıcılık olayları 
sürekli olarak taktik değiştirerek şiddetini artırmakta
dır. Bu süre içinde bireysel ya da küçük topluluklar
la soygun, gasp, toplu adam öldürme, tanınmış kişi
lerin katli gibi şekillerle yürütülen şiddet eylemleri, 
son aylarda toplu silahlı şiddet eylemleri, hatta işyer
lerini kapattırma şekline dönüşmüştür. I 

Öte yandan, bir yıllık dönem içinde bu illegal ör- I 
gütlerin sayıca arttıkları ve fraksiyonlarının çoğaldığı I 
da anlaşılmaktadır. Özetlemek gerekirse, sıkıyönetime I 
rağmen, bugün hiç kimse mal, can hatta evindeki I 
yaşantısını huzur içinde sürdürmek güvencesine sahip I 
değildir. Özellikle son günlerde kamu işletmelerini iş- I 

I gal eden ve güvenlik güçlerine açıktan açığa uzun I 
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menzilli silahlarla karşı koyan, polislerimizi, erlerimizi 
şehit eden militanların ortaya çıkması, durumu biraz 
daha ağırlaştırmıştır. 

îç ve dış kaynaklardan beslenen bu militanların, 
bu bölücülerin amaçlarının, uyguladıkları taktiklerle 
güvenlik kuvvetlerimizin gücüne şüphe düşürerek hal
kı yıldırmak ve Devleti yıkmak olduğu anlaşılıyor. 
Bu münasebetle, öteden beri söylediğimiz bir gerçeği 
tekrarlamak isteriz : Silahlı şiddet eylemleri, bölücü
lük, yıkıcılık, halkımızdan daima kopuk kalmıştır; 
halkımızı hiçbir zaman yanında ve kendine yardımcı 
olarak bulmamıştır. Bu, anarşi ile mücadelede çok 
büyük bir avantajdır; ama ne yazık ki, biz bu avan
tajdan gereği gibi faydalanmanın, Devlet gücünü her 
gücün üstünde tutan halkımızın bu inancını bileye
rek, anarşiye karşı kullanmanın yollarını henüz bu
lamamışız. Halkın, Devlet gücünü yeterince yanında 
hissetmemesi bir büyük şehrimizde, çocuk yaştaki 
militanların tehdidi ile işyerlerinin kapattırılması ile 
sonuçlanan durumların ortaya çıkmasının bir nedeni 
olmuştur. Devlet gücünün her zaman silahla ortaya 
konacağını düşünmek büyük bir yanılgıdır. Devlet 
ile halk arasındaki yaklaştırıcı araçlardan birinin, 
inandırıcı ve gerçekçi uyarılar olduğu unutulmamalı
dır. 

Sayın üyeler, anarşi, terör, bölücülük hareketleri 
başlangıçtan bu yana tırmanma halindedir dedik. Bu 
tırmanmaya karşı mücadelede sadece sıkıyönetimi, 
güvenlik kuvvetlerini görevli saymak çok hatalı bir 
görüş olur. «Vur kaç» taktiğini uygulayan silahlı ey
lemcilere karşı halkın yardımından, büyük gücün
den yararlanmayı sağlamak zorunludur. Halkı, gör
düğünü söylemekten çekinen durumdan kurtarmak 
için her önleme başvurmak gerekiyor. Millet Mecli
sinde bütçenin tümünün görüşüldüğü ilk gün, tele
vizyonla bütün yurda yayılan yayında, konuşmacı 
parti liderlerimizce, halka, anarşi karşısında Devle
tin gücünü belirtecek ve ona güven verecek bir tel
kinde bulunulmamış olması kaçırılmış büyük bir fır
sat sayılmalıdır. 

Silahlı şiddet eylemleri ile mücadelenin kesin bir 
sonuca ulaşmadan sürüp gitmesinin nedenlerini araş
tırırken, ülkemizin, özellikle son yıllarda iç ve dış 
ekonomik koşullarını gözönünde tutmak gerekeceği 
tabiidir. Enflasyonun ortaya çıkardığı ağır hayat ko
şulları, işsizlik, gelir dağılımının büsbütün dengesiz 
bir hal alması gibi nedenlerin toplumdaki rahatsız
lıkları artıracağı, hatta patlamalara neden olabileceği 
gözden uzak tutulmamalıdır. Bu bakımdan, ekonomik 

zorlukların çözümünün, toplumsal rahatsızlıkları da 
iyileştirici etkilerde bulunacağını önemle gözönünde 
tutmalıyız. 

Sayın senatörler, sayın milletvekilleri, son zaman
larda henüz ortaokul sıralarındaki Öğrencilerimizin 
bile sağcı, solcu slogan ve marşlarla sokak gösteri
lerine itildiklerini üzülerek görüyoruz. Çocuklarımızı 
bu yola itenlerin, onların anaları, babaları olduğu pek 
az tahmin edilebilir. O halde, anarşi önlenmek iste
niyorsa, eğitim kurumlarımızın, eğitici sorunlarının 
önemle ele alınması gerekecektir. Toplumumuzun bu
günü ve yarını için bunu mutlaka yapmak zorunda
yız. Öğrencilerine bilgi yerine zararlı ideolojiler aşı
lamaya çalışanlar, öğretmenlikle ilişkilerini bizzat ken
dileri kesmiş sayılırlar. Çocuklarımızı Temel Eğitim 
Kanunu ilkeleri dışında eğitmeye çalışanların bu ya
sa dışı tutumlarına asla müsaade edilmemelidir. 

Değerli üyeler, anarşi ile, terörle, bölücülükle mü
cadele de en etkili silahlardan biri de, siyasi partileri
mizin, Parlamentomuzun bu olayların kaynaklarının, 
amaçlarının ve mücadele araçlarının teşhisi üzerinde 
bir görüş ve davranış birliğine varmış olmalarıdır. 
Silahlı şiddet eylemlerinde böyle bir görüş birliği sağ
lanamadığı takdirde, mücadelenin başarı şansı zorla
şır. Ülkenin yönetimine yön veren siyasi partilerimi
zin ve onların Parlamento gruplarının her biri, anar
şik olayların sağ ya da sol gibi tek bir ideolojik sap
lantıdan doğduğu şeklinde ayrı ayrı görüşlerin sahip
leri olurlarsa, elbette ki, mücadeleden istenen sonuç 
elde edilemez veya geç elde edilir. Bu nedenledir ki, 
sıkıyönetimin uzatılması ile ilgili hemen hemen her 
konuşmamızda bu konuya değiniyor ve parti liderle
rimizi anarşinin teşhisinde güç birliğine, görüş, birli
ğine ve mücadelede ortak tutum için işbirliğine çağı
rıyoruz. İktidardaki siyasi partimiz ile Anamuhalefet 
Partisi liderleri arasında başlatılan diyalogla bu ko
nudan beklenen görüş birliği maalesef sağlanama
mıştır. 

Parti liderlerimiz arasında son bütçe müzakere 
başlangıcında her alanda gördüğümüz görüş ayrılık
ları bu konuda ilerisi için iyimserliğe pek az yer bı
rakmaktadır. Bunu üzüntü ile belirtmek zorunda kalı
yoruz. 

Sayın senatörler, sayın milletvekilleri, sıkıyöneti
min uzatılması konusunda burada yaptığımız her gö
rüşmeyi arkamızda bıraktıktan sonra, bu görüşmele
rin bize, sıkıyönetimdeki gelişmeler hakkında hangi 
yeni bilgileri verdiğini düşünürsek, bundan tatmin edi
ci bir sonuç çıkaramayacağımız açıktır. Gerçekten, bu 
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görüşmelerde yetkililerimizin bize verdikleri bilgiler 
hiçbir zaman konuya derinlemesine giren açıklama
lar niteliğinde olmamıştır. Bu tür açıklamalarla, anar
şiyle mücadelenin başarısının hangi aşamasında bulun
duğumuzu anlamak olanağı yoktur. Sadece ölü ade
dindeki ya da yakalanan suçlu sayısındaki azalma ve
ya çoğalmaların belirtilmesiyle yetinilmesi, anarşideki 
gelişmeler hakkında bir fikir edinmek için yeterli 
olamaz. Önemli olan bilgiler, anarşinin iç ve dış kay
naklarına inilip inilmediğiyle ilgili gelişmelerdir. Bu 
gibi bilgilerin sadece Milli Güvenlik Kurulunda gö
rüşülebileceği bir düşünce ve uygulama, Meclislerin 
anarşiyle mücadele önlemlerine katkıda bulunma im
kânlarını da ortadan kaldırabilir. 

IBu nedenlerle, senatör ve milletvekillerinin terör, 
anarşi ve bölücülükle savaşımda hangi aşamada bulu
nulduğu hakkında bilgi sahibi edinmelerini sağlaya
cak bir kapalı oturum düzenlenmesi önerimizi Sayın 
Başbakanın değerlendirmesini önemle rica ediyoruz ve 
Sayın içişleri Bakanının bugün verdiği ayrıntılı açık
lamaları bunun bir başlangıcı olmasını temenni edi
yoruz. 

Sayın Başbakandan rica ettiğimiz başka bir hu
sus da, grupların burada yaptıkları konuşmalarda açık
ladıkları görüş ve önerilerinin Hükümetçe ele alınış 
biçimiyle ilgilidir. Hükümet adına konuşan Sayın İç
işleri Bakanları, bu görüş ve önerileri ne kürsüde ele 
alarak değerlendirirler, ne de sonradan. Böyle olun
ca, hükümet yetkilileriyle Parlamento arasında silahlı 
şiddet eylemleri üzerinde, özlediğimiz işbirliği, ortak 
tutum olanağı da sağlanamaz. Bu hususu Sayın Baş
bakanın dikkatlerine önemle sunuyoruz. 

Değerli üyeler, bugün ülkemizde hemen hemen 
herkesin ya beraberinde ya evinde bir silahı var
dır. Bir kısmı bu silahları, kendini, ailesini korumak 
için taşıdığını söyler; bir kısmı, eylemde kullanmak 
için taşır. Gerçek olan, Türkiye'nin bugün, küçüğün
den büyüğüne, otomatik savaş silahlarına kadar bir 
silah deposu halinde bulunduğudur. Halkın iyi ya 
da kötü niyetle sahip olduğu bu ruhsatsız silahla
rın bugüne kadar nereden geldiğini bile derinlemesine 
araştırmaya gerek duymamışız. Çünkü, bu silahla
rın türlü türlü kaçakçılık yollarıyla yurda geldiğini 
herkes biliyor. Bu kaçakçılığın önlenmesi için gerekli 
önlemleri de almamışız. Böylece, Türkiye dünyanın 
sayılı silah kaçakçılığı merkezlerinden biri olmuş. 

Değerli üyeler, silah kaçakçılığının, kaçak silah
ların kökü kurutulmadıkça, ülkede barışın, huzurun 
sağlanması ve silahlı şiddet eylemlerinin sona erdiril

mesi zorlaşır. Özellikle militanların ellerindeki silah
ları, güvenlik kuvvetlerinin ihbar veya diğer nedenler
le yaptıkları baskınlarla, aramalarla tüketmek olanağı 
olmadığı da bir gerçek. 

Bu durum, anarşinin ve anarşinin eli ve kolu nite
liğindeki silahları toplayabilmek için alınacak en 
etkili önlem, yurt çapında yasalara uygun bir silah 
arama - tarama işlemini gerçekleştirmektir. Bundan 
önceki konuşmalarımızda da belirttiğimiz bu öneri
mizi Hükümetin etraflı bir inceleme ve değerlendir
me nazarına sunuyoruz. Şüphesiz, silah kaçakçılığına 
engel olacak ciddi önlemlerin alınması, biraz önce 
belirttiğim arama - taramanın ayrılmaz bir parçası 
olacaktır. Hükümetin bu amaçla bir kanun tasarısı 
hazırladığını biliyoruz. ıBu tasarının ivedilikle Meclis
lerimizden geçirilmesi sağlanarak, kıyılarımızda ve 
kara sınırlarımızda kaçakçılığı önleme örgütlerinin ku
rulması büyük önem taşır. 

Terör, anarşi ve bölücülükle mücadelede diğer 
önemli bir araç da, istihbarat örgütlerimizin köordi-
ne ve işbirliği içinde çalışmalarının sağlanmasıdır. Bu 
düzen içinde çalışmayan istihbarat örgütlerinden çok 
önemli görevlerini tam olarak yerine getirmeleri bek
lenemez. Konuyu Hükümetin ilgilerine tekrar sunu
yoruz. 

Polis teşkilatımızın eğitim, araç, silah ve yeni bir 
düzene olan ihtiyacı devam etmektedir. 

Sayın üyeler, silahlı şiddet eylemleri ve bölücülük 
ile ilgili davaların daha çabuk sonuçlandırılması için, 
esaslı önlemlerin alınması gereklidir. 

Bu suçlar için, Devletin ülkesi ve milletiyle bütün
lüğü, hür demokratik düzeni ve Cumhuriyet aley
hine işlenen suçlar gibi, Türk Devletini temelinden 
sarsan suçların özellikleri ve önemi nazara alınarak, 
gerekli yasa değişiklikleri de yapılmak kaydıyla, Ana
yasada yazılı yargı yollarının uygulanabilir duruma 
getirilmesi üzerindeki çalışmalar sonuçlandırılmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üye
leri, bu konuşmamda daha önceki sıkıyönetim uzat
malarında söylediğim düşüncelerin bazılarını tekrar
lamak zorunda kaldım. Bunun nedeni, o düşünce ve 
önerilerimizin hükümetler tarafından nasıl değerlen
dirildiğini bilemeyişimizdendir. Umarız ki, bugün yet
kili Hükümet üyesinden bunların cevabını alabiliriz. 

Şimdiye kadar söylediklerimle, Cumhuriyetimizin 
bunalımlı günlerini yaşadığı görüşünde olduğumuzu 
belirterek, düşündüğümüz önerileri açıklamaya çalış
tım. 
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Bugün içinde bulunduğumuz ortamda, siyasi par
tilerimize, onların liderlerine, Cumhuriyet Senatosu
na, Millet Meclisine, gruplara ve halkımıza düşen bü
yük görevler vardır. iBu görevleri ayrı ayrı değil, hepi
mizin işbiliğiyle ve dayanışma halinde yürütmemiz 
zorunludur. Milli birlik ve 'beraberliğimizi korumanın 
en iyi yolu budur. Bu amaca erişebilmek için siyasi 
partilerimizin birbirlerine yaklaşmalarının zorunlulu
ğu da aşikârdır. Ancak, bu suretledir ki, halkımız ve 
ülkemiz tekrar huzura kavuşabilir ve Silahlı Kuv
vetlerimiz de asli görevleri başına dönebilirler. 

Grubumuz, bu amaca erişebilmek için üzerine dü
şen görevi her zamanki gibi eksiksiz yerine getire
cektir. Bu temenni ve düşüncelerle Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Sayın Başkanına ve değerli üyele
rine Grubum ve şahsım adına derin saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykara. 
AP Grubu adına Sayın Sadık Erdem, buyurunuz 

efendim. 
Sayın Erdem, görüşme süreniz 20 dakikadır efen

dim. 
AP GRUBU ADINA SADIK ERDEM (Antal

ya Milletvekilli) — Mutenam Başkan, Türkiye Bü
yük Millet iMeclsıiıninı mutterem, liifyefeni, hepimizi AP 
Grubu ve şiaıhsımi adıma saygı ile siel'aımlııyoırum, 

Malumu: ilam vie ifade etmeyi zaliıt addetmekle be
raber, Anayasa ve karnın dışı eylemlerle insan halk 
ve hüviyetlerimi, Türk Devletinim ülkesi ve mille
tliyle bölünmez bütünlüğümü zedeleyeni iç olaylar, ya-
Lkıin ve Ortadoğuda meydanla geden bir bölge ülkesi 
olarak Türkiye'yi de yakımdan ilgilendiren önemli 
duş olaylar ısebeMıyla Adalet Partisi Gruıplıao adı-' 
nıa hjuzprıuın(uz)a çnlkjmjuş feıulliunuyoınufm. 

