
C l L T : 1 TOPLANTI : 19 

• A - f » UM.% XYJL« 

• • 

TUTANAK DERGİSİ 
»m<\ 

92 nci Birleşiın 

23 . 7 .1980 Çarşamba 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — YOKLAMA 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

1. — Ülkemizde uzun süreden beri devam 
eden, boyutları ve şekilleri 'gittikçe artan anar-

Sayfa 
598 
598 

598 

Sayfa 
şi ve terörün önlenmesi hususunda Parlamen
tonun tarflıi bir görevle karşı karşıya bulun
duğu hakkındaki Başkanlık sunuşu. 598:632 

IV. — SEÇİMLER 

1. — Cumhurbaşkanı seçimi. 

632 

632:633 

»>-•"<« 



TBMM. B : 92 23 . 7 . 1980 O : t 

h — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucumda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığa anlaşidığından ve birleşime 
ara verilse de çoğunlulk ofaası muhtemel görülmedi
ğinden; 

23 Temmuz 1981 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanıfaalk üzere blirileşlitae saat l!5.'3i4'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekill Bursa 

Muslih Gören taş Halil Karaath 
Divan Üyesi 

Kütahya 
Nizamettin Çoban 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati i 1S.O/0I 

BAŞKAN : BaşkanveldJS Muslîh Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaattlı (Butfsa), NlzaımstKün Çoban (Kütahya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyiilk Milet Medl'ilsıi Birleştik Toplanltısınıın 92 noi MMeşfaıinli açıyorum. 

H. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla- retiyle yoklamaya katılmalarını rica ledıiyorum efıen-
caktır; .lütfen düğmelere basın. dim< 

((Yoklama yapıldı.) 
Yoklama işlemi devam etmektedir; sonradan ge- BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; gündeme ge

len sayın üyelerin beyaz düğmeleri sağa çevirmek su- çiyoruZj 

IIL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Ülkemizde uzun süreden beri devam eden, 
boyutları ve şekilleri gittikçe artan anarşi ve terörün 
önlenmesi hususunda Parlamentonun tarihi bir gö
revle karşı karşıya bulunduğu hakkındaki Başkanlık 
sunuşu* 

'BAŞKAN — Başkanlığın 'bir sunuşu vardır, oku
tuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 

Genel Kuruluna! 
Ülkede on yılı aşkın bir süredir devam eden ve 

'her geçen gün boyutları ve şekilleri elem verici bir 

hal alan anarşi ve terörün Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin bütünlüğüne ve Milletin birliğine kastettiğini 
'bilmeyen ve kalbul etmeyen aklıselim; sahibi hiçbir 
kişi ve kuruluş artık kalmamıştır. 

Demokratik parlamenter sastemıknizi ve Devletli
mizin bekasını tehdit eder durumdaki bu olaylar 
(karşısında seyirci ve etkisiz kalmanın ülkeyi ileride 
çok daha acı ve ıstırap verici olaylarla karşı kaiTşıya 
bırakabileceğini ka'bul ötmemek mümkün değildir. 

Memlekette bir baştan bir 'başa Miküırn süren anar
şi ve terör, her keskimden vatandaşları kademe kade-
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me hedef seçerek, en nihayet aktif politikanın içinde 
görev yapan ve demokratik sistemim en tabii ürünü 
parlameritere ve eski Başbakanlara kadar uzanmış 
ve böylece sistemi kökünden sarsar hale gelmiştir. 

İstanbul Milletvekili Sayın Abdurrahman Kök-
saİoğhı'nun ve eski Başbakan Sayın Nihat Erim'in 
ülkeyi parçalamak isteyen mihraklarca hunharca yok 
edilmeleri, onların şahsında Parlamentomuza ve 
parlamenter demokrasimize indirilmiş ağır ve acı bir 
darbedir. 

Kuruluşundan beri, başta Cumhuriyetimizin kuru
luşu olmak üzere, Devletimizin giderek güçlenmesi 
ve çağdaş ülkeler yanında sa'hip olduğu müstesna yeri 
alabilmesinde büyük görevler ifa eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin, ülkenin içinde, bulunduğu bu fev
kalâde ağır şartlar altında da yine aynı duyarlılık ve 
kararlılıkla ve hiçbir parti ve grup farkı gözetmeksi
zin ülkedeki anarşi ve terörün önlenmesi hususunda 
yekvücut halde, bir kurtuluş savaşı heyecanı ve imanı 
içinde ortak bir görüş ve tutum içine girmesi zama
nını kaçırmaması gerekmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, tarih önünde gö
revini yapmamış bir kuruluş halinde kalmaması için 
üyelerine bugün her zamankinden çok büyük bir so
rumluluk ve tarihi görev düşmektedir. 

Bu düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı olarak durumu Yüce Kurulun tak
dirlerine arz ederiz. 

Cahit Karakaş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Birleşik Toplantısı Başkanı 
BAŞKAN — Bu konuda Millet Meclisi içtüzü

ğünün 73 ncü maddesine göre görüşme açıyorum. 
Grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyele

rin isimlerini sırasıyla okuyorum; : 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Bülent 

Ecevit, Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grubu adına 
Fahri Çöker. 

Şahısları adına: Turhan Feyzioğlu, Ali Fuat 
Eyülboğlu, Celâl Ertuğ, Muammer Aksoy, Şükrü Bü
tün, Orhan Sezai, Bahhattin Karakoç, Selâhattin Ciz-
relioğlu, Zeki Çeliker, Ahmet Yıldız. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum Milletveki
li) — Sayın Başkan, Adalet Partisi Grubu adına Gı-
yasettin Karaca. 

IBAŞKAN —> Adalet Partisi Grubu adına Grya-
settin Karaca. 

Buyurun Sayın Ecevit. 
(BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) — 

Sayın Başkan, önce bir hususu sormak istiyorum. 

Çok önemli olaylarla ilgili olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bu Genel Görüşme, Başkanlığın 
sunuşu ile açılıyor. Bunun için Başkanlığa şükranla
rımı sunuyorum. 

İçtüzüğün 60 ncı maddesi, bu gibi önemli ve ivedi 
durumlarda Hükümete de, Meclislere izahat ver
me yetkisini ve görevini tanımaktadır. Acaba bu ka
dar önemli bir konuda Genel Görüşme açılırken, 
Anayasamıza ve yasalara göre, iç güvenlikten en baş
ta sorumlu bulunan Hükümetin bir açış konuşması 
yapmasına ve bilgi vermesine gerek duyulmuyor mu 
veya Hükümet, böyle bir ihtiyacı duymamış mıdır? 
Bunun aydınlığa kavuşmasını istirham ediyorum. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

IBAŞKAN — Efendim, Başkanlığın görevi, tabii 
yapılan müracaatlara göre söz vermektir. Hükümet 
söz isterse elbette ki Başkanlık kendilerine söz vere
cektir. 

Buyurun Sayın Ecevit. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Ecevit. 
CHP GRUBU ADINA BÜLENT ECEVİT (Zon

guldak Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Sözlerime başlamadan önce, yerimde de belirtti
ğim gibi, Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığı
nın, son günlerde yer alan çok önemi'i olaylar karşı
sında ve terördeki tırmanışın bir milletvekilini ve bir 
eski Başbakanı da hedef alışı karşısında böyle bir 
görüşme açma gereğini duymasını şükranla karşılı
yorum. Böylelikle, Hükümetin bu konudaki bir eksik
liğini doldurmak bakımından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üzerine düşeni yapmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye'de 15 yıldır terör 
ortamı hazırlanmaktadır; 5,5 yıldır da, 1975 başla
rından beri de, Türkiye'de terör bir tırmanış içinde
dir. Özellikle bu yıl, hele son aylarda tırmanış büyük 
bir hıza erişmiştir. Terör dolayısıyla öldürülenlerin 
günlük ortalaması 1979'un 4 katına çıkmıştır, şimdi 
onu da aşmaktadır, 

Son günlerde terör yeni boyutlara ulaşmıştır; Ço-
rum'da bir iç savaş aşamasına varmış, bunun dene
mesini yapmıştır. 

Yine son günlerde bir Cumhuriyet Halk Partili 
milletvekili arkadaşımız, îstanibul Milletvekili Sayın 
Abdurrahman Köksaloğlu, bilindiği gibi şeh'it edil
miştir. Bir değerli Devlet adamımız, eski Başbakan 
Sayın NıÜhalt Erim şehit edilmiştir. Cinayetler birbi
rini izlemektedir ve dün de, merhum Nihat Erimlin 
cenaze töreni yapılacağı sırada, bir önemli sendika 
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liderinin, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel 
Başkanı Kemal Türkler'lin öldürüldüğü haberi gel
miştir, 

İç güvenlik görevlerini yerine getirmeye çalışan 
polislerin, jandarmaların, askerlerin öldürülmeleri 
ise, ne yazık ki, artık günlük olaylar arasına girmiş-
tü\ 

Son günlerdeki olaylarla terör. Türkiye'deki ama
cını - görüşümüze göre - artık iyice belli etmiştir. Bu 
amaçlardan b'iri, kütle terörünün ve ikit'Ie çakışmaları
nın kışkırtılarak yaygınlaştırılmasıdır, Çorum olay
ları bunun çok belirgin bir örneğidir. 

İkinci amaç da, Devletlin, parlamenter demokra
sinin işlemez duruma getirilmesidir ve yıkılmak isten-
mesüdir. 

Dalha önce parti1 yöneticilerimin, özellikle anamu-
hatefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticlileri-
nin birbiri ardından öldürülmeye başlanmaları da, 
parlamenter demokrasimin işlemez hale getirilmesi 
amacına; hatta seçimlerin anlamSızlaş'tınlması ama
cına yeni kanıtlardan biridir. 

Türkiye'de terör için ortam 15 yıldır neden ve 
nasıl hazırlanıyor? 15 yıl önce Türkiye'de kitleler il
kin, hem de iktidarda bulunanlarca, devlet gücüne 
karşı silahlanmaya teşvik edilmişlerdir. Daha sonra 
yasa dışı kamplarda Devlet gücünün yerini alacak 
yasa dışı birtakım güçler, devletin bilgisi içinde ve 
gözleri önünde silahlı eği'timden geçirilmeye başla
mıştır. Bu kamplar çalışmaya başladığı sırada, o sıra
da işbaşında bulunan Adalet Partisi1 Hükümetinin 
'kendi İçişleri Bakanı ve o' İçişleri Bakanlığının Em
niyet Genel Müdürlüğü, o kamplar hakkında hükü
mete, belgelere ve kanıtlara dayanan bilgiler vermiş
lerdir; bunlarda nasıl, Nazi modeli, faşist modeli eği
tim yapıldığı kanıtlarıyla açıklanmıştır, ona rağmen 
zamanın 'hükümeti o konuda her hangi bir işlem yap
ma gereğini duymamıştır, 

Bir yandan da, yasa dışı bazı sol eylemci grup-
lardakİ gençler silahlı eylem denemelerine girişmeye 
başlamışlardır. Başlangıçta bunların sayıları çok azdı 
ve çıkardıkları kıvılcımlar zamanında ve yerinde dev
let güçlerince kolaylıkla söndÜrülebilirdi; fakat öyle 
yapılacak yerde, sol eylemci grupların çıkardıkları 
kıvılcımlarım da üstüne benzinle ve körükle gidil
miştir. 

Nasıl olmuştur bu? Yer yer aralarına kışkırtıcı 
ajanlar sokularak, terör eylemine geçme niyeti olma
yanlar bile teröre teşvik edilmişlerdir. İkindisi; sol
daki bir avuç eylemcinin karşısına, sistemli eğitSm-

•den geçirilmiş sağcı eylemciler çıkartma görüşü be
nimsenmiştir. Böylelikle de sağ ve sol arasındaki te
rörist eylemler, âdeta paslaşarak tırmanma sürecine 
sokulmuştur. 

İki gün önce görevden ayrılan İçişleri eski Baka
nı Sayın Mustafa Gülcügil, 19 Temmuz günü görev
den ayrılışından bir gün önce verdiği demeçte bunu 
açıkça belirtti. O demecinde İçişleri eski Bakanı ay
nen şunları söyledi: «Türkiye'de ilk olaylar başla
dığı zaman, ben Adalet Partisinde Teşkilât Başkan -
vekiliydim. O dönemde solcu gençlerin karşısına sağ
cıları çıkartma görüşüne karşı şiddetle mücadele ver
dim» dddi, Sayın Gülcügil ve şunları ekledi: «Benim 
ve yakın arkadaşlarımın bu mücadelesi sayesinde biz 
Adalet Partisini ve Adalet Partisinin gençlik kolla
rını anarşiden uzak tuttuk.» 

İçişleri eski Bakanının bu sözleri ve aynı demeç
teki başka bazı sözleri bir gerçeğin itirafını da içer
mektedir. O da şudur : Tüirkiye'de ilk terör olayları 
başladığında Adalet Partisi içinde, Sayın Gülcügil'in 
değindiği bir görüş ortaya atılmıştır; yani sol eylem
cilerin karşısına sağ eylemciler, sağ teröristler çıkar
ma görüşü ortaya atılmıştır. Bu, iki gün önceye ka
dar İçişleri Bakanlığında oturan zatın açıklaması... 

NAHİT MENTEŞE (Aydın Milletvekili) — Kim 
yapmış bunu, kim söylemiş bunu?.., 

IBÜLENT ECEVİT (Devamla) — O kadar güçlü 
ve etkin biçimde bu görüş ortaya atılmıştır ki, bazı 
çevreler Adalet Partisi içinde buna karşı Sayın Gül-
cügirin ifadesi ile «Şiddetli mücadele vermek zo
runda» bırakılmışlardır. Bu mücadele sonunda Ada
let Partisini ve Adalet Partisi gençlik kollarını şiddet 
eylemlerinin ve anarşinin dışında tutma görüşü ağır
lık kazanmıştır; fakat aynı görüş Adalet Partisini bi
çimsel olarak, görünürde terörün dışında tutmakla 
birlikte, belli ki terörü, bir kısım 'teröristlerin destek
çisi kılacak yolda uygulamaya konulmuştur. O sıra
larda Hükümete, kendi İçişleri Bakanı tarafından ve
rilen kanutlı, belgeli raporlara karşı Hükümetçe, yarı 
askeri, gizil; askeri eğitim veren, terörist yetiştiren 
•kamplar hakkında hiçbir işlem yapılmamış olması 
bunun açık kanıtıdır. 

Daha sonra Adalet Partisi yönetimi ile, kendisini, 
kendi elemanlarını şeklen terörün dışında tutan Ada
let Partisi yönetimi ile Adalet Partisi dışında terörü 
destekleyen bazı güçler arasında iş bölümüne daya
nan bir dayanışma ve işbirliği kurulması yoluna gi
dilmiştir ve Cephe Hükümetileriyle bu işbirliği resmi 
şeklini almıştır. Bu işbirliğinin doğal sonucu olarak, 
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başta Genel Başkan ve zamanın Başbakanı olarak, 
üzere Adalet Partisi yönetici kadroları, o terörist ey
lemleri sürdüren sağcı grupların, kuruluşların kon
grelerine, mecazi anlamda değil, gerçekten çiçekler 
gönıdermıişlerdir, sevgi mesajları, başarı 'dilekleri gön
dermişlerdir. Kamu yönetiminde kilit yerlere... (AP 
ve CHP sıralarından gürültüler) 

(BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ecevit. 
Sayın Eteni Ezgü, lütfen yerinize oturun. 
Sayın Parlamenterler, Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin muhterem üyeleri, Büyük Türk Milletinin 
muhterem mümessilleri; Türkiye'nin bugün içinde 
bulunduğu ortamı hepimiz görüyoruz. Bu bakımdan, 
siziden ricam, her hatip burada konuş'tuğu zaman sü
kûnetle dinleyin. Fikirlerini kabul etmek... (AP sıra-
ların'dan gürültüler) 

Sayın Etem Ezgü, siz devamlı Parlamentoyu ka
rıştırıyorsunuz, size ihtar ediyorum, lütfen... 

Her hatibi, yalnız Sayın Bülent Ecevit'i değil, her 
hatibi sükûnetle dinlemenizi rica edeceğim, şu anda 
Başkanınınz olarak rica ediyorum, 

Buyurun efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Kamu yöneti

minde kilit mevkilere, o teröristleri koruyacak kim
seler getirilmiştir, 

Daha sonraki yıllarda terörün kurbanlarından biri 
olan değerli gazeteci Abdi ipekçi ile zamanın Baş
bakanı Sayın Demirel'in 22 Temmuz 1976 günü Mil
liyette yayınlanan bir konuşmasından bazı parçaları 
aynen okuyorum: 

Sayın Başbakanın bir soruya yanıtı: «Bugün sağ 
tedhişçi diye bir şey yoktur Türkiye'de, sol tedhişçi 
vardır; sağ tedhişçi diye bir şey yoktur, banka soyan, 
adam öldüren yoktur. Bir tane sağcı gösteremezsiniz 
üniversiteleri rahatsız eden.» Bu iddianın tersini ka
nıtlayan örnekler verildiğinde, Sayın Başbakan şöyle 
diyor: «Her hadiseyi kendi içinde mütalaa etmek 
lazım.» 

Soru; «Onları ferdi suç mu kabul ediyorsunuz?» 
Başbakan: «Evet ferdi suç kabul ediyorum.» 

Soru: «Amaçları nedir?» Başbakan : «Her hadi
sede almaç o hadisenin içerisindedir. Bilemem, genel 
b'ir amaç da söyleyemem. Devleti devirme amaçları 
yoktur, komünist rejimi getirme amaçları yoktur. 
(AP sıralarından «Doğru sesleri») Birisi memleketi 
komünizme götürmek istiyor, öbürü korumak isti
yor gilbı bir durum meydana çıkarılmıştır, hadise 
bundan ibarettir.» diyor Başbakan ve bugün de Ada
let Partisi sıralarından bazı kimseler bu görüşleri 

hâlâ doğruluyor. Siz bu kafada oldukça Türkiye'de 
daha çok kan dökülür, çok felaketler olur. (CHP sı
ralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar, AP sıralarından 
gürültüler) 

lO zamanın da Başbakanı olan Sayın Demirel'in 
«Hadise bundan ibarettir» dediği süreç ilerledikçe, 
olaylar tırmanmaya dönüşmüştür ve o mülakatı ya
pan değerli gazeteci Abdi... (AP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza edelim. 
Buyurun devam edin efendim. 
BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Terör, o gün

lerden sonra daha da ilerlemiştir ve zamanın Başba
kanı Sayın DemireTle bu görüşmeyi yapan değerli 
gazeteci Abdi İpekçi de terörün kurbanları arasına 
girmiştir. 

ı«Bana, sağcılar da suç işlîyor, milliyetçiler de ci
nayet işliyor dedirtemezsiniz» diye yakın günlere ka
dar Sayın Demirel hâlâ diretmiştir, bugün de bunun 
aksini söylememektedir. İçişleri eski , Bakanı Sayın 
Gülcügil... (AP sıralarından gürültüler, CHP sırala
rından ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Oturun lütfen, lütfen oturun. 
Sayın Ezgü, size tekrar ihtar ediyorum; lütfen ye

rinize oturun. Sükûneti muhafaza edelim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka

daşlarım; İçişleri eski Bakanı Sayın Güleügil'in Ço
rum olaylarından bir süre sonra, «Çorum'da devleti 
yıkmak isteyen solun karşısına, devlete destek fikrin
den hareket eden sağ çıktı» demesi karşısında, bildi
ğiniz gibi biz evvela savcılığa suç duyurusunda bu
lunduk; sonra eski Bakan hakkında bir Gensoru öner
gesi verdik. Ondan sonra eski Bakan, bu sözünün 
sağcıların eylemini tasvip anlamına gelmediğini vur
gulama gereksinmesini duydu; o arada çok ilginç 
bazı açıklamalar yaptı. Şimdi o açıklamaları okuyo
rum, sayın eski Bakanın açıklamalarını: 

«Devlete yardım etmek iddiasıyla eylemlere gi
rişen sağ teröristler de, en az sol teröristler kadar 
devlete zarar vermektedirler. Liderlerinin faşizmin 
aleyhinde olduklarını söylemelerine rağmen, militan
larının hareketleri faşizan şekildedir. Bunlar tıpkı sol 
eylemciler gibi hareket etmeye çalışıyorlar. Sözde 
develte yardımcı olmak için yola çıktıklarını söylü
yorlar; fakat işimizi zorlaştırdıkları gibi, devlete zarar 
veriyorlar. Bunun için, bu aşırı sağ eylemcilere karşı 
mücadele etmeyi görev sayıyorum.» 

Sayın eski Bakan bu sözleri söyledi, bir gün son
ra da istifası açıklandı. «Ben sapasağlamım» damesi-

— 601 — 



TBMM. B : 92 23 . 7 . 1980 O : 1 

ne karşın, hasta olduğu gerekçesiyle istifası sağlandı. 
O arada devlete yardımcı olmak iddiasında bulunan 
bazı terörist güçlerin devlete yardımlarından fiilen ya
rarlanıldı. Bu da Fatsa operasyonunda kullanılan 
kara maskeli muhbirlerin suç işlemiş sağ eylemciler 
olduğunun anlaşılmasıyla ortaya çıktı. Bu gerçek ev
vela yalanlannııştı. Yalanlanıliamaz duruma gelince 
ve bu muhbirler tutuklanınca, Başbakan bu maskeli
ler için «Ayıp etmişler» dedi. Fakat, bu ayıba neden 
olan yöneticileri bu Hükümet hâlâ yerinde tutarak o 
ayıbı paylaşmakta, o kara maskeyi yüzünde taşımak-
ıtaldır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi bu ayıbı işleyenlerden biri bugünkü Ordu 
Va&i. Ordu Valisi neden Ordu'ya gönderilmiştir?.. 
Bu Hükümet kurulduğu zaman evvela Ankara Em
niyet Müdürlüğüne getirilmiş, sıkıyönetim makam
ları «Bu Emniyet Müdürüyle Ankara'da asayiş sağ
lanamaz.» deyince oradan alınmış ve Ordu'ya vali 
atanmıştır, 

Yankı Dergiisıinıin son sayışımda, bir Fatsa Adalet 
Partisi ilçe yöneticisi bu konuda şunları söylüyor 
(Adalet PartrilS yönetici): 

«Ordu Valiliğine Milliyetçi Hareket Partili Reşat 
Aklkaya'nın atanmasıyla işler iyice kızıştı.» 

Değerli arkadaşlarım; Yozgat'ta olup bitenler so
ruluyor Başbakana; Başbaikanı, «Yozgatta ne varmış?.. 
Bir şey varmış da Devlet ıgitmemliş mi?» diyor. Yoz
gat'ta neler olduğu, hemen ardından, adı yansız bü
yük gazetelerin yayınlarıyla açıklanıyor, Devletin ye
rine Yozgat'ta nasıl başka bazı güçlerin geçtiği ka-
nitlarıyla açıklanıyor; fakat Başbakan hâlâ susuyor. 
İçişleri Bakanının neden görevden alındığı şu ana 
kadar belli değil. Belki kasıtlı olarak, belki de kastını 
aşarak söylediği bir söz Hükümeti güç durumda bı
raktığı ve bir Gensoru verilmesine yol açtığı için mi 
görevden alınmıştır Sayın Güloügil? Yoksa, o gafını 
onarmak üzere söylediği sözler, yaptığı açıklamalar 
Hükümeti ve Adalet Partisi yönetimini çok güç du
rumda bırakacak, özellikle Hükümete destek olan
lardan bir kesimi karşısında güç durumda bıraka
cak bazı gerçekleri en yetkili bir kimsenin ağzından 
ortaya çıkardığı için mi içişleri Bakanı görevinden 
ayrılmak durumunda bırakılmıştır? Bu, şu ana ka
dar bilinmiyor., 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'deki olaylar karşı
sında bakan değiştirmek bir anlam taşımaz. Bakan 
değiştirmeden önce kafa değiştirmek gerekli. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar), yaklaşım de
ğiştirmek gerekli, tutum değiştirmek gerekli. Sayın 

Başbakan burada bugün kürsüye çıkıp, iki gün önce
ye kadar o görevde bulunan İçişleri eski Bakanının, 
yıllarca kendi ya;rdimcılığiinı yapmış olan zatın tiki 
gün önce söylediği sözleri şu kürsüde doğrulayacak 
mıdır, söyleyebilecek midir? Yozgat'ta da bir sorun 
bulunduğunu kabul edebilecek midir? Fatsa için söy
lediklerini Yozgat için de söyleyebilecek midir? Mas
keli muhbir olarak sağ eylemcileri kullananları da 
hastalık bahanesiyle bile olsa görevden alacak mıdır? 
Meclislin iki adım ötesinde Balhçelievler'i bile haraca 
bağlayan kimseler hakkında gerekli önlemleri alaca
ğını burada söyleyecek ve o sözü yerine getirecek mi
dir? Bunları söyedikten sonra da, sağ terör karşısın
da daha doğuşundan eli kolu bağlı bir hükümet ku
ruluşunun nelere yol açtığı belli olduğuna göre, daha 
sağlıklı bir hükümet kuruluşuna yönelmeyi içinle sin
direcek midir? İşte çözüm bunların yapılmasından, 
bunların yapılabilmesinden geçer değerli arkadaşla-
rım, 

Komünizm bir bahane; asıl hedef Cumhuriyet 
Halk Partisi. Başbakan bunu açıkça söylüyor. Hükü
metine destek sağlayan bir partinin liderleri, militan
ları bunu her gün söylüyorlar. Başbakanın, televiz
yon ekranlarından ilan ettiğine göre, Türkiye'de fit
nenin, fesadın başlıca kaynağı Cumlhuriyet Halik Par
tisi limıiş. (AP sıralarından «Doğru» sesleri) Komü
nizmi, komünist teröristleri Cumhuriyet Halk Partisi 
'himaye ediyormuş. Bir Başbakan bu sözleri söyledik
çe, bir kısım teröristlerin Cumlhuriyet Halk Partili 
yöneticileri ve milletvekillerini hedef almasına elbette 
şaşılamaz. Hedef alınan tek milletvekili, rahmetli 
Koksal oğlu arkadaşımız değildir; daha iki parlamente
rimizin evine saldirılmış; biri, kendisi evde yokken 
silahlarla taranmış, öbürünün apartmıanınınn alt katına 
güçlü bir bomba bırakılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; ayrıca Nevşehir'de yüz ka
dar Cumhuriyet Halk Partili Parlamento üyesi bir 
silahlı saldırıya uğramıştır. Hükümet bunun sorum
luluğunu da, hayatlarını zor kurtaran Cumhuriyet 
Halk Partili parlamenterlere yüklemıeye kalkıştı. Oysa 
olayda yaralanan bir de astsubay var. Bir Cumhuri
yet Halk Partilinin kurşunuyla eğer yaralandıysa, bu
nun soruşturması yapılmış mıdır, bunun kovuşturması 
yapılmış mıdır? 

