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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

ıDivan teşekkül etmediğinden ve Genel Kurulda 
da çoğunluk bulunmadığından : 

18 Ağustos 1980 Pazartesi günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 15.02'de son verildi. 

Başkan 
ıBaşkanvekili 

İsmail Hakkı Yıldırım 

ıDivan Üyesi 
Adana 

İsmail Hakkı Öztorun 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail Hakkı Yıldırım 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öztorun (Adana), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 106 ncı Birleşimini açtyorum. 

II. — YOKLAMA 

Ad okunmak suretiyle yoklama ya-BAŞKAN 
pılacaktır. 

(Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Barlas Kün 
tay'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
geçiyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır. Gündeme 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/ . — Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Bingöl, 
Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, 
Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Ma
latya, Mardin, Siirt, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce 
ilan edilmiş bulunan sıkıyönetimin 20 . 8 . 1980 ta
rihinden itibaren yeniden iki ay süre ile uzatılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/210) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sunuşlar» kısmında 
yer alan, 20 ilde evvelce ilan edilen sıkıyönetimin ye
niden 2 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Bakanlar Ku
rulu kararının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onayına sunulmasını isteyen Başbakanlık tezkeresi 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17 . 6 . 1980 tarihli ve 188-2/04972 sayılı 

yazımız. 
26 . 12 , 1978 tarihli ve 7/16947, 24 . 4 . 1979 ta

rihli ve 7/17408, 19 . 2 . 1980 tarihli ve 8/347, 

17 . 4 . 1980 tarihli ve 8/701 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararlarıyla ilan edilen ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin son olarak 18 . 6 . 1980 tarihli ve 591 sa
yılı kararıyla onanmış bulunan ve Adana, Adıyaman, 
Ağrı, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, 
Gaziantep, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahra
manmaraş, Kars, Malatya, Mardin, Siirt, Tunceli 
ve Urfa illerinde Anayasanın 124 ncü maddesinde 
öngörülen her türlü durum ve ihtimallere karşı ev
velce ilan edilmiş olan sıkıyönetimin (20 . 8 . 1980 
Çarşamba günü saat 08.00'den geçerli olarak) yeni
den 2 ay süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 17.8.1980 
tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 
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BAŞKAN — Okunmuş bulunan Başbakanlık tez
keresi hakkında Hükümetin izahatından sonra, konu 
üzerinde İçtüzük hükümlerine göre görüşme açıla
caktır. 

Tezkere hakkında izahatta bulunmak üzere Hükü
met adına İçişleri Bakanı Sayın Orhan Eren, buyurun 
efendim. (Alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN EREN (Ankara 
Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Devlet ve rejimi, milletin birlik ve beraberliği ile 
yurdun huzur ve güvenliğine, vatandaşlarımızın can 
ve mal emniyetine kaste yönelmiş bulunan anarşi, 
terör ve bölücülükle verilmekte olan amansız müca
dele kesintisiz sürdürülmesine, devlet güvenlik kuv
vetlerinin her türlü kanun dışı eylemlere ve bunların 
mihrakını teşkil eden örgütlere karşı girişmiş olduk
ları geniş operasyonlarda muhtelif örgütlere mensup 
anarşitlerin büyük kitleler halinde yakalanarak yar
gı organlarına teslim edilmiş olmalarına rağmen Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde yer alan görüşmeler ve 
başka vesilelerle de belirlendiği gibi; maalesef, he
nüz terör odaklarının ümitlerinin arzulanan nispet ve 
seviyede darbelenememiş ve adaletin gözle görülür 
sonuçlarının ortaya çıkmamış olması gibi sebeplerle 
ve eylemlerin halen sürdürüldüğü vakası karşısında, 
sıkıyönetimin yeniden uzatılması talebi ile yüce hu
zurlarınızda bulunuyorum. 

Devlet ve rejimimizin karşı karşıya kaldığı men
fur terörist şantaja boyun eğmemek ve mücadeleyi 
azimle sürdürmek mecburiyet ve durumunda bulun
duğumuz gerçeği elbette inkâr olunamaz. 

Türkiye'nin bu hak edilmemiş beladan beri kılı
nabilmesi ve azimle sürdürülen mücadelede, samimi 
olarak mücadelenin belli seviyeye getirilerek bu ha
basetin kontrol altına alınabilmesinde, Yüce Parla
mentonun bundan önceki dönemlerde olduğu gibi 
belirttiğimiz zarureti anlayışla karşılayacağına ve ta
lep ettiğimiz desteğin esirgenmeyeceğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; muhtelif vesilelerle ve 
ısrarla belirttiğimiz husus, teröre karşı mücadelede 
kararlı tutum ve hukuk içinde, hukuka dayalı yol
lardan kesenkes başarıya ulaşılacağıdır. 

Ne var ki, tuttuğumuz yol doğru olmasına rağ
men, uzuncadır, demokratik hukuk devleti ilkelerin
den uzaklaşıknadıkça bu yolu kısaltabilmek mümkün 
de değildir. 

Aslımda, bütün samimiyetimle 'belirtmek isterim 
ki, suç mefhumunun sınırları içine giren kim olursa 

olsun, vakit geçirilmeden üzerine eğilinmekte ve dev
let düşmanları gerçekten ağır darbelere maruz bıra
kılmaktadır. Terörist odakların hemen hemen hepsi
ne vatan sathında ağır darbeler indirilmiştir. Önemli 
sayıda dirijan ve militan ele geçirilmiştir, adli merci
lere teslim olunmuştur. Buna rağmen, terör yeni du
rumlara göre değişik tavırlarla ortaya çıkmaya ve 
eylem hedeflerini belli değişik doğrultularda değiştir
meye başlamıştır, 

Nitekim, bu devre içinde maalesef bir eski baş/ba
kan, bir parlamanter arkadaşımız ve bir sendika lideri 
bu menfur tecavüzün kurbanları arasına girmiş bu
lunmaktadır. Seçilen hedeflerin özelliği ve ortaya ko
nan eylenrlerdeki beraberlik, anarşi ve terörün şakuli 
tırmanışının hızlandırılmasının ve daha müessir hale 
getirilmesinin, maşeri vicdanın daha derinden yara
layıcı sonuçlar istihsal olunmasının, aynı şekilde ufki 
olarak da yaygınlaştırılarak genişletilmek istendiği 
intibaını vermektedir. Sistemli bir tahrik ve geniş 
çaplı ajitasyonla vatandaşlarımızın karşı karşıya ge
tirilmek istendiği görülmektedir. 

Bu sebepledir ki, idralk ettiğimiz Ramazan ayı 
içinde vatandaşlarımıza huzurlu ibadet ettirmeme te
şebbüsleri görülmüştür. Sahur davulu çalan masum 
insanlara, teravih ve bayram namazı kılmaya giden 
vatandaşlarımıza namlu tevcih edilebilmiştir. Aynı 
şekilde şu veya bu sebeple ibadetlerini eda edemeyen 
vatandaşlarımızın da taciz edilmesi teşebbüsleri ol
muştur. Bu planlı tahrik ve teşviklerin ardında nele
rin yattığını artık izaha gerek görmüyorum. 

Ancak samimiyette ve kararlılıkla şunu belirtmek 
isterim ki, vatandaşlarımıza bu huzuru çok görenler 
er veya geç yaptıklarına nadim olacaklardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, bir hususun ısrarla 
belirtilmesinde ve bilinmesinde fayda vardır. Bir 
vakıadır ki, terörist eylem ve Örgütlerinin arzulanan 
şekilde dağıtılması ve nüksetmeyecek şekilde söndü
rülmesi, örgüt insan gücünün azaltılmasıyla sağlana
mamaktadır. Arz ettiğim manada bu işin başarılabil-
mesi, terörist örgütlerin bünyelerindeki karmaşık un
surların teker teker kurultulmasını zaruri kılmakta
dır. İkmal kaynaklarının kesilmesi, yeni sempaltizan-
lar kazanılması, bu sempatizanlar arasından militan 
kadrolara iltihakların durdurulması, eğitimlerinin im-
kânsızlaştırılması, para silah ve malzeme kaynakları
nın tamamen kurutulması, çeşitli şekillerde sağladık
ları desteklerden mahrum bırakılması gibi çok yönlü 
tedbirlerin müessir biçimde ve bir arada yürütülme
sini zaruri kılmaktadır, 
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Elbette bu arada en önemli unsur, teröristteki 
moral gücün çökertilmesMir. Bütün bunlardan kastet
tiğim husus, fitne örgütlerinin sahip oldukları bu 
karmaşıklık. ve çok çeşitliliği tebarüz ettirmek için
dir. Pek tabiidir ki, verilen mücadelenin başarılı veya 
başarısızlığı hususunda hükme varılırken afakî olmak
tan ziyade, bu temel özelliklerin de dikkate alınma
sını bekîemıek hakkımızdır^ 

'Sayın Başkan, sayın üyeler; içinde bulunduğumuz 
bu devrede, sılkıyönetim bölgelerinde sıkıyönetim 
kapsamına" giren 1 864 olay meydana gelmiştir. Bu 
olaylarda devre içinde 264 kişi hayatını kaybetmiş, 
495 kişi yaralanmıştır. Yetkili makamlarca 2 544 kişi 
göz altına alınmış ve bunlardan 6ö9'u tutuklanmıştır. 
Bu olayların % Öl'i eylemci sağ, yani 114 olay; 
% 39'u eylemci sol, yani 735 olay eylemci: sola ve 
% 53'ü de eğilimleri bilinmeyenlere aittir. Olayların 
yekûnu 988'dir. 