Israrla isıtilknaır arayanı ülkemizde vatandaşın can 
ve imal güVemlğimiını ısağlaramıasa, fcanum ve mizam 
hâlkimiiıyötinin kurulması, bozulanı huzur ve sükûnun 
yeniden temimi, miletimiziın Ikarkpsuz; yaşama hak^ 
ıkıınıın garanti affltıma 'alınması, bugün, en hayati me-ı 
ıseteferumizdendiir. Aziz yıumdunıpzıdia 'senelerden beni 
ısiıstemılii bir şeikilde devlet müesseseleri dejenere edil
meye, (millet sfadMırmeye uğraşılmış, amarışli çok 
büyük; boyutlara ullaışımıış, cümayetler, yangınlar, sa-
Iboitsaj ve soygunlar birbirini takip etmiş, Cumhuri
yet tarihlinde göıiüfaeımıiış olaylar vuku bulmuiştur. 
©ir kpnşjumllıa îkaldıomıa yıikılıaın profesör, katledilen 
'kanun adamları, idareciler, partfii yöneticileri, 'kırılası 
parmağım tetiğe dblkumjrnasıyla toprağa düşen genç, 
söner* bahar, vatani vazifesini yaparken) sırtından, 

(kalleşçe vuırulaım Mehmetçik, Ifcairiakiolu basılarak şe
hit edilen polis, dükkânı zıonlia kapatılan ve haraca 
bağlanan esnaf, miititaın çetelerce meydana getirilen 
kurtarılmış bölgeler, iş güvenliği Ikalımayian ve* silah 
deposu hafime getMıen fabrikalar, >aşıırlar boyu be-
ınalbercıe yaşayan ve .'bu memleketim ıısltınalbını ıberaL 

'bence göızyaşı döken, saadetini beraberce paylaşan 
ve fakat bugün düşman kamplar hıalinıa getirilimıek 
iısıtenjen Anadolu iinısanı, bu toplumda bu 'kadar hıınç 
fbu kadar nefret, ihu kadar düşımjanlılk nasıl meydana 
(geldi, nasıl oluşturuldu inısan idraki: almıyor. Viet
nam'da Kamboçya'da ölenler içim matem tutanlar, 
Ikenıdi öz vatanlarımda, Iketmdi 'öz ıkardeşlerlM öldürt
meye davam ediyor; Afganistan'daki Rus işgalini 
(alkışlayanlar, Kıbrıs'taki Türk, Oırıdusıunıu «îşgald fa
şist ordu» diye iıttham ediyor. «Ben Türk'üm diyen 
meyen, Türkiyeliyim!» dlilyen, «Türk Milleti» diyeme
yen hıalMlardanı 'etnlilk,, gruplardan, mezheplerden 
bahsedeni böülcü zihniyet, hangi ortamım, hangi likli-
miın mahsulüdür? TÖB - DER kongresinde, «Mao' 
ya mı Ibağlaımaılım, Lenin'e mıi bağlanıalım,?» müna-
ifcaşası yapan öğretmen, İstiklal Marşını istiskal 
eden, emıtermasıyomıaili söyleyen öğremai hangli oültıaımum, 
hangi i'kJMımıin mahsulüdür «Bu kan denizimden kızılı 
güneş doğacaktır» 'diyen diter, «Türk askerimi arikla-
dan vur, Rus askerime selam dur» diye yazı yazanı 
kırılası eller,., (AP sıralarımdan «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

MEHMET BALTA '(Artvin Milletvekili) — Al-. 
lıaJh 'belânı versfim sıeniın. Ulam utanmaz mıisım hiç be?.. 

ALTAN TUNA (ÇanıaJkıkale 'Milletvekili) — Ya
zılmadan «yazıldı» diyeniin.. Viar misini? 

iSADIK ERDEM .{Devamla) — ... hangi orta
mın, hangi Mimim mahsulüdür?.. 

IMEHMBT BALTA (Artvin MİMe:tjve'k|ili) — Sizim-
mahsulümüz, sizin. 

SADIK ERDEM (Devamla) — Taksim Meyda-
ınıında Staün'in, Mao'mon:, Ledin'ftn resimlerıi altımda 
ıkızıl yüırüıyüışıe iştirak eden poliltifcacı han'gi mıiie-
tkı, ham'gli ortamın, hanıgi Ikl'iımıin maihsülüdür?. (AP 
sıralarımdan «ıBravo» sesleri, alkışlar; CHP gnubum-
dam gürültüler) 

MEHMET IBALTA (Ar;tivin| Miılleöveklilii) — Sizin 
mahsulünüz, damıago/klar. 

iSADIK ERDEM (Devamla) — Ya Ra)b, ne kor
kunç iinlkılap olmuş, Kore'de ve Kıbrıs'ta Vermıediıği-
raiz insan zayiatın*, temörıisıtin eliyle 'k'enıdıi öz vatani'-
mızda verdik, tkltisadli hayatımızda uğradığımız tah-
rilbaıt miiyonları aştı.. 
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iMEHlMBT ©ALTTA (Arlüvüm Mületvekjili) — Halk1 

düşmanları be. 
SADIK ERDOM (Davanda) — (Memleketlin içine 

düştüğü bu elim ve .vahlim, manzara karşısında, daima; 
ıkıanşı lolduğunıu söylediği sıikpıyönatliımıi, Sayın Bcevit 
çok geç de olsa Meclise 'sevk atmlek; mıaahuriiıyeitimde 
kaildi. 22 aylık iktidarında, alıındığj ifade edien biü|tıünı 
tedbirlere 'rağmen yangın davam; etlti. Mesulıiıydtsiz 
beyanlarla, eşgüdümlerle, ısulandırılmış sılkjiyöıneıtiirn!-
HeüHie esasen ndtüae aıkhıarnaz, davlat idare edilemezdi. 
Nitekim, sloganlar, dokjtrArİer, sihirli reçeteler mudili 
i'StınaJbı darinleşjtıkmekitem başka blir işe yaramadı. îş-
ıte Sayın Demıirlal Oüklümıatimlin .devraldığı hicran tab
losu...,. 

Biiız ihuraida, «iSlizfim zaımıanınıızda şu kjadar öldü, bliı-
ızftm zam'alnımıızıda bu kadarı öldü» muıhase|bes!i yapa-
ctaık; ıdeğiliz.* 

NURETTİN KARSU (Erzincan Milletvekili) — 
yaptınız, yaptınız, 

(SADIK IBRIDEM (Davamla) — Yapmadık < 
(NURETTİN KlAIRSU (Erzincan •M.iMetJvelkıLE) — . 

Yapıtımız; geçen ituitaınaklarıda var. 

IMIEHMET IBALTA (Artvin Mıilllietvdkili) — Her 
şeyii iınlkjâr edersıiınliz zaten-

(SADIK ERDEM (Devamla) — Zina, kamın bir 
damlası da - Alalı konusun - deryası da bizim için, 
eşdeğerdedir. Çünkü dökülen ikan, Ibuı milletin kanı; 
çünkü ölen evlat, bu milletin evladı; çünkü, bozulan 
nliızaım, ibu rnıiilötiın nüzıamıdıır..,< 

IMIEHMET BIALTA (Artvlin Mileltvekiılli) — O 
nizamı sliız tozdunuz, siz. ı(AP ışımalarımdan «IBozan 
(sizsiniz, süz» sesleri) 

|SADIK ERDEM ^DövtaimJla) — 'Daha fazla ıstıra
ba, daha fazla tahribata memıleikeliin tahammülü; yok-
âıın.. Hadıisalt, Devletlin bekasıyla alakalı mili hür me
sele haline gelmiştir. Tartihimlizıin akıışı içerilsıinıda Dev-
latimiıziın 'bu kadar .tehlilkeflli ıdöraemeoe glalişi. ısom de
rece nıadiraittandıır,. Teik çılkar yiöl, milletçe ibirlilk ve 
'beralbarliğin yenlidlen kurıuflımaısı ve kloıruinımıasıdır. Bir
ik ve hemalberlüğe böylesine tilhtiyacımmz olduğu bir dö
nemde ıhjerkas ve blhiasısia ıparlti yiönietiiciillem masuliyet-
>siz ve kışkırtıcı beyanlardan kaçınmalıdırlar. Unutul-
maımıailıdır k|i; bugünkü dünyamızda muharebeler şıa-ı 
kil değiştirmiş artık cephelerde boğuşmaktan ziyade, 
memleketleri dçiindan çökarıfcmıa yenli bür harp taikltiği 
olarak meydana çıkmıştır. Orıdıulıar yerine idaofo#ler 
Ikullaınılaııal̂ , kaleler -dıştan değil, içten çökertiliyor. 
Bunun neticesi! olanak klomümlizm İktisadi bir sisltem 
olmaktan çolkjmış, elmpıerıyalst bir ,silalh haine gelmlişjtir. 

Yurdumuzda da *ariörizmlin anarşizmim, silahlı eylem-
lariin tak hedefi, Davlatimüzi çökertmek, Oımhuriyteti-
mıize ,son venmiak ve komünist ibliır idare kurmaktır. 

!By Kâbe-i ıMIilflıelt olan Büyük 'Mıedlis; senlin bliır 
mıensulhun olarak ,̂ AP Grubu adına semim şienefilli kür-
ısünden muhterem şahıslarda Büyük Türk Milletine bJi-
ıtap ediyorum: Tapusu ecdat kanıytıa 'İmzalanmış, olan 
ıbu vatan, Ardahan'dan Edirne'ye, Sarnsun'dan Anltal-
lya'ıya kadar bölünmez; ve vaZgeçiirnez 'bir bütündür. 
Bu bütünlüğü korutmak, ve Türk, Daylatıinli daha da 
ıgüçllü kılmak,, müetirnltae tanilhimlize jve şjühedıaya kar
şı şerelf ve minnet borcumuzdur. 

l«|Soın da bliziim ilk dle ıbiızitm, 
(Mal da bizim: mlülk de ibtiizJilm,, 
ıDdvllieıtli ebled müeibbed^ 
Damigiası ıvar- :m)ü|llkde Ibizilm.» (lAP ive IMH1P sıralıa-

ırandan ailkiişlatri) 
(Bu damigayı slilmleye, memleikötimiizli Külba'ıya, 

Şjü^ye, Afganîsıtan'a Ibenızetmeye Ik̂ im'senin ıgüjcü yat-
meyeoelkfiffi. Nereden gellinse gelsin, Ddvflıelt, her türlü 
itdhdiidi bentaraif edecek ikudrat ve aızmie ısalhiptiır. Mie-
'Selelıeme teslim olma gfilbü bir prensliıp yolktur. Şüphe-
sliz, Davleit, eşjkiiya gSibi harekat edemez; kan dökülıme-
mesine iltıinıa gösıtarillmesli dövleıt olmanın ioabıdıır; ama 
bu itina, ıtelafıisli gayri kalbi meticeler lyaraıtalbilacak ıblir 
ndktaya vardiirılmamiailıdır. Oavletiimizıi iihtimalleırıe 
buırialkamayızî. Davlatlilmlizin ve millletiimıizin temlimaltı, 
ımeşru zemiimde kahmanak meşru yolardan aranacia'k) 
iv!e ataacalkita. Metvzualt ve kanuinlaır Ihartfiiyan vıe nok-
'siansiK olaralk tatbik edülmellidiır. 

lAnayasal ıbir ımlüessese o!lan Devlet Güvenlik Malh-
kemlelerli valkit Ikjaybedilmıeden kurulmalıdır. 

(Davlat .klunıuliuşları mffliltan yuvası oılmadtıan kıun-
tarıtoalı, Devletin kendi öz düşmanlarını besler haline 
son verilmelidir, 

Cumhuriyet polsinlin, şartlanmalara ve içinden bö
lünmeye tahammülü yoktur. 

İstihbarat ve emniyeit teşkilatımız süratle reforma 
tahi tutulmalı, kadrolar artırılııp, her türlü maddi ve 
manevi imkânlarla mücehhez kilınmalıdur. 

Devlet ve rejimi muhafaza edecek unsur insan un
surudur. Onun içindir ki, milllÜ eği'tim mutlaka m'M-
leş'tirlmelidir. Milletin ürnidi i'stikibal'i olan gençleri
mizi, gayrî milli duygulara ve sapık ideolojilere sahip 
olan bazı öğretmen gruplarına teslim edemeyiz. Bu 
gibi öğreitmenl'er maarif kadrosundan mutlaka tasfiye 
edilmelidir. Okullarda öğrencilere milli tarih şuuru 
verilmeli, Allah sevgisi, vatan sevgM, millet sevgisi, 
bayrak sevgisi, Silahlı Kuvvetler sevgisi aşılanmalıdır. 

— 120 — 



TBMM B : 3 20 . 2 . 1980 O : 1 

Anayasamızın 124 ncü maddesinde yer alan ve fevka
lade hallerde başvurulması lazım gelen sıkıyönetim, 
sadece Orduya bırakılmamalı, varlığım Türkiye Cum
huriyeti Anayasasına borçludan bütün kuruluşlar, 
yasama, yürütme ve yargı organlarıyla topyekûn mil
letimiz onun yanında ve safında yer almalı ve yardım
cı olmalıdır. Huzur ve sükûn yeniden hissedilir şekil
de tesıis edilinceye kadar sıkıyönetime devam edilmeli 
ve fakat bu en kısa zamanda bitirilip, Ordumuzun as
li görevine dönmesi sağlanmalıdır. 

Muhterem parlamenterler, mevcudiyetimizin beka
sını temlin edebimek için dışarıdan model aramayı 
inançsızlık ve kendine itimatsızlık olarak kabul ediyo
ruz. Bizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çı
karacak olan tek yol, tek model, hedefini Atatürk' 
ün çizdiği Türk mıiffiyetç'iliği olacaktır. 

(«Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız» diyen 
Harbiyeli ve onun yetiştirdiği kumandanlar, Mustafa 
Kemalin ismi okunduğu zaman hep bir ağızdan 
«Burada» diye haykıran Harbiyeli ve onun yetiştirdiği 
kumandanlar, yedi düveîin top ve tüfekten daha çok 
güle yağdıran salvetine imanlı göğsünü siper ederek 
«Çanakkale geçilmez» dedirten, Hazreti Peygamberin 
hadisi şerifiriin şerefine mazhar olan Ordu, Devleti-
m'iziİn ve Cumhuriyetimizin en büyük teminatı olan 
Silahlı Kuvvdtîerimiz, Büyük Atatürk'ün, «Şurası mu
hakkak ki, Türk âleminin en büyük düşmanı komü-
nistlBktir; görüldüğü yerde ezilmeli» diyen emrini 
tereddütsüz yerine getirecek, Devletimize ve onun 
bekasına yönelik her hainane harekâtı kahredecektiir. 

Asırlar önce Türk Devletimin bekasının nişanesi 
olarak dikilen Orhun Kitabeîerindeki bir pasajı, bu 
büyük millet kürsüsünden, asırlar sonra gelecek Türk 
nesillerine ithaf ediyoruz. 

Ey Türk; Oğuz beyleri, millet; tşffln! Üstte mavi 
gök çökmezse, altta yağız toprak delinmezse, senin 
ilini, senin töreni hiçbir kuvvet bozamaz. 

Bu îmanla, AP Grupları olarak sıkıyönetime evet 
diyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (AP, MHP ve MSP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Oğuz-

han Asültürk, buyurunuz. 
Sayın Asilltürk, süreniz 20 dakikadır. 
MSP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara Milletvekili) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kanım. 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; Sıkıyö
netimin 18 ilde tekrar uzatılması, 2 ilde de yeniden 
sıkıyönetim ilanına dair Hükümetin teklifi üzerine 
Milli Selamet Partimizin görüşlerini ifade etmek ba
kımından huzurlarınızda bulunuyorum. Sözlerime 
başlarken, değerli Meclisin üyelerini saygı ile selam
lıyorum. 