Komünizmle mücadele görüntüsü altında Cum
huriyet Halk Partisinin hedef alınması, aslındk ko
münizmi güçlendirmekten başka bir şeye yaramaz. 
Bütün dünyada sosyal demokrat ve demokratik sol 
partiler, komünizm önündeki başlıca engeldir. Sosyal 
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demokrat veya demokratik sol partilerin güçlü olduk
ları bir tek ülke gösterilemez ki, orada komünizm 
güçlenebilmiş ölsün. Türkiye'de de bu kadar olaya, 
kışkırtmaya ve sosyal adaletsizliğe karşın (komünist 
veya değil), Cumhuriyet Halk Partisinden daha sol
da yer alan partilerin oylarının toplamı % l'i, en kötü 
koşullar altında da % 2'yi aşmamaktadır. Demek ki, 
Cumhuriyet Halk Partisi demokratik sol tutumuyla; 
komünizme açılan bir kapı değil, komünizme açıla
bilecek kapıları zora başvurmaksızın örten bir demok
ratik güçtür. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar) AmaCumhuriye Halk Partisi, Türkiye'de yal
nız komünizme karşı değil, faşizme karşı da engel
dir, sömürüye karşı da engeldir. Onun için de, bazı 
çevreler Türkiye'de bu engelden kurtulmak istemek
tedirler. O enıgeli zayıflatmayı, aşmayı, bunu başara-
mazlarsa fizik olanak ortadan kaldırmayı amaçla
maktadırlar, 

IBu arada soldaki terör de yaygınlaşmıyor .mu? 
Yaygınlaşıyor. Nasıl oluyor bu? Simdi bunun meka
nizmasını, mekaniğimi sizlere kısaca anlatmak iste
rim sayın üyeler. 

Özellikle son zamanlarda, son aylarda sağcı terö
ristler, Başkent Ankara dahil Türkiye'nin birçok il' 
merkezinde, kaçabasınlda, genellikle Cumhuriyet Halk 
Parıtlili eğilimlilerin, özellikle de Alevîlerin çoğunluk
ta bulundukları mahallelere sürekli silahlı saldırılar dü
zenliyorlar, baskılar uyguluyorlar, haraç alıyorlar bu 
mahallelerden; insanlara işkence yapıyorlar, evlerini ve 
işyerlerini yakıyorlar ve bir kısmını öldürüyorlar. 
Çorum'da bu saldırılar bildiğiniz korkunç boyutlara 
ulaştı* 

(BAŞKAN — Sayın Ecevit, lütfen 'toparlayınız ko
nuşmanızı, 

'BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi, laik bir partidir. 
Bu partinin içinde hiçbir zaman' Sünni - Alevi ayrı
mı olmamıştır. Bu parti tam tersine, Atatürk'ün laik
lik anlayışıyla, Türk Milletini bu ayırımların üzerin
de birlik olanağına kavuşturmuştur. Bu partinin üye
leri arasında hiçbir ayrım gözetilmeksizin Sünni de, 
Alevi de Vardır. Şimdi uygulanmak istenen plan şu: 
Bir yandan Aleviliği solculukla, hatta komünistlikle; 
öbür yandan da SÜnniiliği sağcılıkla eş anlamlıymış 
gilbi gÖistermek; Sünnileri Cumhuriyet Halk Partisin
den o şekilde koparmak; Alevileri de «Görüyorsunuz, 
Cumhuriyet Halk Partisi sizleri koruyamıyor» diye 
ondan soyutlamak, (bir yandan da Cumhuriyet Halk 
Partisi örgütünü çalışamaz duruma getirmek. 
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Değerli arkadaşlarım; bu planın bir parçası ola
rak sağcı teröristler Cumhuriyet Halk Partililerin ço
ğunlukta bulundukları mahallelere saldırıyorlar. Dev
let gücü de yer yer onları tedirgin ediyor ve saldır
ganları yer yer koruyor. Buna karşılık bazı solcu 
fraksiyonlar «görüyorsunuz işte, iktidar sizi eziyor, 
öldürtüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise barışçı, pa-
sifM; onun için sizin yardımınıza gelemiyor, sizi an
cak biz koruyaibiliriz» diyorlar. O arada mahallenin 
kimi gençleri can kaygıisı ile silahlanmaya teşvik edi
liyor; «Onlar da olmasa ne yapardık» havası bu ma
hallelerde yayılmak isteniyor. «Yayılır» demiyorum; 
çünkü yurttaşlarımız (çok şükür) oynanan oyunun, 
kurulan tuzakların farkında; onun için, yayılmak is
teniyor. İlkin sırf savunma için can kaygısı ile beline 
silah takan1 genç, bir süre sonra silahı bir iktidar sim
gesi ve aracı gilbi görmeye haşlıyor, hiç değilse işle
rinden bazısı. Hele Türkiye'nin bu ortamında seçimle 
değil, silahla iktidara gelineceğine inananlar çıkmaya 
başlıyor. 

IBAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Ecevit. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Tamamlamaya 

çalışıyorum Sayın Başkan, 

iBöylece kimi komünist, kimi goşist birtakım ihti
lalci çekirdekler sağdan gelen terörün ve faşizm teh
likesinin bir antitezi gibi kendilerini çevrelerinde ka-
<bul ettirmeye ve filiz vermeye çalışıyorlar. Yani Tür
kiye'de bazı çevreler bir yandan faşizmi güçlendirir
ken, bir yandan da onun antitezi olarak komünizmi 
kendi elleri ile, silahlı, ihtilaldi komünizmi kendi el
leri ile Türkiye'de yeşertmiş oluyorlar. 

AHMET BULDANLI (Muğla MİIetvekili) — Al
lah ıslah etsin. 

'BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; şimdi sözlerimi bitirirken, Sayın Başbaka
nın son günlerdeki çağrısına gelmek İşitiyorum. 

'Başbakan bizden ne istiyor? Anayasa ve yasaları 
değiştirerek bazı güvenlik önlemleri alınmasına yar
dımcı olmamızı istiyor. Önlemler paketinden bir kıs
mı bu Meclisten geçti, Hükümete istediği yetkiler ta
nındı; ne oldu? Terör dört katma çıktı. Çünkü, te
melde Hükümetin kuruluş biçimi yatmaktadır. Hü
kümetin yaklaşımmıdaki, tutumundaki ıterslik yatmak
tadır. Yetkileri alabildiğine artıranım; ne olacak? O 
yetkilerin en ilerisi İran Şahında vardı, İran Şahını 
tahtında oturtmaya yetti mi? (CHP sıralarından alkış
lar.) Ona rağmen biz, önlemler, yetkil'er konusunda, 
Anayasa çerçevesi içinde ve demokratik anlayışımız 
çerçeves1! içinde katkımızı yaptık; fakat hazırlan-
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mış olan paketten, em önemli tasarıyı bu Hü
kümet çıkarttı. O da, terör davalarına bakan mahke
melere etkinlik kazandıracak tasarı idi. Neden çı
karttı? Çünkü o yasa gerçekleşirse, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin gerekçesi kalmayacaktı. 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) — 
Anayasa gereğidir ©„ 

(BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Simidi, son ola
rak çıkarılmasını istediği yasa önerileri neler Sayın 
Barbakanın? Bunlardan birçoğu komisyonlardan geç
miş, Meclisin gündeminde. Hükümet iktidarda 230 
oya dayanıyor, bizim desteğimizi reddederek kurul
muş bir Hükümet; ortakları ile, desltekçileriyle bir
likte oturur gündemi dilediği gilbi düzenler. (CHP sı
ralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) Kendisi 4,5 ay
dır Meclisleri açıkça engelleyen bir iktidar var kar
şınızda. Burada 225 çoğunluğu, hastalarını bile geti
rerek sağladı bu muhalefet partisi, süz o günlerde bu 
sıraları boş bıraktınız, şimdi de üyelerinizin çoğu ta
tilde, sıralarda bugünkü durum bile bunu açıkça göS-
teriyor^ 

BAŞKAN — Son cümlenizi kullanın lütfen. 

iBÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın 'Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, iki konuda özellikle ihtila
fımız var. Biri Devlet Güvenlik Mahkemeleri; ikin
cisi olağanüstü hal. Devlet Güvenlik Mahkemelerine 
ilişkin Anayasa maddesi, Anayasanın başka temel hü
kümleriyle çelişen, olağanüstü koşullar altında Ana
yasaya sokulmuş bir yama maddedir. (AP sıraların
dan gürültüler) 

'Biz bu Hükümete, Ordu Valisini, Nevşehir Vali
sini hâlâ yerinde tutan bir Hükümete, hâk'iım atama, 
ısavcı atama yetkisimi vermeyiz, buna hakkınız yok
tur. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

IBAŞKAN — Süreniz çok doldu Sayın Ecevit. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — O yetkileri çı
karalım derseniz, o zaman ortada bizim getirdiğimiz 
tasarı kalır, onu birlikte çıkaralım ve kabul ederse
niz Anayasayı da ona göre elbirliği ile değiştirelim. 

Değerli arkadaşlarım, olağanüstü yetki... Kime ta
nıyacağız olağanüstü yetkiyi? (AP sıralarından «Dev
lete» sesleri) 

AHMET CEMİL KARA (C. Senatosu Trabzon 
Üyesi) — Devlete tanıyacağız, Devlete. 

İBÜLENT ECEVİT (Devamla) — Fatsa'da kaıra 
maskelileri tanıyan Hükümete mi? 

AHMET BULDANLI (Muğla Milletvekili) — 
Devlete, Devlete. (AP sıralarından gürültüler) 

İBÜLENT ECEVİT (Devamla) — Fatsa'da kara 
maskeli canileri «muhbir» olarak kullananlara mı ta
nıyacağız? 

Kırşehir Valisini, Yozgat Valisini hâlâ yerinde 
tutanlara mı olağanüstü yetkileri tanıyacağız? (AP 
sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin. 
İBÜLENT ECEVİT (Devamla) — Biziırı çağrı

mız açık sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri; 
Türkiye^de olaylar, artık özellikle bu Hükümet dö
neminde hiçbir partinin tek basma çıkamayacağı bo
yutlara ulaşmıştır. Onun için, el ele verelim diiyoruz. 
(AP sıralarından gürültüler) 

Bu bir süre önce Sayın Başbakana söylendiğinde 
diyor ki, «Benim partim Cumhuriyet Halk Partisiyle 
ancak bir savaş halinde el ele verir.» 

Değerli arkadaşîarım, bugün Türkiye, Allah esir
gesin ama savaştan beter bir durumda. Düşmanın 

belli olmadığı, cephelerin kendi içimizde kurulduğu 
bir ortamda, devleti kurtarmak için bugün el ele ver
meyeceğiz de ne zaman el ele vereceğiz?.. 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin Sayın 
Ecevit, 

.BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim* 

iBir eski Başbakanı, bir milletvekilini aramızdan: 
alan tehlike çanlarının daha yüksek sesle mi çalma
sını bekliyorsunuz?., 

Yeniden 9 aydır yaptığım çağrıyı tekrarlıyorum... 
'BAŞKAN — Başkanlığı zor duruma sokuyorsu

nuz efendim. Lütfen bağlayınız. 
İBÜLENT ECEVİT (Devamla) — Gelin değerli 

arkadaşlarım, ekonomik ve sosyal konulardaki ayrı-' 
lığımızı bir yana bırakalım; her gün görevi uğrunda 
şehüt olan polislerin, askerlerin hakkı için; işkence gö
rerek öldürülen yurttaşlarımızın hakkı için, ulusumu
zun hakkı için bir araya gelelim. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi nasıl daha devlet kurulmadan kurulup 
Kurtuluş Savaşının kazanılmasını ve bu Devletim ku
rulmasını sağladııysa, artık devlet dışı güçlerin eline 
teslim edilmiş olan bu Devletli el ele onaralım; sağ- . 
lık'lı seçim yolunu açarak ülkemize barış getirelim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grubu adına Sayın 

Fahri Çöker, buyurun. 
Süreniz 20 dakikadır efendim. 
(AP sıralarından «Saate bak, 35 dakika konuştu» 

sesleri) 
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Müdahale edilmezse, tahmin ediyorum Başkanlık 
dakikalar üzerinde daha hassasiyetle durur; ama mü
dahaleler olursa elbette süre uzatılıyor. 

IBuyurun devam edin ,Sayın Çöker. 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUBU ADINA FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değerli üyeleri; .anarşi ve terörün tırman
mada doruk noktasına geldiği bugünlerde, Sayın Baş
kanlık Divanının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çalışmalarına işlerlik kazandırma gayreti içinde, ko
nuyu Ulu Önder Atatürk'ün deyimiyle bütün sorun
ların çözüm yeri olan millet kürsüsüne getirmesi gi
rişimini Grubumuz şükranla karşılamaıktadır. Bu ve
sile ile Grubum ve şahsım adına sayın senatör ve mil
letvekillerini saygı ile selamlıyorum. 

Yüce Meclislerin tutanak dergilerine kısa bir ba
kış, yıllardır aynı konunun gündemlere getirildiğini, 
sayın parlamenterlerin görüşlerini partilerinin veya 
kişisel düşünceleri doğrultusunda belirtmek imkânını 
bulduklarını kanıtlayacaktır. Bunun yakın geçmişteki 
son örneği, Grubumuzun 13 Ekim 1978 tarihinde ka
muoyuna da açıklanan büdirisiyle Cumhuriyet Sena
tosunun olağanüstü toplantıya çağrılmasıdır. Mevzu, 
bir Genel Görüşme olarak Yüce Senato kürsüsünde 
enine boyuna tartışılmış; fakat üzüntü ile arz ediyo
rum ki, somut bir sonuca varmak mümkün olamamış
tır. Çünkü, her şeyden önce teşhis ve tedbirde birlik 
sağlanamamış, konuşmalar sübjektif tanımlamalar 
içinde tarafların birbirlerini suçlamalarıyla geçmiştir. 
Bu durumun, anarşi ve terörün bugünkü doruk nok
taya gelmesinde etkisi bulunduğunu söylemek, her 
halde hatalı bir değerlendirme olmayacaktır. Onun 
içindir ki Grubumuz, özellikle 1973 ve 1977 seçimle
rinin verdiği tablo karşusında, devlet çapındaki sorun
ların, zorlamalarla kurulan hükümetlerle bir çözüme 
ulaştırılamayacağı gerçeği üzerinde her vesile ile dur
muş, asgari müştereklerde bir uzlaşma zemini bulun
ması, milli birlik ve beraberlik havası içinde bu so
runların üstesinden gelinebileceğini savunmuştur. 

IBu görüş ve düşünce iledir ki, Sayın Cumhurbaş
kanı Vekilinin 11 Temmuz 1980 tarihindeki liderler 
toplantısında, bugünkü bunalımdan çıkmanın ilk ça
resi olarak önerdiği, «partilerarası siyasi mütareke ve 
karşılıklı müsamaha» önerisine gönülden katılmıştır. 
Grubumuz, bu siyasi mütarekenin ilk asamı alarak 
(Cumhurbaşkanı seçiminin bir sonuca bağlanmasına 
çalışmak; ile etkin bir geçerlik sağlayacağı görüşün
dedir 
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I Ayrıca, Cumhurbaşkanı seçimi gündemde ölduk-
I ça, Meclislerin kendi gündemlerini görüşmeleri fiilen 

mümkün olamamaktadır. Nitekim, seçimlerin başla
dığı 22 Mart 1980 tarihinden bu yana, Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulları, sadece 
birer kez toplanabilmiştir. Bu iftiharla, partiler ve 
gruplar, özelikle İki büyük siyasi partimiz, bugüne 
kadarbi uygulamada başarısızlığın, seçilecek kişi üze
rinde anlaşma ve uzlaşmaya gidilmemesinden doğ
duğu üzerinde birleşerek, seçimi sonuçlandırma gay
reti içine girmelidirler. Ancak, ondan sonradır ki, her 

I iki Meclis serbest kalacak ve bir önemli sorunun çö
züme 'kavuşturulması rahatlığı içinde, Hükümetin 
önerileri üzerinde dikkatle eğilmek imkânı bulacak
tır, 

I Bizce bilinmeyen sebeplerle, muhatabı olmaktan 
mahrum bırakıldığımız, muhtevasını ancak basından 
izlediğimiz mektuba göre, Meclislerde temsil olunan 
siyasi partilerden duşturulması İstenilen kanun tasa-

I rıları hakkındaki ayrıntılı görüşlerimizi zamanı ge
lince şüphesiz arz edeceğiz. Bugün için gündemdeki, 

I vatanın ve milletin bütünlüğüne, özgürlükçü demok
ratik rejimimize yöneltilmiş olan anarşi ve terör, 

I hızlı ve endişe verici bir tırmanma dönemine gir-
I mistir. Olaylara sadece partizan açıdan tek yanlı ba

kılarak yapılacak teşhis ve buna göre alınacak ted
birler tek yönlü olmaya mahkûmdur ve hiçbir zaman 
soruna geçerli bir çözüm getirmeyecektir. 

iBu itibarla, hiç değilse bu aşamada anarşi ve te-
I rörü partilerüstü bir sorun olarak ele alıp, ortak bir 
I yolda birleşmemiz kaçınılmazdır, Şu anda bütün 
I Türk Milteti, bu yüce kürsüden gelecek mili birlik 

ve beraberlik seslerine kulak vermekte ve bunu öz
lemle beklemektedir. Bu yaklaşım içinde Grubumuz, 
siyasi partilerimiz, özellikle iki büyük partimizi siya-

I si teröre karşı ortak tavır ve gerektiğinde ortak so-
I rumlüluk almaya çağırır. 

I IBu vesileyle Grubumuz, terörün acımasızca ya-
I samlarına son verdiği tüm şehit yurttaşlarımızı rah

metle anar, yakınlarına sabır ve metanet dileklerini 
I sunar J 
I En derin saygılarımızla. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çöker. 

I Adalet Partisi Grubu adına Sayın Gıyasettin Ka-
I raca, buyurun. 
I Süreniz 20 dakikadır Sayın Karaca. 

AP GRUBU ADINA GIYASETTİN KARACA 
I (Erzurum Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın parla-
I mehterler; 
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Bugün bu toplantı yapılırken, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bu toplantı sonunda bir netlice elde 
edeceğini ve bir sonuca varacağını umarak, Başkanlık 
Divanının bu tutumunun ve bugünkü hazırlayış şek
limin Anayasamıza ve tüzüklere uygun düşmemesine 
rağmen; sırf anarşi ve terörle ilgili bir tedbir ve bir 
çare getirilir; dışarılarda diyalog, barış, konuşma ha
varisi kesilenler belki bu Mecliste ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine" ışık tutar, tutabilir diye, Anayasaya 
ve İçtüzüğe aykırı olmasına rağmen, bağrımıza taş 
bastık ve «Evet» dedik. (CHP sıralarından gürültü
ler) 

Türkiye'de Anayasamız ancak 9 halde -Türkiye 
Büyük Millet Mecfsinin toplanabileceğini taisrih ve 
tadat etmiştir. Bugünkü Başkanlık sunuşu bu 9 mad
denin hiçbirisinde yoldur. 

HAYRİ ÖNER (C. Senatosu Adana Üyesi) — 
Niye, Meclis tatile mi girdi? 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Buna 
rağmen bu konuşmaya beni sevk eden sebep; Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi liderinin burada bir tahrik 
üslubu içeristode yapmış olduğu konuşmadır.; (CHP 
sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen-
dim< 

GIYASETTÎN KARACA (Devamla) — Yazılı 
konuşmama geçmeden önce, Cumhuriyet Halk Parti
sinin Genel Başkanının bir - iki sözüne cevap vermek 
isterim. 

«Kafa değiştirmek lazımdır» derler. Kafa değiş
tirmek bize düşmez; biz Atatürk mİHJyetçisiyiz. Onu 
ancak «solcuyum» diyenler kafasını değiştirmelidir
ler. (AP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

'Memlekette cahil vatandaşlar birbirilerine düşer
lerken, cahillerin kusuru bir kenara, düşürtünüz ki, 
bir anamuhalefet partisinin lideri burada mezhep 
kışkırtıcılığı yaparsa, oradaki millet ne yapmaz arka
daşlarım?.. 4 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne Milletve
kili) — Yazıklar olsun!.. 

ADNAN. KESKİN (Denizli Milletvekili) — Siz 
bu kafayı değiştirin. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale ötmeyelim. 
GIYASETTÎN KARACA (Devamla) — Bu olay

larda içiniz sızlamıyor mu?.. 
ADNAN KESKİN (DenÜzlİ Milletvekili) — Si

zin sızlıyor mu? 
(SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne Milletve

kili) — Yazıklar olsun, 
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I ADNAN KESKİN (Denizli Miletvekü) — Ka
tilsiniz. 

GIYASETTÎN 'KARACA (Devamla) — Eğer 
içiniz sızlıyorsa, tahrikten başka neden bir tedbir, bir 
çare getirmediniz arkadaşlarım? 

ALEV COŞKUN (İzmir Milldtvefcli) — Senin 
Genel Başkanın televizyondan tahrik ediyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, müdahale etme
yin lütfen, lütfen hatibi dinleyim. 

I GIYASETTÎN KARACA (Devamla) — Muhte-
j rem arkadaşlarım, ülkenin anarşi ve terör yönünden 
[ içinde bulunduğu durumu, Başkanlık Divanı ifade 

buyurdular. 
iBiz, Adalet Partisi Grupları adına yapacağımız bu 

konuşmayı, konunun ehemmiyetli ve özelliği dikkate 
alınarak, özel itina gösterilmesi için, yazılı metinle 
huzurlarınıza çıkmayı daha uygun bulduk. 

Bu konuşmamızda politika yapmamaya, memîe-
'ketin gerçeklerini önplîanda tutmaya ve her şeyi dos
doğru ve olduğu gibi ifade etmeye çalışacağız ve yine 
bu konuşmamla ne çetöşik bir söz ve ne de gerilere 
giderek huzuru bozacak, konuyu dağıtacak, işin cid
diyetiyle bağdaşmayacak, talihsiz münakaşa ve sataş
malara meydan Vermeyecek, her türlü tahrikten uzak 
ve maksadımızı sadece ifade etmenin ölçüleri içeri
sinde kalacağız, 

Bugünkü 'konuşmamın anafikri; devleti ve mil
leti içinde bulunldugu bu terörden, anarşiden, devlet 
Ve millet düşmanlarımdan nasıl kurtaracağız; ihanet 
şebekelerini nasıl temizleyeceğiz; bir avuç kana susa
mış, Allah korkusundan yoksun komüniist örgütleri 
bütünüyle nasıl tesirsiz hale getireceğiz, bu kardeş 
kanının akıtılmasına nasıl son vereceğiz?.. 

ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — Faşist
leri de söyle. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (SıVas Milletvekili) — 
Faşistleri de söyle. 

IBAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 

GIYASETTÎN KARACA (Devamla) — Arka
daşlarım, komünistlere söyleyince neden huzursuz 
ölüyorsunuz? 

(MUSTAFA ÖZTİN (İzmir Milletvekili) — Fa
şistleri de söylesene. 

ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — Ko
münizm sizin kafanızın içimde., 

BAŞKAN — Müdahale etmeyib. 
GIYASETTÎN KARACA (Devamla) — Oraya 

da geleceğim, oraya da geleceğim. 
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iSağ sol davasıyla yekdiğerlerine düşmanlık besle- I 
yen ve her gün ülkeyi kana bulayan, ocak söndüreni, I 
birçok aile yuvalarını yıkan bu bedbaht insanları na- I 
sil ve ne sekide bir araya getireceğiz, barışı sağlaya- I 
cağız, yeniden kardeşlik duygularını aşılayacağız? 
İşte bunları dile getirirken de, her şeyden önce bura- I 
da gerçekleri konuşmalıyız. Ekranda başka, dost 
medenide başka değil; kürsüde başka, kapalı duvar- I 
lar arasında başka değil; gayet açık, gayet net, istik- I 
rarh ve cesur olmalıyız.; I 

Soruyorum; rejimimizde bir sakatlık var mı?.. I 
Hayır! 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne M'illetve- I 
kili) — Kafanızda var. I 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — O halde 
ıbu tıkanıklık ve arıza, bu çirkinlik neresinde? Arıza I 
bu çarkın neresinde; nasıl temizlenir, nasıl düzeltilir, I 
nasıl ayıklanır?.. Bunların çare ve tedbirlerini bulma- I 
lıyız Ibu toplantıda- I 

Ayrıca, milletçe geçirdiğimiz bu sarsıntı nereden I 
kaynaklanıyor? Bize ne oldu böyle, ne zaman oldu, I 
nasıl oldu, kim yaptı, kimler yapıyor ve kimler yap- I 
tırıyor? Ve nihayet, bu olup bitenler karşısında bir- I 
l'iği ve beraberliği temin için çaremiz ne olmalıdır, I 
diye düşünmeliyiz, düşünmek zorundayız. I 

Ama bütün bunları söylerken, eğer doğruları buP I 
mak ve gerçekleri tespit etmek istiyorsanız, o takdir- I 
de sırf bugün için olsun, gönül isterdi ki, bu kürsüde I 
politika ve polemik yapılmasın, oy kayıpları ve seçim I 
sandıklan nazarı itibara alınmasın; bugün seçmene I 
değil, devlete, rejime ve millete sahip çıkılsın. I 

Bu sebepledir ki, Adalet Partisi grupları, her za- I 
man olduğuu gibi bugün de vatan, sevgisini ve mil- I 
let tutkusunu her türlü düşünce ve duyguların üstün- I 
de tutmasını bilmiştir. Bugün de aynı tutum ve dü- I 
şüncertin sahibidir. I 

Sayın parlamenterler; dakika ile kayıtlı bu konuş- I 
mamı, Birleşik Toplantı sunuşunun dışına taşırma- I 
maya ve geçmişteki olayları deşip dökmemeye itina I 
göstereceğim. Zira bugünkü müzakerenin gayesi ve I 
anafoedefi, devleti ve milleti anarşi ve terör musıbe- I 
tinden nasıl kurtarabiliriz? Bunun çarelerini arayıp I 
bulmalıyız. Alınacak tedbirlerde bMeşmenin yollarım I 
sağlamalıyız. Millet bugün bizden bunu bekliyor hem I 
de heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyor. Milletimize bu I 
umudu vermek mecburiyetindeyiz. I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak böyle bir I 
ıgünde başımızı ellerimizin arasına alıp düşüneceği- I 
miz çok şeyler vardır. Bugünlere nasıl! geldik?.. Bira- [ 

kalım bunları. «Sen başlaltıtını, ben başlattım» bunları 
da bırakalım. Sol terör, ya da sağ eylemci, bunları da 
bırakalım. Bumdan sonra ne yapacağız?.. Unutmayı
nız ki, Abdi İpekçi ilk baısın şehidi adi, sonra onu 
ikincisi ve üçüncüsü takip etti. Profesör Karafaki-
oğlu ilk üniversite şehidi idi, sonra onu diğerleri ta
kip etti. İHbey ilk ordu şehidi idi, sonra onu da diğer
leri talcip etti. Sadece beş gün müddetle devam eden 
Kahramanmaraş olaylarında 105 kişi can verdi. Aca-
bu bu acılar unutuldu mu?.. Yoksa alışıldı mı?.. Ha
yır arkadaşlar, ne unutuldu ve ne de unutulacaktır. 
Ateş düştüğü yeri yakar, 

Adı üstünde; terör bu, bir kesimde olacak, bir 
kesime ise hiç sıçramayaoak diye kayıt yok. Kuman
danın karnına kurşun sıkabilecek kadar gözü dönmüş 
kaltillerin parlamenter dokunulmazlığına saygı göste
receklerini umanlar aldanmışlardır. Nihayet Parla
mentonun ilk şehidi, (inşallah son olur) Devlet töreni 
ile toprağa verildi., 

'Bu Meclisin Sayın ve saygıdeğer üyesi Abdurrah-
man Köksaloğl'u'na sıkılan kurşun, alslınlda onun şah
ısında Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsi
yetine karşı girişilmiş bir suikasttır. Merhum Hüse
yin Avni Ulaş'ın deyimi ile «Ey Kâbe-i millet, sana 
da mı taarruz?..» Buradaki Kabe sözü elbette mecazlı 
manada Türkiye Büyük Millet Meclisirii yüceltmek 
için bir teşbihten ibarettir. 

Bir milletvekilini, senatörü öldürmek, demek ki sa
de Parlamentoya değil, hatta bütün millete tecavüz
dür. Gaddarlığın, kanlı katiliğin die fevkinde feci 
manalar taşımaktadır. Milletvekili bir semboldür. 
Binlerce oy ile seçilmiş olmasının da üstünde, o ar
tık butlun milletin vekili, mesulü, temsilcisi, koruyu
cusu olacağına da and içmiş bir insandır. 

(Muhterem arkadaşlarım; beni Adalet Partisinin 
Grup Başkanvekilii ve Sözcüsü olarak, Cumhuriyet 
Halk Partili bir milletvekilinin ölümü ite Adalet Par
tisi Grubunun ıstırabını dile getiriyorum, müddetle 
kayıtlı konuşmamı buna hasrediyorum; senlin liderin, 
senin ölen mebusun içlin iki kelimeden fazla konuş
madı burada, istirham ederim arkadaşlarım. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ADNAN KESKİN (Denüzli Milletvekili) — Ken
diniz öldürtüyorsunuz, arkasından yas tutuyorsunuz. 
Öldüren sizsiniz, 

IBAŞKAN — Lültfeh, müdahale etmeyin. 
ALEV COŞKUN (İzmir Milletvekili) — Öldür

dükten sonra çelenk gönderiyorsunuz. 
IBAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
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GIYASETTÎN KARACA (DevamHa) — Merhum 
Köksaloğlu'nunı acısını unutmamız mümkün olmaya-
cakıtır. Kendisime Allah'tan rahmet dilerken, kederli 
aiîestinlinı ve aziz milletimizin acılarını -da paylaştığı
mızı ifade etmek isterim.' Demek kıi, merhum Kök-
salloğlu'mu öldüren alçak eller, onunla birlikte Tür
kiye Büyük Millet Meclisini de kurşunlamışlardır; 
demokrasiyi, Cumhuriyeti öldürmeye kalkışmışlardır. 

IBütün bunlar yeltmiyormuş gibi, hemen bu büyük 
acının ardımdan bir başka daha büyük acıya şabüit olu
yoruz; eski Başbakan Nihat Erim'i bir komünist ör
güt öldürdü, hem de 1974 affıyla affedilen örgüt öl
dürdü. Üstelik, «Cezalandırdık...» 

ADNAN KESKİN (DenMi Milletvekilli) — Kök-
saloğlu'nu kim öldürdü?.. Onu da söyle o zaman, 
onu da söyle. 

GIYASETTİN KARACA {Devamla) — Üstelik, 
«Cezalandırdık ve 12 Mart'ın intikamını aldık» di
ye de cenazenin üzerine kart bırakarak gitmişlerdir. 
Bu olayda her ne kadar katiller ortada yoksa da, 
hadisenin unsurları bütünüyle birlikte ortadadır. Ko
münizm, Türkiye'de kan içiciliğinin, dehşet saçıcılı-
ğının şampiyonu haline gelmiştir; pervasızlığın, ha
yasızlığının rekorunu kırmaktadır, Çünkü, erbabı 
namus; olan herkes kanunla bağlı, insani duygularla, 
bağlı, mertlik, yiğitlik kaideleriyle bağlıdır. O ise, 
sadece Moskova ile bağlıdır. 

Bizce anarşiyi önlemek (için iki şeye ihtiyaç var
dır : 

1, Katiller yaka,lanmalıdır. 
2. Anarşi ile mücadele hadiseden sonra değil, 

hadiseden önce yapılmalıdır; ancak böyle bir müca
dele başarılı olabilir. 

Burada esas ve noksan ola;n unsur; anarşiye kar
şı nefret teşekkül etmiyor. Zira, bazılarına göre «ha
diseden önce önlenmesi gereken anarşi değil faşizm
dir» diyorlar. Halbuki komünizm, her gittiği yerde 
faşizm geliyor diyerek kendisini zorla kabul ettir
miştir. Türkiye de bu şom ağızlar faşist polis, fa
şist ordu, faşist generaller diye diye komünizme 
yardımcı olmuşlardır, adeta davetiye çıkarmışlardır. 
Ve nihayet, 12 Mart faşizmin Başbakanı... 

ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — 
İtalya ve Almanya da böyle mi oldu? 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — ..diye ta
nıttırılan Nihat Erim için de davetiye çıkartılmıştır. 
Bu kanaatte olanlar sadece Nihat Erim'i hunharca 
katletmediler; hayır, böyle düşünen politikacılar, 
başkanlar, liderler, gazeteler, yazar ve çizerler ve 

sendikalar da vardır. Bunlar Türkiye'nin gerçeğimi, 
politika menfaat ve şahsi hırslarının istekleriyle, is-
terileriyle öldürmüşlerdir; yalnız Türkiye'nin değil 
dünyanın gerçeğini de. Çünkü faşizm dünyanın 
hiçbir yerinde hüküm sürebilen Mr rejim değildir. 

Son olarak, dünya hâkimiyetine oynayan, son 
olarak da Afganistan'ı yutan komünizmdir. Türki
ye gerçeğine gelince; bir dünya haritası, Türkiye'nin 
oradaki jeopolitik ve jeostratejik yeri bakımından 
Türkiye'ye en büyük tehlikenin nereden geleceğini 
bütün çıplaklığıyla ortaya koyar. Büyük Atatürk'ün 
dediği gibi, Türkiye için en büyük tehlike komü
nizmdir. Her görüldüğü yerde eziimelidir. Maalesef 
gerçek budur. Faşizm çığlıklarının altında yatan iğ
renç gerçek de budur. 

Bilindiği gibi merhum Nihat Erim, Sayın Ece-
vlfin «Bana karşı yapıldı» dediği 12 Mart'ın Başba
kanı idi. Yine bilindiği gibi, 1961 Anayasasının bir
çok önemli hükümleri de onun zamanınde değişti-
rilmiiştir. 12 Mart dönemimde mahkemelerce mah
kûm edilen anarşistler de 1974 affıyla serbest bıra
kılmışlar, anarşik hareketler bundan sonra hızlanmış 
ve hareketlenmiştir. Nitekim Fatsa eylemcisinin de 
aftan yararlanarak dışarı çıkarı Kızıldere eylemcisi 
olduğunu basın yazdı, 

ZEKİ EROĞLU (Istajnbul Milletvekili) — Peki 
Köksaloğlu'nu kim öldürdü? Allah belânızı versin 
sizin. Gürültüler 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun. Lütfen. 
ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — Ka

raca, 1971 'de şapkasını alıp giden kimdi?.. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Kendi
sine «Geçmiş olsun» diyenlere «geçmedii, daha yeni 
başlıyoruz» diyordu. 12 Martta ne kadar Devletin 
tarafını tutan kıymetli hâkim, kumandan, MİT men
subu varsa, kahpece kurulan tuzaklarla temizlenme
ye başlandı, Küçük Sibel'i kurtarmak içlin keskin ni
şancılığından istifade edilen Yarbay Brdeniz'i de 
vurdular ve nihayet 12 Mart Başbakanı merhum 
Nihat Erim'i de koruma polisiyle birlikte öldürdüler. 

Nihat Erim, politika tarihimize, «Bir gün ge
lir ki, Hürriyet Heykelinin üstüne bir şal örtmek lâ
zım gelir» cümlesiyle geçmişti. O'nun hayatının üs
tüne anarşinin kızıl şalım çekerek öldürenler de, blir 
gün gelecektir ki, O'nu faşist ilân edenler kadar 
yaptıklarından utanacaklardır. Tabii, farkındalar, 
onların hedefi açık; devleti yıkmak, ortadan kaldır-
mıak.i 
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Yalnız şunu tespitte fayda vardır: İş, şu son iki 
günde çok hararetlenmiş, muhtemeldir ki teröristler 
'iyice sıkıştılar, can havliyle yeni cinayetlerin şebe
kesine başvurdular. 

Kusur ve hatalarını kabul etmeyenler veya de
vam ettirenler, gün olur ki bu enkazın altında kala
bilirler. 1971 - 1973 döneminde görev alanlar aley
hinde sürdürülen kampanyalar Yüce Heyetinizin 
malumudur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizle Milli İs
tihbarat Teşkilâtımıza mensup birçok kişiye cephe 
alınmış, faşist damgasiyle şahıslar sindirilmek isten
miştir. Kontr-gerilla iddiaları, işkence iftiraları ya
pılmış, «devlet terörü» sözüyle devlet zaafa uğratıl
mıştır. Rahmetli Nihat Erlim, bu kampanyanın he
deflerinden biri idi. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul Milletvekili) — Kök-
saloğlu'nu kim vurdu, yahu kim?.. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen. 
GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Bugün 

içinde bulunduğumuz manzara karşısında... 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul Milletvekili) — Ki
min vurduğunu bilsem, burada vuracağım. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, Sayın Eroğlu, sinir
lerinize hâkim olamayacaksanız lütfen dışarıda din
leyin, 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Bugün 
içinde bulunduğumuz manzara karşısında siyasi par
tiler, inatlarından ve memleket gerçeklerine uyma
yan bazı düşünce ve davranışlarından vazgeçmeli
dirler. Bir müddet 'için dahi olsa, «komünizm Tür
kiye için tehlike değildir» sözünden sarfınazar edil
melidir. «Türkiye'de komünizmi yasaklayan Türk 
Ceza Kanununun 141 - 142 nci maddeler ini kaldıra
cağız» vaatlerinden vazgeçilmeMdir. «Türkiye'de ko
münist partisi kurulmalıdır» düşüncesinden ve söz
lerinden de vazgeçilmelidir. 

ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — Sen 
normal Adalet Partili misin? 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Bir es
ki bakanın, «141 - 142'nin yasak ettiği aşırı sola kar
şı değiliz» şeklindeki, basında çıkan sözlerinden de 
vazgeçilmelidir. Vazgeçilmelidir ki, asgari müşterek
lerde bir anlaşma ve birleşme olsun. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne Millet
vekili) — Kim yazmış onu? Biı okuyun bakalım. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz lüt
fen, niçin müdahale ediyorsunuz? 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Türki
ye Büyük MilleL Meclisinde gözler sadece anarşiye 
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çevrilmeli, ihtiyaç duyulan kanunlar süratle çıkarıl
malı, sivil ve askeri yönetim bir arada, teröre kati 
darbeyi vurmalıdır. 

Adına ister faşizm, isterse komünizm densin, dev
lete arız olan, Türk'ün ve İslâmın bütün tarih ve 
mukaddesatına saldıran bu iki hain unsuru birlikte 
ve bütün neticeleriyle birlikte ortadan kaldırmalıyız. 
Gücümüz buna yeterlidir. Siyasi fikirlerimiz ne olur
sa olsun birleşmeliyiz. Anarş'ı karşısında mutlaka 
birleşmeliyiz. İtalya bunu yaptı; Aldo Moro'nun öl
dürülmesinden sonra bütün küçük hesaplar bırakıl
dı; sol uçtan sağ uça kadar bir gönül seferberliği baş
ladı. Koskoca bir millet, «Altık yeter!..» diye haŷ -
kırdı. Oradaki güvenlik kuvvetleri de milletin bu or
tak yaklaşımından güç aldı, olayların üzerine daha 
cesaretle yürüdü. 

Anarşinin Türkiye'de katettiği mesafeyi ve teh
likeyi göz önünde tutan Milli Güvenlik Kurulu, ül
keyi terör ve anarşiden bir au önce kurtarıp temiz
lemek için çare ve tedbir olarak, devlet güvenlik 
mahkemeleri, fevkalâde hal kanunu ile sıkıyönetim 
komutanlarının yetkilerinin artırılmasını öngören 
kanunların bir an önce ve süratle çıkarılmasını Hü
kümete tavsiye etmişlerdir. 

Sayın Başbakan, Mecliste bekleyen bu kanunla
rın bir an önce ve süratle çıkarılması için, Meclisler
de grubu ve üyesi bulunan siyasi partilere ayrı ay
rı mektuplar yazarak bu tasarıların bir an önce ka
nunlaşması için siyasi parti liderlerinden yardım iste
miş ve derhal bu konuda çalışmaların başlatılması 
için partilerarası komisyonla^ kurulmasını özellikle 
talep etmiştir. 

Bu çağrıya müstağni kalmak veya hayır demek, 
bugünkü ülke gerçekleri karşısında mümkün değil
dir. O halde ne yapmalıyız? Hep birlikte toplanarak 
karar vermeliyiz ve bu kanunları çıkartmalıyız. Zira 
memleketin bugün içine düştüğü kanlı ve kara tehli
keleri görmeyecek hiçbir parti veya parlamenterin 
bulunacağına (inanmıyoruz. 

Bu kanunlar üzerinde neden birleşmeyeceğiz, ki
me karşı birleşmeyeceğiz? Anarşi ve teröre karşı mı? 
Niçin ve neden?.. 

Bu kanunları, hürriyeti kısmak için değil, hürri
yetleri yok eden, devleti ve ülkeyi parçalayan, de
mokratik parlamenter rejimi yıkanlara karşı çıkart
malıyız. 

Bu kanunların muhatabı ne işçidir, ne memur
dur, ne öğrencidir, ne öğretmendir, ne sendikadır, 
ne sendikacıdır ve ne de şu veya bu kişilerdir; bu ka-
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nunların muhatabı sadece ve sadece bu kanunlarda 
yazılı suçları 'işleyen, vatan hainliklerini tescil eden 
anarşist ve teröristler içindir. 

Bir avuç anarşist ve terörist için 45 milyon Türk'ü, 
Türk Devletini Ve Cumhuriyetini tehlikeye atamayız. 
Yeter artık; bu mukavemetten, bu dirençten, bu 
inattan vazgeçilmelidir; Bunu tepyekûn millet isti
yor, tüm anayasal kuruluşlar istiyor, ülke istiyor. 

Katillere gösterilen müsamaha,, görünüyor ki, ni
ce hâkimler, savcılar, gazetecilerden, nice profesör 
ve kumandanlardan, nice polisimiz, işçimiz, askeri
mizden, eski bir bakan olan rcihmetli Gün Sazak'tan, 
binlerce fidan giibi gencimizden, eski bir Başbaka
na ve nihayet «Kâbe-i millete» kadar bela getirmiş, 
can almıştır. Cemiyetin her kesimine kan ağlatan, es
nafını, memurunu, serbest meslek erbabını, parla
menterini korku ile titreten, ramazan iftarlarımızı 
zehir eden bu felaketten kurtulmanın çaresi, her hal
de yerli yersiz başkalarını suçlamak 'değildir. Kötü 
söz kötü sözleri davet ediyor; laf tecavüzlerinden ve 
kışkırtmalarından ise, başka cinayetler doğuyor. 

Lider denilenler ölüm' istismarlarım ve biçimsiz 
suçlamaları artık bıraksınlar. Mîllet ve ülke ıbütün-
lüğü için olsun bir araya mutlaka gelinmelidir. Fev
kalâde Hal Kanunu, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Kanunu, Sıkıyönetim Komutanlarının Yetkilerini 
Artıran kanunların hemen çıkarılması içlin ittifakla
rını ilân etmelidirler. 

.Sayın parlamenterler; anarşini üzerine devletçe, 
Parlamentoca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bü
tün üyelemince birlikte yürüyelim. Cumhuriyeti kur
tarmak için vatan hainlerimi bu kanunların demir 
pençesine tevdi edelim. 

Şunu bilmeliyiz ki; devlet yoksa hiçbirimiz yok
tur. Yıkılmak istenen Devletimizdir. Arkamızda mil
let var, tam 45 milyon kişi var. Aksi halde, halen bu 
kanunların çıkmasında direnilecefc ve inatlaşılacak-
.sa, o takdirde yapılacak bir tek yol daha vardır ki, 
o da derhal ve hiç bekletilmeden erken seçime git
mektir, Meclisi 'yenilemektir. 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne Milletve
kili) — İşte o zaman sen gelemezsin. 

BAŞKAN — Sayın Karaca, lütfen toparlayın. 
GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Bu tak

dirde erken seçime mutlaka ve mutlaka gidilmelidir. 
O zaman göreceğiz; milletimiz anarşiden yana mı, 
yoksa anarşiyi tümüyle yok edecek olan kanunların 
çıkarılmasından yana mı? Bunu göreceğiz. 

Millete bu tercih hakkını kullanma imkânını ver
meye mecburuz. Bu ülke, ne sahipsizdir ve ne de güç
süz; bu ülke, 45 milyon insanıyla, Ordusuyla, Ata
türk ilkeleriyle, Cumhuriyetle, hür demokratik par
lamenter rejimiyle, ay yıldızlı Bayrağıyla, Allah'tan 
aldığı güç ve inançla dimdik ve ayaktadır. 

Sayın parlamenterler; yüksek huzurlarınızda ma
ruzatıma son verirken, uzun süreden beri sıkıyöne
tim görevini üzerine almış bulunan Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kumandanından eratına kadar, mem
leket sathında göstermiş olduğu vefakâr, şerefli, ce
sur vatan hizmetlerinden dolayı Adalet Partisi grup
ları adına kendilerine en derin şükranlarımı sunma
yı da bir vazife biliyorum. 

ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş Milletvekili) 
— Askerin mektubu nerede kaldı 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Yüce 
Heyetinize Adalet Partisinin Meclis grupları adına 
tekrar ve teyiden saygılarımı sunar, yüce milletimize 
başarılar, Türk Devletine ebediyete kadar uzanan 
her türlü engelleri aşacak güç ve kuvvet verilmesini 
Cenabı Allah'tan dilerim. 

Saygılarımla. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaca. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın İdris 

Arıkan, buyurun. 
Sayın Arıkan, süreniz 20 dakikadır. 
MSP GRUBU ADINA İDRIS ARIKAN (C. Se

natosu Siirt Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin muhterem üyeleri; 

Bugün Türkiye'nin en önemli meselesi haline ge
len, daha doğrusu getirilen anarşi ve terör konusunu 
bir genel görüşme şeklinde müzakere etmek üzere 
toplanmış bulunuyoruz. Adı, «genel görüşme», ol
duğu için, meseleyi enine boyuna ele alıp incelemek
te fayda görüyoruz. Sözlerime başlarken, şahsım ve 
MSP Grubu adına Yüce Heyeti saygıyla selamlar, 
bu genel görüşmenin milletçe içindle bulunduğumuz 
sıkıntılardan selametle çıkmıamızda etkili bir rol oy
namasını Cenabı Allah'tan niyaz ederim. 

Bu vesile ile terör ve şiddet eylemleri sonucu ha
yatlarını kaybeden memleket evlatlarına, bu arada 
Millet Meclisinin değerli üyesi Abdürrahman Kök-
saloğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve 
başsağlığı diliyorum. 

MSP olarak, terör ve şiddet konusunda eskiden 
beri savunduğumuz fikirleri ifade fırsatını bulma
mızdan memnunuz. Bu fırsata vesile olan Millet Mec
lisinin değerli Başkanına, Başkanlık Divanı ve Da-
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nışma Kurulu üyelerine huzurlarınızda teşekkür edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, önce bir genel değerlen
dirme yapmak istiyorum: Bugün Türkiye'de anarşi 
ve terör, toplumun değişik kesimlerinde yeni kur
banlar alarak gittikçe tırmanmakta, geçen zaman 
içinde yeni ve değişik boyutlar kazanmakta ve bir 
türlü önlenememektedir. 

Bu vahim gidişatın sonu ne olacak Bu soruya 
ümıit verici bir cevap bulamayan vatandaş, giderek, 
rejimin tehlikede olduğu kanısına varıp, gelecek için 
kötümserliğe düşmektedir. İster aşırı sol, ister aşırı 
sağ olsun, terör odaklarının da, istediği budur zaten. 
Maksatları, ülkenin artık bu rejimle yönetilemez ha
le geldiği, can güvenliği kalmadığı fikrimi kafalara 
yerleştirmek, devlete olan güveni yıkmak ve öylece 
toplumda kötümserlik, panik ve yılgınlık yaratmak
tır. Üzülerek ifade edeyim M, maalesef terör bu mak
sadın temininde mesafe almaktadır. Parlamentonun 
halen Cumhurbaşkanı seçememesi, vatandaşın ge
çim sıkıntısı ve pahalılıktan her geçen gün daha da 
ezilmesi, sosyal muhtevalı kanunların çıkmayışı ve 
beklenen milli çözüm, onarım hükümetinin kurula
maması gibi durumlar tansiyonu artırmakta, âdeta 
terörün ekmeğine yağ sürmektedir. 

Terörün amacı devleti yıkmak değil, devlet ciha
zını ele geçirmektir. İster aşırı sol, [ister aşırı sağ ol
sun, gayeleri budur. Bu gerçeği önce kabullenmemiz 
lazım, 

Buna karşı devletin sadece (Bu sadece kelimesi
nin altını çizerek söylüyorum) polisiye tedbirlerle 
karşı çıkması ve hatta demokratik usullere ters dü
şen olağanüstü yollara kayması, belki cezaevlerini 
tıka basa doldurur; fakat köklü bir çözüm getiremez. 
Bu hal devleti hırçın bir çizgiye getirir, soğukkanlı
lığını kendisine kaybettirir. Terör adaklarının da "is
tediği budur. Onun ficin bu oyuna gelmemek lazım
dır. 

Evvelemirde anarşi ve terörün tahrik edildiği 
mihraklar, yayılma ve zemin bulma 'imkânı husus
ları üzerinde durmak gerekir. Bu noktada karşımıza 
dış güçlerle, toplumun bugünkü kültürel ve ekono
mik durumu çıkıyor. 

Mesela, Fransa,'da 1%8'lerde öğrenci olayları ol
du. Almanya'da Baiader Mednhoff, İtalya'da Kızıl 
Tugaylar tedhiş ve terör eylemleri yaptılar. Fakat 
bu eylemler o ülkelerde yayılamadı; yayılma için ze
min bulamadı. Niçin? Çünkü o ülkeler kültür em
peryalizmi altında değillerdi; ekonomik meselelerini 
halletmişlerdi. O nedenle, sadece polisiye tedbirlerle 

tedhişin yayılıp, devleti tehdit eder hale gelmesini 
önleyebildâler. 

Türkiye'de durum' öyle midir, değildir. Niçin? 
Çünkü, Türkiye üzerinde diş güçler ve bunların ar
kasındaki siyonıizmin çirkin parmağı var. Dış güç
ler kültür emperya^izmiiyle içimize girmişler; mak
satları, sömürü ve tahakkümü devam ettirmektir. 
Sömürü ve tahakkümün devamı ise, iktisaden güç
süz, kültür emperyalizmiyle müesseseleri tahrip 
edilmiş bir Türkiye ile mümkündür. 

Dış güçler kültür emperyalizmıiyle maarifimize 
el atmışlardır. İnkarcı, taklitçi ve materyalist bir zih
niyetle yetişen gençler kolayca anarşi ve terör için 
malzeme olmaktadırlar. MSP'nin eskiden beri sa
vunduğu ve dediği gibi; imam - hatip, islâm enstitü
leri ve vakıflar yurtlarında, anarşinin olmaması te
sadüfi değildir. Ramazanda televizyondaki «İnanç 
Dünyası» programının perdesini, Darvvin Teorisi gi
bi Siyonist, materyalist zihniyetlerle açarsak, bugün 
İçinde bulunduğumuz durumdan başka (bir şey bek
leyemeyiz. 