Bu devre içinde, vatandaşlardan ve ticari kurum
lardan 239 gasp ve soygun olayında 13 milyon lira 
para ve 60 milyon değerinde kıymetli eşya gaspoılun-
muştur, 

Devre içinde olay amillerinden ele geçirilenlerin 
toplam sayısı 931'dir. Bunların 54'ü eylemci sağ, 
656^ı eylemci soldandır ve 241 kişi de bölücülükten 
yakalanmıştır. 

Devre içinde kanun dışı örgütlere karşı yürütülen 
zabıta operasyonları ile hücrelerin çökertilmesine de
vam olunmuş, yapılan çalışmalarla bazı gizli örgüt
lerin eylem etkinliklerinin yeni eylemlere tevessül 
edemeyecek ölçüde, bazılarının ise değişen oranlarda 
azaltılması sağlanmıştır. Burada, başarıyla ve üstün 
bir görev anlayışı ve feragatle (hizmetleri sebkeden 
sıkıyönetim komutanlarımıza teşekkür etmeyi bir borç 
bilirim. Yeni sorumluluk yüklenmiş komutanlarımıza 
da en halisane duygularla başarılar diliyorum. 

Hizmetleri, alınan nokltadar daha ileriye götür
mek ve Devletimizin güvenliğini sağlamakla yükümlü 
olan kuruluşların daha rahat hizmet verebilmelerinin 
şartlarının hazırlanmasında şimdiye kadar hiç bir 
fedakârlıktan kaçmılmamıştır ve bundan böyle de 
buna aynı titiz itina gösterilmesine devam olunacak
tır. 

Devletin idari ve güvenlik kademelerinde işin 
icabı yürütülmekte olan ıslahat çalışmaları, sıkıyöne
tim makamları ve koordineye daha özen gösterilmek 
suretiyle devam ettirilecek ve topyekûn mücadelenin 
dinamizmini artırıcı ve hizmet düzeyini yükseltici 
hale sokulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sıkıyönetim 
idari mahkemelerinde görülmekte olan davaların tak
riben 1/3'ü karara bağlanmış bulunmaktadır. Yak
laşık günde dokuz dosyanın sonuçlandığı anlaşılmak
tadır. Karara bağlanmış bazı önemli davaların hâsıl 
edebileceği durumları dikkate almak mecburiyetinde 
bulunduğumuzu özellikle hatırlatmak istiyorum. Ya
pılan çalışmalar nedeni ile sıkıyönetim askeri mah
kemelerine bir günde yaklaşık olarak 7Q'in üzerinde 
dosya intikal ettiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, ha
len elde 25 binin üzerinde soruşturma dosyasının bu
lunduğunu belirtmekte fayda buluyorum. 

Bir noktaya daha temas etmeyi zaruri görüyorum. 
Yapılan soruşturmalardan, elde bulunan eylemcilerin 
yaş grupları olarak, 17 - 20 ve 21 - 25 yaş grupla
rında yoğunlaştığı müşahade olunmaktadır. Gence
cik insanlarımızın böylesine bir acı akıbete maruz 
bulunması hüzün verici olmaktadır. Bu bakımdan, 
genç insanlarımızın bu felaket bataklığından uzakta 
tutulabilmesini teminen, aileden başlayarak görevli 
bütün kuruluşlar Devletle yakın işbirliği içinde ge
rekli çözümleri gerçekleştirmelidirler. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; muhtelif vesilelerle 
arz ve izah ettiğim hususları tekrarlayarak kıymetli 
vaktinizi israftan uzak kalmak istiyorum. Ancak, 
yurdumuzun içinde bulunduğu bölgedeki son geliş
melerle bu gelişmelerin zaten duyarlı olan dengesi 
üzerinde yapabileceği etkileri ve bunun yurdumuza 
yansıyabileceğine de temas etmek durumundayım. 

Müspet adımlar atılmış olmasına rağmen, adına 
anarşi ile mücadele yasaları diyebileceğimiz tedbirler 
paketinin, henüz bir sonuca ulaştırılamamış olduğunu 
da zikretmek zorundayım. 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanunu, Ceza Usul Kanunundaki değişiklik, Banka
lar ve diğer Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 
Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki Kanun ta
sarısı, önem ve ağırlığı ile hâsıl edeceği faydalar aşi
kâr olan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir an evvel 
asıl görevlerine dönmesini gerçekleştirme imkânını 
bahşedecek bulunan Olağanüstü Hal Kanununu ve ni
hayet Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Anayasanın 
amir Hükmü icâbı kurulması konularında beklenen 
sonuçların istihsal olunamamış bulunması keyfiyetini 
de yüksek dikatlerinize sunuyorum. 

Yapılan ve sürdürülen yoğun çalışmalara rağmen, 
karşı karşıya bulunduğumuz meselenin icabına uy
gun uzmanlaşmış, kemiyet ve keyfiyet bakımından 
yeterli ve modern araç ve gereç ve silahlarla donatı
mı gerçekleştirilmiş bir zabıta örgütünden de henüz 
söz edemiyoruz. 
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Anayasanın, idarenin bütünlüğü genel ilkesi ışı
ğında, genel olarak administrasyonun da kendisinden 
beklenen güç görevin ifasında başarı şartları
nın hazırlanması ve işlerini kolaylaştıracak ve 
etkinleştirilecek kanuni imkân ve tedbirlerle hem 
donatılması, hem de güçlendirilmesi zarureti de elan 
devam etmektedir. 

Belirtmek mecburiyetindeyim ki, anarşi ve te
rörle mücadele için tespit edilmiş bulunan strateji ve 
hedefin uygunluğunda asla şüphe yoktur. Uygulama 
metot ve usulleri konusunda ise, akla gelebilecek he
men hemen bütün görüş ve teklifler, yasal ve idari 
tedbirler olarak ortaya konmuştur ve( bunların ger
çekleştirilmesi için büyük çabalar sarf edilmiştir ve 
önemli mesafeler de alınmaktadır. Devlet bir yan
dan anarşi ve terör odaklarının üstüne kararlı ve 
etkin bir biçimde gitmeye devam etmekte ve bir yan
dan da kendine çekidüzen verme gayreti içinde bu
lunmaktadır. Ancak, bu işi gereğince çabuk ve is
tenen müessireyette yapabilmek için zaruri olan şey, 
demokratik otoritenin güçlendirilmesidir. 

Samimi inancımız odur ki, bu hayati mücadele
nin verimli bir devresi içindeyiz ve mücadele müessi-
riyetinde giderek artan bir hız söz konusudur. Devlet 
ve rejimimizin korunma ve bekası bakımından bu 
mücadele, hız, azim ve şevkinin kesilmemesi ve ba
şarıların engellenmemesi önem arz etmektedir. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; karşı karşıya 
bulunduğumuz meselelerin ciddiyeti ve sıkıyönetimin 
ilk ilanından günümüze dek, ilan olunmasmdaki ge
rekçede öne sürülen ahval ve şartlar maalesef hâlâ 
geçerliliğini koruyor. 20 ilde uygulanmakta olan 
sıkıyönetimin yine 2 ay daha uzatılmasında zaruret 
bulunmaktadır. 