Gruplar adına konuşmalarda birtakım meseleler 
dile getirildi, birtakım meselelerde de tenkitler yapıl
dı. Ben sözlerime, önce tenkit ederek değil, önce me
selelerin çözümü bakımından nelere ihtiyaç vardır, 
bunu ortaya koyarak başlamak istiyorum. Yani, müs
pet açıdan girmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; anarşi ile ,mücadele, önemli 
konularımızdan en başta gelenidir. Bu mücadelenin 
yapılması için bazı tedbirlerin alınmasında zaruret 
vardır. Bunlara şiddetle ihtiyaç vardır. Önce, anarşi 
ile iyi bir şekilde mücadele edebilmek için hangi ted
birleri almak gerektir, Grubumuzun çeşitli vesileler
le ortaya koyduğu, gerek bütçe görüşmelerinde, ge
rek ondan önceki sıkıyönetim görüşmeelrinde çeşitli 
vesilelerle ortaya koyduğu 12 maddelik planı bir ke
re daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; bunun için, önce her grup. 
sözcüsünün burada ifade ettiği, ancak gerçekleşme
yen birinci adımın atılması lazımdır. Bu adım, asga
ri, Parlamentoda grubu olan partilerin bir araya gele
rek, bir yuvarlak masa toplantısı şeklinde, bir arada 
bu meseleleri görüşmesi adımıdır. Bu adım atılmadığı 
sürece, partiler birbirleriyle hasım halinde göründüğü 
sürece, bu görüntünün arkasında tabana intikal eden 
şekil çok daha şiddetli olmakta, burada belki söz dü
elloları, sözle karşılıklı ithamlar yapılmakta ama, ta
banda bunlar silaha, kurşuna kadar ulaşmktadır. Bi
rinci adım, mutlaka, partilerin bir araya gelerek bir 
yuvarlak masa etrafında toplanmasıdır. 

Bunu kim yapar? Bunu muhalefet yapamaz, bu 
iktidarın işidir. Bunu Hükümetin önce kabul etmesi, 
bunu Hükümetin organize etmesi, bu daveti Hükü
metin yapması lazımdır. Bu yapılmadığı takdirde, iyi 
niyetle şurada konuşan arkadaşlarımızın ifadelerinde 
bulunan temenniler kuvveden fiile çıkamaz, çıkması 
da mümkün değildir. 

İkinci ve en önemli konu olarak ifade ediyorum; 
(birincisi usul meselesidir) manevi kalkınmaya der
hal başlamak gereği, mecburiyeti vardır. Biz birbiri
mizi niçin kardeş bileceğiz, biz birbirimizi niçin se
veceğiz, biz birbirimizle niçin elbirliği, gönül birliği 
içerisinde olacağız; bize bunu mecbur edecek ıkuv-
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vet hangi kuvvettir, maddeten bunun kazanılması, bu
nun gerçekleştirilmesi imkânı yoktur. Bu, manevi de
ğerlerimizdir. Manevi kalkınmaya bir an önce der
hal başlamanın zarureti apaçık kendini göstermekte
dir. Bunun için din görevlilerinin seferber edilmesi 
lazımdır. Bu hususta kaybedilecek zaman yoktur. Bi
zi, inançlarımızın birbirine bağlayan kardeşliği bir 
araya getirmezse, zenginlik bunu meydana getirmez, 
kuvvet üstünlüğü bunu meydana getirmez, bileği 
güçlü olan bunu sağlayamaz, 

Değerli arkadaşlarım, bunlar yapılırken, yöneti
min tarafsız olması lazımdır. Anarşiyi çıkaran grup
lar, nereden ve kimden destek alırlarsa alsınlar, ikti
dar bunları karşısına alacak, bunlarla ciddi mücade
lede bulunacaktır. Anarşiyi silahla, anarşiyi bomba 
ile, dinamitle körükleyenler kardeşlerimiz dahi olsa, 
karşı çıkmaya mecburuz, anarşi ancak bu şekilde ön
lenir. Bunu yapmadığımız takdirde, anarşiyi-önlemek 
imkânı yoktur; en önemli görev yönetimdedir. 

Okullara dirayetli yöneticilerin getirilmesi mecbu
riyeti vardır. Yönetici kendisini bir grubun, bir fikir 
sisteminin adamı sayarak, eğer o fikir sistemine bağ
lı insanlar anarşi çıkarıyor ise, onlara sempati duya
rak bakamaz, baktığı takdirde anarşiyi önleyemez, 
anarşi tırmanır. Nitekim geçen hükümet döneminde 
de - muhterem arkadaşlarım mazur görsünler -. böy
le bakıldığı için anarşi tırmandı, bu Hükümet döne
minde de daha başka şekilde bakmak gereği eğer his-
sedilmezse, bu şekilde hareket edilmezse, anarşinin 
tırmanması önlenemez, mümkün değildir önlenmesi. 

Polis kadrosunun takviye edilmesi gerekir. Elbet
te, 50 milyona ulaşan ülkemizde polis kadrosunun 
iki misline kadar çıkarılması gereklidir. Bu şartlar al
tında takriben 100 bin polise ihtiyaç duyulduğu bi
linmektedir. Sadece polis kadrosunun takviyesi yet
mez. Siz 100 bin polis alın, ama bunu meslek içi eği
timlerle eğitmedikten sonra, meselelerin üstüne nasıl 
gideceğini, nasıl tutum ve davranışta bulunacağını 
bunlara telkin etmedikten, bu istikamette yönetme
dikten sonra, bu sayının ehemmiyeti elbette kendili
ğinden hiç haline gelir, boş hale gelir. Polis sayısının 
artırılması kadar, polisin takviyesi kadar, onun yön
lendirilmesi de çok önemlidir. 

Yedinci önemli konu; özel projeler geliştirilmeli
dir. Bakınız, birçok anarşik hadisenin bizim önümü
ze koyduğu çok hayati ehemmiyette meseleler var
dır. Bunların başında elektrik santrallarımızın, su de
polarımızın, bentlerimizin, gıda sanayii ile ilgili, gı
da üreten yerlerimizin korunması gelmektedir. Hü

kümet bunlarla uğraşacağına, bunlarla ilgili projeleri 
geliştireceğine, buralarda olan hadiselere münferit 
hadiseler gibi bakar, orada çalışan, hakikatte anar
şist olan grupların da varlığı bilindiği halde, bunları 
kitle ile beraber, bütün kitleymiş gibi karşısına alır
sa; yani orada çalışan masum işçiyi de onların kuca
ğına iterse, bu tutumda olan idarecileri başta tutarsa, 
bunların önlenmesi değil, artırılması kaçınılmaz so
nucuyla karşı karşıya kalırız. 

Bu hükümetten milli heyecan uyandırmasını elbet
te beklemek hakkımız vardır. Bu hadiseler milli he
yecanlarla bir noktaya kanalize edilebilir; ama bu 
Hükümet bu milli heyecanları uyandırmak imkânını 
kullanamaz görünmektedir. 

Bu hükümet dengesizlikleri de gidermelidir. Bazı 
arkadaşlarımız kürsülere çıkarak, «Dengesizliklerden 
dolayı mıdır, mücerret, sadece dengesizliklerden do
layı mıdır anarşi?^ diye sual soruyorlar. Elbette anar
şi, sadece dengesizlik olduğu için çıkmaz, ama bir 
memlekette dengesizlikler varsa, vasat vardır, aldatı
lacak insan vardır, açlığından dolayı buraya sürükle
necek insan vardır. Bunu nazarı itibare almak mec
buriyetindeyiz. Anarşi, sadece bundan elbette çıkmı
yor; ancak dengesizlik olduğu müddetçe, anarşiye va
sat hazırlanıyor, birtakım insanlar bu anarşinin içe
risine, hatta parayla itiliyor. Bunu görmemek müm
kün değildir ki. Senelerce bu memlekette çeşitli ka
demelerde görev yapmış olan, Bakanlar Kurulunda 
görev yapmış olan arkadaşlarımız vardır Hükümette; 
senelerce Hükümet Başkanlığı yapmış olan Sayın 
Başbakan yakinen bilmektedir; bunların önemli ta
rafları, vasatların kurutulması problemidir. Vasat ku-
rutulmadığı takdirde, tahrik daha büyük imkân elde 
etmekte, tahrikin meydana getirdiği imkân, vasatı da 
müsait bulunca, anarşi korkunç boyutlara ulaşabil
mektedir. 

Devlet - Millet kaynaşmasının sağlanması gere
kir. Bu sağlanmadığı takdirde, yine anarşiyle kesin 
mücadele yapılamaz. 

11. Tahakkümün yerine, insan haklarına saygılı ' 
ve ciddi bir yönetim ortaya koymak gerekir. Birta
kım kanunlarla tahakkümü elde etmek mümkündür, 
bu kanunları Meclislerden çıkarmak mümkündür. 
Ancak, bunun yerine insan haklarına saygılı ciddi bir 
yönetim ve insan haklarına dayalı ısrarlı takipçi bir 
yönetimle birçok meselelerin halledildiğini hepimiz 
gayet iyi biliyoruz.; 

12. Gerçeklerin milletimize anlatılması lazımdır. 
Gerçekler nedir? Gerçekler, ta ilkokullara varıncaya 
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kadar bazı evlâtlarımızın; adını dahi yazmak imkâ
nına henüz erişememiş veyahut da adım zor yazar 
hale gelmiş ilkokul çocuklarının sokaklara döküldü
ğünü görünce, siz çıkıp da, «jBu ilkokul çocuklarının 
hepsi komünist, anarşisttir de onun için sokaklara 
döküldü»| diyebilir misiniz kardeşlerim? Bunu de
mek mümkün değildir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta 
Milletvekili) — Bunu söyleyen var mı? 

OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Bunu di
yen var mı?.. Şu anda Hükümet bunu diyor diye söy
lemiyorum; meselenin üzerinde münakaşa yapmak 
için söylüyorum, meseleyi olduğu gibi ortaya koy
mak için söylüyorum. 

Bunu diyemediğimiz gibi, ortaokul çocuklarına 
da, «Bunlar anarşist, komünist oldu da, onun için or
taya çıkıyor» dememiz mümkün değildir. Hatta lise
de, daha buluğ çağına ermemiş çocuklara, bunlara 
birçok hadiseler yaptırılıyor, bunlar anarşinin içeri
sine giriyor, bunlar anarşik hadiselerde, hatta bom
bayı, dinamiti taşıyan hale getiriliyor. Yani bunlar va
kıa olarak önümüzde. Ama, çıkıp da daha buluğ ça
ğına ermemiş çocuğa, «Bunlar komünist, anarşist mi
litandır da, bunları böyle yapıyorlar.»! dememiz müm
kün değildir. 

Öyleyse, bunların arkasında birtakım mihraklar 
vardır, bu birtakım mihraklar sadece yurt içinden de 
destelk görmemektedir. Şu hakikati iyi bilmeye mec
buruz : Yurt dışı mihraklar, Türkiye'nin yeniden güç
lü 'bir Devlet olarak Ortadoğu'da söz sahibi olmasına 
mani olmak için ellerinden gelen her şeyi yapmakta
dırlar. Dış mihrakları gözönünde bulundurmamazlık 
edemeyiz. 

Bir dünya siyonizmi vardır. (MSP sıralarından 
«ıBravo»| sesleri). Bu dünya siyonizminin, gerek ka
pitalist ülkelerde hâkimiyeti, hatta gerek komünist ül
kelerde hâkimiyeti vardır. Size bir şey söylemek isti
yorum; samimi olarak bu konuşmalarımı değerlendi
riniz : 

Eğer İsrail Ortadoğu'da kurulmamış olsaydı da 
Güney Amerika'da kurulmuş olsaydı, Türkiye'de 
anarşi bu boyutlara ulaşamazdı. Bu tahrikleri gör-
memezlikten gelerek, mevzii olarak meşelere yakla
şarak meseleleri halletmemiz mümkün değildir. 

Değerli kardeşlerim, 1957'lerden beri ekonomik 
bozukluklarımız başlamıştır. Elbette şimdi ortaya çı
karak, ne kadar ekonomik bozukluk varsa, bu Hü
kümetin eseridir demek mümkün değildir, doğru da 
değildir. Bu şekilde yaklaşarak meseleler de çözülmez. 

1957'den bağlayan ekonomik bozukluklar olmuştur; 
bunun paralelinde de huzursuzluklar olmuştur. Hu
zursuzluklar artıkça anarşi yayılma ortamı bulmuş
tur. Bu anarşinin yayılma ortamının en az olduğu za
manı bir değerlendiriyorsunuz, bakıyorsunuz ki milli 
bir heyecanın olduğu dönem. Hangi dönem? Kıbrıs 
Harekâtından sonra bakıyorsunuz anarşi asgari sevi
yesine inmiştir. Ondan sonra yine artarak devam et
miştir. 

İşte bizim samimi inancımız, gerek Adalet Partili 
arkadaşlarımızın, gerek Cumhuriyet Halk Partili ar
kadaşlarımızın, bu meselede dış güçlerin etkilerini ye
terince değerlendirmedikleri konusundadır. Samimi 
inancımız budur. Yeterince değerlendirmedikleri, bu 
meseleyle ilgili tedbirleri almakta ihmalkâr oldukları 
için, anarşiyi önlemekte etkili olamamaktadırlar. Zi
ra bizim inancımıza göre, Adalet Partisinin de, Cum
huriyet Halk Partisinin de temelde meselelere bakma 
açısı materyalisttir. Önce, burada takdirle yadettiğim 
Adalet Partinin sözcüsü «Milli eğitimi millileştirmeli-
yiz» dedi, milli eğitimin millileştirilmesinden yakın
dı, 

E, kimi kime şekva ediyorsunuz? «Millileştirme-
liyiz»( diyeceğinize «ımillileştireceğiz»ı deyin. Alın milli 
eğitimi, materyaHst felsefeye dayalı olmaktan kurta
rın, burada kanun tekliflerini getirin, canla başla si
zin müdafaanızı biz yapalım. Bunu sözcünün burada 
söylemesi, söz olarak ifade etmesi bir şey ifade etmi
yor ki. Getiriniz bunları, elbirliği ile yardımcı ola
lım, çıkaralım; milli eğitimi millileştirelim. 

İktidar Partisi, iktidarı mı tenkit ediyor, yoksa ik
tidar «Ben bunu yapmak istediğim halde yapamıyo
rum» mu diyor? Bu değerlendirmeyi de Adalet Par
tili arkadaşlarıma bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü Hükümetin başarı 
kazanmasını temenni ederiz, canı gönülden arzu ede
riz. Niçin arzu ederiz? Şu memlekette hiçbir insan 
«anarşi önlenmesin» diyemez. Anarşi herkesin canını 
yakmaktadır. Bu bakımdan, herkes bir araya gelerek 
anarşinin önlenmesinde yardımcı olmalıdır. Bu Hü
kümetin zaten var oluş sebebi budur. Bu Hüküme
tin hükümet olmadan evvel millete taahhütleri var
dır, Parlamentoya taahhütleri vardır, kendisini des
tekleyen gruplara taahhütleri vardır, bize taahhütleri 
vardır. 

«Anarşi va,t, yok olacak»! dedi bu Hükümet. 10D 
günde kurtarılmış bölgeler kaldırılacak diye iktidar 
oldu bu Hükümet. Canı gönülden de bunların mey
dana gelmesini arzu ettik, arzu ediyoruz. Birkaç gün 
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sonra da bu 100 gün dolacak. 5 ayda tamamen or
tadan kalkacak derken, örfi. idare artırılarak gelirse, 
bu Hükümet bu taahhütlerini yapmıştır dememiz im
kânı yoktur. Bu tenkidi yapmak hakkımızdır. 

Sıkıyönetimin azaltılacağına artırılması, Hükümet 
Programında söz verilen vaatlerin yerine getirilmedi
ğinin kesin ifadesidir. Hükümet Programında, bunla
rın kesin olarak şu şu zamanlarda çözüleceği ifade 
edilmiştir. Ama arkadaşlarım, bu şekilde giderse; bu
gün 2 tane ili artırır, yarın 5 tane, 10 tane; öbür gün 
40 tane ille gelir, bütün Türkiye'de sıkıyönetimi ilan 
ederek gidersek, bu, meseleleri çözmek değildir. 