Bu nedenle MSP, miiliıi çözüm etrafında birleşe
lim demektedir. Milli çözümün ise anahtarı şudur: 
Bunu tekrarda fayda görüyoruz. 

1. Körü körüne Batıya bağlılıktan vazgeçilme
si. Zira bu, Türkiye'ye sömürü ve tahakkümden baş
ka bir şey sağlamamıştır. 

2. Milli bir dış politika. 
3. Kendi gücümüzle kalkınma. 

4. İnsan haklarına tam anlamıyla saygı. Kısa 
bir (ifadeyle, Türkiye bir an evvel manevi ve iktisadi 
istiklâl savaşını başlatmalıdır. 

Anarşi ve terörle mücadele edelim derken, bu 
konulara sırt çeviiremeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu genel değerlendirmeden 
sonra bir de şu tespiti yapmakta fayda vardır: 

Ülkenin bugünkü hali nedir?..' 
Anarşi ve terör afetinden bu memleket nasıl se

lâmete çıkabilecektir?.. 
Bugün için çözüm nedir ve çözüme nasıl varıla

bilir?., 
Biraz geriye giderek, «ülkenin bugünkü hali ne

dir» sorusunu cevaplandırmaya çalışalım. 
Bilindiği gibi, 1978 yılı başında /«evlat acısına 

son» sloganıyla işbaşına gelen CHP Hükümeti dö
neminde terör şiddetini artırdı ve yeni boyutlar ka
zandı. Ölü sayısı 1978'de 1 100, 1979'da 1 400 civa
rında oldu ve kurşunlananlar 10 000'i buldu. O dö
nemde Sayın Ecevit, «anarşi can çekişiyor, sönen 
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ateşin dumanı fazla olur» dedikçe, terör aksime tır
manıyor, toplumun değişlik kesimlerimden, yeni kur
banlar alıyordu. Bu arada, 1978 yılı sonunda 19 iil'de 
sıkıyönetim ilân edilmek mecburiyetinde kalındı. 

Sayın Demiirel ise, o tarihlerde anarşi ve terörün 
sorumlusu olarak mevcut Hükümeti suçluyor ve şöy
le diyordu: «Çare bulmakla görevi olan Hükümettir. 
Anayasa ve kanunlarımız bile can ve mial güvenliğini 
Sağlamayı hükümetlerin en başta gelem görevi saymış
tır. Millet bu Hükümetten ülkenim her köşesinde her 
gün ne olduğunu duymak İstemiyor, hadiselerin ön
lenmesi için ne yaptığını söylemek, ne yaptığını duy
mak istiyor. Kaybolan camlar ve akan kanlarım sorum
lusu bu Hükümetin omuzundadır.» 

Bu arada, sırası gelmişken şunu kaydedeyimi, bu
gün anarşi ve terör o zaman hükümet meselesi iken, 
bugün hükümet meselesi olmaktan çıkmış, siyasi ve 
milli bir mesele haline gelmiştir. Derken 14 Ekim 1979 
kısmi Senato ve Milletvekili seçimlerinden sonna Sa
yın Demiirel Başkanlığında kurulan AP azınlık Hü
kümeti 12 Kasım 1979 tarihinde göreve haşladı. Bu 
Hükümet'in 19. 11 . 1979 tarihlinde Millet Meclislimde 
okuman Programında anarşi ve terörle ilgili aynem şu 
ifadeler var: «Can ve mal emniyeti mutlaka sağlana
caktır, vatandaşın korkusuz yaşaması mutlaka sağla
nacaktır. Kanun ve nizam hâkimiyeti mutlaka sağla
nacak, özellikle sokakta, okulda, işyerinde devlet dai
resinde ve her yerde (bunun altımı çizmek lazım) hu
zur ve sükûn tes'is edilecektir.» arkasından k<yüz gün
lük program» ve «anarşiye meydan okuyoruz,» «kur-
tarıHmış 'bölge rezaleti diye bir şey tanımıyoruz,» 
«analarından emdikleri sütü burunlar undan getirece
ğiz» şeklindeki sözler... 

Bugün 23.7.1980, aradan geçen 8 ayda nleler oldu? 
Cam ve mal emniyeti, vatandaşın kof kuşuz yaşaması 
sağlamdı mı? Kamun ve nizam hâkimiyeti, sokakta, 
okulda, işyerinde, devlet dairesinde ve her yerde tesis 
edildi mi? Anarşiye meydan okuyanlar, kurtarılmış 
bölge rezaleti tanımıyoruz diyenler ne yaptı? Bu so
ruların cevaplarını şimdi takdim edeceğim şu talbloda 
birlikte arayalım. 

Tablo şudur : 
12 Kasım 1979, - 24 Haziran 1980 tarihleri arasın

da 7,5 ayda anarşi ve terör olaylarımda kurşunlanan
ların sayısı 17 750. Butluların 2 179'u hayatını kaybet
miş. 24 Haziran'dan bu yana 24 Haziran - 16 Tem
muz 1980 tarihleri arasında ise yukarıdaki rakamlara 
ilâveten 23 gün içimde 679 kişi kurşunlanmış, bunla
rın 249'u hayatını kaybetmiş. Son bir hafta içimde 

olup bitenler de hepimizin hafızasında tazeliğini ko
ruyor-

Görülüyor ki, AP azınlık Hükümetinim 8 aylık 
döneminde ilk bir kaç ay içinde bir günde kurşumla-
manların sayısı 20'ye çıkmış, son bir ay zarfında da 
30'u bulmuş, ölü sayısı da günde 10 civarında. 

12 Kasım 1979'dam bu yana kurtarılmış bölgeler 
sayısı, kalkması şöyle dursun, artan bir hızla yurda 
yayılmıştır. Nitekim, kurtarılmış bölgeler birimci 100 
günün sonunda bk kaç ilden 20'ye, ikinci 100 günüm 
sonunda 40'a çıkmış, şimdi de bu rakamın üstüne tır
manıyor. Gerçekten kurtarılmış bölgeler kıskacı bu 
sefer doğudan batıya doğru sarkmış ve bugünlerde de 
Çankırı, Kütahya, Sakarya illeri kurtarılmış bölgeler 
haline getirilmek istenmektedir. Zamam daha geçme-
mişkem bumu Hükümete şimdiden haber veriyoruz. 

Operasyonlar adı altında yapılan bu hareketler hu
zur ve sükûnu sağlamamakta, aksine gerginliği artır
maktadır. Halem 572 ilçemin 125'inde kaymakam, tak
riben 300 ilçesinde de emniyet amiri yoktur. Bu du
rum, Hükümet'in elinde yetişmiş eleman olmadığını, 
bu işim ne derecede ciddiye alındığımı ortaya koymak
tadır. 

işte muhterem arkadaşlar, ımemleketin bugünkü 
hali budur ve terörün kam gölüne dönüşmesi bu Hü
kümet zamanında olmuş ve maalesef Millet Meclisinin 
bir değerli üyesi, eski bir başbakanın da kanı akmış
tır. 

Bu tespit gösteriyor ki, /ne CHP ve ne de AP, anar-. 
şi ve terörle mücadelede başarılı olamamışlardır, ak
sime yarayı büyütmüşlerdir. Bunun sebebi, her iki par
timin anarşi ve teröre koydukları teşhisin yanlışlığıdır, 
takip edilen zihniyetin yanlışlığıdır. Ortadaki durum, 
bu zihniyetim terkimi gerektirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, anıarşi ve terör afetinden bu 
memleket nasıl selamete çıkacaktır? MSP olarak bu 
konudaki düşüncelerimiz de şudur : 

Evvela sumu ifade etmek istiyorum: MSP terör ve 
şiddet oiaylaonia çözüm ararken, Türkiye'de yaşayan 
50 milyon vatandaşım kardeşliği ilkesinden hareket et
mektedir. Maksadımız, samiimli bir işbirliğiyle, doğ
ru, iyi ve hayırlı olanım kardeşçe ilişkiler içinde orta
ya konması, zulüm, haksızlık, anarşi ve terörle, bun
ların arkasındaki kirli ellere hep birlikte karşı çıkılma
sı ve hakkın hâkim olacağı bir düzeme kavuşmasıdır. 

MSP, anarşi ve terörle mücadelede iki amaplamda 
fikirlerimi toplamaktadır. 

Birimcisi; anarşi ve teröre köklü çözüm getirmek. 
Bunu kısaca, «maddi ve manevi kalkınmamım bütün 
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yönleriyle yapılmasıdır;» sekinde ifade etmek müm
kündür. Zamanın darlığı sebebiyle bu konuşmamda, 
bu hususun teferruatına girmiyorum. Ancak bunlar, 
geçen zaman İçinde MSP Sayın Genel Başkanı ve 
sözcüleri tarafından dile getirilmiştir. 

tkkıai konu, ikinci plan; anarşi ve teröre karşı 
acil bir mücadele planı uygulamak. Bu plan 12 mad
deden ibarettir. Daha evvelden de açıklanmasına rağ
men, bunu bir kez daha açıklamayı bu genel görüş
menin çerçevesi içinde faydalı görüyorum. 

Bu 12 madde şudur : 
1. Yuvarlak masa toplantısı. 
Burnunla kastımız şudur: Türkiye Büyük Millet 

Meclislinde temsilcisi bulunan siyasi partilerin lider
leri ve diğer grup temsilcileri, lüzum hâsıl oldukça ve 
mürrikün mertebe kısa aralıklarla bir araya gelecekler, 
eteklerindeki taşları dökerek, kardeşlk havası içinde 
teröre karşı etkin ve kalıcı tedbirler tespit edecekler
dir. 

Öyle bıir toplantıda, önce hepsi samimi olacak 
anarşiye karşı olduklarını birlikte ilaın edecekler ve 
tedbirlerini söyleyeceklerdir. Yapılan müzakereler 
sonucunda anarşi ve teröre karşı milli bir program or
taya konacaktır. Bu programın hayalci değil, gerçekçi 
ve uygulanabilir bir özellikte olmasına dikkat edilme
lidir. 

Terörün demokrasiye ve bu düzen içinde siyasi 
rol ial'aın tüm güçlere karşı olması gerçeği, ister ikti
darda, ister muhalefette olsun, Meclisteki siyasi parti 
liderlerinim teröre karşı tüm işbirftğimi zorunlu hale 
getirmiştir. Zira terörün amacına ulaşması tüm siya
si kadroların sonu olacaktır. Tarih bunun örneklerini 
yazıyor. 

Sayın Demirel, terör ve anarşinin siyasi mesele ol
maktan çıkıp, milli bir mesele hailine geldiğini söyle
mekte, ancak bunun çözümünde önemli bir adım ola
cak olan böyle bir yuvarlak masa toplantısı içlin hiç
bir çağrıda bulunmamaktadır. 

Yeri gelmişken şunu da kaydetmekte fayda var
dın: Milli Güvenlik Kuruluna, Millet Meclisinde gru
bu bulunan siyasi parti liderleri de dahil edilmelidir. 
Bu takdirde muhalefet de iktidar gibi bu Kurulda fi
kir ve temennilerini açıklama imkânını bulacak, böy
lece yapılacak tespitler ve varılacak sonuçlar daha 
gerçekçi olacaktır. 

MSP tarafımdan, bu hususun gerçekleşmesi için 
4 ay önce verilmliş olan kanun teklifi maalesef şimdK-
ye kadar ciddi şekilde ele atamamıştır. Bu teklifin sı
rası gelmişken bir arı önce gerçekleşmesini temenni 
ediyoruz. 

Tarafsız yönetim : 
MSP tarafından Hükümete verilen 8.6.1980 tarih

li uyarı mektubunun birinci maddesi şöyledir : 

«Yan tutan, ya da yanlardan birinin istismarına 
müsait olan mülki amirlerin en kısa zamanda değişti
rilmesi.» 

Aradan birbuçuk aya yakın bir zaman geçtiği hal
de, bu konuda ciddi hiçbir adım atılmamıştır. Hükü
met, sanki bunun aksi temenni edilmiş gibi, kendisi
nin getirdiği, ancaik yan tutmayajn valileri, terörle mü
cadelede başarılı olup olmadıklarına bakılmaksıziin 
görevden almaktadır. Partili heyetlerin «bu vali biz
den değildir, bize zorluk çıkartıyor.» şeklindeki istek
leri partizanca bir düşünce ile yerline getirilmekte ve 
alınan valilerin yerine yine o heyetlerin verdikleri 
islimler atanmaktadır. Geçen ay içinde bu şekilde mer
keze alınan bir valinin açıklamasını basında hep bir
likte okuduk. 

Keza, Çorum'da son olaylar nedeniyle yaptığımız 
incelemeler sonucunda şu intibaı edindik: Vali, olay
lardan 'kısa bir süre önce alınmamış olsaydı, bilinen 
müessif olaylar belki de olmayacaktı. Zira alınan va
linin camiler etrafında aldığı sıkı güvenlik tedbirleri 
istismarlara, ve muhtemel olaylara manii olmaktaydı. 

Özellikle vali ve emniyet müdürü atamalarında öl
çü, partili heyetlerin verdikleri isimler değil, tarafsız
lık, ehliyet ve liyakat olmalıdır. Bugün görülen aksi 
tutum, terörün bir 'kanadına cesaret vermekte ve yu
karıda ifade edildiği gibi, kurtarılmış bölge olarak il 
Sayısını artırmaktadır. Özellikle ile ve ilçe düzeyinde 
bir siyasi gücün memuru olduğu fikri bürokrat kad
roları bölmekte ve bu bölünme halk yığınlarına tesir 
etmektedir. Bu durumun sonucu, halkın devlete olan 
güveninin sarsılması ve ortalığa otorite boşluğu çık
masıdır. Devletin güçsüzlüğünü kanlı olaylarla ispat
lamak peşinde olan tenorun de zaten istediği budur. 

3. Manevi kalkınmayı derhal başlatmak : 
Manevi kalkınmayı planlı şekilde başlatmak lazım

dır. İnsanımızı maddi imkânların, yanı sıra manen de 
kendine ve içinde yaşadığı topluma faydalı olacak 
şekilde yetiştirmek gerekir. Bunun için de okullara 
Kur%n, din ve ahlak dersleri koymalı, gençlerimize 
helali haramı öğretmeliyiz. Bunu gösteriş için değil, 
inanarak yapmalıyız. 

4. Din hizmetlilerini seferber etmek : 
Diyanet Teşkilatımızın 100 bin kiş'ilik kıymetli bir 

ordusu vardır. Bu ordudan yurt sathında anarşinin 
önlenmesi konusunda faydalanmak mümkündür. 
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5., Okullarda tarafsız ve dirayetli 'idareci : 
Bu suretle okullardaki anarşi mihraklarını daha 

gelişmeden önlemek mümkündür Özellikle son yıllarda 
aşırı sağ, ya da aşırı sol bir (ideolojinıinı sempatizanı 
olarak atanan okul idarecileriinıin 'anarşimin bugünkü 
duruma gelmesinde önemli rolleri olduğunu kimse in
kar edemez. Okullardaki yanlı tutumlar yüzünden 
okula devam edemeyen, ders ve imtihanlarına gireme
yen öğrenciler anajrşinin âdeta bilerek kucağına atıl
maktadır. Kanaatimize göre sokak anarşisinin kayna
ğını bu izahta aramak lazımdır. Tarafsız ve dirayetli 
okul yöneticilerine devlet arka çıkmalı, can güvenlik
leri behemahai korunmalı, asılsız ve hayali iddialara 
dayalı partizan şikâyetlere kurban ediJmernelidıider. 

Bir örnekle bu bölümü kapatmak işitiyorum. Bıir 
süre önce, okulunda bir tok anarşi olayı vuku buUma-
dığı halde bir ortaokul müdürünün nakli, ilkokul öğ
retmeni olan eşi yerinde bırakılmak suretiyle başka 
bir il emrine çıktı. Bakanlıkta sebebini sorduk, «Kürt
çü» olduğu cevabını aldık. Oysa yakınen tanıdığımız bu 
kişi Kürtçenin bir tek kelimesini dahi bilmemektedir. 

6., Polis kadrosunun takviye ve ıslahı : 
Politize olmamış bir polis kadrosu, anarşi ve te

rörle mücadelede gerçek manada başarılı olmanın şar
tıdır. Bu gerçeği içişleri bakanları da söylüyor. Ancak 
sadece 'söyeilnmekile poilliıs kenıdiifliğlimden polültfele 'olunuyor 
ki. Eğitim ve görevin icrası esnasında yanışız bir ic
raatın temimi için ciddi bir murakabe şarttır. Terörün 
türlü 'baskılarına maruz kalan vatandaş, karakolda 
isminin saklı kalacağından, hakkının korunacağından, 
s anıklanın peşine düşüleceğinden emin olmalıdır. Ma-
alasef Türkiye'de bazı yerlerde bunun aksi bir durum 
mevcuttur. Bunun yanı sura 'Devlet, tarafsız polisin ya
nında olmalıdır. Polis kadrosu takviye edilmeli, ge
rekli teçhizat sağlanmalıdır. 1980 yılı Bütçesine anar
şi ile mücadeleye ait kalemlere takriben 50 milyona 
yakım ödenek ayrıldığı telde, ne polis şu ana; kadar 
teçhiz edilebilmiş ve ne de polis kadrolarındaki poli
tize unsurlar ortadan kaldırılabillmiiştir. 

İçişleri Bakanlığında MSP'lii bir bakanın bulundu
ğu zamanda hazırlanan ve polisin bugün istenen çiz
gide olmasını temin eiecek olan EM-REMO projesi 
bir an önce ele alınıp uygulama safhasına konmalıdır. 

7. Anarşi ile mücadelede özel projeler : 
1980 Türkiye'sinde 'anarşi ile mücadele artık kla

sik tedbir ve bilgilerle yapılamaz. Hükümetler bunun 
için özel projeler yapıp geliştirmeldiir. Çünkü terör 
Türkiiye^de raısıtgelle ıdeğih planlı ve siislfemi bliır sekilide 
icra ©diliyor. Özellikle istihbarat emin ve tarafsız 
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(«tarafsız» kelimesiniin altını çiziyorum) kişilerle ya
pılmalı, eksiksiz ve kusursuz olmasına dikkat edilme
lidir. 

Silah kaçakçılığı terörün can damarıdır. Bu damar 
kesildiğinde terörün silahı gerçek manada elinden 
iailııınımıış dllacak'tıır. «Şu kadar siatı ve mermti yakatam-
di» sözü silah kaçakçılarının işime yaramakta, onlara 
yenliden kazanç kapıları aema'ktajdır. Tekrar ediyo
rum bunu: «Şu kadar silah ve mermi yakalandı:» sözü 
silah kaçakçılarının işine yaramakta, 'onlara âdeta ye
ni kazanç kapıları açmaktadır. Zira, silahları yakala
nanlar akabinde silah kaçakçılarıyla yeniden temas 
kurmakta ve giden silahlarını yerine yen/islini ahmakta
dırlar. Bu önemli gerçeğin altını bilhassa çizmek la
zımdır. Bunun çözüm yolu, dışarıdan Türkiye'ye si
lah girişini önlemektir. Bu işe, kuvvetli istihbarat ve 
bu konuda uygulanacak özel projelerle olur. Bu ko
nuya Hükümet Programında yer verilmiş ise de, ara
dan geçen 8 ay zarfında ciddi bir adım aıtıiamamıştır. 
Bugün yabancı menşeli her nevi silah ele geçiyor; 
Türkiye bu konuda âdeta açık pazar haline gelmiştir. 

8. Milli heyecan :• 
Türkiye'nin bunca birikim ve olaylardan sonra 

kurtuluşa, ferahlığa kavuşması ve güçlenmesi için 
mili1! beraberliği temin edecek yeni bir heyecana ve 
milli bir hamleye ihtiyaç vardır. Bu hamle ve heyeca
nın esası bilgi, organizasyon, disiplin ve takip olmalı
dır. Milli heyecan, ülke insanları arasında 'birlik, ve 
kardeşlik havasını yaratacaktır. Öyle bir havada ise 
terör kendine müsait zemiiın bulamaz. Ancak, hu he
yecanı yaratacak hükümet yok; o hükümeti de ortada 
maalesef göremiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ankıan, lütfen toparlayın. 

İDRtS ARIKAN (Devamla) — 9. Bölgeler arası 
dengesizlikleri giderme : 

Bugün Türkiye'de özellikle altyapı yatırımları ve 
istihdam imkânı sağlayacak yatırımlar bakımından 
'bölgelerarasında önemli farklılıklar var dur. Bu farklı
lıklar terör odaklarının elinde bir koz olarak kulla
nılmaktadır. Bazı çevreler bunları dile getirenlere yıl
lardır «bölücülük» damgasını vurmaktadırlar. Oysaki 
bu sözlerin maksadı, bölücülük ve ayrımcılığı ortadan 
kaldırmaktır. «Cumhuriyet döneminde geri kalmış 
bölgelerde bir şey yapılmamıştır.» sözüne katılmak 
mümkün değildir. Ancak, geri kalmış bölgeler bu 
Özellikleriyle kalkınma nimetlerinden, altyapı ve is-
tihdaım imkânı sağlayacak yatırımlardan diğer 'bölge
lere kıyasla yeteri kadar nasiplerini almamışlardır. 
Bölgelerarasındaki bu ekonomik dengesizlik kalktığı 
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takdirde, terör odaklarının .elinden . önemli bir koz 
alınmış olacaktır. 

10, Devlet - Millet kaynaşması : 
Anarşinin önlenmesi ve özellikle anarşi dışındaki 

kimselerin 'anarşinin kucağına düşmemesi »için bu 
önemli bir konudur. Bunun için milletin, devletine ve 
onun ıkamu görevi yapan organlarına güven duyması 
gerekir. Bunu sağlayacak olan da hükümetlerdir. Ma
alesef ibugünkü Hükümet bunu sağlayamamıştır. Az 
önce ifade ettiğim ıgLbı, bugün terör ve anarşiden her 
ne şekilde olursa olsun nasibini alan vatandaş, .«kara
koldaki polisin sağcı mı, solcu mu olduğunu bilmi
yorum ki;» demektedir. Zira sağcı polis sağcı teriöristıe, 
solcu polis solcu teröriste arka çıkacak, vatandaş, bel
ki de ihbar ve şikâyette bulunduğu için teröristlerce 
ayrıca cezalandırılacaktır. Bu ve bunun gibi durum
lar vatandaşın devlete olan güvenini sarsmakta, dev
let - millet kaynaşmasını önlemektedir. 

Çorum'dıa bize, bazı 'kimselerin güvenem edikleri 
için yaralılarını hastaneye götüremediklerimi söyledi
ler. Evet, maalesef Türkiye'min içinde bulunduğu du
rum bugün budur. Tahajkküm yerine insan haklarına 
saygı; bu 11 oluyor, 

12. Gerçekleri m'illete anlatmak : 
Türkiye'de olan bitenlerin ucunda dış güçlerin ve 

bunları harekete geçiren siyonizm parmağının bulun
duğu, kitle haberleşme araçları ile millete bel'irii prog
ramlar halinde anlatılmalıdır. 

Dış güçlerin Türkiye üzerindeki kültür emperya
lizmi taktiklerini, sömürü ve tahakkümü devam et
tirebilmek için uyguladıkları planları, bütün açıklığı 
ile milletimize her fırsatta söylenmelidir. Zira liıktisa-
den geri kalmış, ekonomik yönden dışa bağımlı, anar
şik olaylarda her gün 10 - 1'5 kurban veren bir Türki
ye, iktisadi kalkınma hamlesini kuramayacak, ağır 
sanayi yatırımlarını gerçekleştiremeyecek, güçsüz ka
lacak, bunun sonunda ise sömürü ve tahakküm de
vam edecektir. 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin Sayın 
Arıkan. 

ÎDRİS ARIKAN (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, sözü buraya getirdikten sonra sözlerimi bağh-
yorum. 

Bugün için çözüm nedir, çözüme nasıl varılır? 
Biraz evvel sorduğunuz soruya şimdi cevap ver

meye çalışacağım. Türkiye'de anarşi ve terör her gün 
yeni boyutlar kazanıp büyük bir hızla tırmanırken 
gerçekleri görmeliyiz. Önemli1 iki igerçek üzerinde dur
mak istiyorum : 

1. Bulunduğumuz çizgiye gelişimizde, 50 yıl
dan beri milli eğitimde uygulanan inkarcı, taklitçi ve 
materyalist eğitimin rolü büyüktür. Takip edilen bu 
yol yanlıştır. İnsanımızı manevi değerlere bağlı şekil
de yetiştirmek hareket noktamız olmalıdır. Hürriyet-
ler manevi terbiye nispetinde vardır. Onun için hürri-
yet isteyenlerin manevi terbiyeye önem vermeleri ge
rekir. Batının kültür emperyalizminden kurtulmadık
ça, anarşinin önlenmesi beklenemez. 

Şimdi, kalkıp bazıları «Efendim, ben anarşi iste
miyorum» diyorlar, «anarşi istemiyorum» demek bir 
şey ifade etmez ki. Bu sözü söylemıeikle de kimse anar
şinin müsebbibi olmadığını iddia edemez, 

2, 30 yıldır Türkiye'de particilik, inanç, hamle 
ve fıikir değil, düşmanlık esasına oturtulup yapılmak-
tlaıdur. Par/ticiik âdeta bir din düşmanlığı şeklliınıdfâ yürü
tülüyor. MSP alarak düşüncemiz bunun tersidir. MSP 
iiçliın hizmet yolunun harekat noktası, hangi partiye oy 
verilmiş olursa olsun, 50 milyon vatandaşım kardeşliği il
kesidir. Parlamentonun hu iki temel gerçeği ele ala
rak konuya çözüm getirmesini istiyoruz. Parlamento, 
şikâyet değil, çözüm yeridir. Parlamentonun çözüm 
şekli nasıl olabilir? 

Mevcut Hükümet, ikaz kabul etmeksizin tuttuğu 
hatalı yolda devam etmeye kararlı ise, -ki öyle görünü
yor- önümüzdeki günlerde şu iki alternatiften birinin 
gerçekleşmesi gerekir. 