Bu bakımdan teklifimizin kabulünü yüksek tak
dirlerinize arz eder, saygılar sunarım. (AP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına herhangi bir söz ta
lebi Başkanlığa vürud etmemiştir. Şahısları adına; 
Sayın Selâhattin Cizrelioğlu, Sayın Bahattin Kara-
koç, Sayın Süleyman Genç ve Sayın Mustafa Eşref -
oğlu söz istemişlerdir. Gruplar adına söz talebi yok
sa şahıslar adına vereceğim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (C. Senatosu Kon
ya Üyesi) — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Mukbil Abay... 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Mukbil Abay, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA MUKBİL ABAY (C. 
Senatosu Konya Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

.Yıllardır ekonomik ve toplumsal bunalımlar için
de kıvranan ülkemizde 19 aylık sıkıyönetim döne-
'mıkıin acılı yaşamıyla bugüne gel'dîk. Acımız, yakın
mamız, Silahlı Kuvvetlerimizin örnek bir sorumlu
luk anlayışıyla yürütmeye çalıştığı sıkıyönetimin iş
lemesinden değil, sıkıyönetimi gerektiren ağır koşul
ların her gün biraz daha ağırlaşarak sürüp girmesin-
dendir. Acımız, yakınmamız, yıllardır felaket, tellal
lığı yaparak iktidar koltuğuna oturanların ülkeyi ge
lecekte sıkıyönetimlerin de kurtaramayacağı bir iç 
savaşın eşiğine sürüklemiş olmasındandır. Acımız, 
artık sağır sultanların duyduğu sesleri, faşizmin ayak 
seslerini, ülkenin kaderini elinde tutanların hâlâ duy
maz, hâlâ işitmez görünmesindendir. 

Devlet ve demokrasi düşmanları sağlı sollu eylem
leriyle ülkemizi kana boyarken, devleti yönetmek 
sorumluluğunu üstlenenler bunların bir kesimine sa-
hip çıkmakta, destek olmakta devam ediyorlar. 

. Demirel, sırtını sıvazladığı, devlete ve devlet güç
lerine yardımcı saydığı bir avuç sokak eşkiyasını 
(koltukta kalabilmenin tek güvencesi sayıyor ve su
ratlarına maske taktıraralk insan avına çıkıyor Fat
sa'da. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne Milletve
kili) — Maskeleri düştü. 

MUKBİL ABAY (Devamla) — İşçisiyle, köylü
süyle, emekçisiyle, yazarıyla, çizeriyle, öğretmeni,' öğ
rencisi, hâkimi, savcısıyla yüzlerce vatan evlâdının 
katilleri kendi ikrarları ve mahkeme ilamlanyla beMi 
olduğu, sağ terörün iğrenç yüzü tüm açıklığıyla orta
ya çıktığı halde, Demirel yıllardır emzirip beslediği 
kurt yavrularına kol kanat olmakta devam ediyor. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne Milletve
kili) — Maskeleri düştü, 

MUKBİL ABAY (Devamla) — Kendilerine mil
liyetçi adını yakıştıran halk düşmanlarının insanlık 
dışı eylemlerini, cinayetlerini görmezden gelerek 
«Bana milliyetçiler, bana sağcılar suç işliyor dedir
temezsiniz» demekte devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir süre önce Mamak Ce
zaevinden kaçan 2 ölüm hükümlüsünden 1'isinin ya
kalanmasıyla ilgili Ankara Sıkıyönetim Komutanlı
ğının bildirisi, Sayın Demirel'in «Bana sağcılar suç 
işliyor dedirtemezsiniz» şeklindeki ifadesinin yeterli 
cevabı olarak değerlendirilmelidir. (AP sıralarından 
«Komünistlere söyle» • sesi) 
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SÜLEYMAN SADRI ÖZNAL (Edirne Milletve
kili) — Komünfetler kadar taş düşsün kafana. 

MUKJBIL ABAY (Devamla) — Cezaevi kaçak
larının, ülkede kan dökenlerin, ülkede zulüm yapan
ların renklerinin ne olduğu, bu sıkıyönetim komu
tanlığı bildirisinden açıkça anlaşılmaktadır. 

iNitekim Sıkıyönetim Komutanlığı bu bildiride ay
nen şöyle diyor: «Hükümlü Mustaf Pehlivanoğlu'na 
kaçınlışındân yakalandığı güne kadar maddi ve ma
nevi yardım sağlayan, silah temin eden kişilerin, 
Ülkü Yolu Demeği Ankara Merkezi Hukuk Masası 

Şefi Erdem Şenocak, Kütahya Ülkü Yolu Derneği 
Başkanı Kâmil Konyar, Eskişehir Ülkü Yolu Derneği 
Başkanı Ertan Dolgun, Kütahya Ülkücü Gençlik 
Derneği eski başkam Sami Arpacıoğlu, Kütahya Ülkü 
Yolu Demeği üyelerinden Tamer Cirit ve Timur 
Kuduır oldukları belirlenmiş ve bu sanıklar da yaka
lanarak Mustafa Pehlivanoğlu ile birlikte Ankara 
Sıkıyönetim Komutanlığına teslim edilmiştir.)» 

Hükümetin içişleri Bakanı Sayın Gülcügil, 100'ü 
aşkın parlamenterin ve kent halkının gözleri önünde 
cereyan eden Nevşehir olaylarını ve tç Anadolunun 
birçok illerinde başlatılmak istenen soykırım teşeb
büslerini, kurtarılmış bölge soytarılıklarını asıl doğ
rultusundan saptırarak halka sunmak çabası içinde 
bir süre çırpındıktan sonra, yadsıyamayacağı gerçek
lere teslim olmak zorunda kalıyor; ama, sağ te
rörün varlığından ve tehlikesinden bahsederek onu 
kınamak yürekliliğini gösterdiği gün defteri dürülü-
veriliyor. 

Basın mensuplarına, «Görüyorsunuz ki, sapsağ
lamım» dediği günün ertesinde sağlık gerekçesiyle gö
revinden alınıyor. 

Son dönemde sıkıyönetim mahkemelerinin sağcı 
eylemciler hakkında peşi peşine verdiği mahkûmiyet 
kararları ve Kahramanmaraş soykırımının tümü sağ
cı olan 22 katilinin ölüm ilânı, ona kol kanat geren
lerin suratında adaletin tokadı olarak patlıyor ve 
Sayın Demirel ağız değiştirerek, «Benim sağcıların 
suç işlemediği hakkındaki sözlerim 1978 senesine aitti. 
o gün için geçerliydi)» diyebiliyor. Oysa bellekleri
mizde acı anılarını hâlâ yaşattığımız Bahçelievler fa
ciası, Bayazıt Meydanı katliamı ve daha yüzlerce va
tan evladının kurşunlanması, Doğan Öz'lerin, Kara-
fakioğullarmın öldürülmesi ya o yıllarda, ya da daha 
önceki yıllarda gerçekleşmişti, 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sahte 
milliyetçilerin saldırı, soygun ve cinayetlerinden yıl
lardır yakınmaktayız. İktidarda iken de, muhale-
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fette iken de Adalet Partisi yöneticilerini komuoyu 
önünde sürekli uyarmaya çalıştık; aba «milliyet
çiler suç işlemez,» tekerlemesinden başka bir yanıt 
alamadık. Demirel'in, gerçeklere iki yıl rötarla ulaş
mış olması eğer içtenlikten yoksun değilse - ki biz 
bundan kuşkuluyuz - yine de umut verici bir aşama
dır. Ancak, Demirel'in bu ikrarı, bir başka gerçeği 
de ortaya koymuştur. Demirel'in gerçeklere iki yıl 
rötarla ulaşmış olabilmesi, bu ülkenin sorunlarını iki 
yıl geriden izlemiş olması karşısında söyleyeceğimiz 
söz, Demirel kafasıyla bu ülkenin dertlerine çare 
bulmak mümkün değildir. 

,Nitekim 100 günlük bir programla ekonomiye 
çözüm, topluma huzur getireceğini yaadederek hü
kümeti ele geçiren Demirel, bırakın bu 100 günü, 9 
aylık iktidarının sonunda ülkemize ancak kan geti
rebildi, kin getirebildi, sefalet getirebildi. 

ıBu Hükümet işbaşına geldiği günden bu yana 
ekonomik yaşamımız altüst olmuştur. Üretimden dış 
satıma kadar, yatırımdan işçi dövizlerine kadar milli 

, gelirimizi oluşturan her şey düşmüş, her şey azalmış
tır. Sadece bütçe açığımız büyümüştür, dış ticaret 
açığımız büyümüştür, fiyatlar büyümüştür. Benzinin 
litresi 22 liradan 42 liraya, mazot 9 liradan 
26 liraya, zeytinyağı 70 liradan 240 liraya, 
şeker 20 liradan 60 liraya, çiçekyağı 23 li
radan 140 liraya, pirinç 11 liradan 90 lira
ya, çay 100 liradan 250 liraya, bir kutu aspirin 
2,5 liradan 40 liraya çıkmıştır ki, bu Hükümetin aczi 
böylece ortaya konmuştur. 