Geçen konuşmamda samimi olarak, değerli arka
daşlarıma, iyi niyetle hizmet ettiklerine inandığımı 
söyledim. Ama iyi niyet meseleyi çözmüyor ki; doğ
ru yolda da hareket etmek lazım, doğru prensipleri 
tatbik etmek de lazım. îyi niyetle bu meseleleri çöz
mek isteyen arkadaşlarıma «sizin anarşinin önlenmesi 
hususunda bir planınız var mı? Bunu Meclise getiri
niz»! dedim. Böyle bir plan gelmedi. Burada sayın İç
işleri Bakanı, o da gayet iyi niyetli bir arkadaşımız, 
bize vukuat raporu okudu. Bununla anarşiyi önleme 
planı ortaya konmaz. Şu kadar insan öldü, bu kadar 
yakalandı, bu kadar silah elde edildi; bunlarla bu 
mesele böyle ortaya konulmaz. Meseleler şudur şu
dur şudur, şu meselelerin ağırlığı şunlardır, şu mese
lelere şöyle yaklaşarak, Parlamentonun şu desteğiyle 
şunları şöyle halledeceğiz demek mecburiyetindedir 
bir içişleri Bakanı arkadaşımız burada. 

Bu bakımdan, şu anda biz anarşinin önlenmesini 
ve sıkıyönetimin - anarşinin önlenerek tabii - 1 - 2 ile 
indirilmesini beklerken, - anarşi önlenmeden bunları 
1-2 ile indirin demiyoruz tabii - Anarşinin önlene
rek bunların 1 - 2 ile indirilmesini beklerken, önümü
ze sıkıyönetimle ilgili olarak daha arttırıcı tedbirler, 
teklifler gelmiştir. 

Bu şartlarla iktidarın anarşiyi ortadan kaldırma
sına olan inancımız, her geçen gün biraz daha sarsıl-
maiktadır. İktidar, verdiği sözü yerine getirmelidir. 
İktidarın bundan sonraki sözlerine de, elbette şimdi
ye kadarki sözlerini yerine getirmekteki ihmalkârlığı 
veyahut da, İktidarın bunu istediği halde gerçekleş
tirememesi nazarı itibara alınarak, yeterince güven
me imkânı kalkacaktır. Geçen seferde de ifade etti
ğimiz bu örfi idareyi tedrici olarak kaldırma planı 
mutlaka ortaya konulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; geçmiş iki yıllık dönemde, 
o iktidarın beceriksizliği ve kötü idaresi yüzünden sı
kıyönetime ihtiyaç oldu dendi. Bu iktidar, sebep ola

rak bunu gösterdi. Şimdi, sıkıyönetim artırılırken bu 
değerlendirilmenin de nasıl yapılacağını takdirlerinize 
arz ediyorum. 

Yapılan tayinlerde isabetsizlikler oluyor; yakinen 
'bliyoruz. Birtakım partizan tayinler yapılıyor. Bu, 
önce 'iktidara zarar veriyor. Bunlardan vazgeçilmeli
dir. Meselelere yanaşmaktaki hata mutlaka yüksek 
seviyede ele alınmalı ve önlenmelidir. 

Burada Sayın Başbakanın haklı olarak «Bizim 
anarşiyi önlememiz için, anarşiyi önlemekteki bizim 
gayretlerimize bültün vatandaşların yardımcı olması 
gereklidir» sözünü doğru olarak kabul ediyorum; 
ama şurada yardımcı olmak için bir TARİŞ'te yapılan 
hatayı ortaya koyduk. Masum işçiyi de, anarşist var-
klen orada, silahla, uzun menzili silahla devletin em
niyet ve asayiş kuvvelerini vuran, öldüren bu kadar 
hunharca anarşitt mevcutken, bunu bildiğiniz halde, 
masum İşçileri de onlarını yanına Ütecek, kucağına fflte-
cefc tutuma girmeyin, başka türlü tecrüt ederek bunu 
önleyin dîye, burada, masum işçileri bu anarşistle
rin kucağına itmeyin dedik, faydalı olmaya çalıştık. 
AP Grubu sözcüsü Sayın Grup Başkanvekili arka
daşımız çıktı buraya, ne dedi biliyorsunuz: «Millî Se
lâmet Partisi anarşistleri masum gibi göstermeye 
çalışıyor.» BİZ size nasıl yardımcı olalım kardeşlerim?.. 
(CHP ve MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Nasıl yardımcı olalım?.. Değerli arkadaşlarım, anar-
şfeltJeri her ülkede.,, (AP sıralarmdan gürültüler) 

Tabii bunlar bağırarak halledilmez. Bunlar seç
mene selam olur; alma derde deva olmaz. Derde deva 
olmaya çalışıyoruz 

Değeri arkadaşlarını; her ülkede böyle hadiseler 
oluyor, her ülkede bu hadiseler oluyor, her ülkenin 
fabrikalarında bu hadiseler ölüyor; ama o ülkemin 
idarecileri, o fabrikaya devletin emniyet kuvvetlerini, 
bütün işçilerin üzerine göndermiyorlar. Teker teker 
topHayalbilirşliniz. Beceremiyorsanız yol gösıterelrn. Te
ker teker bunlar toplanabilir. Bunlar her yerde 30! 
kişi, 40 kişinin üzerine geçmez. (AP sıralarından gü
rültüler) 

'Bağırarak anarşi önleneeekse, buyurun' bağırın. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, 2 dakikanız k^dı 

efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerlİl 

arkadaşlarım; 
Anarşiyi önlemek için kanuni tedbirler getirilme

lidir bu İktidar. «Anarşi Paketi» diye gelen, bu İkti
darın anarşiyi önleme tedbirleri değildir, Cumhuriyet 
Halk Partisi İktidarından kalma ve birçoğu da anar-. 
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şiiyie ilgısliz tedbirlerdir. Ve çıktı. Bununda anarşi ön
lenecek mi?... Samimi olarak söylüyorum; Önlene
mez. Çünkü anarşiyi önlemeye yöndük değildir. Siz 
3 maaş ikramiye yerine 10 maaş ikramiye verirsiniz, 
bir haksızlığı giderirsiniz; bunun içlin anarşist, anar
şiden vaz mı geçer? 

Onun için, anarşiyi önlemek için tedbirler getiril
mesi lâzımdır. Bunlar vakit geçirimeden bu Meclise 
getirilerek, bu Meclisin de yardımıyla anarşiyi önle
me tedbirleri kanun haline getirilmelidir. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne Milletveki
li) — Ekonomiktir, 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Anarşi
yi önlemek için... 

Sadece ekonomik de değildir arkadaşlarını. Nite
kim, bir taraf sadece ekonomik der, bir taraf sadece 
ideolojik derse, ikisi de çözemez; İşte bu çektiğimiz 
sıkıntı da bundan. Çok yönlüdür, bu tedbirlerin hep
sinin alınması gereklidir. 

Değerli arkadaşlarım, dünya çok nazik bir durum
dadır. Dünyanın bu nazik şartları içerisinde bir 3 ncü 
dünya harbine istesek de istemesek de (Gönül arzu 
etmez ve temenni etmeyiz), gitme tehlikesi vardır. Bu 
tehlikenin içerisinde, Silâhlı Kuvveltlerimizin kendi 
işini gücünü bırakarak, kendi eğitimini bırakarak, 
daha uzun süre memleketin iç işleriyle meşgul edil
mesi yanlıştır, doğru değildir. Zaten Orduda bundan 
şikâyetçidir, Genelkurmay Başkanının ağzından ya
pılan şikâyetlere kulak verirseniz, bunlar çok net ve 
açik olarak anlatılmaktadır, öyle ise ne yapmak lâ
zımdır? Bir an önce anarşiyi önleme ve sıkıyönetim 
(bölgelerinin tedricen azaltılması için gerekli tedbirle
ri alma planı yapılmalı, Ordu kendi asli vazifesine 
iade edilmelidir. Ordu eğitim yapabilmelidir. Bugün 
Afganistan'da harp vardır, bugün Pakistan sınırı teh
dit altındadır, bugün İran önemli ölçüde belirli güç
lerin tehdidi altında saldırıya maruzdur, bugün Basra 
Körfezinde belirli ülkeler yığmak yapmaktadır, çeşit
li ülkelere mensup savaş gemileri buraları doldurmak
tadır. Dünyamın her yerinde, milli güvenlikle ilgili böy
le önemli gelişmeler ölürken, biz hâlâ sıkıyönetimle 
ilgili olarak Ordunun üzerine daha fazla görev verir
sek, Ordu asli görevini yapmak imkânından büyük 
ölçüde mahrum kalabilir Ne yapalım yapalım, elbir
liği ile Orduyu asli görevine döndürecek tedbirleri 
mutlaka alalım. 

Değeri arkadaşlarım, sözlerimi kapatırken, bu ik
tidarın yanlış bir tutumunu daha ortaya koymak mec
buriyetini hissediyorum. Bu iktidarın iktidar olmasm-

j dan sonra, daha önce 22 aylık sıkıyönetim dönemin
de yapılmayan birtakım operasyonlar, birtakım icra
atlar yapıldı, istanbul'da 1 3Q0'e yakın inanan insan, 
daha önce 22 ayda yapılmadığı halde, tevkif edilerek 
cezaevlerine gönderildi. Ankara'da bu rakam 200 ci
varındadır. İnanan insanlara zulüm yapılmaktadır. 
Ben bu iktidarın bilerek, isteyerek bunu yaptırdığını 
ifade etmiyorum; ama olan bir işe seyirci kalınamaz. 
Olan bir işii önlemek için, 1 300'e yakın inanan insa
nın hapishanelerde haksız yere süründürülmesin! ön
lemek için, bu iktidar tedbir getirmek mecburiyetin
dedir. Bunu bizler yapacak değiliz ki, bu Parlamen
tonun üyeleri, muhalefet yapacak değil ki; iktidar bu 
tedbirini alacak. Niçin 22 ay yapılmayan şey, iktidar 
olur olmaz 3 ay içerisinde yapılıyor? Birçok din ada
mı, hatta bir yurda giderek, «Anarşik hadiselere gir
meyiniz, bomba ile dinamitle bu işler halledilmez.» 
diyen (İsim de verebilirim) din adamı, orada bir ara
ma yapılıyor, götürülüyor nezarete atılıyor, 3 gün 
anarşistsin, esrarcının bulunduğu nezarette onlarla 
beraber tutuluyor. Tabii buradan İstanbul Valisine ve 
Emniyet Müdürüne teşekkür ediyorum; buradan ken
dileriyle görüştüm, hiç olmazsa onların arasında bu
lunmaktan kurtardılar, ama orada o nezarette gidip de 
«anarşiye girmeyin» diye nasihat eden din adamı ne
zarette göz altına alınmış olarak kaldı. E, bunun kim
seye faydası yok. Sahip çıkarsak, hakikaten buna sa
hip çıkarsak, önlemek istersek, önleneceğine inanıyo
rum. Nitekim bundan evvel böyle bir hâdise olmadı. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sözlerimi 

I bağlıyorum. 
Şimdi, bu 3 ncü defadır ki sıkıyönetim uzatılıyor. 

I Bu sefer de yine müspet oy kullanacağız. Ancak ifade 
I edeyim ki, 3 defa 2'şer aylık uzatmadan sonra, 6 ay-
I lik bir dönem yeterli bir dönemdir, bundan sonra 

Hükümetin sıkıyönetimi uzatma kararıyla Millet Mec-
I İlişinin ve Cumhuriyelt Senatosunun üyelerinden mü

teşekkil Türkiye Büyük Millet Meclîsinin huzuruna 
gelmeye hakkı olmadığı inancındayım. 

Bu bakımdan, Milli Selâmet Partisi Grubu olarak 
I bu kere de müspet oy vereceğimizi arz eder, Yüce 

Türkiye Büyük Millet Mecisinin değerli üyelerini 
I saygı ile selâmlar, bu hususta Hükümetin başarılı ol-
I maşım temenni ederim. 
I Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
I Şahsı adına Sayın Faruk Sükan. 
I Sayın Sükan, görüşme süreniz 10 dakikadır, buyu-
{ runuz efendim. 
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FARUK SÜKJAN (Konya Miletivekİli) — Sayın 
Başkan, Türkiye Büyük Millet Medİsİnin değerli üye-
lerji; 

Bugün, devlet güveliğimizle, devletin kaderiyle il
gili önlemli bir konunun müzakeresini yapıyoruz; 14 
aydan beri devam eden sıkıyönetimin 20 vilayette 2 
ay daha devamıyla ilgili Hükümet teklifini görüşüyo
ruz. 

Değerdi arkadaşlarım, 10 dakikalık süre içerisinde, 
şahsen bu konuda satır başları halinde görüşlerimi 
arz etmeye çalışacağım1. 

Değerli Parlamento üyeleri, Türk Devletti;, tarihi
nin en tehlikeli ve en buhranlı devrelerinden birisini 
yaşamaktadır. Türkiye'nin en yetkili makamlarından 
en mütevazli vatandaşıma kadar, Türk Devldtlinin için
de bulunduğu şartlar, milli mücadele ve Kurtuluş Sa
vaşı yılarında yaşadığımız şartlardan daha ağırdır. 
Türk Devletinin bekası mevzubahistir. Olaylara doğru 
teşhis koymak lazımdır. Olayların tahlilini yaparken, 
teşhise vararken, tedbir ve tedavi yolları da ona göre 
tanzim edilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, 1'4 aydan beri, sıkıyönetim© 
rağmen, Türk Silahlı Kuvve'teflerinin 19 ilde bütün 
gayretlerine, başarılı çalışmalarına rağmen, olaylar in
kişaf etmektedir. Şurada herhalde, şu çatı altında her
kes şu noktada müttefiktir ki, Türkiye'deki terörist 
hareketler, Türkiye'deki ihtilâlci gruplar ve anarşi yu-
vaHarmm hedefi, Türk Devletimi çökertmek ve Tür
kiyeli parçâlaimaktıır. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri) Teşhis bu olduğuna göre, tedbirlerin ona göre bu
radan, bu makamda giöriiışülmesi lazım. Kanser, tü
berküloz aspirinle tedavi edilmez. Ortadadır ki, alı
nan tedbirler kifayetli değildir, 

Değerlii arkadaşlarım, 10 seneden beri bu ülkenin 
sıkıyönetimsiz geçirdiği süre çok az. 1958^den 1980'e 
kadar da 5 senelik bir devre. Olaylar, devlete müte
veccih mÜtemadi'yen inkişaf ediyor; ciddi tahlile tabi 
tutmak lazım. 

IBir ülkede 10 senede 11 tane hükümet değişirse, 
her hükümdün felsefesi, ahlâk anlayışı, demokrasi an
layışı, hukuk anlayışı başka türlü olursa, elbette ki, 
o ülkede huzur olmaz. 

Buraya bir nokta koyduktan sonra şunu arz «timek 
istiyorum: 

'Değerli arkadaşlarını, etrafımızda Türkiye'ye mü
teveccih hareketler var. Ortadoğu'da siyasi deprem
ler vukua geldi. Türkiye'nin jeopoltik ve stratejik 
durumu itibariyle Türkiye üzerinde oyundar oynan
maktadır. (AP sıralarından «IBravo» sesleri) Rusya'sı 

da öyle, Amerika'sı da böyle. Onum için, böyle ağır 
şartlar içinde bulunan Türkiye'yi iç huzursuzluklar ül
kesi olarak bu memleketin çocuklarının seyretmesi va
tanseverlikle kabili telif değildir. 