Bu iki alternatifi arz ederek sözlerimi bağlıyorum: 
1. 19 Ağustos 1980 tarihinden önce «milli çözüm, 

onarım hükümeti» kurulması. O zaman bu hükümet 
1981'deki normal seçim tarihine kadar 1 yıllık süre 
içinde asgari onarımı yapacak ve seçim emniyetimi 
sağlayacaktır. Bu çağırıyı tekrar ediyor ve muhatap
lardan cevap bekliyoruz. 

2< Aksi halde, 19 Ağustos 1980 Salı günü «er
ken seçim» kararı alınması. Bu takdirde, genel seçim 
19 Ekim 1980 Pazar günü yapılacaktır. Zira, Anaya
saya göre erken seçim kararının seçim gününden 2 ay 
önce alınması gerekir. Ayrıca, seçim güvenliğinin 
inandırıcı şekilde sağlanması konusu, erken seçim (ka
rarı ile birlikte ele alinoıaiıdır. 

Bundan çıkan sonuç şudur : Erken seçimi samimi 
olarak isteyenler, 19 Ağustos 1980 Salı günü Meclise, 
buraya gelirlerse, o gün erken seçim kararı çıkabilir. 
Bu çağrımız AP'ye de, CHP'ye de ve Parlamentonun 
tüm kıymetli üyelerinedir. 

Bu nedenle, önümüzdeki 5 yıla yön verecek günle
rin içindeyiz. Şimdi bunları konuşuyoruz, ancak ko
nuşulanlar burada kalmamalı, konuşur da fiili çözüm 
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gettirmezsek yıpranırız; tart bizlıer yıpranırız, hem 
de Parlamento yıpranır. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi burada hitiriyoruım. 
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
İDRÎS ARIKAN (Devamla — MSP olarak te

mennimiz; Yüce Parlamentonun milletlimize en kısa 
zamanda kurtuluş yolunu açmasıdır. Kurtuluş, hakka 
dönmektir; hak yol kimsenin inhisarında değildir, kim 
ona dönerse saadet ve selamet bulur. 

Bu düşüncelerle şahsım ve MSP Grubu adına 
Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (MSP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Agâh Oktay Güner. 
Buyurun Sayın Güner. Süreniz 20 dakikadır Sayın 

Güner. 
MHP GRUBU ADINA AGÂH OKTAY GÜNER 

(Konya Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclislinin sayın üyeleri; muhterem heye
tinizi Grubumuz ve şahsım adına saygılarımla selam
lıyorum. 

Memleketin içerisinde bulunduğu ve her gün ağır
laşan anarşi şartlarından Sayın Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanının birleşik toplantı düzen
lenmesi ve bu konuda genel görüşme açılması yolun
da almış olduğu kararı Meclisimizin tarihi mesuliye
tini tespit ve ifade yönünden fevkalâde isabetli buldu
ğumuzu belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan ve sayın Divan üyeleri, bu çok önem
li ve isabetli toplantıya imkân vermekle milli iradenin 
temsilcüısi olan değerli heyetinize, soğukkanlılık, basi
ret, sağduyu ile çözüm çareleri aramak ve Devlete, 
vatanın bütünlüğüne, milletin birliğine sahip olma yo
lunda yeni bir imkân •vermişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye artık hiç kimsemin 
inkâr edemeyeceği, gözünü yumamayacağı bir fe
lakete götürülmek isteniyor. Bu felaketi, bu iç savaşı 
planlayanlar, her zümreden ve her fikir grubundan 
vatandaşlarımızı kurşunluyor, öldürüyor. Huzurunuz
da anarşinin kurbanı olan her meslekten ve zümreden 
aziz vatandaşlarımıza Meclisimizin değerli üyesi, ar
kadaşımız Abdurrahmaın Köksaloğlu'na, eski Başba
kan Profesör Nihat Erim'e, sendikacı Kemal Türk-
ler'e, şehit subaylarımıza, astsubaylarımıza, polisleri
mize, bekçilerimize, erlerimize rahmet niyaz edliyo-
rum. Değerli .devlet adamı arkadaşımız Gün Sazak'ı 
kurşunlayan eller, gösterdiğimiz soğukkanlılık, sabır 
ve metanet karşısında hedeflerine eremedikleri için, 
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o günden gugüne 40'ı aşkın arkadaşımızı daha kurşun
lamışlardır. 

Cumhuriyeti yıkmak, devleti çökertmek yolunda 
gayret gösteren anarşi, iç savaşı başlatmak için bütün 
bu şehitleri tuzak olarak kullanmaktadır. Özellikle 
anarşinin Türk Devletine, Türk Milletine ve Türk Va
tanına düşman olduğu gerçeğini idrak etmek elzem
dir. Memleketimiz, milletimiz iç ve dış düşmanları ta
rafından iç harbe sürüklenip köle edilmek, pahalan
mak istenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün burada bu çok önemli 
konuyu görüşmek üzere Itoplanim ,̂ oHan Mıecflıisimıiz mil 
êtimliizliniiçeriisınlde bulunduğu buhrana karşı siiyaslı par

ti gruplarının görüşlerini ve çözüm çarelerimi dinlemek 
üzere bir araya gelmiştir. Biz Milliyetçi Hareket Par
tisi Grubu olarak, kendi aramızda, bu kürsüye hangi 
çözüm çarelerini getireceğimizi müzakere ettik; ancak 
bu metne devam etme 'imkânını, benden önce konu
şlan Oumhu. iyot Halk Paritıisiınirı Sayın Genel Başkanı 
nın ifade 'buyurdukları bazı meseleleri gerçeğine ka
vuşturmak zaruretiyle kesmek zorunda kalıyorum. 

Değerli arkadaşlarım,, milletler buhran dönemleri 
yaşayabilirler. Milletlerin kaderinde buhran çizgilerin
den geçmek vardır; ancak bir millet için asıl bahtsızlık, 
asıl kadersizlıik buhran dönemleri değil, buhran dö
nemler indeki siyasi kadroların veya zirve noktasına 
gelmiş olan kişilerin hakikatten nasipsizliği, demago
jiyi hakikate tercih etmeleri durumudur. («Bravo» 
sesleri) 

Devlet adamlığı çok güç iştir. Türkiye'nin yakın 
tarihini, diğer dünya memleketlerinim, milletlerimin si
yasi tarihini incelediğimiz zaman, onların buhran dö-
nemlernıi, demagojiyi hakikate tercih etmeyen sorum
lu devlet adamlarıyla aştığını görüyoruz. 

Bu Meclis kürsüsünün;, meydan mitinglerinden ay
rı olduğunu bilmek zorundayız. Bunu söylerken, mey
dan mitinglerinde yalan söylenebilir demek istemiyo
ruz. Politika hayatından yalanı silmeden, .hakikate 
kul olmadan memleketin içerisinde bulunduğu şartla
rı aşmak, iyiye, güzele ve doğruya ulaşmak mümkün 
değildir. 

Bir insan bir partinin genel başkanı olabilir, çok 
büyük şöhretlere ulaşabilir; ama o insanın devlet ada
mı olması bu mevkilere gelmesiyle ölçülemez. Devlet 
adamı, içinde bulunduğu buhran şartlarında, tam bir 
tarih şuuru ile milletin gerçek faydası ne ise onu gö
ren, onu söyleyen ve o yolda kurtarıcı çareler getiren 
adamdır. Türk Milletinin siyasi tarihi, demagogları 
devlet adamı zannettirmeyecek kadar zengindir ve biz 
bütün teselliyi bu gerçekte buluyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de Devlet, 
tehdit altındadır. Anarşi, hedefini açıkça gözler önü
ne sermiştir. Şimdi, yakın geçmişin bilançosunu ya
parken, birtakım meseleleri unutamayız. Sayın Cum
huriyet Halk Partisi Genel Başkanının ifade buyurduk
ları devlet raporlarının, bu Mecliste yapılacak bir özel 
görüşmede geçen 10 yılın açıklanmasını ve 10 yd içe
risinde Türkiye'deki anarşide Mimin ne kadar payının 
olduğunun ifade edilmesimi bu kürsüde elzem gördü
ğümüzü belirtmek istiyorum. O raporlar açıldığı za
man, raporlardan bahseden, sorumlu olarak 22 ay 
Türkiye'de Başbakanlık görevini ifa ettiği zaman bu 
raporları adli makamlara sunmayanların suçluluğu 
çok iyi anlaşılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu metotla, bu mantıkla hiç 
bir neticeye varamayız. Biz bu kürsüde çok ifade et
tik; söylediğimiz her sözün, attığımız her imzanın, yap
tığımız her hareketin hesabını her halükârda vermeyi 
millet ve namus borcu sayıyoruz ve milletvekilliği an
layışımız da şu kürsüde ettiğimiz yeminle bağlıdır. Bu 
kürsüde ettiğimiz yemin, bu Devlete sadık kakmamı
zı, bizim omuzumuza bir haysiyet, bir namus ve bir 
vatan borcu olarak yüklüyor. 

Peki, bu Anayasanın kurduğu devlet, koruduğu 
devlet, kendisini koruma yolunda hangi tedbirleri ala
caktır? Elbette emniyet ve güvenlik tedbirlerini ala
caktır. Türkiye'de de böyle olmuştur. 

12 Mart 1971'den sonraki dönemlerdeki örfi idare 
uygulamasına CİA diyen, kontngerilla diyen ve o 
dönemde devlete sahip olmaktan başka hiçbir suçu ol
madığı için vatan halimleri tarafından kurşunlanan ki
şilere ikurşun sıkanlara tavrıyla cesaret verenler kim
lerdir Bütün bunları kendi vicdanımızda düşünmeye 
ve bunların cevabını bulmaya mecburuz. «Devlet te
rörü» mefhumunu bu kürsüde ilk defa kim ifade et
miştir? Devletin kendisini koruma yolunda aldığı 
meşru tedbirlere «devlet terörü» dersek, demokrasi 
bir acizlik rejimi olmaz mı? 

Değerli arkadaşlarım, aramızda profesör arkadaş
larım var; benim Sayın Ecevit'in bütçesinii tenkitten 
sonraki konuşmamdan sonra geldiler ve aynen şöyle 
söyledileri: «Sosyal demokrasiyi namuslu bir biçimde 
siz ifade ettiniz, teşekkür ediyorum.» 

Şimdi ben Sayın Ecevit'e soruyorum; «sosyal de
mokratız» dediler, Almanya'da işbirliği halinde bu
lundukları sosyal demokratların terör karşısındaki 
tavrı Sayın Ecevit'in tavrı mıdır? Almanya'da sorum
lu partiyi, muhalefeti, anarşiye karşı, devlet düşman
lığına karşı, komünist teröre karşı uyandıran, teşki

latlandıran sosyal demokratlar değil midir? Sayın Ece-
vit neden bunu bize ve kendi memleketine çok görü
yor? 

Değerli arkadaşlar im, «Devlet Güvenlik Mahke-
meleri»'nin kurulmasına ka^şı çıkmak, bırakalım 
Türkiye'yi sosyalist enternasyonal içerisinde Alman 
sosyal demokratlarına ters düşmek demektir. Görü
yor musunuz, artık yurdun dendi ve çilesiyle sizin bu 
gerçeği kabul etmeniz ümidini kaybettiğim 'için Sayın 
Ecevit, artık sosyal demokratlardan medet istemek du
rumunda, kalıyorum; baht utansın. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi burada bir Sayın İç
işleri Bakanının konuşmalarını ifade buyurdular. Bi
zim bakan anlayışımız şu; bakanlar görevli oldukları 
süre içerisinde, o koltukta bulundukları süre içerisinde 
vazifelerini ifa etmelidirler. Koltuktan ayrıldıktan son
ra birtakım meselelerden bahsetmek hiçbir şey değil
dir- Bakan olmak, cesaret ve kararlılıkla basına de-
mzç vermek değil, demeç verdiğiniz konuların üzeri
ne yürümeyi gerektirir. 

İkincisi; bu kamp meselesi burada çok konuşuldu. 
Hatırlarsanız yine bir devlet raporunda Cumhuriyet 
Halk Partisi Gençlik Kollan o günkü Başkanıniim, 
«55 bin genci eğitmek temel amacımızdır» diye ra,-
porlar hazırladığını ve eğitim faaliyetlerini söylediği
ni bu kürsüde dile getirmiştik. 

Şimdi, siz 22 ay iktidarda bulunacaksınız, hükü
mette kalacaksınız ve sonra bunların hiçbirisini adli 
mercilere İntikal ettirmeyeceksiniz... 

Arkadaşlarım, basit toplumlar, primitiv toplum
lar, ilkel insanlar dedikoduyla iş görürler. Gelişmiş 
toplumlarda, organize toplumlarda, hukuk devletinde 
adliyeler vardır; mahkemeler vardır, savcılık vardır. 

Bu yolla bir neticeye ulaşmak mümkün değildir. 
Şimdi siz, ,«Kamu yönetiminde kilit yerlere, belli 

kesime hizmet eden memurlar getiriliyor» diyorsunuz. 
Peki, size sormazlar mı, «22 ayda 235 bin devlet me
murunu, işçiyi, öğrenciyi niye siz sürgün ettiniz?» di
ye, 

Görüyor musunuz, ben bu meselelere girmek ni
yetinde değildim; ama siz zorla bu defterleri açttrıyor-
sunuZ; 

Değerli arkadaşlarım, hatırlarsanız Cumhuriyet 
Halk Partisi ağırlıklı Hükümetin o günkü İçişleri Ba
kanı bu kürsüye geldi ve dedi .kii; (hafızalarınızı lüt
fen tazeleyiniz) «Ben Kahramanmaraş olaylarını ye
rinde inceler incelemez örfi idare ilan edilmesini iste
dim. Hükümet 2 gün geç kaldı ve Kahramanmaraş'ta 
olayları komünist anarşistler başlattı.;» 
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Bu söz o günkü İçişleri Bakanının bakanlıktan ay
rılması sonucunu vermiştir. Demek ki, sizin iktidarı
nızda da bakanlar değiştirilebilimiştir. 

Bizim için önemli olan bakanların değişmesi, de
ğişmemesi değildir. Bajkanların cesaretle, yüreklilikle, 
haysiyetle devlete sahip olması meselesidir. 

Değerli arkadaşlarım, Ordu ve Nevşehir Valisinin 
Milliyetçi Hareket Partili oldukları ifade edildi. Bu 
sayın valilerin bizlerle ne şahsi, ne de partimizle bir 
münasebeti vardır, Sizin arzunuza, uymayan, sizlin is
tediğiniz gibi demeç vermeyen, sizin arzu buyurduğu
nuz gibi konuşmayan insanları Milliyetçi Hareket 
Partili yapmakla hiçbir neticeye ulaşamazsınız. Biz 
nasıl ki, bizim istediğimiz ıgibü konuşmayan devlet 
memurlarına, !«bunlar şu partiden, bu partiden» deyip 
gerçeği saptırmış olursak, siz de bu saptırma çizgisin
de bir sonuca ulaşamazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bir belgeyi bu kürsü
ye getirmek zaruretini hissettim. Elimdeki kitap Char
les Levinson adında Kanadalı bir yazara ait, Hürri
yet yayınlarından ve 1979 yılı içerisinde çıktı. 

Şimdi ithamlarda bulunan insanlar kendi hayatla
rının hesabının her saniyesini vermek zorundadırlar. 
Bu kitabın çıktığından bu yana bu kitapla ilgili ne bir 
açı'klama neşredilmiştir, ne de bu (kitaptaki bilgilerin 
yalan olduğu, ilgilendirenler tarafından söylenmiştir. 

Devlete sahip olanlara CtA ajanı diyen, kontr-ge-
rilla diyen Sayın Ecevit, ömrünün belli bir bölümün
de -bu kitapta yazılanlar doğru liste- Hürriyet Yayın
larından çıkan Votka - Cola Kitabının 193 ncü say
fasında CİA'nın Amerika'daki meşhur Rockefeller 
Vakfıyla birlikte yürüttüğü şartlandırma, antikornü-
nist eğitim .seminerlerine katılma ve bu faaliyetlerde 
yetiştirildiği ifade edilmektedir. 

Şimdi aynen şöyle diyor, «Harvard Üniversitesi, 
1950 - 1960 yılları arasında Amerika Birleşik Devlet
lerindeki antikomünist ideolojinin sözcülerinin yetiş
tirildiği bir merkezdir. Bu aşılama kampanyasının en 
güzel filizlerinden bir de Henry Kissinger'dir. -Siz 
Henry Kissinger'i iyi biliyorsunuz- Kissinger 1954 yı
lından başlayarak Harvard Üniversitesindeki uluslar
arası seminerleri yönetir. ClA tarafından finanse edi
len bu seminerlere her yaz çok değişik ve ilginç kişi
lerin, örneğin, Fransız Raymond Aran, İngiliz Bertrand 
Russell, İsveçli Olaf Palrne ile Türkiye'nin sosyal de
mokrat lideri Bülent Ecevit'in katıldığı görülür.» 

Şimdi ben bu satırların ışığında saruyorum. 
ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — Ne 

ilgisi var? Yani bir yandan komünist diyorsunuz, bir 
yandan da komünist değildir diyorsunuz. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — İşte biz 
de bunu bir türlü çözemiyoruz. 

| BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Siz di-

; yorsamz ben hayır demiyorum; ama ben kimseye ko-
I münist demiyorum. 
I ALEV COŞKUN (İzmir Milletvekili) — Ne de

mek istiyorsun? v 

j AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Değerli 
1 arkadaşlarım, bu memlekette politikacıların bu mem

lekete verebilecekleri en büyük zarar, bir dört yıl da
ha şu çatının altına geleyim, diye milleti, vatandaşları 

I birbirine düşürmektir. Bu milleti alevi - sünni diye, 
Türk - Kürt diye, şarklı - garplı diye bölenlerin Allah 
Belasını versin. (MHP sıralarından alkışlar) 

Bizim anlayışımız şudur: Alevi dediğiniz vatanda
şı incelediğiniz zaman onun Orta Asya Türklüğünün 
bütün saffetini, bütün iffetini, bütün namusunu yaşa-

I dığını görürsünüz. Bizim siyasi felsefemiz, Türk (Mil
letini, hangi inançta olursa olsun, hangi görüşte olur-

I sa olsun, bir ve bütün kabul etmektir. 

I Aziz kardeşlerim, Rus Ordusunu Hart Ovasında 
boğduğumuz zaman o işenin alevi dediğin, sünnli de
diğin, Kürt dediğin, Türk dediğin vatandaş beraberdi. 
Ama milletler için en büyük talihsizlik, Parlamento 
çatısı altında kürsüye çıkıp fikir ifade edecek yerde, 

I oturduğu yerde bağırmaktan öte meziyeti olmayan 
adam imal etmektir. Bu talihsizlik, bu tip adamları 

i bakan da yapar; bu tip adamların bir bölümü, tercü-
I manla, sorumlu bulundukları Bakanlığa vatandaşları 
j girdirir, sonra da baştacı edillrlerse, o memlekette 
i anarşiyi önleyemezsiniz. Onun için artık belli bir so

rumluluk çizgisinde, belli bir mesuliyet çizgisinde bir
leşelim, 

Sayın Ecevit, «mütareke» diyordu. Mütareke ne
dir; açtım eski lügatlardan, bildiğim manasını bir da
ha inceledim: «Silahlı ve sıcak çatışma halinde taraf -

I ların slilah bırakması» diyor. 

J Şimdi Sayın Ecevit, Meclis dışında «mütareke» di-
| yor, Meclis kürsüsünde 21 dakika bombardıman edi-
j yor; son dakikada, «birleşelim» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bununla ne diyalog olur, 
( ne mütareke olur, ne bir neticeye gidilebilir. 

Türkiye 2 büyük meclis tanımıştır; birisi birinci ol
duğu için büyüktür; «Birinci Meşrutiyet Meclisli». Ha,-

I tırîarsanız o Meşrutiyet Meclisinin birtakım üyeleri, 
| bir kısım üyeleri Devletimize düşmandılar ve bunlar, 
I meclisi kuran iradenin bütün gayretine, bütün iyi ni-
i yetlerine rağmen Meclis kürsüsüne çıkıyor, «Osmanlı 
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Bankası ne kadar Osmanlı ise, biz o kadar Osmanlı
yız» diyebiliyorlardı. 

Bu hainler siyasi iktidarı da ele geçirdiler. Mem
leket Trablusigarp Harbine, Balkan Harbine, Cihan 
Harbine girdi. Gaye, beynelmilel emperyalizmin em
rinde Türk'ü, olduğu gibi dünya üzerinden silmekti; 
ama doymadılar, Birinci Cihan Harbinde vatan ço
cuklarını tükettiler ve sonra ikindi bir meclis yaşadık; 
Türkiye Birinci Büyük Millet Meclisi. 

Mili mücadeleyi şahsında abideleştiren Mustafa 
Kerijal o Meclisin Başkanı idi. O Meclis ona Atatürk 
soyadını verdi ve Mustafa Kemal Paşa Milli mücade
lenin en güçlü kararlarını Mecliste bir ve bütün aldı. 

Değerli arkadaşlarım, bırakalım bütün bunları. Şim
di bizler, her birimiz parti kanaatini, parti mensubi
yetini, grup mensubiyetini bir tarafa bırakalım. He
pimiz yegan yegan tarih önünde mesulüz. Kaderimiz 
ya Türkiye Birinci Büyük Mijlet Meclisi gibi hakka, 
hakikate hizmet etmek, lider köleliğine son vermek, 
slogan esaretini yıkmak ve memleketi kurtaracak ger
çek yolda buluşmaktır. 

Sayın Demirel'e ait bir iddia burada ifade edildi 
Ben o ifadeye katılmıyorum; ama samimi inancım şu: 
Komisyonda, seyahatte, Mecliste, koridorda görüştü
ğümüz pek çak Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımız, 
teşkilatınız, tabanınız memleketin yanışının acısını en 
az bizim gibi duyuyor; ama Sayın Ecevit bu acıyı si
yasi bir 'istirmar aracı olarak kullanıyor, 

Sayın Ecevit ve yakın ekibi bu rotayı değiştirme
dikçe, Cumhuriyet Halk Partili değerli kardeşlerimizin 
bütün vatanperverliğine rağmen bu geminin felaketten 
kurtulması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, çare, çareler ortada. Hükü
met teklif getiriyor; «Bu kanunları çıkarırsanız Dev
let güçlenir» diyor. Bu Hükümet buraya çimento at
madı ki, yarın başka bir hükümet gelir, o kanunlardan 
o hükümet faydalanır. Hükümete, «Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri»'nıin kurulması, «Fevkalade Hal Kanu
nu,» Sıkıyönetim uygulamasında görülen boşlukların 
doldurulması için yeni yetkiler verilmesinden korkma
yı Anayasa hâkimiyeti dle bağdaştıramıyoruz. Hükü
metler ebedi değildir, devletler ebedidir. 

Biz, «Bugün Türkiye'de Devletimizi nasıl kurtara
biliriz»'! düşünmek zorundayız. 

Eski İçişleri Bakanımızın televizyonda çok namuslu 
bir konuşması vardır; aynen şöyle dedi: «Manisa'da 
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanını vurdular* 10 
dakika sonra Manisa'da Halk Partili bir eczacı öldü
rüldü. Bunu Milliyetçi Hareket Partili veya Milliyetçi 

Hareket Partisine mensup bir adamın yapması müm
kün değildir.» 

Değerli arkadaslanm, kendimizi aldatmayalım, 
Türküye'de sol - sağ kavgası yok; Türkiye'de Devleti 
yıkmak isteyen, Cumhuriyeti yıkmak isteyen vatan 
hainlerinin tek merkezden idare ettiği kavga var. 

Allah aşkına Makarios'un vasiyetini hatırlayınız; 
«Kıbrıs'ı Türklere pahalı ödeteceğiz, Türkleri Kıb
rıs'a, çıktıklarına milyon kere pişman etmek için Ana
dolu'yu altüs edeceğiz» diyor. 

ilk defa, iki genç Türk hariciyecisini öldüren Er-
meni'niin hatıra defterinde, /«Artık hatıramı yazmıyo
rum, yazı devri bitti, eylem devri başladı» dliiyor. Böy
lesine beynelmilel düşmanılarla çevrili, içte ve dışta 
>ağır tehlikelere maruz kalan bir ülkede devlet kuvvet
leri komün idaresli kurulan bir bölgeye girdiği zaman 
bundan rahatsız olmak niye arkadaşlar; neden, niçin? 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum Milletvekili) — Yoz
gat'a, Yerköy'e, Alaca'ya ne oldu?.. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Şimdi, 
bizim elhamdülillah alaca'mız dışımızda, meydandayız 
biz. 

Değerli arkadaşlarım, şümdi... 
AHMET ÇOBANOĞLU (Konya Milletvekili) — 

Hapishanedekilerin arkasını sıvazlayın. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Şimdi 
siz, devletin askerine, devletlin sancağına, devletin su
bayına kurşun sıkan öldüğü zaman teessür telü çeke
ceksiniz ve sonra da meşruiyetten bahsedeceksiniz; 
bu mümkün değildir. Bu, anarşinin bizzat Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çatısı altında güç bulduğunu 
gösterir. 

Onun için bizim bütün temennimiz, Türkiye'deki 
bütün siyasi kanatların, şu Meclise göz dikmiş, şu 
Meclise yarım asır demokrasi yolunda ümit bağlamış 
aziz milletin ümitlerini boşa bırakmayacak şekilde 
belli hukuki tedbirler, bürokratik düzenlemeler, cid
di, gerçekçi, sağlam bir idare üzerinde nasıl birleşece
ğimizi araştırmasıdır. 