Et ve Balık Kurumunda 65 liradan satılan et 
ubgün 250 lira, Ankara'da 4 liradan satılan ekmek 
bugün 15 liradan satılmaktadır. Bugün memurumuz, 
esnafımız, emeklimiz, emekçimiz 9 ay içinde 9 kez 
yoksullaştırılan halkımız bu nesneleri bakkalların, 
kasapların vitrinlerinde seyretmekle yetinmektedirler. 
Bu fiyatlar karşısında alım gücünü tümüyle yitiren 
halkımızın, kuyruklar oluşturmasının bir nedeni kal
mamıştır., 

Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin hiçbir dönemin
deki bu denli yoksulluğa, bu denli umutsuzluğa düş
memişti arkadaşlar, Demagoji ile, laf ebeliği ile 
harcanan 9 ayın sonunda geldiğimiz nokta yokluktur, 
sefalettir, soygundur, cinayetin Bugün dünden daha 
iyi olan tek bir şey gösteremezsiniz. 

Demirel, Devlet Televizyonunun beyaz camında 
«show/» yaparak, «Yokluğun, pahalılığın, terörün be
lini kırdık» diyor. Gerçekte kırılan yokluğun, pa
halılığın, terörün beli değil, yoksul hakimizin belidin 
(CHP sıralarından alkışlar) 
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1980 Ağustos'unda her şey, Demirel'in sürekli sö
zünü ettiği 1979 Kasım'ından çok çok daha kötüdür. 
Çaydan şekere, mazottan gübreye kadar akla gelen 
her şeye % 300, % 500, % 900 zam yapan Demi
rel'in yüzü, «Kuyrukların kalktığını» söylerken, utan
mıyor, kızarmıyor bile. (CHP sıralarından alkışlar, 
AP sıralarından gürültüler) 

ıDemirel, üretimi artırmakla değil, yoksul insan
larımızın tüketim olanaklarını kısmakla övünmekte
dir. Halkın yağını, yakıtını, yoksul, hatta orta halli 
insanların ulaşamayacağı bir düzeye çıkararak kuy
rukları ortadan kaldırmak, ancak sermayenin güdü
mündeki bir ekonomi sisteminde, Demirel modelinde 
basan sayılabilir. 

Değerli parlamenterler; bu Hükümet, ekonomi 
konusunda olduğu .kadar anarşi ve terör konusunda 
da aczini göstermiş, olayların teşhisinde de tedavisi-
de de aynı yanlı ve tutarlı hareketlerle ülkemizi bir 
iç savaşın ortamına sürüklemiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı döneminde ko
şulların ağırlığına ve muhalefetin sürekli kışkırtma
larına karşın, milli birliğimizi parçalamak, demokra
simizi yıkmak amacıyla kurulmuş gizli ya da açık 
tüm suç örgütlerinin yuvalarına girilmeye, şiddet ey
lemcileri teker teker yakalanarak bağımsız yargı 
organlarının önüne çıkarılmaya başlanmıştı. 

AP Azınlık Hükümetinin görev aldığı günden 
başlayarak tırmanma eğilimi gösteren şiddet olayları 
giderek; hızlanmış, bugün ulusal bir yıkım halini al
mıştır. Demirel Hükümetinin aczinin ve yan tutan 
davranışının ürünü olan bu tırmanış, halkımızı ca
nından bezdirmekte ve bu Hükümete olan güveni 
tümü ile ortadan kaldırmaktadır. 

Beşiğinde uyuyan bebekten yetmiş yaşındaki ihti
yara kadar, kimsede can güvenliği kalmamıştır bu 
ülkede. Eşkıyanın eli sendika başkanlarına, parlamen
terlere kadar uzanmıştır^ 

'Bunun vebalini duyarak, ezilmesi ve ben becere-
miyorum diyerek çekilip gitmesi gereken Başbakan, 
televizyon ekranında boy gösterip, «Belini kıracağız», 
«Sürüm sürüm süründüreceğiz», «Burnundan getire
ceğiz» gibi devlet adamı ciddiyetine yaraşmayan ta
vırlarla laf üretmektedir. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti döneminden, 
meydanlarda, salonlarda, radyoda, televizyonda her 
gün ölü sayısı vererek, yaşamım yitiren vatan evlat
larının çetelesini tutarak şeamet tellalı tavrıyla, sö
züm ona muhalefet yapan Demirel, iktidarda bulun

duğu bugün bile Oımhuriyet Halk Partisi dönemin
deki ölülerin sayısı ile uğraşmaktadır; aczini ve pe
rişanlığını gizlemek için dikkatleri başka yönlere çek
mek çabasındadır, 

Bu Hükümet döneminde terörün bu kadar tırman
masına, ölüm, zulüm olaylarının bugünkü korkunç 
düzeye çıkmasına karşın, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak, felaket sömürüsüne gitmemeye, Adalet Par
tisi yöneticilerinin muhalefet dönemindeki düzeyine 
inmemeye azami çaba gösterdik. (CHP sıralarından 
alkışlar) Ama anlaşıldı ki, kendi dilleri, kendi yön
temleriyle hitap edilmedikçe muhalefetin sesini duy
maları mümkün olamayacak. 

İşte Demirel Azınlık Hükümetinin 9 aylık döne
mi içinde anarşiye, teröre verdikleri kurban sayısı: 
2 351 ölü; 2 980 yaralı. Değerli parlamenterler, bu 
sayı Cumhuriyet Halk Partisinin 22 aylık iktidar dö
nem indeki ölüm toplamının üstündedir ve günlük 
ölüm ortalaması o dönemin tam dört katıdır. Sadece 
Temmuz ayında öldürülenler 395 sayısına ulaşmıştır. 
Ölüm ve yaralanma olaylarının illere göre düzenlen
miş listesini inceliyorum. Konya 117 sayıyla beşinci 
sırayı alıyor; 9 aylık Demirel Hükümeti döneminde 
teröre en fazla kurban veren beş ilden birisi. 

Bu Hükümetin İçişleri Bakanı birkaç gün önce 
'basına verdiği demeçte, Konya'yı Türkiye'nin en sa
kin ve huzurlu köşelerinden biri olarak ilân ediyor
du. Oto Garından Zafer Meydanına kadar faşist çe
telerin işgali altında bulunan ve 18 ilçenin her birin
de Allah'ın günü bombalar patlayan, kurşunlar sıkı
lan Konya; işte bir huzur şehri. 

Size 10 Mayıs 1980 günü Konya'da «Ülkücü 
Gençlik» imzasıyla yayınlanan bir bildirinin son 
cümlesini, Konya'nın Sesi Gazetesinden okuyorum : 

«Şehrimizde solcuların tutunabildikleri son dal
ları da kırılmak ve oturabildikleri bir iki mahalleden, 
sokaktan da atılmak üzeredirler. Konyamızm hiçbir 
evinde bunların oturamayacağı, hiçbir sokağında ge-
zemeyecekleri ,güzel günler gelmek üzeredir. 

Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin. 
7'den 70'e herkes bu mücadeleye katılmalıdır.» 
iSayın Bakanın sakin ve huzurlu Konya'sı işte bu 

Konya'dır. Okul müdürlerinin, Belediye Başkanının, 
avukatların acımasızca katledildikleri Konya. Ereğ
li'sinde, Çumra'sında, Seydişehir'inide her gün soykı
rım provalarının yapıldığı Konya. 

Değerli arkadaşlarım; canilerin büyük bir kısmı 
ortada yok; hem olsa hatta yakalansalar, tutuklansa-
lar ne çıkacak; cezaevlerinin! bir kapısından girip 
öbür kapısından çıkacak olduktan sonra. 
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Değerli parlamenterler; 1978 yılında cezaevinden I 
kaçanların sayısı 233 olduğu halde, o zaman Hükü
mette bulunan Cumhuriyet Halk Partisine söylenme
miş söz, yapılmamış saldırı kalmamıştı. Oysa 1977 
yılı Cephe Hükümeti döneminde kaçanların sayısı bu 
rakamın çok üzerindedir, 352. Adalet Partisi Azınlık 
Hükümetinin işbaşına gelmesiyle cezaevlerinde akıl 
almaz bir kargaşa, alkil almaz bir anarşi başladı. Is- I 
yanlar, cinayetler, yangınlar, firarlar cezevinin gün- I 
lük yaşamı haline geldi. 