'Değerli' arkadaşlarım, mademki olağanüstü şart-
Harda bulunuyoruz, o halde normal şartların metotla
rıyla, kaideleriyle, kanunlarıyla hadiseleri önlememiz 
mümkün değildir. Ona göre tddbir almak lazım. Ana
yasanın 123 ncü maddesi olağanüstü şartlara göre ka
nun isdarını öngörmüş; ama olağanüstü şart olarak da 
iki unsur ifade edilmiş. Birisi iktisadi buhran; diğeri 
ise genel afetler. Ama olağanüstü şartlar, yani anar
şik olaylar, devlete müteveccih hadiselerle, devletli yık
maya müteveccih terörist harekelerle ilgili fevkalade 
hale ait Anayasada hüküm yok. O itibarla, eğer radi
kali tedbir alacaksak, eğer bakikatien yine iki ay son
ra yeniden vilayetelere teşmili içim Hükümet buraya 
gelmeyecekse, o hailde, meseleye doğru teşhis koyup 
köküne inmek lazım. Anayalsanun 1212 nci maddesi de
ğiştirilmelidir. Bu hususta Mili Savunma Bakanliğın-
da, Gemelkurmay'da, Hükümette bulunduğumuz dev
rede, Ecevit Hükümetinde de çalışmalar olmuştur. 
Siyasi partiler arasında mutlaka işbirliği yapılmalıdır; 
bu, devletün kaderi mıeselesİd'ir., 

Değerli arkadaşlarım, anarşi ile mücadelede, dev
let yıkıcılarıyla mücadelede, sorumlu makam millete 
niyabeten vazife gören Türküye Büyük Millet Meclisi
dir. Türkiye Büyük Milet Meclisinin sorumluluk pa
yı ağırdır. O İtibarla, evvela burada tedhiş hareketleri, 
şiddet hareketeleri, siyasi terörizm, anarşi yuvaları, 
anarşist harekeitler hakkında Parlamentonun ikna 
edilmesi lazım. Bu ikna vazifesi, her şeyden evvel ik
tidarlara, Hükümete düşer. Hükümet, devletin güven
lik ve istihbarat makamları vasıtasıyla topladığı, dev
let yıkıcılıklarına a'ilt iç ve dış kaynakları, yapısı; le
gal, illegal kuruluşlara ait bütün belgeleri, bilgileri, si
lahları şu Parlamentoda temsil edilen parti yöneticim 
lerine ve gruplara serglemellidlir. Evvelce yapıldığı gi
bi, böylece, bu iş faşist hareketi ıriidir, komünist ha
reketi midir, senden geliyor, bendeni gelmiyor mesele
si vuzuha da kavuışjtuıııtilmahdır, 

Bu itibarla, Hükümetten istirham ediyorum; defa-
âtla da arz ettiğim gibi, evvelce Hükümette bulundu
ğum zamanda da arz eMğihı -gjiibi, bu mesele halledil-
melidir, Hükümet öncülük yapmalMur. Herkesin traşı 
gözünlünönüne inmelidir. Birbirtaıfca nazar1! olarak 
itham etmemeliyiz, Hükümet bu konuda öncülük yap
malıdır. Iklinci arz edeceğim husus budur değerli arka-
daişlarım, son derece de önemidir. Burada İttifaflc ol-
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madiği takdirde, anarşi konusunda, şiddet hareketleri 
konusunda, terörizmin taktik ve hedefleri konusunda, 
iç ve dış 'kaynakları) konusunda teşhis birliğine Varma
dığımız takdirde, o zaman tedbirler paliyaitüif kalır; şim
diki gibi geçildi olur ve sonu da hüsran olur. 

Öir hususu daha arz ötmeme izin vermenizi rica 
ederim. 

Değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi arka
daşlarını, görev buraya aİtitir, asili görev buraya ait
tir; asli görev sahipleri görevlerini yapmazlarsa, gö-
revsizler kendilerini görevli addederler, onun akiilbeti' 
de milleti, devleti hüsrana uğratır. Yakın tarihte ör
nekleri vardır bunun. Onun için evvela görev, bu ça
tıya, bu müesseseye aittir; başta da Hükümete, ikîtli-
dara teveccüh etmektedir. 

Değerli arkadaşl'aırım, anarşinin kaynakları konu
sunda ciddi araştırma yapmak lazımdır. Anarşide iç 
kaynaklar var, ideolojik maksatlıdır, devleti yıkmaya 
(müteveccihtir; ama dışarıdan beslenimektedfir. Size bir 
belge (iblir tanesi)': Türkiye Komün'ist Partisinin yalmz 
Avrupa*da ı(!Resmli belge) 159 tane derneği vardır; 
binlerce üyesi vardır, 20*ye yakın da neşir organı 
vardır, Türkiye1dekfiniden ayrı. Dışarıya, İskandinav ül
kelerine, Almanya'ya giden herkes 'giörür ki, kaldığı 
otellere her gün; ya «Kurtuluş», ya «'İşçinin sesi», ya 
«İşçİ Postası», ya «ileri», ya «Emekçi Kadın» vesai
re gibi devleti tahrip eden neşriyat gelir. İşte Türki
ye'deki terörist faalİydtller oralardan beslenimektedir. 

Silah kaçakçılığını önlemddiğiniiz takdirde, anarşi 
ile mücadele zayıf kalir. (AP şuralarından «Bravo» 
sesleri) Silah kaçakçılarının damarlarını kurutabilmek 
için merkezlerine inmek lazım; nereden, kümler orga
nize ediyor, bunu iyi bilmek lazım. Bu, Hükümetin 
asli vazifesidir. 

Bu noktada bir şey1! arz dtoek istüyorum: 
Değerli arkadaşlarım, (Zaman olmadığı için satır

başları halinde arz ediyorum) İstihbarat teşkilâtları
nızı, Türkiye'nin güvenlik ve istihbarat kuruluşlarını 
bugünün şartlarına göre tanzim etmediğiniz takdirde, 
hep hadiselerin gerişlinden gidilir. Polisimiz poiitize 
olmuştur, kutuplaşmıştır, hâlâ eskıi metodlarla çalış-
mak'tadır. 

iBir hazin manzara söyleyeyim: 40 bin, 50 bin po
lis var; beynelhılel normlara göre, siyasi polisin en 
aşağı 5 bin tane olması lazım, en aşağı, yetişmiş istih
baratın da 2 500 tane olması lazım. Türkiye'de bugün 
(bütün gayretlere rağmen, 500 adet, bir aylık kurstan 
geçmiş istihbaratçı var. En büyük vilayetlerde iki tane 
polîsle hangi meselemin daha önceden haberi alınabi

lir? Mühim olan, öncelden ıhaiber almaktır. Devletin 
vazifesi önceden bilgiler almak, vahamet kasıbethıe-
den gerekli caydırıcı, önleyici tedbirleri almaktır. 

(Bu itibarla, modern demokrasilerde ve amme ida
resinin temel kuralı olarak demokrasilerin korunması 
için, Anayasa nizamının korunması için İstihbarat teş
kilatlarının ona göre tanzimi lazım. Devletin dış istihba
ratı yoktur bugünkü şartlar içerMnde, zayıftır. O yapıl
madığı müddetçe, netice almamız mümkün değil değerli 
arkadaşlarım. Ancak, suçlar tekevvün ettikten sonra, 
olaylar olduktan sonra faili aramaya ve hadiseyi ka
patmaya gelir ku, onun da atili neticeleri ortadadır. 

ıBAŞKAN — Sayın Sükan, lü'tlfen bağlayınız efen
dim, 

FARJUK SÜKAN (Devamlia) — Değerli arkadaş
larım, bu itibarla zannediyorum ki, Hükümetin yapa
cağı en önemli mesele, ciddi olarak meseleyi buraya 
getirmektir; yani açıklıkla, samimiyetle, olayların 
ehemmiyetijyle mütenasip şekilde, Anayasanın1 değişitik-
liği teklifiyle bir kere olağanüstü şartlara göre kanun
lar getirmektir ve Mecliste bu sağlanmalıdır. İstihba
rat Teşkilâtına ciddiyetle değer verilmelidir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerini daha fazla yıpratmaya 
hakkımız yoktur. Yurt müdafaası hizmetleri geri 
kalmaktadır. O itibarla, olağanüstü şartlara göre, Ba
tı ülkelerinde olduğu gibi, en 'ileri Batı ülkelerinde ol
duğu gibi, olağanüstü şartlara göre kanunların tanzi
mi lazım. Amerika'da, Kanada'da, İtalya'da, Fransa' 
da, Almanya'da, İspanya'da olağanüstü şartlara göre 
kanun gelmiştir, hiçbirisi de, «Anayasa elden gidiyor, 
özgürlükler gidiyor» diye feryat etmemektedir. Devlet 
olmadıktan sonra özgünüğün ne değeri var? Hedef de 
devleti yıkmaktır. 

Ben kısaca değerli arkadaşilarım bunları arz etmek 
istiyorum. Yine imkân buldukça görüşlerimi arz ede
rim. Teşekkürlerimi arz ederim. {Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sükan. 
Hükümet adına Sayın İçişleri Bakanı, buyurunuz 

efendİ!m.ı 
Sayın Bakan, görüşme süreniz 20 dakikadır. 
İÇİŞLERİ BAKANI MOSTAFA GÜLCÜGÎL 

(C Senatosu İsparta Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Medîlsİnin değerli üyeleri; 

Cevaplarıma, ben konuşurken Ulağa! örgütlerin 
İsimlerin'i soran bir arkadaşımıızm sorusunu cevapla
makla başlayacağım. Zannederim sağ illegal kuruluş
ları sormuştu arkadaşımız. Bunlar şunlardır: 

Esir Türkleri Kurtarma Ordusu, Türk Yıldırım 
Komandoları, Türk İntikam Tugayı, Emek Ülkücü 
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Grup; Şeriatçı Kuruluşlar, islam Kurtuluş Ordusu, 
Türkiye İslam Kurtuluş Birliği, Türkiye İslam Kur
tuluş Cephesi, El - Teşkilâtı MücahMun, Evrensel 
Kardeştik Cephesi, islam'ı Tugaylar Kurtuluş Ordusu, 
islam Kurtuluş Partisi Cephesi, Türkliye İhtilalci Şeriat 
Kurtuluş Ordusu, A!k Güç İslami Güç, içki Satanlarla 
savaşanlar, A t a c ı Gençler BM iği ve Etteşkilatül Şe-
riatül İslami. 

Bir de illegal sol kuruluşları arz edeyim: 

Türkiye Komünist Partisi, Türküye Halk Kurtu
luş Ordusu, bunların fraksiyonları, Türkiye Devrimci 
Komünist Partisi, H a l t a Kurtuluşu İnşa Örgütü, Mü
cadele Birliği, Türkiye ihtilalci Komünistler BM'iği, 
Türk Halk Kurtuluş Partisi Ceplhesi, Acilciler, Eylem 
ıBürliigi, Silahlı Propaganda Birliği Marks'ist-Lenlinist, 
Dev - Genç, Dev - Sol, Dev - Yol, Partizan Öncü Bir
liği, Kurtuluş, H a l t a Yolu Marksist-Leninist, Hal
kın Yolu, Dav Halikın Yolu, Devrimci Savaş, Üçüncü 
Yol, Devrimci Halkın Yolu, Dev - Sol Eylem Birli
ği. 

;Keza Tütikiye İhtilalci İşçi Köylü Partisinden olan
lar; 

Türkiye Komünist Partisi Marksist - Leninist, Tür- • 
k'iye İşçi Köylü Kurtuluş Ordu'su, Türkiye Marksist -
Leninist Gençtik Birliği, Halkın Birîiğii Grubu, Kur
tuluş Bayrağı, Kurtuluş Yolu. 

iBir de bölücüler var: DDKO, KAVA, Özgürlük 
yolu, Şivancılar, Rİzgari, Apöcular, TKOP, TEİKO-
ŞİN, KUK. 

iMuhterem arkadaşlar, Sayın Kadri Kaplan arkada
şımız TARİŞ'deki ta'sifiyeden bahsetti. Öyle zannedi
yorum ki, TARİŞ hadiseleri, kendisine yanlış intikal 
etti. Şimdi elimde resmi bir rapor var, bu rapordan 
kısaca arz etmeye çalışacağım. 

NURETTİN KARSU ((Erzincan Milletvekili) — 
Hangi rapor? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
^Devamla) — Efendim, anlamadım? 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne Milletve
kili) — Talât Asal'in hazırladığı rapor mu, valİniin ha
zırladığı rapor mu? 

ıBAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen karşılMı konuş
mayalım, davam edinliz. 

lİCİŞLBRİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
ı(Devamla) — Jandarma Genel Komutanlığının ha
zırladığı rapor efendim. 

«1975 yılından itibaren gerek ÜçDü Koalisyon Hü
kümeti, gerekse CHP Hükümeti zamanlarında her ye
ni gelen iktidar TARİŞte •işçilerin büyük bir kısmını 

işten çıkartmış ve kendii yanlusı olanları işe almış ve 
böylece huzursuzluk kaynağı başlamıştır. Son CHP 
Hükümeti zamanında, büyük kısım Doğulu 6 000 mi
litan işçinin TARİŞ'e alındığı, DİSK tarafından bun
ların iyice şartlandırıldığı söylenmektedir.» 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne Milletve
kili) — Doğulu olmak suç mu yani? 

İÇİlŞLERıt BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — E fendim? 

MALİK YILMAN (Hatay Milletvekili) — Doğulu 
olmak suç mu Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, devam ediinıiz lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(Devamla) — Ben size hakikatleri söylüyorum. 
«Bugünkü Hükümet iktidara gelince bu durumu 

bildiği için, evvela yöneticilerde değişikliğe başlamış
tır. İşçiler sıranın kendilerine geleceğiinii beklediklerin
den, aralarında kenetlenmeye başlamış ve DİSK bu 
'işte mühim rol oynamıştır.»* 

Simidi, milktaıtları da arz edeyim size: Genel Mü
dür Orhan Daivut zamanında işçi miktarı 3 000, me
mur miktarı 700; ondan sonraki Genel Müdür Aydın 
Tariyel, 2 000 işçi çıkarmış, yeniden 3 000 işçi alimış 
kendi tandahsında ve böylece 700 memurla beraber iş
çi m'&tan 4 700'e çıkmış. Daha sonraki Genel Müdür 
Erdinç Gönenç zamanında çıkarılan işçi sayısı 3 000, 
bunun yerine 6 000 işçi ahnımıış ve böylece memurla 
beraber sayı 7 700'e çıkmıştır. 

MEHMET ÇELİİK (Aydın Milletvekili) — Yeni 
.fabrikalar açıldı. 

.(İÇİŞLERİ BAİKANI MİUSTAFA GÜLCÜGİL 
i(Devamla) — Hiçbir şey açılmadı. 

Meseleye samlimliyetle ve tarafsız olarak bakmazsa
nız, doğru çözüm yolu bulamazsınız., Mesel'eye sami
miyetle ve tarafsız olarak bakacaksınız. 

Burada TARİŞ'in işçi sayısı, memurla beraber 
3 700 den 7 700'e çıkarılmıştır. Yani 4 000 adet artırıl
mıştır, 

MEHMET ÇELİK (Aydın Milletvekili) — Yeni 
fabrikalar açıldı. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Hayır hiçbir şey yok, 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya Milletvekili) 
— Ünitelerde gelişme var mı?., 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Hayır, hiçbir şey yok. Zaten bütün bu 
hadise 3 ila 3,5 sene içerisinde cereyan ediyor. 

TARİŞ'e ait işyerinde 6 000 militan i§çi olduğu, 
bunların silahlandığı ve bazı suçluların burada yaka-
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lan'dığı ve bu tahmin üzerine Hükümet kararı ile 22 
Ocakta TARİŞ'e ait iş yerlerinde arama yapılmak is
tenmiş, ancak böyle bir duruim için hazırlıklı olan iş
çiler toptan direnişe geçmiş, arama yapılamamıştır, ki 
'buranın silah deposu haline ge'tiri'l'dîiği. son iki günden 
beri yapılan aramalarla açıkça ortaya çıkmıştır. 13 
üniteden 2 ünitede yapılan aramada bir uzun menzilli 
silah, siten tabanca, hatırımda yanluş kalmadıysa 38 
tabanca, 400 civarında molloto'f kokteyli ve birçok 
patlayıcı madde, sol yayın ele geçirilmiştir. İçeride, di
reniş esnasında direniişe teşvik eden, fabrikadan olma
yan ikisi d'oktor, birisi de asistan olmak üzere 3 kişi 
ile 'birlikte Tavas'lı bir öğretmem yakalanmıştır. 

iBu direniş 10 gün sürmüş ve sonunda DİSK'İn 
tahriki ile işbaşı yapılmıştır. Bu arada idarece 3 Şubat 
1980 tarihinde İzmir gazetelerine ilan verilerek - Sa
yın Kaplan'ın dikkatle dinlıemeslkıii nica edeceğim - bü
tün işçilerin iş aktinin feshedıldiğin'i (kanunlsuz dire
niş olduğu için), ancak yapılacak inceleme sonucunda 
olaylara kaltılmayan dürüst işçilerin tekrar işe alına
cağını, bu maksatla işçilere bir hafta paralı izlin veril
diğini açıklamıştır. 