«Sen suçlusun, o suçlu. Hayu, öbürü daha suçlu..» 
Hangi neticeye geldik arkadaşlar? Neyi sağladık, 

neyi kurtardık, hangü mesele çözüldü? 
Dikkat buyurunuz, Türkiye'de ekonomi ne zaman 

darboğazdan çıkma yoluna dönerse Türkiye'de anar
şi artar, anarşi zirveye çıkar. Türkiye'de anarşi önlen-
medikçe, dengeli ve güçlü hükümet kurmak, Türkiye' 
de anarşi önlenmedikçe dış itibar sağlamak mümkün 
değildir. 
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Bugün bir Türk gemiiısine protesto gösterisi yapıla-
bffiltiyaüsa, bugün dliplomiatlıarımıizla kurşun sıkıılıaibi'lüı-
yorsa, bugün Kerkük'te Türk olmaktan, namuslu, 
Irak Hükümetinin, Irak Devletinin vatandaşı olmak -
ıtan başka ısıuçu ollmayan Ünsianiljajr birbiri ardınca asir 
la biliyorsa, bunun müsebbibi Devlete sahip olmayan 
siyasi kadrolar ve Devletin güçlenmesi yolunda yar
dım elini esirgeyen herkestir. Onun için, «Birimiz he
pimiz, h'epüıntiz blirirnliz içümdıiır» demeye ımeefbuıruz. 
Hiçbirimizin ekinde bin yıl yaşayacağımız yolunda, se
net yoktur. Hele bugünkü Türkiye'de namuslu ve 
haysiyetli ve belli bir dava sahihi olmak ölüme talip 
olmak'demektir. Ama Allah bizü inandıklarımızdan ge
ri koymasın. 

Bizim bütün temennimiz, bu müzakerelerle olsun, 
bir değerli arkadaşımızın ölümüyle olsun, .fikirlerine 
katılmazdım rahmetli sendikacının; ama insandı, va-
tandaşımdı, inançlıydı, kendi mücadele çizgisindeydi, 
bu arkadaşımızın vefatıyla bir gerçeği görelim. 

Dikkat ediniz, toplumun her yerlinle kurşun atılı
yor. îstenen şu arkadaşlar: Sokağa dökülelim ve mil
let olarak birbirimizi boğazlayalım. İspanya 5 milyon 
insanını 'kaybetti iç harpte, 5 milyon ihsanını kaybet
ti. Düşünün, 5 milyon insan ne uğruna öldü. 

Bugün Türkiye'yi çökertmek isteyen beynelmilel 
'komünizm, adını ne koyarsanız koyunuz emperyalizm, 
onun mensubu, şu bu, bunların hepsi... 

ZEKt BROĞLU (istanbul Milletvekili) — Fşizm, 
Nazizm; say bunları. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Bir inek.. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. Sayın 

Eroğlu lütfen. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Tanıştığı

mıza memnun oldum. Teşekkür ederim. Bu tarafınızı 
bilmiyordum. 

Türkiye de, bütün bu gerçekler karşısında değerli 
arkadaşlarım, insanımız aç, sefil, susuz, işsiz, aşsızken, 
onum ıbir de güven duygusunu yıkmlakılla Ve onun 
tek müessesesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisini 
günübirlik sokak veya Ikahve dedikodularının ötesin
de ciddi meselelere götürmemekle hangi, neticeye ula
şacağız?.. 

BAŞKAN — Sayın Güner, lütfen konuşmalarını
zı toparlayın. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Teşekkür 
ederim Saym Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, Allah'tan bütün niyazımız, 
sağduyuyu, aklıselimi, milletin kaderinde sorumluluk 
taşıyan bu yüce çatının altında toplanmış bütün de-
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gerili üyelilere bir gönül yanıklığı hallimde vermesidir. 
Hükümetler, hangisi olursa olsun, birinci görevleri 
Devlete sahip olmaktır. Devletin; elindeki bütün im
kânlar seferber edilerek bir aydınlatma, uyandırma ve 
felaketi anlatma kampanyasına başlanmalıdır. Sayın 
liderler ne olur kendilerini bir tek defa aşsınlar ve bu 
meselede belli bir masanın etrafına oturup birbirlerini 
dinlesinler. Mahalle çocuklarının tavrından öteye ta
vır ifade etmez, «Ben falanla konuşurum, filanla ko
nuşmam» demek. Lider herkesle konuşur, lider her
kesle konuşmalıdır, lider herkesi anlamalıdır, lider 
herkesi duymalıdır ve sonra insanlar, hiç klimseyi kü
çük görmemelidirler. 

Bu kürsüde, bizim görüşlerimize katılmayan ar
kadaşlarımızın, «Bir küçük siyasi parti» diye geçen 
müzakerelerde söylemiş olduğu sözü, «Bugünkü mil
letvekili sayımız küçüktür; ama ufkumuz, gönlümüz, 
hepiniz için muhabbetimJz büyüktür» diyerek cevap
landırıyor, sizleri saygı ile selamlıyorum arkadaşla
rım, (MHP ve AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
MillH Birlik Grubu adına konuşacak var mı efen

dim?.. Yok, 
Sayın Hükümet?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta 

Milletvekili) — Evet, konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan. (AP sıra

larından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta 
Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclislinin sayın üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyo
rum-

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, evvela Hükü
metin izahat vermesi, daha sonra parti1 gruplarına söz 
hakkı doğması şeklinde bir müzakere usulü mevcut
tur. Bu usul aslında, sonunda Hükümete söz hakkı 
tanımayan bir usuldür. Hükümet konuşur, sonra par
ti grupları konuşur, müzakere kapanır. Halbuki, par-
t!i gruplarının fikirlerini dinledikten sonra Hükümetin 
de fikrini söylemesi, sanıyorum ki, bundan daha iyi
dir. Çünkü, bun ada laf yarışmasından ziyade, bir bü
yük meseleye çare arıyor isek, Hükümet, parti grup
larının fikirlerinden, düşüncelerinden yararlanmanın 
yolunu arayacaktır. Binaenaleyh Hükümetin, görüş
melerin başında değil de sonunda fikirlerini söyleme
sinde bir nakısa aramak yanlıştır. 

Memleketimizde vahim olaylar olmaya devam edi
yor. Maalesef, son bir hafta zarfında bir değerli! mıil-
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letvekili arkadaşımız, Sayın Abdurrahman Köksaloğ-
lu; bir, uzun seneler parlamento hayatında bulunmuş, 
memleket hizmetinde bulunmuş, Başbakanlık yapmış 
Sayın Prof. Nihat Erim ve bir sendikacı, Sayın Ke
mal Türkler kurşunlara hedef olmuş, hayatını kaybet
mişlerdir. Ondan evvelkilere ve bu 3 değerli vatan ev
ladına da, hepsine birden Allah rahmet eylesin diyo
rum, 

Kan akmaya devam ediyor, cinayetler işlenmeye 
devam ediyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin toplanmasına sebep olan olay, «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bu meseleye acaba ne çare düşünüyor» 
bunu aramaktır. Yoksa, her gün birbirimize söyledi
ğimiz sözleri söylemek içün buraya toplanmış değiliz. 
Çare söyleyiniz; çare ne olacaktır, onu bulunuz. 

Esasen milletin de, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden beklediği budur. Şimdi bu toplantı yapıldı. 
Değerli parti sözcüleri düşüncelerini söylediler. Tabii 
ki, bunun içerisinden hep beraber akşam elimizi vic
danımıza koyup bir netice çıkarmaya çalışacağız: 
«Kim ne söyledi ve bu söylenen neyin çaresiıdir Aca
ba ikan dökülmesine mani olacak ne gibi müspet bir 
fikir ortaya kondu?» diye herkes düşünecektir. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas Milletvekili) — 
İstifa, istifa. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Yüksek sesle söyle, yüksek sesle, ne söylüyor-
san ve herkes duysun. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas Milletvekili) — 
İstifa, istifa et; tek çözüm o. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Niye?.. Daha geçen ay buraya geldik, güvenoyu 
aldık. Yani sizin her «İstifa et» demenizle Hükümet 
mi istifa eder? ! 

Gelin burada Türkiye'nin anarşi meselelerine, Türk-
kiye'nin bölücülük, yıkıcılık meselesine ne çare bili
yorsanız onu söyleyin. (AP sıralarından «Braıvo» ses
leri, alkışlar) 

Efendim, İçişleri Bakanı istifa etmişmiş, bunun ge
rekçesi konmuşmuş, konmamışmış, 15 sene evvel De-
(mlirel şöyle demişmiş, böyle etmişmiş.. Bunlar çok ge
rilerde kalmış. Günlük olaylar var, cinayetler İşleniyor, 
gelin bu cinayetleri önleyecek tedbirleri beraberce ara
yalım, gelin bir şey söyleyin. Hayır, hiçbir şey yök. 
(CHP sıralarından «Onarım hükümeti» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Şimdi meseleyi genelleştirmeyin de, bu kan de-
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nizinin içerisinden hükümet çıkarmaya falan çalış-
j mayın Sayın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız. 
j Gellin evvela bu kan denizinle bir çare bullmıaya çalışa

lım. Kan denizi sizin elinize bir hükümet geçmesinfın 
sebcibli ollmaisıin. G'diiın, billdiğiniz biır şey varsa, bir an 
evvel} bu kan denizini kürutımıaiim yoMlarmnı arayalım. 

Şimdi gelin bu meseleye tepeden bakalım: «Hepi
miz bu memleketin evladıyız» diyoruz; öyledir. «He
pimiz bu memlekete sahibiz» diyoruz; öyledir. «He
pimiz bu memleketin meselelerine beraberce sahip 
olalım» diyoruz; olmuyoruz. İşte onu arıyoruz. Dışa
rıda iyi niyet sahibi pek çok kimse, pek çok vatandaş 
ve çeşitli partilere mensup pek çök vatandaş, sizin 
partinize mensup, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
bizim Partimize mensup, Adalet Partisi olarak, Milli 
Selamet Partisine, Milliyetçi Hareket Partisine men
sup, Cumhuriyetçi üven Partisine mensup ve hiçbir 
partiye mensup olmayan bütün vatandaşlar, «Türki
ye Büyük Millet Meclisi bir araya gelse de bir çare 
varsa bir çare arasa da, bir çaıv varsa bir çare bulsaı 
da» diye gözlerini Türkiye Büyük Millet Meclisine 
dikmişlerdir. 

Esasen Temmuz aynnın sonunda Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Sayın Başkanlık Divanı tarafından 
toplantıya çağırılmasının sebebi de, «Gelin, burada 
biraz laf yansıtırın» demek değildir. Gelin, Türkiye'nin 
bu büyük belasına, büyük derdine bir çare arayın... 

RIZA AıKGÜN (C. Senatosu Kahramanmaraş 
Üyesi) — Kan denizine. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Değerli milletvekilleri, çare kanaatimce atıp 
tutmak değildir. Bir hadise var. Bu hadiseyi bence 
fevkalade çıplak hale getirmek ve çıplak hale getirdik
ten sonra, «gelin, niçin bu kan dökülmeye devam edi
yor, bunu nasıl önleriz, acaba bir tedbir, bir çare ne
dir,» dıeyiip, tap beraber bunu düşünelim. Biz... (CHP 
sıralarından «Düşünce sistemini değiştirmen lazım» 
sesi) 

Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi muhterem 
üyeler. Konuşulan... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, biraz evvel 
Cumıhuıriyet Halk Paıttüsii Genıel Başkanı konuştuğu za
man devamlı reaksiyon gösterdiniz, «müdahale» di
ye, şimdi aynı hadiseyi siz yaratıyorsunuz. Bugün bir
birimizi dinlemezsek ne zaman dinleyeceğiz, anlaya
madım? 

Lütfen müdahale etmeyin. 
Devam edin Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam

la) — Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türküye 
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Cumhuriyeti Devletinin bir yüce müessesesi ve yüce 
Türk Milletinim mümessili olan bir müessese; bu mües
sesede, bu kadar büyük, bu kadar ciddi bir meseleyi 
'böylesine satıhta kalarak, böylesine her günkü alış
kanlıklarımız içerisinde geşiştüremeyiz. 

«Ne diyorsunuz?» derseniz, bir şey diyorum. Tür
kiye'de anarşi, terör, bölücülük, yıkıcılığın mazisine 
falan giderek, uzun uzun tahliller yapmaya zaman 
müsait değül ve (kendimizi savunma ihtiyacı, içinde de 
değilim. Burada saat var, bakıyorum şu andan sonra 
11 dakika vaktim var. Buna ne sığarsa söyleyeceğim. 
Ülkemin yararı içim ne lazımsa onu söyleyeceğim. 

Sayın Milletvekilleri, sayın Cumhuriyet Senajtosu 
üyeleri, Türküye Büyük Millet Meclisinin sayın üye
leri, gelin iki şeyden birini yapalım. Gelin, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletine demokratik otorite kazandıra
lım. Aslında, Türkiye'de terörü, anarşiyi, bölücülüğü, 
yıkıcılığı kim önleyeceik? Devlet önleyecek. Türkiye 
Cumhuriyetinin bugünkü Hükümetine otorite kazan
dıralım demiyorum ben, müessese olarak Türkiye 
Cumhuriyeti Devletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
müessesesine otorite kazandıralım. 

Efendim., «biz size ne otoritesi verelim, sizin gibi 
Hükümete ne otoritesi, ne yetkisi verelim» dediğiniz 
takdirde, bunun gayet basüt bir cevabı var: Biz, yet
kiyi, otoriteyi .kendimize istemiyoruz ki, Devlete isti
yoruz... (CHP sıralarından, («Başsız Devlet» sesleri) 

H. SEMlH ER YILDIZ (Ankara Milletvekili) — 
Maskelilere gidim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — «Başsız. Devlet», mi? 8 haftadır aday koyun, 8 
haftadır adayınız yok, bizim adayımız var. Aday ko
yun 8 haftadır. (CHP sıralarından gürültüler) 

Bırakın bunları, 'kimi kime şikâyet ediyorsunuz 
canım? Bunların bir faydası da yok zaten. Biraz sabır
la dinleyin, biraz sabırla dinleyin.. 

Bugün biz hükümet oluruz, yarın siz olunsunuz, 
başka bir gün başkası olur. Bu yetkiler, şahsen Ada
let Partisinin enel Başkanı olarak bana lazım değil. 
Bu yetkiler benim Grubuma da lâzım değil. Benim 
Bakanlar Kurulu üyelerine de lazım' değil. Bu 'istedi
ğimiz yetkiler, Devletin bu belayı tesirsiz bale getire
bilmesi için... 

H. SEMİH ERYILDIZ (Ankara Milletvekili) — 
Maskelilere lazım, maskelilere. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam
la) — ...Meşru yollarda kalarak, meşru yollardan gi
derek bunu yapabilmesi için, meşru usulleri kullana
rak bunu yapâbilmesii için, hukukun içlinde kalarak 
yapabiimesii için isteniyor. 

HASAN CERİT (Adana Milletvekili) — Fatsa'da 
maskeliler neydi?.. 

BAŞKAN — Lütfen. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devam

la) — Değerli milletvekilleri, ne istiyoruz?.. Ülke 1979 
Kasımında bir kan idenizüme bulanmıştı. Hadiseler bir 
miktar istikamet değiştirmiştir. 1979 Kasımı öncesinde, 
daha doğrusu 1978 Kasımında artık ülke sıkıyönetim
siz idare edilemez hale gelmişti. Nitekim, Kars'ta, Er
zurum'da, Erzincan'da, Sivas'ta, Malatya'da, Elazığ' 
ıda, K!ahırlaıma!nım'aıriaş'!fca, Gaziantep ite, Adalna'da ısıokak 
kavgaları olup, yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybet
tikten sonra sıkıyönetim ilanını, ülkeyi idare edenler 
için zaaf sayan günün Hükümeti, sıkıyönetim ilan et
mek mecburiyetinde kaldı, getirdi ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde üyesi bulunan bütün gruplar, günün 
Hükümetine güvenleri olmamasına rağmen, sıkıyöneti-
ıme oy verdiler. 

Değerli üyeler, sıkıyönetim 18 aydır yürütülüyor. 
Sıkıyönetime rağmen, 18 aydır sıkıyönetime rağmen 
Türkiye'de kan durmamıştır. Sıkıyönetim Hükümetin 
sorumluluğundadır, sıkıyönetimden biz sorumluyuz; 
kimse hükümet o sorumlu. Yalnız sıkıyönetimi, Dev
letimizin gözbebeği, Türkiye Cumhuriyeti birliğinin 
temel taşı Silahlı Kuvvetlerimiz yürütüyor. 

Geliniz size fevkalade samimiyetle bu Mübarek 
Ramazan günü bir şey ifade edeyim; sıkıyönetimin 
içerisinden Silahlı Kuvvetlerimizi çıkarmak gün me
selesidir; ama, Türkiye bu belanın içinden çıkmadık
tan sonra Silahlı Kuvvetlerimizi bu işin içinden çı
karmış olmak hiçbir mana taşımaz. 

Türkiye'nin fevkalade önemli meselesi, bir taraf1 

tan kan dökülmesini durdurmak, diğer taraftan ülke
nin çeşitli köşelerindeki huzursuzluğu izale etmek ol
duğu kadar ve bunu aşmıyorum, bu fevkalade önemli 
meseledir, Türk Silahlı Kuvvetlerini girişmiş «bulun
duğu bu mücadelenin içinden mutlaka, başarıyla çı
karmaya mecburuz, mutlaka... (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Şimdi Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda her şey 
düşünülmüş de acaba Devletin güvenliği düşünülme
miş mi? Düşünülmüş. Anayasanın 111 nci maddesi 
gereğince devletin güvenliği için Milli Güvenlik Ku
rulu tarafından tedbirler düşünülür; bu tedbirler, ça
reler hükümetlere tavsiye edilir. Milli Güvenlik Ku
rulu bizim hükümet olduğumuz geçen 8 ay zarfında 
8 defa toplanmış; 8 defasında da demokratik otorite
nin güçlendirilmesi gereği üstünde durmuş, bunu ka
muoyuna bildirmiş ve ayrıca isim zikrederek bazı ka-
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nunların Parlamentodan geçirilmesi için Hükümete 
gayret sarf etmesi bakımından tavsiyede bulunmuştur. 

Ben, her işin bir görevlisi var, görevlisinden alarak 
getiriyorum. Anayasadaki bu tavsiyelerin kaynağı 111 
ne] maddedir; bu kurul .Milli Güvenlik Kuruludur; 
tavsiye Hükümete yapılmıştır, Hükümet olarak önü
nüze geldik. Diyoruz ki, «Değerli parlamenterler, Tür
kiye Cumhuriyeti Büyük ıMillet Meclisinin değerli 
üyeleri, geliniz memlekette kan dökülmesine hep be
raber karşı çıkalım, birlik olalım, beraber olalım,» Gü
zel; nasıl olalım birlik ve beraberlik içinde? Burada 
oturalım beraber, sonra gidelim lokantada yemek yi
yelim, sonra gelelim burada bir daha oturalım... Böy-
ılja ideğSUl; 'birlik ola'lsıım, ibaralber olİıalıım. Bir şeyin itira
fında birlik ve beraberlik içinde olalım, bir şey yapa
lım; millete memlekete yararı olan bir şeyin etrafında 
beraber olalım. Uzun lafın kısası, neyin etrafında be
raber olalım?.. Devlete demokratik otorite kazandır
manın peşinden gidelim. 18 aydır sıkıyönetim idaresi 
var, 11 ayı sizin zamanınızda, 7 ayı bizim zamanımız-
dadır. Sizin zamanınız, bizim zamanımız; aynı ku
mandanlar, aynı askerler bu hizmetleri yürütüyor. Si
zi temin ederim canla, başla yürütüyor, canla başla ve 
hayatlarını istihkar edercesine yürütüyor. İstanbul'da 
12 bin asker, 700 subay ve 14 general sıkıyönetimde 
görevlidir, buna rağmen cinayetlerin ardı arkası alı
namıyor. 8 bin polis var, oraya onu da eikleyin. 

Eksikler var, eksikler... Tatbikatçılar eksik göste
riyor. Tatbikatçılar diyor ki, mesela; «bugün silah ka
çakçılığı ile sıkıyönetim meşgul olamaz, Sıkıyönetim 
Kanunu kapsamına girmiyor.» Halbuki silah kaçak
çılığı bu işin belkemiği. Silah kaçakçılığı geldiği za
man, «bunu sivil mahkemelere gönderin» diyor... 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Sena tosunun' 
değerli üyeleri, gelin sıkıyönetim komutanlarının gö
revlerini ve yetkilerini yeni baştan bir ayarlayalım. 
İşte Türkiye Büyük Millet Meclisinin vermesi lazım 
gelen karar bu. Kanun tasarısı getirilmiş; kanun tasa
rısı komisyonlardan geçmiş. Bir özel gündem istiyo
ruz. 'Bu tözle! ıguındlamlde 'bir ıgüm içeaiisıinıde bunu ıtaaltuşm, 
müzakere edin; ama özünü bozmayın; yani daha ge
riye gitmeyelim, daha geriye... Yetkiyi, onun için ba
na verecek değilsiniz, yetkiyi Devlete vereceksiniz. Siz 
hiç hükümete gelmeyeceğimize göre mi hesap yapıyor
sunuz yani?.. Yani ilelebet «Azınlık Hükümeti, Azın
lık Hükümetim dediğiniz bizim Hükümet ilelebet ka
lacak, binaenaleyh, bu yetkileri o kullanacak, size ge
lince siz hiç hükümetin semtine uğramayacaksınız di
ye mi bunları söylüyorsunuz?.. (AP sıralarından al
kışlar) 

, Şimdi, vatandaş, «teröre karşı ortak tavır alın» 
diyor. Hani ortak tavır Gelin şunu yapalım demiyor
sunuz.... 

Bunları CHP sayın sözcüsüne 'karşı söylüyorum. 
Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Selamet Partisi söz
cüleri düşüncelerini gayet sarih şekilde söylemişlerdir, 
yapılması lazım gelen şeyi de söylemişlerdir. Binae
naleyh, şimdi diyoruz ki, 11 Haziran günü Hükümet 
adına Devlet Bakanı arkadaşım Sayın Koksal Toptan 
bütün grupların yöneticiferine gitti, «gelin şu 6 - 7 ta
ne kanun var Meclislerin gündeminde, şunları çıkara
lım ve...» 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas Milletvekili) — 
9 aydır söylüyorsunuz beyefendi; gelin çıkaralım, bu
rada yoksunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Biz hep buradayız canım, nerede yokuz? Bura
dayız hep. 

Gelin bunları çıkaralım. 
Şimdi bunu yeniledik. Diyoruz ki, kan dökülüyor; 

vatandaş, «ey Meclis, ey parlamenterler buna bir ça
re bulun» diyor. Yalnız vatandaş değil, aklı eren her
kes bunu diyor, herkes. Öylte ise, «nasıl bulalım;» ara
yacağız. Bunu müşahhas hale getirmek lazım. Müşah
has hale getirmenin yolu; Meclis ne yapacak? Yasa 
eksikleri var, yasa eksiklerini tamamlayacak. Hükü
met yasa eksiklerini getirmiş Meclislerin önüne koy
muş, hatta bu yasa eksiklerinin bir kısmına, bizden ev
vel sizin hükümet olduğunuz dönemde ihtiyaç olduğu 
kamuoyuna beyan edilmiş. 

Şimdi, biz diyoruz ki ve Yüce Meclisten, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden istiyoruz ki, rica ediyoruz 
ki ve bunu kan dökülmesini ortadan kaldıralım diye 
istiyoruz, siyasi prim için vesaire için istemiyoruz, ba
şarı bize ait olmasın, başarı Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin olsun diyoruz; «Gelin şu kan dökülmesinii 
durduracak kanun tasarılarını kanunlaştırmakta hep 
beraber olalım.» Bu, Meclisin itibarını artıracaktır, 
Meclislerin itibarını artıracaktır, demokratik meka
nizmaya güven kazandıracaktır. Bunda ne var? (CHP 
sıralarından «Koalisyon, koalisyon» sesleri) 

Değerli üyeler, «Efendim biz hükümet olursak bu 
iş hemen durur» diyen Halk Partisi idi, durnıadı. Biz 
geldik, bize başladınız «Siz hükümet oldunuz, hani 
anarşi duracaktı, durmadı» dediniz. Şimdi, «Adalet 
Partisiyle Cumhuriyet Halk Partisi beraber hükümet 
olsun, durur diyorsunuz; durmaz. Gelin bu kanunları 
çıkara,lım. Eksik kalıyorsa daha da çıkaralım, Gelin, 
Anayasada değişecek yer varsa değiştirelim. 
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HASAN CERİT (Adana Milletvekili) — Onarım 
Hükümeti kuralım, ondan sonra. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Teklif ediyoruz, diyoruz ki, evvela Türkiye Bü
yük Millet Meclisi komisyonlarından geçmiş şu kanun
ları lütfen bir çıkaralım, müzakere edlip çıkaralım. Bu
rası müzakere meclisi; Biz size «Tasdik edin» demli
yoruz. Müzakere edelim, bunları çıkaralım, bunlar 
kanunlaşsın. Kanunu, İcra eden idarecilerin ve ku
mandanların eline bu kanunları verelim ve kanuniları 
daha iyi icra etmek ve vatandaşı rahatsız eden unsur
ları ortadan kaldırabilmek imkânlarını bulsunlar. Baş
ka bir yol yok, başka bir yol yok. 

Gayet açı'k söylüyorum; peki, başka bir yol daha 
var; ama, bu zeminde diyorum. Ondan sonıra diyorum 
ki, gelin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 136 ncı 
maddesi askıdadır. Bu hukukun üstünlüğü prensibiyle 
bağdaşmaz. Hukukun üstünlüğü prensibine göre bu 
Anayasanın bütün maddeleri herkesi bağlar. 8 nci mad-
desıi onu amiridir. «Herkesi bağlair; ama Türkiye Bü
yük Millet Meclisini bağlamaz» diyemeyiz. Gelin, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununu çıkaralım. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne Milletve
kili) —. Aınayıasaida Toprak Kanıuınıu da var, hiç baıh-
.slatimliıyorısıuınıuz. Toprak Kaniuınıundan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la — Geldin, diyoruz ki, rnıajhkömıelller 'büyük sıkıınıtı, 
içindedir. Hâkimlerimiz büyük sıkıntıların içindedir. 
Onbinllerce dava mahkemelerin önünde duruyor. 18 
aydır öildldi s'ayııllabileoek bir karana ırais&nimiadığını 
3 - 4 gün evvel burada söyledim. 