Bugün tünel kazarak, duvar delerek, hatta elini I 
kolunu sallayarak cezaevlerinden kaçanların, kaçın- I 
lanlarm sayısını inanıyorum ki, Adalet Bakanı da I 
bilmiyor, cezaevlerinin müdürleri de. Birkaç tutuklu 
ya da hükümlünün kaçması olayını diline dolayarak 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetini en ağır bir 
dille, en yakışıksız deyimlerle suçlayan «Cezaevleri I 
yol geçen hanı» oldu diye bu kürsüden aylarca bağı- I 
ran kişi, bugün Adalet Bakanlığı sandalyesinde şaşı
lacak bir pişkinlikle oturabilmektedir. Ölüm cezaları 
kesinleşen, sözüm ona milliyetçi katillerin kaçırılışma I 
seyirci kalan, sorumluluk duygusundan nasibi olma- 1 
yan bu Bakanın hâlâ o sandalyede oturabilmesi, ken
di adına da, Başbakan Demire! hesabına da utanç ve- I 
rici, ibret verici bir olaydır. (CHP sıralarından «Bra- I 
vo» sesleri, alkışlar) I 

Sayın senatörler, sayın milletvekilleri; biraz önce 
'Konya'yı. Demirel Hükümetinin olaylara bakış açı
sını ve niyetini simgeleyen bir örnek olarak ele almış- I 
tim. Çorum ve Yozgat hakkında gerekli yayın yapıl
dığı ve bu hususta geniş bilginiz olduğu için bunları I 
detaylarıyla anlatmak istemiyorum. Yanlış anlaşılan 
bir husus var; bu Hükümet, ülkede huzur sağlamanın I 
tek yolunu kentleri, köyleri kendine destek olan bir I 
partinin yan kuruluşları olan ülkücülerin vurucu gü- I 
cüne teslim etmekte buluyor. Nevşehir, Kastamonu, I 
Yozgat, Amasya, Çorum, Elâzığ, Erzurum illerinde I 
hükümet yönünden bir sorun kalmadı1, bu kurtarıl- I 
mış ilet sağ teröre teslim edilerek istenilen huzur I 
çoktan sağlandı; şimdi sıra Konya'da, Kayseri'de, I 
Niğde'de, ve başka illerde* I 

Demirel telâş içinde, en azından en kısa zaman- I 
da tüm illerimiz faşist çetelerin kurtarılmış bölgeleri I 
haline getirilmeli, Demirel modeli bir huzur ortamı.. J 
(AP sıralarından, «Komünist yok mu?» sesleri) De- I 
mirel modeli bir huzur ortamı sağlanarak, ölülerini I 
gömmek için musalla taşına gidemeyen Cumhuriyet I 
Halk Partililer sandık başına çağrılmalı; bu toz du- I 
man içinde erken seçim yapıp bu iş bitirilmelidir, | 
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Demirel biliyor ki, ne kendisinin, ne partisinin 
normal seçim gününü bekleyecek gücü kalmamıştır. 
Hükümet dilenip, devşirerek gününü gün etmeye ça
lışmakta ve sallanarak ayakta durmaktadır. Önümüz
deki kış mevsiminde gerçek yüzü ortaya çıkacak, kirli 
çamaşırları sergilenecek, toplumsal kargaşa ve eko
nomik bunalım içinde tükenip gidecektir. 

iktidarda bulunan bir partinin «Erken seçim, er
ken seçim» diye çırpınışının başka bir yorumu ola
maz. Ama şunu bilmelisiniz ki Adalet Partili sayın 
üyeler; bu tehlikeli oyunlar, bu karanlık hesaplar 
partimize de, partinize de, ülkemize de bir yarar sağ
lamayacak; tam tersine, faşizmin ekmeğine yağ sü
recek, onun tırmanışını hızlandıracaktır. Bu vebalin 
altından kalkmak, kurtulmak sizin için kolay olma
yacaktır. Komünizmi insanca yaşama hakkı ve öz
gürlük adına ne kadar tehlikeli görüyorsanız, kapı
mıza dayanan faşizm belasını da en az o kadar teh
likeli olduğunu artık görmel'isiniz. 

Unutmayın ki, Hitler ve hempaları ilk aşamada 
komünistleri, ikinci aşamada Yahudileri, daha sonra
ki aşamada da kendisine güç verenleri, kendisine 
destek olanları yiyip bitirmiştir. Yakın tarihin bu ib
ret verici örneğinden ders alarak kendinize gelin lüt
fen, 

Biz yıllardır söylediğimizi bugün de yineliyoruz. 
Bomba ile, kurşunla insan düşüncesine hükmetmek 
isteyenleri sağcı, solcu diye ayırarak; bunların bir ke
simine destek olmakla bu kan gölünü kurutamayız. 
Eşkıyanın üzerine rengine, boyasına bakmaksızın 
Anayasa ve yasalar doğrultusunda ciddiyetle giderek 
kaynaklarını kurutmak, devletin görevidir. Yürütme 
erkini elinde bulunduran Hükümet, bu gerçeği gör
memekte direndiği, bu yanlı tutumunu devam ettir
diği sürece, korkarız ki ülkemizde daha çok kan dö
külecek ve elbette bunun hesabı Demirel ve yandaş
larından günü geldiğinde sorulacaktır. 

Aczinizin, yetersizliğinizin günahını CHP'nin 22 
aylık iktidarının omuzlarına yükleme çabamız, sizi 
bu ağır, bu tarihi sorumluluktan kurtaramayacaktır. 
Demirel'e muhalefette bulunduğu sürece ağzından 
düşürmediği bir sözle sesleniyoruz: «Hükümet şikâ
yet yeri değil, çare yeridir. Çareyi bulamayan hü
kümet çeker gider.» 9 aydan beri ülkemizin, halkı
mızın hiçbir derdine çare bulamayan, tam tersine 
tüm sorunları güçleştiren, ağırlaştıran bu Hükümetin 
yapacağı tek şey, yeterince acı çektirdiği halkımıztn 
yakasını bırakıp çekip gitmektir. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Abay, 
konuşmanızı toparlamanızı rica ediyorum. 
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MUKBİL ABAY (Devamla) — Çare; millet kan ağ
larken, hayatımın baharını yaşıyorum diye sevinmek, 
10 bin kişi tutukladık diye öğünmek değildir. Çare; 
televizyon ekranında «Show» yaparak muhalefete 
çamur atmak, çirkef atmak da değildir. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Çare inançtır; çare, sorumluluktur; çare, ciddiyet
tir. Biz ulusça bu inançtan, bu yoksunluktan, bu 
ciddiyetten yoksun bir iktidar ekibinin getirdiği sı
kıntıların acısını çekiyoruz, işte bu acılar içinde 
20 ilimizde uygulanmakta olan sıkıyönetimin uzatıl
ması konusunu tartışmaktayız. 

;20 Haziran 1979 günü yapılan sıkıyönetim görüş
melerinde Adalet Partisinin Sayın Sözcüsü aynen şöy
le diyordu: «Hükümet, sıkıyönetimin uzatılması 
konusunda huzurunuza dördüncü defa gelmiş bu
lunmaktadır. Bu teklif Ecevit Hükümetinin iflas ve
sikasıdır.» Adalet Partisi sıralarından alkış sesleri 
ve «Bravo» nidalarıyla karşılanan bu sözleri hatır
latarak, Adalet Partili parlamenterlere sesleniyorum: 
Hükümetiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi huzuruna 
sıkıyönetimin uzatılması önerisini beşinci defa getir
mektesiniz. 100 günlük cakalı bir programla devral
dığınız bu iktidarın 9 ncu ayı sonunda günde 20 - 25 
insanımızın acımasızca katledildiği bir ortamda, be
şinci kez getirdiğiniz bu önerinin Adalet Partisi 
azınlık Hükümetinin iflas belgesi olduğunu söyler
sem aynı coşkuyu gösterebileck, aynı alkışı tutabi
lecek misiniz?.. (CHP sıralarından alkışlar) Sanmı
yorum. Olsa olsa, «Dün, dündü; bugün, bugündür» 
diyerek, Demirel'in mantığına ve meşrebine uygun 
bir tekerlemeyi yinelemekle yetineceksiniz; ama, 
bugün Bakanlık koltuklarından birini işgal eden bu 
sayın sözcü kuşku duymasın ki, kendisinin PET Şir
ketiyle olan ilişkilerini ve bir kısım kabine üyesi 
arkadaşların marifetlerini Gensoru görüşmelerinde 
ortaya koyduğumuz zaman, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunacağımız belgeler, sayın sözcünün ve 
Hükümetin gerçekten iflas belgeleri olacaktır. 

Değerli üyeler, ülkemizin içinde bulunduğu koşul
lar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Parlamento 
Grupları olarak sıkıyönetimin varlığından ve işleyi
şinden herhangi bir tedirginlik duymuyoruz Tam 
tersine, iktidar kanadının bir kısım terör odaklarıyla 
içli dışlı olduğu bjr ortamda, sıkıyönetimi demokrasi
mizin başlıca güvencesi saymaktayız. 

Ülkenin kaderini, devletin geleceğini, yasa tanı
mayan, Anayasaya inanmayan bir ekibin eline, mas-
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keli katillerle insan avına çıkan bir zihniyetin insa
fına terk edemeyiz. 