MALİK YILMAN (Hatay Milletvekili) — Kime 
yutturuyorsun.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devalmla) — Esasen büyük bir kıismı azılı militan ol
duğu söylenen işçiler, ekmek parası derdine düşmüş
ler ve bu arada DÎSK'in tahriki ile bilinen olayları 
yapmışlardır. 

İplik Fabrikasında 1 400 işçi, 200'ü aile ve çocuk
ları olmak üzere toplam 1 600 işçi - aile - çocuk 
fabrikayı işgal etmiş, direniişe de devam etmişlerdir. 

TARİŞ idarecüleri yeniden İzmir gazetelerine ilan 
vererek İplik fabrikası hariç, diğer 10 işyerinden sa
dece 340 ınMitan işçinin çıkarılacağını ve diğer işçile
rin işe başlayacağını bildirmişlerdir. Toplu bir. işçi 
çıkarma keyfiyeti yoktur. Ancak tahrik edenler ve iş
çiyi kanunsuz eylem ve diren'işe sürükleyenler işiten 
çıkarılacaktur. Onun adedi de şlimdi verdiğim rakam
dır. Buna son •tahliye edilen iplik fabrikasındakıi işçi
ler de eklenerek çıkarılacak işçinin hepsi TSO'dir. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖNAL (Edirne Milletveki
li) — 6 000 militan var derii%iordu açıklamalarda.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamca) — Muhteremi arkadaşlarım, Hikmet Sa
vaş arkadaşımız polisten babJsettılıer. Şunu arz etmek 
'isterim ki, Türkiye uzun seneler polise güç vermemiş
tir. Bugün TCrkiyemizde 60 bin civarında polis var
dır. Bu 60 bin poüMn 20 bini korama görevleritıde-

dir. Yanıi şahıs, banka vesair yerleri korumada vazife 
görmektedirler. Geriliye 40 bin polis kalmaktadır. Dün
ya normları ahvali adiyede % 04 dür. Türkiye fev
kalade hal içinde olduğuna göre bu rakamın % 05 
veya % 06'nın üzerinde olması gerekir. Bu şartlara 
göre, Türkiye'nin polis adedinin 180 - 200 bin arasın
da bulunması iktiza eder. Buna karşılık fiili vazife gö
ren halen 40 bin polis vardır. 

Şimdi huzurunuza bir kanun getiriyoruz, bu tasa
rı hazırlandı ve yakında huzurlarınızda olacaktır. Mü
essese polisi kurulması için tasarıyı hazırladık. Eğer 
lütfeder bu kanunu çıkarırsanız, korumada çalışan 20 
bin polisi asli görevlerine yani, kolluk kuvvetlerıine ia
de etmiş olacaksınız. 40 bin polisin de 17 bini POL -
DER'e kayıtlı, 2 bini de POL - l'e kayithdır. Yani, 
bunlardan 19 bin polis «Politıize» olmuştur, politika
ya girmiş; dernekler vasıtasıyla politika polisin içine 
sokulmuş - birçok hâdiselerden bildiğiniz gibi - birbi
riyle çatışır, birbirine kurşun atar hale gelmiştir. 

Şimdi, biz böyle bir polisi ele aldık ve bugün po
lisi güçlendirmek için elirriizlden gelen gayrete! sarf 
etmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığından 4 tane okul 
aldık. Bu okullarda polis yetiştireceğ'iz. Ayrıca, 3 se
neden beri GÖlbaşı'nda terk edilmliış durumda olan 
Polis Enstitüsü Okulunu bu sene tamamlayarak faali
yete geçireceğiz. 

Bu şartlar altında dahi polisin süratle adeden tela
fisi kabil değildir ve zamana, imkânlara bağlıdır. Bu, 
bir eğitim meseleslidlr. Aslında, daha evvelki dönem
lerde 3 aylık bir eğitimden sonra polis, polis olarak va
zifeye sürülmüştür. Bu eğitim katiyen kâfi değildir. Bu
günkü hardiselerin ve aksaklıkların altında eğitim nok
sanlığı da yatmaktadır. Benlim kanaatime göre, polis 
ortaokul ve liseden sonra asgari 3 sene eğitim görme
lidir. 

Şimdi, bu zihniyetle belki bir müddet için kısa 
devreli dönemler ihdas edip biraz rahatladıktan son
ra, daha uzun devreli polis yetiştirme dönemine giri-
lecektfk ve bu planlanmıştır. Polis, hâlen miktar ve ka
lite bakımından standartm altındadır. Bunu yükselt
meye çalışıyoruz. 

İkincisi, silah, araç, gereç bakımından da fevkalâ
de yoksundur. 40 bin polistin 34 bininde «Kırıkkale» 
tabancası vardır ve bunların pek çoğu da maalesef iş
lememektedir. «Kırıkkale» tabancasıyla elimde «Ka-
leşinkof» veya «Sten» tabanca olan bir anarşistin üze
rine po&in gitmesi mümkün değildir, layıkıyle vazife 
görmesi mümkün değildir, İşte, şimdi huzurunuza 
gelmiş olan bütçeyle, polise vereceğimiz ödeneklerle 
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büyük ölçüde silah, can yeleği, telsiz, zırhlı pol'is ara-
ıbaisı ve polisin diğer ihtiyaçılarıını karşlamış olacağız 
ve pol'is'in zannederdin % 80'ini vurucu siahlarla teç
hiz etme imkânına sahip olacağız. 

(BAŞKAN — Sayın Balkan, iki dakikanız kaldı 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL) 
(Devamla) — Biraz mü'samaha edelbilir mîsin'iz Sayın 
Başkanımi?.. 

ıBAŞKAN — Lütlferı toparlayınız. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 

ılzmir, Çiğli hadisieleriride Sayın Hikmet Savaş ar
kadaşımız bir beyanıda bundu, ben çok üzüldüm. «Po
lis, bura'daki anarşistleri dışarıya çıkardıktan sonra 
fbunlara zorla fetiMal Marşı söyletti. Ceza olarak İs
tiklal Marşı şöylettti.» dedi. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (edime Miüfetve-
kili) — Ne demek bu?. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Ben bunu yazJdıim efendim. İsterseniz 
Zabıtları getirtir'tiirsiniiz. 

iBen bunu talihsiz bir beyan olarak kabul ediyorum 
ve arkadaşım adına üzülüyorum1. İstiklâl Marşını 
söylemek bir Türk için bir şereftir, bir borçtur. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Şerefin ötesin
de bir borç!tur. (Gürültüler) 

ıŞjîmdı, o günkü manzarayı lütfen dinleyiniz. 
VELİ YILDIZ (İçel Milletvekili) — Her yerde 

söylenmez ama.. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(Devamla) — Hadise şudur. 

ALTAN TUNA (Çanakkale Milletvekili) — 
Hadi sen de kürsüden söylesene?. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Söylerim. (Gürültüler) 

ALTAN TUNA (Çanakkale Milletvekili) — 
Bayrak törenlinde söylenir. 

İÇİŞLERİ -BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Dâvamla) — O gün Gültepe Semıti polis, aşikar ve 
lamdarma dile ısarılmıışltıır. Polis operasyon yapıyor, 
Jıaındaınmıa arkasındanı ıgidftyor ve aıslker de kloırayor. 
[Bu arada birkaç ıbinıayia kızıl Ibayrak çe!kifae§!tiirı.. 

iNECCAIR TÜRKCAN <>lbztmûar MilletvieMli) — 
NereyeTİ 

İÇİŞLERİ IBAiKANI (MUSTAFA iGÜLCÜGÎL 
(Devamla) — (Belediye ©imasına, 

IHAISAiN V1AMIK TEKİN (Giresun Miilleüvfâkii) — 
(Hangi Ibelediyeye Çidkjilm'ilş?! 

HÇİŞLBRÎ SAİKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — V© hoparlörden Enıternıasyonıail söylem-* 
mliştıir. (CHP samalanmdaın «Nerede, nerede?» siestLarü) 

lEvet, ıteyip tanıtlara faizdedir, lelıitmdızıe geçımlişıtir. 
'İHSAN KABADAYI (Konya MllIdflveifcMi) — 

Sayın Bakam, yüzde yüz; doğru söylüyorsun, bravo. 

IBlAıŞjKAN — Susalım, susalım» 
ISajyım IBalkam, llültflem söBlerlinlilzi bağlayınız efen

dim. 
ılÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(Devamla) — BiltiMıytörura efenıdlim, hlitliıriıylorıum. 
Muhterem arkadaşlarılm, işlte ta manzarayı göırert 

pois heyeaamlanımış, milli vle vaıfcani duygullan kalbatv 
mış anairşıisıtlerî toplamış ve onlara taıdi mıemllekötli-
ınlim, vatanımın mıaınşıımı ısıöylieitımliş, Istiktlial Marşımı söy-
leftmliş. .(AiP ve MHP sıniafliarandıam «jBnalvıo» sesledi,, 
alkışlar) 

Sonarım o arkadaşıma, Enltermasyonalli mi söyiat-
melliydİ (AP siflalaırıımdlan «(Bravo» sesleri) 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne Milletve
kili) — Siz de ıafbartıyarisulmuz, 

'BAŞKAN — Sayın İBalkan, söztainlizl bağllayınnız! 
efendim. 

İİÇİŞLERJÎ IBAKANI MUSTAFA GÜLCÜGIİL 
(Dövamilia) — SeVlgÜlli arkadaşlarım., 

IHASAN AUt OAĞLI (Manlisa MiletMdkiıli) — 
Bölübülüğlü ısliz yapıyorauınıuz,< 

lÜÇİŞIJElRit BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGIİL 
(Devamla) — Hayıır, lalf aitmaıyım ben de söyierniayeyiım 
kardeşimi, Jlstilklafl Marşımı söyletmek, (bölücülük değil, 
vatanperverliktir. 

İMulhtenem ankjaidaişlanım, sözflerdımıi daha fazla 
uaaltmıayacağım, çok heyecamlamıyar ve asafbdllefşllyor-
sumuz; 

fTüırlkîlye'inıiırıı maihlaltsııs] edildiği ortöadadır, rahatsız 
'edenler vardır. Türkiye'de huzuru sağlamlanın yolu, 
Türkiye'yi nalhaıtsaz! edenlerim üstlüme amansız biır şe-
külde varmak ve ta itanıet odalkiarımı tesirsiz hale 
gefcnıelkltiır; Ibaşika hiçbiri yol yokftur. Herkes vazliıye-
ıtM almalıdır, keşlin vaziyetimi almalıdır, Iklilmlden yana 
ıdlduğumıu oritaiya kıoymaılıdıir-

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne Miletve-
Ikilfi) — Söimıürüdem yama. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÖÜLOÜÖİL 
(Devamla) — Vatandan yana mu, rnıemllelketltem yama
mı, anarşiden yana mı olduığumu lortaya kıoymalıdlır; 
antuk zamian ıgelmişıtir. 

IORHAN YAĞCI (Büedilk Miiatvekiili) — Özel 
sakjflötndıen yama. 
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lÜÇİŞLBRJt BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL ı 
(Detvamila) — Herkesim Devletten yaınia mıı, eşkiya-
dan ylainıa mı olduğunun orltayia kjonımlası vie millet'inı I 
ikimi ıgöıjmeısıi iaiznanjdiir*, Eşlkjiya emanettedirilmeye de- I 
vam edilmjemjelidür I 

IBAİŞKAIN — Sayan Bakan, sünenjiz geçti etfiendlirnj, 
ıtÇlŞLERt BAKANI MUSTAFA GÜLOÜGÎL 

(Devamla) — Bijfliıriıyorum, Başkanımı. I 
iDövletiın vıe Cumlhuriiıyatin bekjası, ülkemin ve mil

letlimi !bölünmle|z; ıbüftünflüğü söz konusudur. Oevkfcn 
maşım güçleriyle, meşru yollardan gidi'lerek ve mjeş- I 
W zeminlerde Salarak Türlkiye'nlim kjaırşı karşıya bıLı I 
îialkiJdığjJ Ibu Ibüyüfc; Ibelayı ıbertaralf edelim dljye uğ- I 
ra^ııyioruz; ve bumda bültüm paritilerlim|iızi, bütün Abla- I 
yasaH lk|Urluimşlan, bültüm valtamdaişlları binlalk, ve bena- I 
ıberliğe ıdlalvet ediyoruz;, I 

iSâ gıfliairtıırr̂ ı isuimanm, ı(AP, M H P ve MSP sunala
rından «IBrjalvlOi» sesleri, alkışlar) I 

(BAŞKİA'N — Teşejk|kjüır edenim .Sayın Bakan. I 

COŞKUN K1ARİAGÖZOĞLU l(1fzjm|i:r Milletvekili) 
— Sayım Balkan; Sayın İçişleri Bakanı, Ouımjhıırliyelt I 
(Halk, Fantisi Grubu Sözcüsünün sozlerimü tarnıarnten I 
amacı dışında değiştirlenek, söylemediği ıbiçimıe ge- I 
Hİıjenejki, Cıımlhııırlityet Halk Panbisii Grubuyla iligftsi ol- I 
rnıayan şekle sdkjarak, manıajtondıırımıalktadır. I 

' iDçitiüjzJüigjüin, 70| nci maddeslinıe göre bu balkımdan I 
Grup adıma söz; iisltiyarum. I 

IBAIŞKAN — Bunları sapltamıalk için tutanaklara I 
ıbakaciağım efendcım. I 

!SpW söz; olarak; Sayın Rahmi Kuımıaş, ıbuyurunuz I 
'efendimi, süreniz 10 dakikadır. I 
, iRAHMt (KUMIAŞ (Tralbzıon Milletvekilli) — 

Sayıp IBaşkan, sayın siemaıtörler, 'sayım mii!ll:etivek!iıllieril:i I 

Tfüınkliıye Culmlhurüyeti bir hukuk devfeüidir; Ana- I 
yasiai (böyle yaz|m|alkjtıadır, iBu huikjulk, devleti kavramı- I 
•nur» dayandığı birtakım ilkeller vandım. Burularım binisi I 
ve en önemlisi de, mahkemelerin bağımsızlığıdır. Te- I 
mıel 'halk ive özgüdÜklerlin özü, arnoaĵ  bu ilkeye uyu- I 
îarak; kjorumalblir. Bu Ibalkımnldan temel hak ve özgür- I 
Jülkter; fok üflklede tehlikeye düştüğünde, sıkıyönetimle 
Ibajşjvıuirıulıaibileiceği ıhulkiuik, devlietfi kuiruımunuın ibir ayrı'k I 
durîuirnudıur, dstisnialsıdıır ve bu da yaisalar içerisinde iş- I 
ler. 

Yalınız, Sayın Dernjirtel'iın bugünkü azınlılk Hükü- I 
metii dönemimde şunu gıörmieikıteyizı; Sikıyönıeltiımı mah- I 
9öemıeleı1iınjdıe görev yapan üyelere baslkjı yapılmıalkta, 
töaizı lüyelerı ibu malhkfemıelerıden aynltaalk için dilekçe I 
vermek zorunda bınakıtaakltadaır;. <(AIP sıralanmdan I 
giirüWer) Sayı^ Demiıııellin Başbakan olanak, uslan- I 

— ıaı 

tnadığuy biMyoruz, Büz;, Sayım Detmiınel'in, Hava 
Kuvlveltleninde iiki tanie örgjenleral varlkjen ibir; korgenıe-ı 
«ali Hava İKujvIvıeltleri ıkotmluıtanı yaipalblileciök ölçüde 
pantizıan olduğunu; da biliyoruz. (AP sıralarımdan gü-
trültüiîeir) 

Saiym tiyelör), öyle bağırnıiayıa genek yok, gıençeğıi 
ısöyliüyorpm. 

IBAŞKJAN — Sayın Kumıaş, örfii idare görüşme
leri üzteırindje kjoniuşaıoaikısMiiız, u t t a . 

RAHMİ KUMAŞ (Dövaimla) — Evet Saym Baş-
Ikıan, :ama her şıay kjonuişuılluıyior burada. 

(Sayım üyeler.., (AIP sıırajarıındanı gürjülltüiler) Sayımı 
Başkan, susturun şunları!... (AP sıralarından şiddetli 
ıgünüjlitüta «Yuh,» sösilleıfi) 

«Yulh» size!..; Burada; ulusun temslilcisd olaralk 
tkanuşuıyoanum, ;k|onuşıma özlgürHüığütoı vardır. 