Devlet, ceza veremeyen devlet haline düşmüştür, 
orta yerds ibreti müessire yok. Orta yerde yapanın 
yanına kâr kalma hadisesi var. O zaman dökülen kan
lar yerde kalıyor, yenileri dökülmeye devam ediyor. 
Gelin, buna bir çare bulalım diyoruz ve diyoruz ki, 
gelin, her defasında meseleyi as kerterimize aktarmak-
tansa, arada başka türlü bir yetki düzeni yapalım. 
Çünkü, Silahlı Kuvvetlerimıiz canla ba,şla her defasın
da verilen görevi yapıyor; amı her defasında Silahlı 
Kuvvetleri mütemadiyen taliminden, terbiyesinden 
uzaklaştırarak, mütemadiyen sokaklara, sürerek, bun
ları başka şekilde meşgul edeceğimize, bu hizmetleri 
yine, gerektiği zaman, Devlet adına zor kullanan, Si
lahlı Kuvvetlerimizin şemsiyesi altında bunu sivil idap 
reye gördürelim diyoruz. Bir «Fevkalade Hal Kanu
nu» çıkaralım diyoruz. 

ıDevlet bunca derde müptela olduktan sonra, bun-
sa kan döküldükten sonra bunun karşısında sadece 

birbirimizi kötüleyerek va,kit geçirmeyelim diyoruz. 
Dediğimiz bu. Buna iltifat ederseniz Türkiye çök şey 
kazanır ve diyoruz ki, gelin, Parlamentoda grubu bu
lunan bulunmayan partiler hep bir araya gelelim, ya
rından tezi yok bir komisyon kuralım; bu komisyon 
«Olağanüstü Ha;l Kanunu* üzerinde müzakerelerini 
yapsın. İşi komisyona havale etmekle bir şey çıkmaz. 
Bir hafta vakit tanıyalım. Bir hafta zarfında bir tasa
rı meydana, getirelim; işitiyorsanız Hükümet getirsin, 
istiyorsanız partiler beraberce getirsin; böyle bir tasa
rı çıkaralım diyoruz. 

Gelin diyoruz, Devtet GüvenJlik Mahkemelerimin, ne
resine itiraz ediyorsanız hep beraber olalım bunu çı
karalım diyoruz. Hep beraber olalım deyip, arkasını 
getirmemek yok bizde. Neyin etrafında hep beraber 
olalım; bunu söylüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, değerli Cumhuriyet Senato
su üyeleri, işte teröre karşı ortak tavır, milletini bekle
diği, istediği, herkesin istediği teröre karşı ortak ta
vır böyle olur. «Hayır, bunlar olmasın da şöyle olsun..» 
Onu da müzakereye hazırız diyoruz. 

Sanıyorum ki, bu tartışma bize bir çıkar yol gös
termiştir. «Hayır, biz onu da yapmayız» diyorsunuz. 
Pekala, onu da yapmazsanız, gelin 60 gün sonra seçi
me gidelim diyoruz, 60 gün sonra seçime gidelim... 
(AP sıralarından alkışlar) 

AZtMET KÖYLÜOĞLU (Sivas Milletvekili) — 
Bir vatandaş olarak İsparta'ya rahatça gidebilir misin 
acaba?... 

(BAŞKAN — Sayım Başbakan, 'lütfen konuşmanı
zı toparlayın. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne Milletve
killi) — Askerilerle rnii gidilecek seçilme?.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Oma razı değilsiniz, buna, razı değilsiniz... 

Sayın üyeler, kan dökülmesi karşısında hiç kimse 
vicdanını sızlamadan kurtaramaz. Gelin tekliflerimize 
iltifat edin. Etmiyorsanız, yenilerini siz söyleyin. Et
miyorsanız, «öyle yapmayalım, şöyle yapalım» siz 
deyiin.; Gelin ama, gelin bu büyük müesseseyi çare 
müessesesi, bu büyük müesseseyi itibar müessesesi 
olarak tutmak için önünüze getirdiğimiz tekliflere rı
za gösterin. (AP sıralarından alkışlar) Gelin... (CHP 
sıralarından «Grubunu getir* sesi ve gürültüler) 

HASAN CERİT (Adana Milletvekili) — Onarım 
hükümeti... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Gelin, hiç kimseye faydası olmayanı, «kısır çe
kişme» diyorsunuz. Bakınız teklifim nedir; birindi tek
lifim bu. 
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İkinci teklifim şudur: Sıkıyönetimi mutlaka başa
rıya kavuşturalım. Sıkıyönetimin başarıya kavuşması 
Türkiyîelde 'davtain kaıderiiıyle eşdeğerdir. Bunun he
piniz tarafından bilinimesini istiyorum. 

İkincisi; gelin bu hizmetleri yapanların hep bera
ber arkasında duralım. Gelin, kanunların emrettiği 
hizmetleri yapanlar yarın hayat korkusu içerisine gir
mesin. Yarın hesap soracaksanız bize sorun, ne hesa
bı soracaksanız; ama, hizmet görenlere güç ve kuv
vet verin, moral verin ki, kurşun atmaktansa kurşun 
yemek yeğdir deyip, yüzlerce insanın şehit olması gi
bi bir durumla karşı karşıya kalmayalım. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay Milletvekili) — 
Kara maskelilerin hesabını ver. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Ve gelin, biz Türk vatandaşına kurşun atılma
sına falan karşıyız; ama katlilse, amansız bir biçimde 
kan döküyorsa; ama kana susamışsa, bunu savunamaz
sınız. Kimse savunamaz bunu. Gelin katillere, gelin 
hainlere, gelin canilere devletin gücünü kudretini his
settirelim ve bunları tesirsiz hale getirelim, tşte bunu 
diyoruz. Çiçek vererek, sırt okşayarak, birtakım baş
ka laflar yaparak bunun hakkından 'gelmek imkânı 
yoktur. Düşünün taşının, ben kapıyı kapatmıyorum, 
ben huzurunuza bir rica ile geliyorum, bir taleple) ge
liyorum; evvela bu memleketin bir evladı olarak bir 
taleple geliyorum. 

ALEV COŞKUN {İzmir Milletvekili) — Yahya 
İsviçre'de. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — İkincisi; bu büyük müessesenin senelerce sa
vunmasını yapmış, bu müessesenin bir mensubu ola
rak »geliyorum. 

Üçüncüsü; görevimdir, Türkiye Cumhuriyetinin 
Başbakanı alarak görevimdir, Türkiye Cumhuriyeti
nin Başbakanı olarak geliyorum. 

Cenabı Allah bu mübarek Ramazan gününde he
pimize yardımcı olsun. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Şahısları adına Sayın Turhan Feyzioğlu, buyurun 

efendim,. 
Sayın Feyzioğlu, bir dakikanızı rica edeyim. Bu

yurun Sayın Ecevit. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) — 

Sayın Başkan; Sayın Başbakan biraz önce yaptığı ko
nuşmada, Meclis gündemline girmiş bulunan bazı ya
saların çıkmasını Anamuhalefet Partisi engelliyormuş 

gibi konuştu, öyle bir izlenim yarattı. Bu, gerçeğe ta
mamen aykırıdır. İçtüzüğün 70 nci maddesine göre, 
sırf bu konuyu açıklığa kavuşturmak üzere konuşmak 
için söz rica adiyoruıp.. 

BAŞKAN — Bir engelleme demedi tahmin ediyo
rum.., 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta 

Milletvekili) — Hiç öyle bir şey ağzımdan çıkmamış
tır, bakın zabıtlara. Ben, sadece «'gelin çıkaralım» de
dim, 

BAŞKAN — Bir dakika efendim açıklama zapta 
geçiyor zaten. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) — 
Sayın Başbakanın sözlerinden o anlam çıkıyor; «biz 
buradayız» diyor, ama kendilerinin MecMs çalışmala
rını aylardır nasıl engelledikleri şu zabıtlardan belli
dir. Bu konuda gerçeği ifade etmemiz için söz rica 
ediyorum. . 

BAŞKAN — Zabıtları tetkik edeceğim efendim, 
ondan sonra gerekli muameleyi yaparım. 

Buyurun Sayın Feyzioğlu, 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclislinin 
sayın üyeleri; sözlerime başlarken hem şahsım, hem 
Cumhuriyetçi Güven Partili arkadaşlarım adına terör 
ve şiddetin bütün kurbanlarına Allah'tan rahmet ni
yaz ediyorum. 

Terör kurbanlarının dökülen kanlarının ve yakın
larının göz yaşlarının, ihanet ocaklarını ve canileri! er 
geç, ama mutlaka boğacağına olan inancımı bu kür
süden ifade ediyorum. 

Bu toplantı ile ilgili Başkanlık Divanı sunuşunda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi arkadaşımız Ab-
durrahman Köksaloğlu'nun ve eski Başbakan Nihat 
Erim'in hunharca öldürülmelerinin Parlamentomuza 
ve parlamenter rejime indirilmiş ağır ve acı bir dar
be olduğu belirtilmektedir. 

Bize göre, yalnız parlamenterlerin öldürülmesi de
ğil, gencecik fidanların, sağlı siollu kız - erkek öğren
cilerin, öğretmenlerin, il ve ilçelerdeki görevlilerin, 
sendikacıların, milletin huzuru ve devletin varlığı için 
hayatlarını feda eden polislerin, bekçilerin, er, astsu
bay ve subayların, dükkânında çalışan sanatkârın, iş
çinin, işverenin ve evlerinde oturmakta iken katledi
len masum kadınların, çocuklann öldürülmeleri de 
hep parlamenter rejime, demokrasiye, hatta bunun 
çok ötesinde Türk Devletine ve Türk Milletinin bö
lünmez bütünlüğüne indirilmiş darbelerdir."' 
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Parlamenterin hayatı; öğrencinin, öğretmenin, iş
çinin, işverenin, polisin, askerlim hayatı gibi ve o kadar 
değerlidir. Aslında anarşi ve terörün hedefi ne Nihat 
Erim'dir, ne Köksaloğlu'dur, asıl hedef ine Gün Sa
zak'tı, ne Kemal Türkler, ne Abdi İpekçi, me de bir 
başka ilim adamı, bir başka gazeteci, bir başka ada
let mensubu, ne de herhangi bir şahıs. Öldürülenlerin 
hepsine ayrım gözetmeden Allah'tan rahmet diniyo
rum. Fakat yıllardan beri daima inandığımız ve iza
ha çalıştığımız bir gerçeği tekrarlamak 'istiyorum,: Bu 
kurşunların hedefi sadece şahıslar değildir, hedef,' o 
sırada işbaşında olan şu veya bu hükümeti, dünkü ve 
bugünkü hükümeti yıpratmak, rakibini zayıf düşür
mekten ibaret de değildir; asıl hedef Türkiye Cumhu
riyetini içten yıkmaktır, vatanım ve milletim bütünlüğü
nü parçalamaktır, bizi bu coğrafyada güçlü bir dev
let olarak yaşatmamaktır; Türkiye'yi iyice bölüp par-
çaıladlııktam, hepsi bu vatanın öz evladı olan insanları 
birbirine iyice düşürüp birbirinin boğazına sarılır ha
le getirdikten sonra, milletimizin boynuma bir esaret 
boyunduruğu geçirmektür. Hedef budur. Bu tieşhliıs 
koymadıkça ve bu gerçeği görmedikçe, bu büyük so
runa çare bulmak da hayaldir. 

Dilerim ki, Başkanlık Divanı sunuşu, Başkanlık 
Divanımda temsil edilen bütün partilerin ortak görüşü 
olsun. Başkanlık Divanında bütün partilerin temsilci
leri-var. Şu halde, ban Başkanlık Divanı sunuşunu 
okuyunca düşündüm ki, Başkanlık Divanında temsil 
edilen partiler olaylara, o Başkanlık Divanı sunuşun
da belirtilen fikirler yönünde ortak bir teşhis koymuş
lardır. Durum böyle olsaydı, Başkanlık Divanı sunu
şunun ilk cümlespni, nihayet ortak bir teşhise ve doğ
ru bir teşhise, haklı bir teşhisle varıldığının sevindikti -
ci işareti saymak ve gelecek için çok ümitlenmek müm
kündü; çünkü, doğru teşhis doğru tedbirin başlangıç 
noktasıdır. 

Bakınız, Başkanlık Divanımız ne diyor, bütün 
grupların temsil edildiği Başkanlık Divanı bakınız ne 
diyor : 

«Anarşi ve terörün Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin bütünlüğüne ve milletin birliğine kastettiğini bil
meyen, kabul etmeyen aklıselim sahibi hiçbir kişi ve 
kuruluş, kalmamıştır.» 

Hani bu ortak teşhis, nerede burada söylenenler? 
Burada «anarşi ve terörün hedefi, asıl amacı, maksa
dı» diye öyle sözler söylendi ki, şu teşhisle, şu ortak 
sunuşta belirtilen şu temel fikirle uzaktan yakından 
ilgüşi yok, 

Konuşmamın Başkanlık Divanı sunuşunu okuyun
ca yazdığım, buradaki müzakereden önce yazdığım 

bölümünde diyorum ki, inşallah böyledir. Yani ak
lıselim sahibi hiçbir kişi ve kuruluş kalmamıştır ki, 
anarşi ve terörün asıl hedefıiniin Türk Devletini böl
mek, milletin birliğine kastetmek olduğunu gör
memiş olsun. Bu teşhis üzerinde hakikaten birleşil-
miş olsaydı, bizim on yıldan beri İnandığımız ve 
savunageldiğimiz bu teşhiste Başkanlık Divanında 
temsil edilen bütün partiler sahiden görüş birliğine 
varmış olsalardı, sahiden bütün sorumlu kişi ve ku
ruluşlar bu noktada gerçekten birleşmelerdi, tedbir 
mutlaka bulunacaktı, anarşi ve terör mutlaka mağ
lup edilecekti; çünkü doğru teşhis, dediğim gibi doğ
ru tedbirin başlangıcıdır. 

Geçen yıl sıkıyönetimle ilgili bir müzakere de bu 
kürsüde Cumhuriyetçi Güven Partisinin görüşüne 
tercüman olarak söylediğim bir kaç cümleyi, Baş
kanlık Divanı sunuşuna tamamiyle paralel olduğu, 
aynı görüşleri teyit ettiği için tekrarlamama izin ve
riniz. 

Şöyle diyorduk : 
«Hiçbir dönemde anarşinin, yıkıcı, bölücü eylem 

ve örgütlerin hedefi, işbaşında bulunan şu veya bu 
iktidar değildi ve değildir. Yıkılmak istenen Türk 
demokrasisidir, Türkiye, Cumhuriyetidir, Türk Dev
letinim ülkesi ve milletiyle bütünlüğüdür. Bu sebep
ledir ki, sadece siyasi iktidarların el değiştirmesi tek 
başına anarşiyi durdurmaya yetmez. Dün yetmemiş
tir, bugün de yetmeyecektir, yarın da sadece iktida
rın el değiştirmesi terörü ve anarşiyi yenmeye yet
meyecektir. 

Şiddeti yenmek, iktidarı ve muhalefetiyle, Ana
yasa kuruluşlariyle, devletimizin bütün unsurlarının 
ortak milli görevi haline gelmiştir. Birçok ülke Tür
kiye'de görülenden çok daha hafif başlangıçlarla iç 
savaşa sürüklendi. Kamboçya'da bir hesaba göre 
6,5 milyon nüfusun 3 milyondan fazlası öldü. İç sa
vaşta 1 milyondan fazla kurban veren ülkeler var 
yanıbaşımızda. Nasıl bu gerçekleri göre göre ve Tür
kiye'nin bir iç savaşa doğru koşar adım gittiğini gö
re göre hâlâ partizan hesaplarla konuya bakabiliriz, 
hâlâ partizan kışkırtmalardan sıyrılanlayız? 

Anarşi ve teröre karşı mücadele, parti hesabına, 
oy hesabına, sandalye hesabına, parti çıkarlarına fe
da ed'ilemieyecek kadar hayati bir milli dava halini 
almıştır, bu milli davayı başarıya ulaştırmak için 
herkesin samimiyetle elele vermesi lazımdır, bir Ku-
vayi Milliye ruhu içinde el ele vermeliyiz, istiklâl 
Savaşı yıllarındaki kadar büyük tehlikeler karşısın
da olduğumuzu görerek, Sevr'den beri en büyük 
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tehlike karşısında olduğumuzu görerek el ele ver
meliyiz. O günlerin heyecanı İle, kararlılığı ile bü
tün ayrılıkları unutup, milli beraberliği ve bütünlüğü 
pekiştirecek şekilde el ele vermeliyiz.» 

Biz dün böyle diyorduk, bugün de böyle diyo
ruz, Başkanlık Divanı sunuşu, parti olarak öte
den beri savunduğumuz görüşlere, koyduğumuz teş
hislere, önerdiğimiz yaklaşıma tamamiyle uygun ol
duğu için, bu sunuşu şükranla karşılıyor, Başkanlık 
Divanındaki bütün parti temsilcisi arkadaşlarıma 
şükranlarımı sunuyorum ve bu sunuşun her satırını 
içtenlikle destekliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, arz ettiğim gibi, konuşma
mın buraya kadar olan bölümünü toplantı başlama
dan önce kaleme almıştım, ümitle yazmıştım. Bura
da müzakereler başlar başlamaz, Başkanlık Divanı 
sunuşuna hâkim olan teşhisieruı, iyi niyetli ortak tu
tum ve davranış çağrısının çok dışında; tek yanlı 
teşhisler, çarpık tahlillerle katşı karşıya kaldık. Bir 
araya gelme çağrısıyla hiç bağdaşmayan tek yanlı 
suçlamalarla karşı karşıya kaldık. Bundan duyduğum 
derin üzüntüyü, defin hayal kırıklığını belirtmeyi 
görev sayıyorum. 

Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gö
rev yapabilmesi için evvelâ toplanabilmesi şarttır. 
Toplanamayan, Cumhurbaşkanı seçme görevini, ka
nun yapma görevini, apaçık yolsuzlukları soruştur
ma (görevini yerine getiremeyen bir Türkiye Büyük 
Millet Meclisi düşünülemez. En başta gelen görevle
rini yerine getiremeyen bir meclis, kendi varlığını 
koruyamaz ki, Devleti ve onun bütünlüğünü koruya
bilsin. İlk görev Meclisi çalıştırmaktır, tik ortak gö
rev budur. 

Her şeyden Önce Cumhurbaşkanını seçmeye cid
di şekilde gayret etmeliyiz. Bunun için tek çarenin 
bir aday üzerinde, yöntem montem üzerinde değil; 
bunun yöntemi yapıldı, denendi. 3 defa Cumhurbaş
kanı seçti bu Meclis, yöntem üzerinde mi tartıştı?... 
Bilmiyor mu bu parti liderleri?.. Bir aday üzerinde 
•anlaşmak için, isimler üzerinde konuşularak, hemen 
isimler üzerinde konuşulmaya başlanılarak yan yana 
gelindi, tsmler verildi, isimler söylendi;; bir isiim üze
rinde uzlaşma sağlandı ve böyle seçildi. Bunun yön
temi budur. Dün buydu, bugün budur. Bu yöntem 
içinde isim söyleyerek ve isim üzerinde uzlaşmaya 
çalışarak bu görevi bu Meclis yerine getirmelidir, 
Meclis olarak devam etmek istiyor ise. 

AVNÎ GÜRSOY (Zonguldak Milletvekili) — 
Turhan Feyzi oğlu. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Efendim?. 
AVNİ GÜRSOY (Zonguldak Milletvekili) — 

Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Başına 

Feyzioğlu kadar taş düşsün. Ben hiçbir şeye talip 
değilim. 

AVNt GÜRSOY (Zonguldak Milletvekili) — 
Sizin başınıza taş düşsün. 

METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Yan
lış anladınız efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ne ayıp 
şey bu; burada vatan sevgisiyle konuşuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın efen
dim. 

AVNİ GÜRSOY (Zonguldak Milletvekili) — 
Ben şimdi burada kötü bir şey mi söyledim?.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Burada 
hiçkimseden hiçbir şey talep etmediğimi biliyorsu
nuz. 

AVNİ GÜRSOY (Zonguldak Milletvekili) — 
Sizin isminizi söylememden niye gocunuyorsunuz? 

TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Ne sen
den, ne başkasından biç kimseden oy talep etmiyo
rum. Milletvekilliğine bile talip değilim. Torunları
mın ve çocuklarımın ve onların çocuklarının yaşaya
cağı bir vatan kalsın istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen devam edin 
Sayın Feyzioğlu. 

Arkadaşlar lütfen oturunuz. 
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Efendim, 

nasıl şey Sayın Başkan? Bu kadar yapıcı bir konuş
ma yaparken, bu kadar kişisel bir saldırı, kişisel 
amaçlı bir şey yapılır mı? Olur mu efendim? 

Değerli arkadaşlarım, devam ediyorum. 
BAŞKAN — Devam edin lütfen. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Cum
hurbaşkanı seçimlinden ötede, özel gündem yaparak, 
Millet Meclisıinıiın, anarşi ila mücadele için Milli 
Güvenlik Kurulunun dahi zorunlu gördüğü kanun
ları en azından görüşmesi lazımdır. Milli Güvenlik 
Kurulunca lüzumlu görülen kanunları görüşmeyen, 
değişiklik yapmak hakkını da muhafaza ederek gö
rüşmeyen bir Meclis düşünemiyoıum. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin sivil hâkimle
rimin seçilme tarzıyla ilgili ihtilâfı biliyorum. Sivil 
hâkimlerin steçimıiyle ilgili konuda gerekli uzlaşmayı 
sağlamak şartıyla, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
bir Anayasa emri olarak ve Türkiye'yi bir gün sıkı-

I yönetimsiz de idare edilebilir bir ülke haline getirmek 
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için mutlaka kabul edilmesinli, Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin kurulmasını teklif ediyorum. 

Özel gündemle, hayat pahalılığının yükü altında 
ezilenleri, dar gelirlileri, çalışan aylıklıları, emekli
leri, dül ve yetimleri [ilgilendiren gecikmiş kanunları 
geçirmeye çalışmalıyız. Meclisten geçmiş, Senatodan 
geçmiş; 1 yıldan beri bir tek fıkrası değişen madde
yi Bütçe Komisyonu benimsediği halde gündemde 
bekleyen ve bu yüzden de bir kuruş aylık alamayan 
emekliler olduğunu bilerek, diyorum ki, herkesin it
tifak ettiği bu kanunu 5 dakikada oylayalım, geçire
lim. 

Açık ve belgelenmiş yolsuzlukların hesabını sor
mak lazımdır. Bunları "apmayan bir Meclis, «göre
vimi yapıyorum» diyemez. 

Arkadaşlar, ülkemize göz dikmiş dış merkezlerin 
de açık desteği ve tahrikiyle Türkiye her gün biraz 
daha 'iç kavgaya sürüklemiyor. Daha önce bu kürsü
de, Türkiye'nin 67 ilinin her birinde Devletin rad
yosunda, televizyonunda tekrarladığım bir inancımı 
ifade ederek sözlerimi tamamliaırnak istiyorum. 

Doğum yerlerimiz ayrı da olsa vatanımız bir
dir. Mesleklerimiz ayrı da olsa milletimiz birdir. 
Mensup olduğumuz partiler, sendikalar, derneklerin 
hüviyet kartları ayrı da olsa ceplerini izdeki Türkiye 
Cumhuriyeti nüfus tezkereleri birdir. Mezhepler ay
rı da olsa Allahımız birdir; kitabımız birdir. (AP sı
ralarımdan «Bravo» sesleri,) 

Bugün Türkiye'de Hacı Bayram-ı Veli Hazret
leriyle, Hacı Bektaşi Veli Hazretlerini, Anadolu'yu 
Türk yapan, Müslüman yapan bu ulu, birbirinden 
ulu insanları çarpıştırmaya çalışanlar var; Allah'tan 
korksunlar, Allah'ın gazabı üzerlerine olsun. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Kimi kimimle 
dövüştürüyorsunuz; hepsi bu vatanın evladı, hepsli 
özbeöz evladı. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bağlayın. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Parti 

rozetleri, parti bayrakları ayrı da olsa, Ay - Yıldız'lı 
Bayrağımız birdir. Aliahı bir, bayrağı bir, vatanı bir, 
devleti bir, kaderi bir olan, hapsi bu vatanın öz ev
ladı, öz sahibi olan aziz yurttaşlarımızı ırk, mlezhep 
ve kanlı sınıf kavgasıyla birbirine kırdırmak isteyen 
her türlü bölücülüğü, ırkçılığı, kışkırtıcılığı reddedi
yoruz. Atatürkçü yol, ırkçı bölücülüğe sapmadan 
Türk milliyetçiliği etrafında toplanmaktır. Kölelik 
ve esaret rejimlerine özenmeden sosyal adaletçi ve 
sosyal ıgüvenlikçi olmaktır. Anarşi ve şiddet örgütle
rine göz kırpmadan, taviz vermeden, bunlar karşı

sında koruyucu, kışkırtıcı tavırlar takınmadan, ka
nun hâkimiyetini sarsmadan, devlet otoritesini yok 
etmeden, hürriyetçi olmayı bilmektir. Atütürk'çülük 
mezhep ayrılıklarını kolay oy toplama aracı haline 
getirip sömürmeden, herkesin din, vicdan, ibadet 
hürriyetine tam saygı duymaktır. Atatürk'çü devlet 
anlayışı, devleti partizanlık kanserinden kurtaracak, 
her iktidar değişikliğimin devleti biraz daha çökert
mesini önleyecek, devlet idaresinde parti ve dernek
leri değil, kanunu hâkim kılacak, işe girmede, yük
selmede partizan ölçülerin yerine ehliyeti, liyakati, 
devlete ve millete sadakati getirecek olan yoldur; 
kurtuluş yolu da sadece budur. 

Okulu, Cumhuriyetin okulu; karakolu, devletin 
karakolu; bütün öğretmenleri devletin öğretmeni; 
bütün polisleri devletin polisi; bütün devlet görevli
lerini gerçekten devlet görevlisi haline getirmeden 
anarşi manarşi, terör vesaire yenilemez; yol budur; 
Atatürk'çü yol budur. 

BAŞKAN — Sayın Feyzi oğlu, lütfen bitirin. 

TURHAN FBYZİOĞLU (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Bütün vatanseverleri, tehlikede olan devleti kur
tarmak için gönüllerini, kafalarını birleştirmeye ça
ğırıyoruz. 