Tedirgin olduğumuz, kuşku ve üzüntü duyduğu
muz husus, görevini övgüye değer bir sorumluluk 
anlayışı ve özveriyle başarmaya çalışan sıkıyönetim 
organlarını, Demirel Hükümetinin dolaylı yollar
dan etkilemeye çalışması ve sıkıyönetimi devlet te
rörüne dönüştürme çabalarından bir türlü vazgeçe
memiş olmasıdır. 

BAŞKAN — Konuşmanızı bitirmenizi rica edi
yorum. 

MUKBİL ABAY (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım, az kaldı. 

Devleti yönetenler, Atatürk Devrimlerinin ve bir
leştirici Atatürk milliyetçiliğinin bekçisi olan yiğit 
ordusuna saygıyla, güvenle bağlı olan bir partiyi, 
Cumhuriyet Halk Partisini, Silahlı Kuvvetlere ters 
düşen bir tutum içinde gösterme çabasından elini 
çekmelidir. 

iBaşarısızlıklarını, acz ve perişanlıklarını maskele
mek için, terördeki tırmanışın sorumluluğunu üstü 
örtülü deyişlerle Silahlı Kuvvetlere yıkma çabasın
dan, kasıtlı ve yanıltıcı bilgilerle sıkıyönetimi yanlış 
hedeflere yöneltme ve belli konularda engelleme ma
nevralarından uzak durmalıdır. 

Hükümetin başı, Anayasa ve demokrasi kuralla
rıyla bağdaşmayan amaçlarını, Milli Güvenlik Ku
rulunun ve sıkıyönetim organlarının ardına gizlene
rek gerçekleştirmek hesabını terk etmelidir. Bu oyun
lar, bu çaiba-lar özgürlükçü demokrasi düzenimize 
ihanet olduğu kadar, onurlu Silahlı Kuvvetlerimize 
karşı da haksızlıktır, saygısızlıktır. 

Değerli senatörler, değerli milletvekilleri; işte bu 
koşullarla Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi grupları olarak, sıkıyönetimin 20 ilde 
2 ay süre ile uzatılması önerisine «Evet» diyeceğiz. 
Bu olumlu tavrımız, Silahlı Kuvvetlerimize duydu
ğumuz güvenin ifadesi olacaktır. Onurlu ordumuzun, 
siyasi hesapları ve Mirasları uğrunda devleti ve de
mokrasiyi tahrip etmek isteyenlerin oyunlarını boza
cak bir uygulamayla dün olduğu gibi bugün de Ana
yasal hak ve özgürlüklere, devlete ve demokrasiye 
sahip çıkacağına inandığımız için «evet» diyeceğiz. 

Değerli parlamenterler, Atatürk milliyetçiliği ve 
demokrasi uğrunda can veren evlatlarımızı ve görev 
şehitlerimizi Cumhuriyet Halk Partisi grupları adına 
rahmetle anıyor, aziz ruhlarına ve sizlere saygılar su
nuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞ/KAN — Adalet Partisi Grupu adına Saym 
Ba'tum..< 

AP GRUBU ADINA MEHMET SADIK BA-
TUM (C. Senatosu istanbul Üyesi) — Sıkıyönetim 
müzakereleri Adalet Partisi grupları adına konuşulur
ken, merhum îpekç'i'nin bir tespitiyle olaya satır aç
mak işitiyorum. 70'li senelerin başında merhum İpek
çi bir kitaba yazmış olduğu önsözde, Türkiye'deki 
anarşik olayları şöyle tanımlıyordu: Diyordu ki, 
«1960 senesinden sonra Türkiye yoğun bir değişim 
göstermiştCr. Birtakım yeni güçler ve birtakım yeni 
güçlerin karşısında, (onun karşısında) da yeni güçler 
teşekkül .etmiştir, işçi sınıfı bilinçlenmiş, teşkilâtlan
mış, topluma ağırlığını koymaya başlamıştır.» 

iBu oluşum içerisinde birtakım aceleciler çok kısa 
yönden iktidarı ele geçirmek için birtakım eylemlere 
tevessül etimiştir ve arkadaşlar, bunun neticesi - bili
yorsunuz - 12 Mart olayları ve 12 Mart hâdisesi zu
hur ötti. 

Türkiye'de bir buçuk yıl evvel menfur bir terörist 
kurşununa kurban gidinceye kadar ve bugüne dek 
geçen zaman dilimi içerisinde anarşi ve terör olayları 
hakkında birçok lâflar söylendi, birçok sözler edildi 
bu olay hakkında. Fakat teröre birçok kurban verdi
ğimiz halde hâlâ bugün bu olayın bir sistematiği ya
pılmadığı gibi, bu olayın gerçekçi bir teşhisine de 
henüz kavuşamadık. Bırakınız siyasi partileri, düşü
nenler ve düşündüğünü kâğıt üzerine geçirenler dahi 
anarşide kendi siyasi eğilimleri çerçevesinde endaze 
'biçmişlerdir ve herkes bu olaya kendi siyasi düşün
cesi çerçevesinde endaze biçtiği içindir ki, çıkış nok
tasıyla bitiş noktalsı aym yerde düğümlenegelmekte-
dir< 

iBugün anarşinin ve sıkııyönetiminf onuncu kez 
Meclislerde konuşulduğu bir dönemde, hiç olmazsa 
birtakım hissi ve ön fikirlerden arınarak, bu olaya 
gerçekçi teşhisle yaklaşmamız lâzjmdır. Bu ger
çekçi tespitle yaklaşmadığımız takdirde, sıkıyönetim 
ve anarşiye birtakım kurbanlar verilmeye devam edi
lecektir, 

Evvela anarşi, bırakınız ilk felsefi temelinin 19 
ncu asırda çıkmış olmasını, Türk'iye'de göstermiş ol
duğu geniş boyutlar çerçevesinde evvela devleti he
def almıştır ve zaten anarşinin tarifi de, «Devleti, öz
gürlüklere karşı bir organ, düşünen insana karşı bir 
güç ve inşam boyunduruk altına alan bir sistem» ola
rak tanımlar. 

O yönden, anarşinin ön hedefi, felsefede de, tat
bikatta da, devleti yok etmektir. Devleti yok etaek 

amaç noktasında oluşan anarşiye karşı, devleti de bir
takım güçlerle teçhiz etmek lâzım gelir. 

Çelişkilerle dolu bir sistem imajı, haksızlıklarla 
dolu bir sistem iddiası tereddütler insanını yaratmış
tır. O tereddütler insanı işte, bugün anarşinin özde
şidir. O tereddütler insanı, yarınından emin olmayan, 
geleceğe kuşku ile bakan ve haltta geleceğe kuşku ile 
baktırılan kişi anarşinin özdeşi olmuş bugün Türki
ye'de ve kimseye bakmadan, yanındakıne, karşısın
dakine bakmadan şakır şakır adam öldüregeîmekte. 

Türkiye'de anarşinin bir devlet sorunu olduğu 
çoğu kez görülmemiştir. Siyasi partiler iktidara geç
tikleri zaman bunu bir devlet sorunu olarak görebil
mişler; fakat, muhalefetteyken bunu devamlı yöne
tim sorunu olarak ele almışlardır. O kadar yönettim 
sorunu olarak ele almışlardır ki; Öymen gibi zeki bir 
politikacı dahi bunu bir yönetim sorunu saymış, hattâ 
24 saatte bir hükümet değişikliğiyle anarşin'in önü alı
nabileceğimi bu kürsüden haykiirajbilmişjtir. O günden 
bugüne 32 ay geçti ve her gece ansızın 5 bin kişinin 
kapısı çalındı. 5 bin ölümden sonra hâlâ biz bura
da, bu kürsüde bu mantık zıddiyetini münakaşa edi
yor ve anarşiyi bir yönetim sorunu olarak kabul et
meye gayret ediyoruz. 

Anarşi, bir yönetim sorunu değildir. Anarşi hatta 
'bir sistem sorunu değildir. O kadar Sistem sorunu 
değildir ki anarşi, Avrupa'da komünist partiler, 
liberal partilerle birlikte anarşiye karşı kanunlara 
müspet oy vermektedirler. Oysa anarşiye bizde, 
sistem içi;* partiler, başka yerlerdeki sistem dışı 
partilerin yöntemini kullanarak bir iktidarı oluştur
ma gayreti içerisindedir, buna . gelmişlerdir. Bu 
paradoksturdur ki, anarşiyi devamlı besleyici bir or
tam yaratagelmektedir Türkiye'de. 