.BAİŞKA'N — Sayın (Kumıaş, «İz konuşımanızıa de
vam, edimiz;. (AP »malarımdan1 gürültüler) 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Efendim, sustdr-
'muyomsıuınuz,, 

iBurada Sayın İçişleri iBaikianı, yapiani elesjtidlere 
verdiği karşılık! 'kjonuışmasııında yıaısa dıışı birtelkjiım sağ 
örgütlerim adlarını, zjarajkji ibiçıimude de olsa, saygıyla 
Ikairşiadılfc, sıaıydıiarı. Ama, ibu öngültlierden fcaç toiştt-
tiıin ıyalk]alamdığımı söylemledler. Daha dün istanbul 
SSılkııyönldtlim Kbimıujtaınlığı 33 k'iişinfin yafeaHandığını 
söyledi, .aimia buınada ısoldan yakıalamıanlanı söylfâdilierj. 
Ya'kaİainsım larlk^daşlar, silah (kullanan ıkiım olunsa ol-: 
sun, yakalamışım^ Alma, ısağdıam yakalananı sıöylemıe-
mıak: sWı ^bir ekıslilkllilk, ıherfhalde bu :«Oü!kü|me|tdn ba-
şı»ndan .feaynıaMammajkitadır. Çünikü bu ülkiede «sağ
cıları suç işiyor, dediıitemjezsimtiz bana» diyen (kdtşü 
Ba^ball^anlılk Ikfoltugumda oturmıakıtadır. (CHP sırala-
ırıından alkıişlar) 

SaygÜii aılkıadalşlanıımj, görüyoruz ki Hüıkümeıtıim 
anlayışı sakattır. Burada Sayım tçişteni Balkanı feir 
rapor olkjudu. O rapor doğru muı, yanlış mı ıbiiemti-
yoruımı ama, Jamdarmia ıGemıel Kömutanılığının adına, 
iköndiislnii balşarılı ıgosterımie anacı yapmıaya hakk^ yok
tur ıSaym ıBalfcamım. (OHP ısııralianımdan alkışliâit*-" 

ıDewok)raltilkj. 'halk; ve özgürlüklerle «enöj^rasımdai 
bk bağlantı kurduğunuz içlim, fair ıbaikıma içindle bu-
lunıdüğumuız; bu karigaşıadam ^amııyOTUZ, Oysa yığm-
lîarın özjgjüirlöklerimi lyısımıaiyla anarşi 4|j^ılemaz, 
Alnıarışji'ylî Öntemlefe, özjgüıılüiklleri llqiısımıayla eşdeğerM 
değil, andaki suçlumum öz(gjü|rılüğ!iinü Iktaıldınaoağız,; suç
suz yere Ikjiımisenim Iküimjsıetniiinj üzıeıliınıe tartmaya hialk-
Ikumuz yolkjtur vıe 'vanmiaya kalllktığımız; ıjçin îzmlir'de, 
ikarşırruza 'bu durum; .çılkjtı, (AP »ıralanndanı «Yuh» 
•sâsüeni vıe ıgürüjiltülıerj 
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flnsam seisü değil herhalde o.,< I 
Demirel, asıl terör odakfarına yöneleceğine, işçi

lere, memurlara, aydınlara, dar gelirli halika yönel
mektedir. Yaptığı korkunç oranda zamma tepki göste
rilmesin istemektedir. «Burunlarımı sürteceğiz» diyor, 
«Bomlba, rnoıriba» diyor, «Namerdiz» diyor, «Allah I 
•belalarını versin» diyor; bu, bir Başbakan ağzı bu ül» 
kede. En büyük eksiklik burada değerli arkadaşlarım, 
Sayın Barbakan, Türkiye Curnhurfyetinin Başibakamı I 
bu ülkede kabadayı ağzıyla değil, Başbakan ağzıyla I 
konuşmak zorundadır arkadaşlarını. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar; AP sıralarından gürül1- I 
ivM.) 

Arkadaşlar, bağırma ile çağırma ile olmaz, gerçek 
bizi rahatsız etmemeli. Siyasal şiddet, demokrasiyi 
yıkma amacını gütmektedir, bumun üstüne varmak 
zorundayız. Anoaik, bu Hükümetin uygulamasıyla tüm 
düşünce suçları ve siyasal muhalefet yargılanmak' I 
îstenmektedir. Siyasal şiddetin kaynağıma inileceğine, 
siyasal şiddetin büyümesine yol açılrnaktadır; işte iz
mir. îzmir, bu Hükümetin yüzünden ibu acılı günleri I 
yaşadı, Hatay öyle, îstanlbul öyle, Kayseri öyle; hattıa I 
Tralbzon ve Beşikdüzü bucağını <da böyle hir duruma I 
getirme eğilirdi görülmektedir. Bugün İzmir'deki duru- I 
muin ve saydığım yerlerdeki durumum katil bu ikti
dardır, arkadaşlarım. r 

Bir ülkede Başbakan bela verme durumumda değil- 1 
dür ve bir ülkede Barbakanım ağzı, kavgalı bir ağız 
olamaz. Bir ülkede Başjbakan, devletim otoritesini bü- I 
ittin' yurttaşlarımı kucaklayacak biçimde uygulamak 
zorundadır ve Sayın Demirel kemdi kendime bir nite
lik veriyor, «fevkalade hal» deyimi tutturuyor. Bu ül- I 
kede Cumhuriyet kurulmadan, 23 Nisam 1920'de ku
rulan Meclis daha Oımhuıiiyeri kaibul etmeden, 5 AğuS- I 
tds 1921'de Mustafa Kemal'e verdi bu yetkiyi. Bu ül
kede 19 Şubat 1940 günü 2/12877 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı ile olağanüstü durum ilam edilmiş; amal I 
rahmetli İnönü o zaman Devletin başında. Görüldüğü I 
g'lbi müteahhitlere siyasal kumpanyalarım temsilbile- I 
rine böyle bir yetki verilmemiştir. Nedir bu olağanüs
tü durum?.. Bu ülkede... (AP sıralarımdan gürültüler, 
sıra kapaklarıma vurmalar) I 

Beyler, arkadaşlar, bu ülkede böyle gürültü yap- I 
mayla bir yere varamayız. Burnum içim bu sıkıntıları çe- I 
kiyoruz, dinlemesini öğrenim arkadaşlar. Bağırmayla 
olmaz, Barbakan da bağırıyor, bir şey yapamıyor. İş- I 
«e 100 gün battı. 

Olağanüstü durum nedir arkadaşlarım?... Bu ülke
de genel, ya da parça bir seferberlik mi var?.,. Dev- | 
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letin savaşa girme olaisrlığı mı var?.. Ayaklanma mı 
var? Büyük yangınlar, doğal yıkımlar mı var?.. Yasa
lara göre bunlardır olağanüstü durum. Kahramanma
raş soykırımı nedeni ile uygulanan sıkıyönetimi ama
cından saptırmış bu Hükümet ve İzmir'deki olaylardan 
da görüleceği gibi 'bu konuda çok yol almış. 1010 gün
de batma noktasına gelen bu Hükümet, gerçekte poli
sin başında (bisın öyle yazıyor) silah kaçakçıları ile 
ilintili olduğu söyleniyor, bir kişiyi tutuyor. Önce 
'buradan başlamalı işe. (CHP sıralarından «ıBravot» 
'sesleri) 

Ben burada saygıdeğer arkadaşlarım, îzmir vte Ha
tay'daki sıkıyönetim kararına ret oyu vereceğim. Şu
nun içim vereceğim: Grubumda böyle bir karar çıktığı 
için. Ama Sayım Demirel'im İzmir'e atadığı vali, Em
niyet Müdürü Hatay'daki, ya da bir başka ili alırsa 
eğer sıkıyönetim kapsamına, onu da söyleriz, oradaki 
kişilerle, orada görev yapacak sıkıyönetim görevlile
rini karşılaştırarak değil, karşılaştırma durumunda ol
sak sıkıyönetim görevlilerine evet diyoruz ve onlara 
saygı duyuyoruz, sağcıları yakalayanlar da onlar, siz 
değil. 

Arkadaşlarını; bu topluma adalet ve eşitlik ilkele
ri içinde yaklaşmadığı sürece hükümetler, bu toplum
daki kargaşa ortadan kalkmayacaktır, siyasal şiddet 
yargılamaeağına, özgürlükler iboğulmlk isteteiirse, bu 
kargaşadan kurtulamayız. Öevfetten MHP, ya da onun 
eğiiminde olan savaşçılar temiidenimediği sürece bu 
durumdan kurtulamayız. (MHP sıralarından sıra ka
paklarıma vurmalar) 

Evet, gürültü... 
Her şeyi cezadan bekleyen anlayışı kaldırmadığı

mız sürece ve ölüm cezasını Sayın Demirerih Hükü
metine yetki olarak versek de daha kötü ollacak bu 
ülke. Yurdumuz geçim sıkıntısı çekenlere zindan ol
maktan çıkarılmadığı sürece bu kargaşalıktan kurtu
lamayacağız. Kaçakçılara, bir günde zengin olanlara, 
vurgunculara.., 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, bir dakikanız kaldı 
RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Süreme bir daki

ka var, gürültü yapamlar da süremi akhlalr. 
Bir günde zengin olanlara, vurgunculara ülkeyi 

cennet olmaktan çıkarmadığımız sürece, bu ülkeyi 
asıl çoğunluğum hizmetine sunmadığımız sürece bu hu
zursuzluktan kurtulamayacağız. İşçi, memur, yoksul 
köylüye sınırlı gelirler, her geçen gün daha kötü bir, 
duruma gitmektedirler. Bu Devleti, yönetimini, Te
rakkiperver Fırka'dan, Serbest Fırka'ya, Serbest Fır-
ka'dan, Demokrat Parti'ye ve ondan günümüzdeki 
partilerin mirasına konanların uzantılarına dek görev 
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almış ve toplumu bir bakıma bugünkü bu bataklığın' 
içime getirmenin baş sorumlusu olanlardan kurtarma
dığımız sürece, bu ülkede daha çok sıkıntılar çekece-

BAŞKAN — Süreniz bitti Saym Kumaş, bağlayı-
ruü lütfen, 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Sayın Başkan, 
bir dakikam vair, özür dilerim. 

Sayın arkadaşlarım, önce bmbirimize kızsak dahi, 
bir konuya büyük bir dikkat göstereceğiz: Düşünce 
ile silahı birbirinden ayırmalıyız. Bugün askeri ceza
evlerinde - yasalardan ötürü, sizin bu kızmanızdan 
ötürü olacak; çünkü zamanında yasalar öyle çıkardı
nız, yetkileri öyle ıverdiniz; yoksa sıkıyönetimin eksiği 
ıdeğjil - düşüncelerinden Ötürü yatan solcular var, ama 
sağcılar yok. Çünkü sağcıların düşüncesi İş Adamları 
Derneği'nin bildirisinde, Hükümetini izlemcesândle. 

İçinde yaşadığımız bunalımın bir anlamda özü bu
dur. Elinde etkin silah bulunan, etkito silahlı sağ ey
lemcilerden bu Hükümet döneminde... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız^ 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — ... Varsa, lütfen' 
burada söylesin. 

•BAŞKAN — Sayın Kumaş, lütfen bağlayın. Sa
yın Kumaş... 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Ama söylemedi* 
ği sürece.., 

BAŞKAN — Sayın Kumaş... 
RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Sayın Başkan, 

ben sözümü bitiririm. Burada İçişleri Balkanı 36 daı-
kika konuştu. Bulra'sı Meclîs, 20 dakika konuşma hak
kı vardır < 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, Saym Kumaş... 
RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Bunların çözümü 

için bu Hükümetten kurtulmak zorundayız^ Bir 100 
günlük... 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, bir dakika beni din
leyiniz. Burayı iben yönetiyorum, ®iz yönetmiyorsunuz. 

RAHMİ KUMAŞ i(Dövamla) — Ama kurallar 
içinde yönetiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sözünüzü lütfen bağlayınız. 
RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Efendim, kural

la» İçinlde yöneteceksiniz;. ©iz bu ülkede kuralar uy
gulandığı zaman her şeyin düzeleceğine inanıyoruz. 
Meclis Başkanı olmak, kuralların dışına çılfcmaya izlini 
vermez. Sayın Başkanım, böyle oldu bu iş. Biz... 

BAŞKAN — Sayın Kumaş... 
RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Son soz olarak 

şunu söylüyorum arkadaşlarım. (AP sıralarından gürül

tüler ve sıra" kapaklarınla vurmalar) Sıkıyönetim ko
mutanlarına.. < 

BAŞKAN — Lütfen sözünüzü bağlayınız. Sayın 
Kumaş lütfen bana ders vermeyiniz, 'sözünüzü bağla
yın!!^ 

RAHMİ KUMAŞ ((Devamla) — Bağlıyorum işte. 
BAŞKAN — Bağlayınız lütfen sözünüzü. 
RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Sıkıyönetim ko

mutanlarına güveniyoruz arkadaşlarım. (Ben, bir grup 
tutukluyu görmek için sıkıyönetim tutukevine gitmek 
istediğim zaman, bana gösterdikferti anlayışı gördüm1. 
Onlara burada şükranlarımı sunuyorum. Güvensizliği
miz Hükümetedir. 

Saygılar sunarım. (CHP sırtalarindian alkışlar, AP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Başbakanlık tezkerelerini tekrar okutup ayrı ayrı 

oylarınıza sunacağım* 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU ^mât Milletvekili) 

— Sayın 'Başkan, bir taflebilmliz vardı. 
BAŞKAN — Bfendlim, «etkSk ediyoruz, görüşme

ler sırasında.., 
. COŞKUN KARAGOZOĞUU (fonât Milletvekili) 

— Efendim, oylamadan önce rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Tetkik ediyoruz daha, ondan sonra 
işleme koyacağım* 

Başlbalkanlik tezkerelerini okutup, ayrı ayrı oyları
nıza sunacağım, 

İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) — Sa
taşma vardır, grubumuza sataşma vardır, Sayın Başkan 
söz rica ediyoruz, 

BAŞKAN — Efendim, onların hepsimi yapacağım. 
Tezkereleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Anayasanın 124 ncü maddesinde öngörülen her 

türlü durum ve ihtimallere karşı İzmir ve Hatay ille
rinde 20 . 2 . 1980 Çarşamba saat 8.00'den geçerli 
olarak 2 ay süreyle Sıkıyönetim ilam Bakanlar Ku
rulunun, 19 . 2 ... 1980 tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 

Durumun Türkiye Büyük Milet Meclîsinin onama
sına sunulmasını saygıyla arz ederdim. 

Süleyman Demire! 
Başbakan 

BAŞKAN — Bu konuda açık oy istemi vardır. 
Sayın Kaya Bengisu, burada. 
Sayın Neecar Türkcan, buradaı. 
Sayın Nizamettin Çoban, burada^ 
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Sayın Yılmaz Cemal iBor, ouıriafda. 
Sayın Sami Gökmen, buralda. 
Sayın Ertuğrul Günay, burada. 
Sayın Süleyman Salbni Öznaâ, 'burada. 
Sayın Adil Ali Cinel, 'burada. 
Sayın Süleyman Genç, Iburalda. 
Sayın Ferhat Arslaintaş, burada,. 
Salyıo Ralhmi Kumaş, ıburaıda. 
Sayın Ero'l 'Saraçoğlu, (burada. 
Sayın Mehmet Balta, burada. 
Sayın 'Mustafa Şentürk, bura'da. 
Sayın 'Necati Cebe, burada. 
Sayın Yücel Akıncı, Iburada. 
Sayın Nurhahi Aftemiiz, burada. 
Sayın iskân Azizoğlu, ouraida. 
Sa:yın Ahmet Altum, burada. 
Saym Gündüz Onat, Iburada. 
Sayın Ertoz VaShî t 'Suiçm'ez, ıburada. . 

Açık oy biçimini oylarınıza sunacağım: Adı oku
nan sayın üyenin «kalbul», «ret» ve «çdkinser» oyu 
kullanması şeklinde açık oyu oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Önce önerge sahiplerindien bağlıyorum : 
(Oylama yapıldı.) 
•BAŞKAN — Oyunu kullanimayah 'sayın Üye?.. 