Arkadaşlar, içimizden kurbanlar verdik, yenileri-. 
ni de verebiliriz. Biz vatan uğruna ölüm dahil her 
fedakârlığa hazırırz. Önemli olan, tek tek Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin, benim hayatım, se
nin hayatın değildir, önemli olan çocuklarımıza ve 
torunlarımıza yaşanabilecek bir vatan bırakmaktır; 
üzerinde hür yasayacakları, mutlu yaşayacakları mut
lu bir vatan bırakmaktır ve bugün asıl tehlikede olan da 
odur. Açıkça söylüyorum, bizim hayatımızdan çok 
daha önemli olan şeyler, çocuklarımızın üzeninde 
yaşayacağı bir vatanı kalıp kalmayacağı konusudur 
bugün .gündemde olan. Şimdi tehlikede olan bu va
tanın bütünlüğüdür, bağımsızlığıdır, Cumhuriyetin 
geleceğidir. Kaybedilecek ne gün, ne saat kalmıştır. 
Gün; sen ben kavgası günü değildir. Gün; partizan 
kışkırtmaların günü değildir. Gün; Türkiye için el 
ele verme günüdür. 

Hepinizi derin saygılarla selamlarım. 
Yapıcı bir konuşma yapmaya çalışırken isteme

yerek, bu mübarek günde söz kestiği için, kişisel ve 
çirkin bir ima yaptığı için cevap vermek mecburi
yetinde kaldığım arkadaşa da diyorum ki; size de 
saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederdin Sayın Feyzioğlu. 
Şahsı adına Sayın Ali Fuat Eyüboğlu, buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Eyüboğlu. 
ALt FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat Milletvekili) 

— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meeisiniin 
değeri üyeleri... 

(Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun otur
duğu bölümde bir kısım (OHP nrifletvcküterinin top
lanmadan, gürültüler ve Başkanın tokmağa vurması) 

BAŞKAN — Yerlerinize oturun lütfen, 
Buyurun Sayın Eyüboğlu, devam edin. 
ALt FUAT EYÜBOĞLU (Devamla) — Önem

li bir günde burada yapılan müzakereleri hep bera
ber takip ettik. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturun. 
ALÎ FUAT EYÜBOĞLU ((Devamla) — Bu mü

zakerelerin sonunda kullanılan üslup ve ortaya ko
nulan fikirler açısından rahmetle Akif'i anarak di
yorum ki: «Zira zarar ortada, bilmem ne kazandık. 
Eyvah bu badire...» (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın miUetvekilleri, lütfen yerle
rinize oturun. Sayın idare amirleri, mdlletvekUlerini 
lütfen yerlerine oturtun. 

ALÎ FUAT EYÜBOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bu şartlarda devam edeyim mi efendim?.. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sayın görevliler, milletve
killerinden başka içeriye kimse girmesin. Fotoğraf
çılar da dışarıya çıksınv 

Sayın Gürsoy, sayın milletvekilleri, lütfen yerini-
ze oturunuz. 

O şekilde hareket ederseniz birleşime ara ver
mek zorunda kalacağım. (Gürültüler) 

Sayın idare amirleri, lütfen görevinizi yapınız. 
Parlamenter olmayanlar dışarıya çıksınlar. 
CAHÎT DALOKAY (C. Senatosu Elazığ Üyesi) 

— Sayın Başkan Mecliste adam dövüyorlar. 
BAŞKAN — Tabii dövecekler. Zaten hadise bu

radan çıkıyor. 
Lütfen yerlerinize oturunuz, müzakereler devam 

etsin. 
Buyurunuz Sayın Eyüboğlu, devam ediniz. 
ALt FUAT EYÜBOĞLU (Devamla) — Evet 

değerli arkadaşlarım, olan olaylar ve yapılan konuş
malar sonunda rahmetle Akif'i bir kere daha anıyor 
ve diyorum ki, «Zira zarar ortada, bilmem ne ka
zandık? Eyvah, bu badirede bizler yine yandık.» 

Zor şartların, darboğazların zorladığı dönem
lerde millet ve onun Meclisi kurtuluş yokmu bulmuş, 
göstermiş, elbirliği ile selamete çıkılmıştır. 

istiklâl Savaşımız, Büyük Atatürk'ün etrafında 
kenetlenen milletin Meclisi ile kazanılmıştır. O Mec
listir ki, olayları göğüsleyen ve kurtuluş yolunu 
açan, o Meclisin vatanperver üyeleridir, ölümei teh
dide aldırış etmeden milli bütünlüğü temin eden, Mi-
sakı Mıüi sınırlarını çizen, yine 1972'nin 12 Martı
nın sıkıntılı döneminde ülkenin tehlikeye sürüklen
diği bir anda ordusuyla Mtümleşerek kötü gidişe dur 
diyen Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Bugün şartlar daha çok kötü duruma gelmiş, dev
leti yıkacak noktaya gelen anarşi, aşılması zor dar
boğazlar yaratmıştır. 

Millet bu noktada ümit ve güç kaynağı olap Par
lamentosundan kurtuluş MecMsinin vatanperverli
ğini, ataklığını, en azından 12 Mart dönemi Meclisi
nin anlayışını ve gayretini beklemektedir. 

Bugün bizden istenen, devletin bekası için, mil
letin varlığı içlin, edinilen yeminlere sahüp çıkılarak, 
parti farkı gözetmeden, seçilip seçilememe hesabın
dan koparak sorumluluğumuza sahip çıkabilmierniz-
dir. 

Açık yüreklilikle söylüyorum ki, sorumluluğumu
za sahip çıkamadığımız, politik menfaatlerimizi her 
şeyin üstünde tuttuğumuz için bu duruma geknişiz-
dir. Demokrasi, halka saygınlık kazandıran rejim
dir. Saygınlık şöyle dursun, halka sokakta korkusuz 
gezme imkânı sağlayabiliyor muyuz? Bu tutum ve 
işleyişiyle bu rejim, gücünü halktan alabilir mi? Kay7 

nağını kurutmaya yönelik bu hareket nereye kadar 
gidecektir? 

Sayın üyeler; üzülerek ifade edelim ki, demokra
simiz tahripkâr ve istismarcı anlayışla işlemiştir. 
Bölgeler, etnik farklılıklar, mezhepler istismar edil
miş, şehirler birbirine düşürülmüştür. 

Bugün de üzülerek ifade edeyim ki, bu kürsüden, 
ilim olan Yozgat için de böyle bir ifade kullanılmış
tır. Yozgat, 1877 - 1878 harbinde sade Yozgatlılar' 
dan, Alevisiyle, Sünnisiyle bütün bir fedai ordusu 
çıkararak Moskof'un Anadoluya gelmemesi için bir 
birliği, tek er kalmadan feda eden bir ilin insanıdır. 
Böyle bir ilin insanlarını birbirine düşürme politika
sından mutlaka vazgeçilmelidir. Yozgat'a ve Yoz-
gatiVya yazık ediyoruz. Bu türlü tutumla da, arala
rında husumet varsa, bunu yatıştırmak şöyle dursun, 
körüklemekten başka birşey etmiyoruz. Sayın Ece-
vitten istirham ediyorum; buyursunlar, benim mi
safirim olsunlar, - keıkîüerm Yozgat'ta gezdireyim, 
eğer iddia edilen hususlardan tek birini varit görür-
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lerse, mililetvefcilMğinden istifa edeceğimi bu kürsü
den if adıe etmek istiyorum. 

VELÎ ZEREN (Yozgat Milletvekili) — il Baş
kanının 5 000 kişisi ne oldu? 

ALÎ FUAT EYÜBOĞLU (Devamla) — Değer
li arkadaşım, sen bir Yozgat Miletvekilisin, Yozgat 
hakkında en az senin de benim kadar titizlikle dav
ranmanı beklemek benlim de hakkımdır, Yozgat'lı-
nın da hakkıdır. 

VELÎ ZEREN (Yozgat Milletvekili) — Sen ay
naya bak da kendini gör. 

BAŞKAN — Oturun yerinize efendim, müdaha
le etmeyin. 

ALÎ FUAT EYÜBOĞLU (Devamla) — Gaye 
lile vasıta yer değiştirmiştir değerli arkadaşlarım. 
Üç beş oy için partilerimiz her yolu mubah sayar 
olmuştur. Bu tutum her kesiime, her şahsa taviz ver
me, devletin otoritesini sarsacak şekilde üçbeş va
tansıza ve serkeşe arka çıkma düzeyine ulaşmıştır. 
Burada oturmuş, bu hale gelişimizin suçlusunu arı
yoruz. Suçlu, her şeye evet diyen bizleriz. Suçlu ilk 
kelleyi verendir. Evet, Yeniçeri Ocağına ilk kelle ve
rilerek kurtuluş yolu aranmış; ama koskoca bir im
paratorluğun çöküş yolu açılmıştır. Bugün de başka 
bir anlamda çok kelleler veriliyor. Her kurban, ar
kasındaki yeni kurbana da davetiye çıkarıyor. Buna 
rağmen partiler ve liderler birbirlerini suçlamaya, 
tavize, tahripkâr politikaya devam ediyorlar, kendi
lerini politik ihtirastan çekip çıkaramıyorlar. Bu suç
lama politikası korkarım demokrasimizi yediği gibi 
ülkeyi de bir iç savaşın eşiğine sürükleyecektir. 

Liderlerin elinde siyasetin ihtirası ülkeyi daha 
büyük felakete sürüklemeden görevlerimize sahip 
çıkmalıyız. Liderler bir araya gelip eteklerindeki ta
şı dökmezlerse, bu Mieclisin üyeleri bir araya gelip 
partiterarası havayı yumuşatman, ülkeyi rejimin iş
leyeceği, herkesim her yere gidebileceği bir vasata 
kavuşturmalıdır. Anarşiye karşı parti farkı gözetme
den tavır alınmalı, tansiyonu artırıcı beyanlardan 
mutlaka kaçınılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, siyasi görüş farklılıkları
mız vatanseverliğimizin üstüne çıkmamalıdır. Mil
letin evlatlarının birbirine düşmanlığı üzerine men
faat hesapları yapılamaz. Önce, şartlar öne sürüle
rek anlaşma zemini aramla yolu terkedilmeli, bütün 
partiler bir araya gelerek iyi niyetlerini ortaya ko
yarak uzlaştırıcı şartlan bulmalıdırlar. Bir gazetecinin 
dediği gibi «Acil ihtiyaç, bugün aranan asgari müş
terektir.» 

(Hiçbirimiz birbirimizin kan düşmanı değiliz, düş-
manlaşacak inattan da mutlaka vazgeçmeliyiz; an
cak o zaman bu bahtsız milletin evlatlarına insanca 
yaşama yolunu açabiliriz. 

.Sayın Başkan, sayın parlamenterler; bugün artık 
anlaşılmıştır ki, Türkiye'deki yıkıcı ve bölücü faali
yetler dış kaynaklardan beslenmekte ve planlanmak
tadır. Anarşi bir tarafa, Bilecik'te kurulan ve tecrü
be çalışmaları yapan bir fabrikadaki grev hareketi 
bile bunu kanıtlar niteliktedir. Pek dikkaftleiri çekme
yen bu grevin kanunsuzluğu üzerinde duran saycı, 
elebaşılık eden Doğu Alman mültecisini çağırdığı za
man aldığı cevap çok enteresandır. Mülteci elebaşı, 
«Ben üretimi durdurmakla görevliyim, bunun için 
buradayım.» diyor. Bu söz bile uyanmamız için kâ
fidir zannederim; ama içteki husumet o kadar büyü
müş ki, bunları gözümüz görmüyor. îç husumet düş
manlarımızı rahatlatmış, milli menfaatlerimizi ve 
milli onurumuzu bile düşünmez hale gelinmiştir. 

Rodos adasına, giden Gemlik vapurunun maruz 
kaldığı muameleye karşı, Kuşadası'na gelen Yunan 
şilebine gösterilen Türk misafirperverliğine gemi kap
tanınım gösterdiği davranışa bakınız; kendisini çi
çekler ve şehir bandosuyla karşılayanlara karşı ağ
zında piposu, küstah ve aşağılayıcı bir tavırla «thank 
you» diyerek işi geçiştirmeye çalışıyor. Bu milletin 
haysiyeti ve milli onurumuz bu kadar rencide edil
memelidir. Bu palikarya kimdir ki Türk'ü bu kadar 
aşağılayacaktır?.. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım; Fransa'da fırtınalı günler
den sonra politikacılar yelken indirmiş, barış imza
layarak politik literatürlerindeki bahar havasını es
tirmişler di. Biz de liderlerimizle, partilerimizle, Par
lamentodaki tüm üyelerimizle bahar havasının esti
rilmesini, barışın, güzelliğin sergilenmesini diliyor, 
hepinize en içten saygılarımı sunuyorum. (MHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eyüboğlu. 
Sayın irfan Özaydinlı, şahsına söylemediği bazı 

hususları ifade ©ttiklerii içjin 70 ncü maddeye göre söz 
istiyor; «Kahramanmaraş olaylarıyla ilgili şahsıma 
atfen yapılan konuşma, hakkımda İçtüzüğün 70 mai 
maddesi gereğince söz istiyorum» diyor. 

Zaptı tetkik ettim Sayın Özaydinlı, zabıtta şu iba
reler yazılıdır : «Hatırlarsanız Cumhuriyet Halk 
Partisi ağırlıklı hükümetin o günkü içişleri Bakam 
bu kürsüye geldi ve dedi ki, hafızalarınızı lütfen ta
zeleyiniz, ben Kahramanmaraş olaylarını yerinde 
inceler incelemez, örfi idare ilan edilmesiniı istedim. 
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Hükümet iki gün geç kaldı ve Kahramanmaraş'ta 
olayları komünist anarşistler başlattı. Bu söz o gün
kü İçişleri Bakamının Bakanlıktan ayrılması sonucu
nu vermiştir. Demek ki sizin iktidarınızda da Ba
kanlar değiştirilebilir» 

Siz sadece... 
İRFAN ÖZAYDINLI (Balıkesir Milletvekili) — 

Ben sadece tutanağı okuyacağım. Böyle bir şey ol
madığını sayın milletvekillerine açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özaydınlı. 
İkinci 'bir sataşmaya meydan vereceğinize ihtimal 

vermiyorum, ama hatırlatmak zaruretini duydum. 

İRFAN ÖZAYDINLI '(Balıkesir Milletvekili) — 
Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, hepinize saygılar su
narken, yurdumuzda kardeş mermileriyle şehit olan 
tüm yurttaşlarımı rahmetle anarım. Bu acılı günde sa
taşma dolayısiyle söz aldığım için de ayrıca üzgünüm. 

Sayın sözcü, benim Kahramanmaraş'ta gördükle
rimden sonra, Kahramanmaraş'ta komünist tahrikiy
le 'olayların meydana geldiğini ve o nedenle istifa et
tiğimi ifade buyurdular. 

Şimdi müsaade 'buyurursanız, tutanakları aynen 
okuyacağım ve hiç bir şey ilave etmeden, 26.12.1978 
tarihli birleşimin ikinci oturumundaki konuşmamda 
neler demişim, onları yüksek müsaadelerinizle arz 
edeceğim ve yine bugünün 'Olaylarına, bugünün anarşi 
tırmanışına ışık tutacağı için de, fazla zamanınızı al
madan bir paragraf öncesinden arz edeceğim. 

Aynen okuyorum: 
«Saygıdeğer üyeler; 
Kahramanmaraş İlimiz, hassas olan iüerimizden 

'birisidir. Bunun içmdir ki, nisan ayından bu yana 
Kahramanmaraş gibi hassas olan illerimizde toplum
sal olayların oluşturulmasına, silahlı eylem içinde 
bulunanlar büyük çaba göstermektedirler. Nitekim, 
paket bombaların Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçe
siyle Malatya iline gönderildiği, Malatya'da, adını 
burada rahmetle andığım merhum Hamit Fendoğlu ve 
yakınlarının ölümüyle sonuçlanan Malatya olayı, Si
vas olayı, Elazığ olayı !ve nihayet tüm ulusumuzu ele
me ıgarkeden Kahramanmaraş olayı nedenleri üzerin
de hiçbir parti çıkarı düşünmeden eğilmek zorundayız. 
Bu, ulusal birliğimiz bakımından kaçınılmaz bir gö
revdir. Bunun Ötesinde, bir vatan borcudur. 

Saygıdeğer üyeler; yüksek müsadelerinizle Kah
ramanmaraş olaylarının içinde tüm acı ve dehşet ve
rici durumları yaşamış ve görmüş bir arkadaşınız ola
rak dile getirmeye çalışacağım. Kahramanmaraş'ın 
genel toplum yapısını gözönüne serdiğimizde görürüz 

I ki, senelerce beraberce, kardeşçe, vatanları için kah-
I rarnanca tüm olanaksızlıklara rağmen omuz omuza, 
I beraberce savaş vermiş ve illerinin aldım Kalhraman-
I maraş olarak tarihe geçirmiş bu ilimizde, bugün top-
I lumda elem verici bir durum hasıl olmuştur ve 23 

Aralıkta meydana gelen feci ve elem verici olayların 
birkaç gün 'gerisine gittiğimizde şunları görürüz: 

19 Aralık 1978 günü bir sinemaya tahrip gücü az 
ve fakat panik yaratacak bir patlayıcı madde atılı
yor, suçlusu hemen yakalanıyor, adalete teslim edili
yor ve halen de tutuklu bulunmaktadır. 

22 Aralık 1978 günü Endüstri Meslek Lisesi öğret
menlerinden İki öğretmen evlerine giderken vurularak 
öldürülüyor. Ertesi gün, yani 22 Aralık Cuma günü 
cenaze merasimi için aşırı sol franksiyonların tahri
kiyle topluluk Devlet Hastanesinde toplanıyor ve 
camiye doğru yürüyüşe geçiriliyor. 

Burada, Kalhramanimaraş için gerçekten üzüntü ve
ren, aşırı sol franksiyonların sloganları atılıyor. Ca
miye yaklaşıldığında Sünnî vatandaşlar camide namaz 
kılınmasını, cenazenin camiye sokulmasını önlemek 
üzere büyük bir topluluk oluşturuyor. Çatışmayı ön-

i lemek için cenaze tekrar Devlet Hastanesine nakledi
liyor,» 

İşte sayın sözcünün ifade ettiği, «komünist», keli
mesine atfen ilave ettiği gerçek budur. Ben, Kahra-

j manmaraş'ta açık, açık üzüntülü olarak, «aşırı sol 
franksiyonların cenaze merasiminde tahriklerde bu
lunduklarını, Kahramanmaraş halkını galeyana getir-

j diklerini» ifade ettim. Aynı zamanda, ertesi gün' aşın 
j sol eylemcilerin, silahlı eylemcilerin, köylerden ge-
j tenlerin de, cana kıyacak şekilde, küçük çocukları ya-
\ kaçak şekillerde cinayet işlediniği söyledim; açıkça 

söyledim. Bakanlığı aldığım günden itibaren teşhisini 
koydum. «Aşırı silahlı sağ eylemciler, aşırı silahlı sol 

i eylemciler bu Devletin anaunsurunu hedef almışlardır, 
Devleti yıkmak üzere, demokrasiyi yıkmak üzere ça
lışmaktadırlar.» dedim. 

Eğer istifa etmek gerekiyorsa, bu teşhisten sonra 
o zaman da istifa edilirdi; ama teşhisimi görüyorsu
nuz; bugün Çorum olayları da aynı tezgâhta tezgâh
lanmış. 

Onun için diyorum ki, artık tek taraflı değil, ba
kanlıktan, falanca yeri sadece tahrik unsuru gördü
ğüm için değil, her ıtaralftan tahrik unsuru vardır. 
Dün de vardı; bulgun de vardır. Toplum içerisindeki 
unsurları kışkırtmak için devamlı tahrikler vardı. 

Saygıdeğer üyeler; öyle bir noktaya gelmişiz ki, 
' bakanlıktan îstüfa etimek, benim için söylüyorum, ben 
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bunu bir şeref kabul ederim. İstifa müessesesi en 
onurlu müessesesidir. Eğer gerekiyorsa, eğer memle
ketin 'bu durumunun gerçekten daha kötüye gittiniği 
takdir ediyor, düşünüyorlarsa, - (bugünkü yetkililerde 
düşünmekte - onurlu tarihe ulaşmak da kendilerinin 
hakkıdır. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özaydınlı. 
Sayın EceVit, siz Sayın Başbakanın yaptığı konuş

mada, kanunların çıkmasına enlgel olduğunuz mealini 
çıkardını'z. 

Şimdi zabıtların 'bir kısmı geldi; fakat hepsi gel
medi. Esâsında 'Başbakanın bütün konuşmasını bu ba
kımdan tetkik etmek gerekiyor; fakait, Başkan olarak 
ben, 70 nci madde şümulüne girdiğine kani değilim; 
ama direniyorsanız, gayet tabii ki, oylama vazifemdir, 
oylayacağım »o zaman. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekil) — 
Efendim, teşekkür ederim. 

Sayın Başbakan yerinden söz aldığında, Cumhu
riyet Halk Partisinden ibir enlgelleme geldiğini ifade 
etmediğini Söyledi. Böylelikle Cumhuriyet Halk Par
tisinin bu konuda bir engelleme yapmış olmadığı Baş
bakanın Sözleri ile tutanağa geçmiş oldu. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —'• Çok teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi bu konu ile ilgili iki 

tane önerge var; okutup oylarınıza sunacağım: 

IV. — 

/. — Cumhurbaşkanı seçimi. 
BAŞKAN — Gündemimize göre Cumhurbaşkanı 

seçimine devam ediyoruz. 

Cumhurbaşkanlığı için Manisa Milletvekili Sayın 
Faik Türün adaydır. Başka aday var mı?.. Başka aday 
yok. 

112 nci tur oylamayı yapacağız. Bu tur oylamada 
bir mühürlü föy pusulaları kullanılacaktır. 

Dîvan üyesi arkadaşlarım lütfen yerlerini alsınlar. 

Oylamanın sayım ve ayrımı için ad çekmek sure
tiyle 9 kişilik Tasnif Komisyonu tespit ediyorum: 

Sayın Şükran Özkaya?.. Yok. 
Sayırf Btem Nalcî Altunay?.. Burada. 
Sayın' Mikail Aydemir?.. Yok. 
Sayın Alî Yılmaz?.. Burada. 
Sayın Ragıp Üner?.. Yok. 
Sayın Nurettin Yılmaz?.. Yok. 

Sayın Başkanlığa 

Anarşi konusu bugünkü boyutlarına oranla yete
rince görüşülmüş değildir. Değerli parlamenterlerin bu 
konuda söyleyeceği çok şeyler vardır. Bu nedenle gö
rüşmelerin devamına karar verilmesini saygılarımla 
öneririm. 

Diyarbakır Milletvekili 
Bahattin Karakoç 

Sayın Başkan; 
Konunun önemi karşısında İçtüzüğün 73 ncü mad

desinin öngördüğü görüşmenin devam etmesine karar 
verilmesini arz ediyoruz. Böylece gruplardan isteyen
ler bir kez daha görüşebilecek ve 2 milletvekili daha 
şahsi görüşlerini. dile getirebilecektir. 

Saygılarımızla. 

İstanbul Milletvekili Elâzığ Milletvekili 
'Muammer Ak'soy Celâl Ermğ 

Erzincan Milletvekili Elâzığ Milletvekili 
Nurettin Karsu Faik Öztürk 

Eskişehir Milletvekili 
Gündüz; Okçun 

BAŞKAN — Efendim, her iki önergenin de meali 
aynıdır. Bu bakımdan, okunan önergeleri oylann'iza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul' edilmemiştir. 

Bu konudaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Sayın Haydar Tunçkanat?.. Yok. 
Sayın Selâmi Gürigüç?.. Yok. 
Sayın' Lûtfi Doğan (Malatya)?.. Burada. 
Sayın Alî Kırca?.. Yok. 
Sayın Hüseyin Özalp?.. Yok. 
Sayın Zeki Karagözlü?.. Yok. 
Sayın: Ahmet Sayın?.. Burada. 
Sayın Agâh Oktay Güner?.. Burada. 
Sayın Ahmet Altun?.. Yok. 
Sayırf Ahmet Nihat Akay?.. Yok. 
Sayın Vel Zeren?.. Yok. 
Sayıti Mahmut Kepolu?.. Burada. 
Sayırf Sait Reşa?.. "Burada. 
Sayın Abdülkadirf Timurağaöğlu?.. Yok. 
Sayın Fahri Çöker?.. Burada. 
'Sayırf Adnan Köskin?.. Yok. 
Sayın İsmet Arağı?.. Burada. 

SEÇİMLER 
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Cumhur'baş'karilığı seçimine Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinden ^başlıyoruz. 

(Oylama yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu üyelerinin isim

lerini tekrar okuyorum: 
Sayın Naci Altunay, Sayın Ali Yılmaz, Sayın Lütfi 

Doğan, Sayın Ahmet Sayın, Sayın Agâh Oktay Gü-
ner, Sayın Mahmut Kepolu, Sayın Sait Reşa, Sayın 
Fahri Çöker, Sayın İsmet Angı. 

'BAŞKAN — Oyunu kullanmayan var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi ihitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu raporu gelmiştir 

okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 

Toplantısı Başkanlığına 
Cumhurbaş'kanı seçimi için yapılan 112 nci tur oy

lamaya 167 üye 'katılmış ve neticede çoğunluğun ol

madığı anlaşıldığından ismen tasnif yapılmamıştır. 
Saygıyla arz olunur. 

Sayım ve Ayrım Komisyonu 
Üye Üye 

Naci Altunay Al'İ Yılmaz 
Üye Üye 

Lûtfi Doğan Ahmet Sayın 
Üye Üye 

Agâh Oktay Güner Ma'hmut Kepolu 
Üye Üye 

Sait Reşa Fahri Çöker 
Üye 

İsmet Angı 
BAŞKAN — Bu duruma göre çoğunluğumuz yok

tur. Cumhurbaşkanı seçimine devam etmek için 
24 . 7 . 1980 'Perşembe günü saat 15.00'te 'toplanıl
mak üzere birleşimi 'kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 18,45 
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