Bu ortam içerisinde sadece ve yalın bir hükümet 
çabasının anarşiye karşı geleceği hususu pek iyimser
lik olur. Son Milli Güvenlik Kurulunun tebliğinde 
de belirgin olduğu veçhile, anarşi sadece bir yönetim 
sorunu olduğu zaman önü alınmaz; anarşiye, yasama, 
yargı, yürütme ve Anaaysanın tayin etmiş olduğu 
tüm kuruluşlar elbirliği ile karşı çıkmak mecburiye
tindeyiz ve bu elbirliği ile karşı çıkma fikri içerisin
de anarşiye karşı bir altyapı da oluşturmak mecbu
riyetimiz vardır. O altyapı hoşgörü ile beslene
cektir, o altyapı, birbirimize hürmetle beslenecektir 
o altyapı sadece kendini değil, bütün Türkiye'deki 
kişileri - aksi ispat edilmedikçe - vatansever bellemek
le teşekkül edecektir. Bunu yapmadığımız takdirde, 
sokaklarda birlikte ölü saymaya devam ederiz. 
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ıBurada arkadaşımız söyledi, hani, parantez için
de beyan edeyim: «Hükümeti ele geçiren Demirel», 
«Hükümeti ele geçiren Adalet Partisi.|» 

Hatırladığıma göre 14 Ekim seçimlerinden sonra, 
hakkında bir ademi itimat oyu verilmemiş Sayın 
Ecevit Hükümeti, Hükümeti bırakmıştır ve ayrıldığı 
zaman; «Tekrar bana hükümet tevcih edildiği za-
man kabul etmeyeceğim. Hükümetin Adalet Parti
sine tevcih edilmesi lazım gelir» demiştir. Tüm ku
ruluşlar, basında, TRT'de, sokaklarda, meydanlarda, 
kamuoyunda ve tüm siyasi partiler hükümetin Ada
let Partisi tarafından kurulmasını, teklif değil hatta 
mecbur olduğunu beyan etmişlerdir. Ve gene düşü
nenler, düşündüğünü kâğıt üzerine geçirenler, Hükü
metin muhakak ve muhakkak Adalet Partisi tarafın
dan kurulmasının teklif değil, gene icbarı içinde ol
muşlardır. 

Bunları, bu Hükümetin oluşumunu tekrar zihin
lere hatırlatmak için söylüyorum ve bu tarz kurul
muş bir hükümet içerisinde birtakım istikrar tedbir
leri oluşagelmiştir. Bunları iktisadi muhtevası tartışı
labilir. Bir üslubu burada beyan etmek istiyorum: 
Bu tarz oluşmuş ve Meclisin üçte birinden biraz faz
la, 185 kişiyle teşekkül etmiş bir iktidar, Meclisin 
üçte ikisinden biraz az muhalefetin karşısında Hü
kümet oluşmuş ve iktisadi tedbirler Güney Amerika 
modeli olarak tanımlanmıştır. 

«Güney Amerika modeli» lâfzı içerisinde, sokak
ta ümitsizlik içinde çırpınan genç, Milton Fried-
man'ı hatırlamaz ve gene işsiz işçiye Milton Fried-
man söylemez Güney Amerika modeli. Hatta Par
lamentonun iktisatçı olmayan üyelerine de, doğal 
işsiz oranının ne olduğunu Filips Eğrisinin ne ma
naya geldiğini hatırlatmaz; ama Güney Amerika mo
deli, Panço Villa'yı hatırlatır; ama Güney Amerika 
modeli, Zapata'yı hatırlatır; ama Güney Amerika 
modeli, Bolivya dağlarında ölen Che Guevara'yı ha
tırlatır ve sokaklarda ölen adamlar teker teker sayı
lır. 

Bu bir üslup meselesidir. Türkiye hasta bir bün
ye içerisinde... Dışarıdan ve içeriden hepimiz ittifak 
ediyoruz bunda; Halk Partilisi ittifak ediyor, Ada
let Partilisi ittifak ediyor, sokaktaki üryan adam 
ittifak ediyor. Türkiyede hasta bir bünye içerisin
dedir. içeriden ve dışarıdan düşmanlar 763 bin ki
lometrekare sahalık bu yerde ikinci bir Sevr yapma 
mücadelesi içerisindedirler. Bu arada biz, muhakkak 
Türkiye'yi bu darboğazdan çıkartmak için iktidarda 
olalım muhalefette olalım, mutlaka anarşinin beslen-
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meyeceği bir üslup içerisinde konuşmak ve meseleleri 
o şekilde tartışmak mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar, dedik ki anarşi bir hükümet sorunu 
değil. Bugün gene gündemde geniş tabanlı bir hükü
metle meselelere çözüm getirileceği hali var. «Geniş 
tabanlı hükümet» ve kısır döngü devam ediyor. Biz 
de kısır döngü içerisinde koşuya devam ediyoruz. 

Örneğin Halk Partisiyle Adalet Partisinin geniş 
tabanlı bir hükümetinin olayların üzerinden gelebile
ceği de tartışılabiliyor. Adalet Partisinin dünya gö
rüşü ayrı, Halk Partisinin dünya görüşü ayrıdır. Bir 
hükümetin evvela kendi içerisinde tutarlı olması la
zımdır memlekete yararlı olabilmesi için. Kendi 
içinde tutarlı olmayan hükümetlerin memlekete ya
rar getirmediği mazide görüldü. O yöndendir ki 
azınlık hükümetine razıdır Büyük Millet Meclisi. 

Arkadaşlar, müşterek tavır, olayların karşısına 
birlikte çıkma, müşterek hükümetle olmaz. Belki 
de müşterek hükümet buna büyük zaaf getirir. Olay
ların karşısındaki müşterek tavır, olayları beraber 
teşhis edebilmek, aynı doğrultuda birlikte karşı çık
mayla oluşabilir.) 

HASAN CERÎT (Adana Milletvekili) — Bu da 
diyolog ile olur. 

MEHMET SADIK BATUM (Devamla) — Ona 
da geleceğim beyefendi. 

Bu cümleden olarak anarşi, bir hükümete geçme 
aracı veya bir hükümette kalma vasıtası yapılmama
lıdır. Anarşi bir seçim metaı yapılmamalıdır, ve 
gene muhakkak ve muhakkak siyasi partiler anarşiye 
taban oluşturacak bir olay içeririne girmemeHdkier. 

Bir tarafta «Güney Amerika modeli», bir tarafta 
«faşizmin ayak sesleri», bir tarafta «faşizme tırma
nan Adalet Partisi» ve o Adalet Partisiyle müşterek 
hükümet... Bunda bir tutarsızlık var. 

Siyasi hayata tutarsızlık umuit kırıcı unsurların 
başında gelir. Hele umutların, umut kırıcı unsurları1 

yaratıcı olması, istikrarsızlığı daha da genişletir. 
Umutlar umutsuzluk kaynağı olduğu zaman, umut
suzluktan bir kuvvet yaratmak isteyen anarşiye, bun
dan daha iyi sunulacak bir besin bulunamaz. Çünkü 
•anarşinin-, bizdeki anarşMn temeli, umutsuzluğu 
yaygınlaştırmak. Bakıyoruz, olaylarla ilgili olmayan 
kişiler de öldürülebiliyor ve bakıyoruz ismi büyük, 
olaylardan arınmış kişiler de anarşinin hedefi olabi
liyor. Bundaki amaç, anarşinin güçlü olduğunu ispat; 
umutsuzluğu yaygınlaştırmak, umutsuzluğu yaygın
laşmış bir ortamın içerisinde çaresiz, nereye gittiği 
belli olmayan toplumları oluşturmak; kölereşmiş bir 
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Türkiye... Köleîeşmiş bir insanlar toplumunun karşı
sında . gücün, kalırın ve baskının toplumları bir yöne 
itmesi, itdbilınesi. Hani 1940 yılında Avusturya hu
dudumda fare zehiri içip ölen, intihar eden Walter 
Benjamıin'den Herbert Marcuse'un kullandığı «Umut
suzların umudu bize kuvvet verecektir» mısraı' hare
ketin kaynağıdır ve üniversite profesörlerini, siyaset
ten ayrilmiş kişileri hedef seçmesi de bu umutsuzlu-> 
ğu yaygınlaştırma hedefine matuftur. Hattâ o kadar 
ki, eski İstanbul Üniversitesi Rektörünü bile «Üni
versite bugün susuyor, üniversite konuşmaya başla
dığı zaman» diye tehlikenin kenarına itebilmiştir ve 
anarşinin hedefi de kenldi peşlinde bulunmayan top
luma, ümitsizliğin yaratacağı suni bir toplum yarata
rak suni bîr tabanla kendini güç olarak tanıtabilmek-
tir. Üniversite bu oyunu sezmiştir, işin içine karışa 
maldı; ama maalesef siyasi partilerimiz anarşinin bu 
oyununa gelmiştir ve anarşinin bu acımasız oyunu, 
siyasi partilerde çok daha rahat bir taban oluşturma 
oyununa getirmiştir. Birtakım kişilerin, yine söylüyo
rum, olayların dışında kişilerin, siyasi kadrolara sa
hip kişilerim öldürülmesinin de başka bir amacı olma
mak lazım gelir. Bu, terörün Türk toplumuna oy
nadığı korkunç bir oyundu ve her zaman aynı şekil
de sahneye kondu ve bu oyun karşısında bağıran, 
çağıran, nefret kusan toplumları suni olarak anarşiye 
itti, sunî bir talban oluşturan figüranları da her za
man buldu, aynı figüranları aynı şekilde, oynattı. 