Yok, 
Oylama işlemi ibitaisjtiir. 
'(Oyların ayrıimı yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, oylamaya 526 üye iştirak 
etmiş; 309 kalbul, 2İ17 ret oyu çıkmıştır. Sonuç olarak 
tezkere kalbul edikriiştir. (AP ve MHP sıralarımdan al
kışlar) 

İkinci tezkereyi okutuyorum, : 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 18 . V2 . 1979 tarihli ve 1188-2/08169 sayılı ya
zımız, 

26 . 12 . 1978 tarihli ve 7/16947, 24 . 4 . 1979 ta
rihli ve 7/17408 sayılı IBakanlar Kurulu kararlaırıyla 
üan edilen ve son olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 19 . 12 . 1979 tarihli ve 584 sayılı kararıyla 2 
ay süreyle uzatılması onaylanmış bulunan Sıkıyöneti
min; Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Er
zurum, Gaziantep, îstanlbul, Kahramanmaraş, Kars, 
Malatya, Urfa, Adıyaman, Diyarlbakır, Hakkari, Mar
din, Siirt ve Tunceli illerinde kanun dışı eylemlere kar
şı 'alınan tedbirleri 'sürdürerek yulrtta huzur ve güveni 
sağlam'ak amacıyla (26.2.1980 Salı günü saalt 07^00'den 
geçerli olarak) Ania'yasanın 1'24 ncü maddesine göre 
yeniden iki ay süreyle uzatılmasının Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
19 .2 . 1980 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 
BA$KAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunuyo

rum. K'albul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Sayın Karagözoğltı, Ibir talepte Ibulünldunuz; tetkik 

ettim, 'buyurun efendim. (CHP sıralarındain alkışlar) 
Yalnız bahsettiğiniz Sınırlar içinde kalmak şartıy

la. Lütfen. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir Milletveki

li) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sıkıyönetim konusunu konuşuyoruz; bu, Anaya

samızın' öngördüğü en son çare olarak düşünülmüş 
hukuki ve anayasal rejimin tartışılması konusudur. 
Bu konuda bile birbirtimizıin dilinden, birbirimizi tam 
ve doğru anlama gayretinden uzak bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, anarşi ve terör milli mese
ledir. demekle, milli mesele olmaz. Anarşi ve terör 
milli meseledir dendiği zaman, onun gereklerini ye
rine getirmek zorunluğu vardır. Anarşi ve terör mil
li meseleyse, her şeyden önce sorumluluk üstlenmiş 
olan insanların, kişilerin bu sorumluluğun gereğini 
yerine getirmeleri gerekir. 

Değerli ark adaşlarım, anarşi ve terör 12 Kasım 
1979 günü milli mesele olmamıştır. Anarşi ve terör 
12 Kasım 1979'dan önce de milli meseleydi, bugün 
de milli meseledir. Ancak, bugün Başbakanlık koltu
ğunda oturan sorumlu kişinin 12 Kasım 1979'dan 
önce bu sorunu milli mesele olarak kabul etmeyişi 
yüzündendir ki, bugün Türkiye böylesine bir bunalım 
noktasına gelmiştir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü spekü
lasyonu önlemek için açıkça ifade ediyorum; biz, ger
çekten anarşinin, şiddet eylemlerinim Türkiye'nin bir 
numaralı sorunu olduğuna inandığımız içindir ki, 
basıdan beri, ilk gününden beri anarşi ve terörün her 
türlüsünün, nereden gelirse gelsin hepsinin karşısın
da olduğumuzu açıklıkla, adını koya koya söylüyo
ruz. 

Ama değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
ti sıi bunu söylerken bir gerçeği daha kesinlikle her 
zaman ifade ediyor: Türkiye'de hiç kimseye anarşi 
ve terörü bahane ederek demokrasinin özünden, hu
kuk devleti ilkelerinin temelinden ne ödün veririz, ne 
de verdiririz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Biz anarşi ve terörün demokratik hukuk dev
leti ilkeleri içinde yenilmesi gereken bir milli sorun 
olduğuna inanıyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, sanıklar yakalaarnıştır; bun
ların içinde yargımın huzuruma çıkarıldığı zaman bı
rakılanlar vardır. Henüz daha hepsi sanıktır. Bunları 
silah zoruyla, şiddet zoruyla, birtakım yasaların size 
vermediği yetkileri kullanarak, yani devleti ceberrut 
devleti haine sokarak, anarşi ve terörle mücadele 
edemezsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, dahası var; burada... 
MUSTAFA BAŞOL (Ankara Milletvekili) — 

Ceberrut ne demek? 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Ce

berrut olmayan devlet, yasalara saygılı olan devlet
tir. Kolluk kuvvetleri etkililiğini hukuka saygılı ol
maktan, hukuka bağlı* olmaktan, yasalara bağlı ol
maktan alır. Aksi halde keyfilik başlar, aksi halde bas
kı başlar, zulüm başlar; bu noktada sizi uyarmak is
tiyoruz. 

Dahası var değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu lütfen bağlayı

nız. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (Devamla) — Bi

tiriyorum. 
Sayın İçişleri Bakanı bu kürsüde çok talihsiz, çok 

şanssız bir biçimde «Peki İstiklal Marşını söyletme-

yip de enternasyoneli mi söyletelim, onu mu istiyor
sunuz» demiştir değerli arkadaşlarım. Huzurunuzda 
açıkça ifade ediyorum, Sayın İçişleri Bakanının ve 
aynı şekilde düşünenlerin kesinlikle bilmesıinii istiyo
rum; Türk Devletinin, Türk Milletinin İstiklal Mar
şısın alternatifi yoktur. İstiklal Marşının alternatifi 
enternasyonal değildir. (CHP sıralarından alkışlar) 
İstiklal Marşının alternatifli yine İstiklal Marşıdır. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bk İçişleri Bakanının böylesine yanlış bir tutum 
içinde Türkiye'yi bu bunalım içinden çıkarması şöy
le dursun, giderek koyulaşan, güderek derinleşen bir 
bunaltma götürmesi tehlikesi karşısında, Yüce Mec
lisi bar kez daha uyarma görevini kendimiz için vaz 
geçilmez bir sorumluluk sayıyoruz. 

Hepimize saygılarımı sunarım arkadaşlarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karagöz
oğlu. 

Gündemimizde görüşülecek başkaca konu kalma
dığı için birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,47 

* • 
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İzmir ve Hatay İllerinde 20.2.1980 Günü Saat 08,00'den İtibaren İki Ay Süre İle İlân Edilen Sıkıyöne
tim Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının Onaylanmasına Dair Başbakanlık Teskeresine Verilen Oyların 

Sonucu 

(Kabul edilmiştir. 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğiu 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
iMehmet Üntaldı 

AFYONKARAHtSAR 
Kâzım Karaağaçlı oğlu 
Ahmet Karoyii&iît 

AMASYA 
Nevzaıt Şener 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köke* 

ANTALYA 
Şerafeddin Paker 
Remzi Yılmaz 

ARTVÎN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mâthad Şükrü Çavdaroğlu 
Cemal örgen 
t. Sıtkı Yırcah 

Üye sayısı : 
Oy vörenletf : 

Kalbıü edenler : 
Reddedenler : 
Çeünttder : 

Oya katılmayanlar : 
Açık üyelükSer : 

534 
526 
309 
l\l 

104 
4 

Cumhuriyet Senatosu 
(Kabul Edenler) 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Öze an 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
t. Saıbd Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barîas Küntay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZİ t 
Baha Ak$it 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZİNCAN 
Orhan özen 

T7¥i T T YT* T T * M 
ERZURUM 

s>ciduictttj.ii j u ' du / j 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
(örmer Ucanzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Bayröütıim Eıtaen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcüsgüt 

(İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalt 
M. Sıtkı Sadık Batum 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emin Uyansoy 

İZMİR 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS~~ 

Haüm Dursunoğlu 
KASTAMONU 

Aü ıMüiUif îslâmoğjlu 
KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Etfgün 

-

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA . 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
tsmet Mufaarremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Arslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergim Özötian 

SAKARYA 
Osman SailiihıoğSu 

SAMSUN 
Celal Arslan 
Şaban Demıiırdağ 
Doğan Kitaplı 

SİVAS 
Tabiin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Osman Çetin 

TRABZON 
Ahlmelt İhsası Binincîoğkı 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Ünal AUıoğlu 
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ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyıyaıt Baykara 

Kemal Can/türk 
Hüsamettin Çelöbi 
Fahri Çöker 
Hiîmi Fıra* 
Sadi Irmak 

Millet Meclisi 
(Kabul Edenler) 

H Nai! Kübalı 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şenıtiirk 
Halil Tunç 
Nemdin Abadan Umat 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet özutku 
AK îhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Mulhammieit Keleci 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
Mustafa Kılıç 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sd&hatökı Açan 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin İnkaya 
Emin Engin Tannverdi 
Hifenü Yılmaz; 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
AÖ Elverdi 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Kasım önadım 
özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Blberoğlu 

Mehmet Irmak 
Asdan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sahcar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
Mahmut Kepoîu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Ahmet İneeoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Ali Rıza Septfioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi öztürk 

İGAZÎANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Ahmet Karahan 
Mehmet özkaya 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Ali Haydar Eyüboğlu 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
NUüfer Gürsoy 
Turan Kocal 
Recep özel 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
ihsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yatfdımci \ , 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Terpara 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf özbaş 
Vasatı Seyithanoğiu 
Mehmet Şerefoğlu 
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KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
ismail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 
ibrahim Topuz 

KONYA 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
ihsan Kabadayı 
Neoaiti Kaiaycıoğiu 

TASBİt ÜYELER 
VebJM Ersü 
Sami Küçük 

ADANA 
Hayri öner 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHlSAR 
Mustafa Çelik 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Nes/et Akmandor 

BURSA 
Şebip KaramuUaoğla 

Şaıban Kanatası 
Aydın Menderes 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Abîum 
Hüseyin Cavk Enddmiir 
İlhan Ersoy 
Ali irfan Haznedar 

MALATYA 
Ahmet Kafaaslan 
Mdımet Recai Kutan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Sümer Oral 
ö n d Sakar 
Faik Türün 
Yahya I M ı 
Hail Yurtıeven 

MARDİN 
Metin Musaöğfoı 
AbdiMkaidir Timürağaoğlu 

MUĞLA 
Ümaıt Demlifl 
Zeyyat Mandalkıei 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHtR 
ibrahim Ethem Boz 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Çetik 
H. Avnıi Kavuitoacıoğlu 
Sadi SomuncUiOğiu 

ORDU 
Hajrridi Magden 
Kemal Şenşoy 
Bilâl Taranoğlu 
Oünay Yalın 

RİZE 
izzet Akçal 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
t. Etem Ezgü 
'Naffiz Kurt 
Hüseyin Özalp i 
S. Orhan Uluçay 

SÜRT 
Zeki Çeliker 
Abdülkadir Kaya 

SİVAS 
Enver Afcovta 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

Cumhuriyet Senatosu 
(Reddedenler) 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 

ELAZIĞ 
Hasan İMaıı 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selahattin Çölakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İ Ç E L 
ismail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Aysıel Baykal 
Ralhimâ Brttem 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KARS 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezainoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E, Akıp Aksaç 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan tlgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demiirtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
ibrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfü Göktaş 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
SaMh özcan 

UŞAK 
Gaip Çetin 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 

Ali Fuat Eyülboğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Albdulmuttalip Gül 
Ahmet Gültekin Kızılcık 
Köksaİ Toptan 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

ORDU 
tdriıs Gürsoy 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 
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SİVAS 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

ADANA 
Mehmet CaD 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
İsmail Hakkı öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Kenan Durukan 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin Öcal 
Altan öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

TBMM B : 3 

TOKAT 

Metin Samuncu 

TRABZON 
Hasan Güven 

20 . 2 . 1980 O : 1 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

Millet Meclisi 
(Reddedenler) 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskıin 

DİYARBAKIR 
Haltil Akgül 
Mehmet İskân Aaizoğlu 
M. Yaşar Göçmen 

EDİRNE 
Süleyman SaJbıü Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Metin Toker 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 
ismail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Celâl Doğan 

GİRESUN 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabrı Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü özsüt 

tÇBL 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Yalçın Gürsel 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğhı 
Doğanı Onur 

Ali Nejat Ölçen 
İlhan özbay 
İM. Kâzım Özafce 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksek Çakmuır 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Orhan Sezai 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 
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KONYA 
M. Yücel Akıncı 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin Kaleli 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizaımeıttin Çoban 

MALATYA 
Iiittfi Doğan 
Tuıraın Fırat 
Ali Kırca 
Mustafa Şenıtüırk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zdkji Karagözlü 
Erikin Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
ŞerafeMinı Elçi 
Nurettin Yılmaz 

TABÎ1 ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanallah Çelebi 
Suphi Güirsoyttaıalk (t. A.) 
Kâmil Karavelioğlu 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemâl Sarıiibrahimoğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
ibrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V. ) 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
İskender Cenap Ege 

MUĞLA 
Samî Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Savla 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduh Ekşi 
Entuğrul Günay 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altım 

Kenan Bulutoğlu 
llyas Kılıç 
Muzaffeı Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 

Cumhuriyet Senatosu 
(Oya Katılmayanlar) 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

HAKKÂRİ 
Abdulhaluk Özd:nç 

HAT/ / 
Mehmet Sör ii'ez 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 
Besim Üstünel 

İZMlR 
Mehmet Münir Daldal 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 

KONYA 
Mukbil Abay 
Muzaffer Demirtaş 

MARDİN 
Cemil Çeçamı 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORD0 
Ata Bodur 
Orhan Vural 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

Ertoz Vahit Suiemes 
Ahmet Şener 

URFA 
M. Sa'bri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan Kaıraçelik 

SİİRT 
İdris Arıkan 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SIVAS 
Temel Kitapçı 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulıgani Demıiırkol 

YOZGAT 
Servet Bora 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Adnan Başer Kaf aoğkı 
Şerif Tüten 
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Millet Meclisi 
(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Muslihittin Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
AFYONKARAHİSAR 

Güneş Öngüt 
Metö Tam 

ANKARA 
AH Oamıpolat 
A. Hayri Elçioğlu 
İhsan Karaçam 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karalbörklü 

BURSA 
Yılmaz Ergenekon 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Ahmet Çimfbek 

DENlZLÎ 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Bahatfiin Karakoç 

ERZİNCAN 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 
(Bşk. V.) 

GAZİANTEP 
Ekrem Çetin 
Mehmet Atillâ Ocak 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(1. Ü.) 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İÇEL 
Y. Ziya Ural 

İSTANBUL 
Süleyman Arif Emre 

Millet 
(Açık Üy 

Anlkama 
Bursa 
İstanbul 
Konya 

Doğan Güneş 
Kemal Kaçar 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Özer 
Metin Tüzün 

İZMİR 
Akın Simav 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Oğuz Söğütlü 

KASTAMONU 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mahmut Şevket Doğan 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Kılıç Sorgucu 

KONYA 
Tahir Büyükkörükçü 

MARDİN 
Fehim Ada'k 
Ahmet Türk 

Meclisi 
elikler) 

1 
1 
1 
1 

MUĞLA 
Ahmuet Buldanlı 

MUŞ 
M. Emin Seydagil 

SAKARYA 
Nuri Bayar (B.) 

SAMSUN 
1. Etem Kıhçoğlu 

SİİRT 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAÖ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Cevat Atılgan 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar Veziroğte 

VAN 
Muslih Görentaş (Bşk. V.) 

ZONGULDAK 
Cajhfilt Karakatş (Başkan) 

Yekûn 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

3 NCÜ BİRLEŞİM 

20.2.1980 Çarşamba 

Saat : 14.00 
1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — İzmir ve Hatay liierinde 20.2.1980 günü sa

at 08.00'den itibaren iki ay süre ile ilan edilen Sıkı
yönetim hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının 
onaylanmasına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/206) 

2. — Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyarba
kır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, 
İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mardin, 
Siirt, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce ilan edilmiş 
bulutlan Sıkıyönetimin yeniden iki ay süre ile uzatıl
masına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/207) 

2, — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 

GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 
SÖZLÜ SORULAR 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

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