Anarşi çok boyutlu bir olay. Anarşiyi bir olaya 
indirgemek mümkün değil. Anarşi çok boyutlu bir 
olay olduğu için, anarşiyi de çok boyutlu bir tahM 
süzgecinden geçirmemiz lâzım. Hele, sırf Türkiye'ye 
has bir olay değil bu. Bizde belki anarşi ittihat ve 
Terakki üe ilk defa girmiştir Türkiye'ye; siyasi ha
sımlarını yok etmek veya siyasette hasımisız kalmak 
için kullanılagelmiş'tir; ama bugün Türkiye'deki anar
şi başka boyutlarda da seyir edebiliyor. Bu yönden, 
bu benzemeci'liiğin karşısında, gerçek milliyetçilikle, 
gerçek birbirimizi severlilikle karşı durmamız lazım
dır* 

Evvela, Milli Güvenlik Kurulunun işaret ettiği 
gibi ve hepimizin bugün üzerinde tartıştığımız gibi 
kanuni boşlukların muhakkak doldurulması lazım. 

rina Fransa'da komünist partisi de müspet oy vere
rek çıkartmıştır. O, yeni suçlar getiriyordu, yeni top
lum suçları getiriyordu. Biz burada Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanununun, 72 saat önceden idare
ye haber verilmesini dahi özgürlüklere karşı bir olay 
sayarken antikasar kanunu Fransız Ceza Kanununun 
314 ncü maddesine ek bir madde ilave ederek Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa yeni boyutlar, 
yeni derinlikler getirdi. 

Bugün toplulukta, faili belli olmayan bir suç 
işlendiği zaman, 20 kişi bir adamı öldürdüğü zaman 
kavgaya iştirak etmiş, fakat maktule el uzatmamış 
adam Türkiye^de bir seneye kadar, hattâ 6 ay ceza
lanır; ceza kanununda bu var. 

Haa, Antikasar Kanunu getirmiş yeni boyutlar. 
Bu Fransa'da yetmiyor, (bugün Alain Peyrefitte 
(Fransız Adliye Bakanı) 30 Nisanda ilan ettiği gibi 
bu kanuna da yeni boyutlar geliyor. 

Bakıyoruz, Dahiliye Bakanı Beyefendi rakamları 
verdi, sıkıyönetimde 41 bin dosya varmış; 25 bini so
ruşturmada, 15 bini davaya dönüşmüş ve 5 bin ka
rar. Yani, 41 bin soruşturmanın karşısında 5 bin; 
'% 10 karara int'ikal etmiş bir yargı çalıştırılıyor. 

O Fransa bugün Antikasar Kanununa sahip ol
duğu halde, adaletin işlemezliğinden yakınarak ada
leti çalbuklaştırıcı birtakım tedbirler getiriyor ve biz
deki %' 90 rakamı orada sadece % 30 veya 32. 

BAvŞKAN — Süreniz doldu; konuşmanızı topar
lamanızı rica ediyorum. 

MEHMET SADIK BATUM (Devamla) — Bu
na binlerce misal vermek mümkün. 

Ama bir üsluptan bahsettik arkadaşlar. Bu üs
luba, bütün siyasi partilerin uyması lazım gelir. Se
çim yapılır, seçim yapılmaz. Siyasi hayat, demokra
si ölüm getiren bir sistem değildir evvela. Demok
rasi bir yerde de ölümden korkan adamların siste
midir. Ölümden korkmayan, ölüme gül bahçesine 
gidercesine gidermiş gibi gidebilen kahramanların ye
ri yok demokraside. Demokrasi günlük yalın adam
ların yaşadığı bir sistem. 

Fikirlerimiz için ölmek fiilini yadırgadığımız ve« 
yahut da arkamıza attığımız zaman, onun karşısında 
öldürmeyi veya öldüreni hoşgören kavramında bir 
hükme getirdiğini tanımlamamız lazım. 

O yönden, Adalet Partisi Meclis Grupları olarak, 
Adalet Partisi Meclis Grubunun 2 Haziran'daki bil
dirisi doğrultusunda, anarşiye bütün siyasi partilerin 
müşterek bir tavırla karşı çıkması fikrini hâlâ mu
hafaza ediyoruz. Bu müşterek karşı çıkış bir yöne-

Bakıyoruz, daha 1968 olaylarından sonra, 1970 
yılında Fransa'da antikasar kanunları ile anarşiye 
karşı birtakım tedbirler getirilmiş. Hatta o Fransa'da 
antikasar kanunları kâfi gelmemiş, ki şunu Muhte
rem Heyetinize beyan etmek isterim malumu ilam 
kabilinden, bildiğinizi tekrar için antikasar kanunla- I 
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tim sorunu değil, bir hatalığa birlikte teşhis sorunu- 1 
dur, Biz bunu aşacağız, aşmak mecburiyetindeyiz. 
Birbirimizi severek, birbirimize hürmet ederek, bir
birimize saygı duyarak bunu aşacağız. Bırakalım 
artık kavga üslubunu, bırakalım. Televizyonları çat
latan, çocukları korkutan, hastaları hastalığa iten 
kavga üslubunu bırakalım artık; dostluk konuşalım, 
kardeşlik konuşalım ve... 

MASAN CERİT (Adana Milletvekili) — Başba
kana söyle Başbakana. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Ne zaman, ne zaman?.. 

MEHMET SADIK BATUM (Devamla) — Ve 
biz bu kavga üslubunu bırakmadığımız, televizyonu I 
çatlattığımız ve ölümden korkmama tafrasını sürdür
düğümüz zaman sokaklarda ölümleri saymaya de
vam edeceğiz. 

Gene, bir Halk Partili öldüğü zaman bütün Mil
liyetçi Hareket Partililerin, bir Milliyetçi Hareket 
Partili öldüğü zaman bütün Halk Partililerin onların 
cenazesine koştuğu zaman; ölen kişinin şu veya bu I 
eğilimde değil, benim ölümdür diye cenazenin salın
dan yakaladığımız zaman belki sıkıyönetime de ih
tiyaç kalmayacaktır; ama bu bir özlemdir. Bu bir 
özlem olduğu için de, sıkıyönetime beyaz oy kullana
cağız. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

|BAŞKAN — Milli Selâmet Partisi Müşterek Gru
bu adına Malatya Milletvekili Sayın Recai Kutan, 
buyurunuz efendim. 

MSP GRUBU ADINA MEHMET RECAÎ KU
TAN (Malatya Milletvekili) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; sıkıyönetimin 11 nci defa 2 
ay daha uzatılmasıyla ilgili olarak yaptığımız bu 
toplantıda Milli Selamet Partisi Grubunun görüşe- I 
rini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle 
grubum ve şahsım adına muhterem heyetinizi hür- I 
metle selamlıyorum. I 

ıMuhterem arkadaşarım, iktidardaki Adalet Par
tisi Hükümeti tarafından sıkıyönetimin 2 ay daha 
uzatılması teklifi getirilmiştir. Sıkıyönetim tatbika
tıyla ilgili olarak şu hususların hatırlanmasında ve 
belirtilmesinde fayda mütalaa etmekteyiz. I 

ıBu sıkıyönetim 19 aydan beri devam etmektedir. I 
Nüfusumuzun yarıdan fazla kısmının yaşadığı 20 ili
mizde sıkıyönetim tatbikatı vardır. Bu 19 aylık sıkı
yönetim tatbikatının takriben yarısı Cumhuriyet I 
Halk Partisi iktidarı döneminde, diğer yarısı ise Ada
let Partisi iktidarı döneminde devam etmektedir. I 

1 Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda iken Adalet 
Partisi yöneticileri; «Sıkıyönetim bir fevkalade hal 
tatbikatıdır. Sıkıyönetim sürekli olamaz. Eşkiya ile 
devletin normal kuvvetleri uğraşmalıdır. Silahlı Kuv-

I vetler asli görevine dönmeli. Bu mümkündür, an-
I cak bu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla olamaz, 

çünkü Cumhuriyet Halk Partisi anarşistlerle eleledir» 
I diyordu Adalet Partisi yöneticileri. 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi idarecileri ne di-
I yor acaba Adalet Partisi iktidarı için? «Sıkıyönetim

den normal yönetime geçilmelidir, ama bu Hükü
met anarşiyi önleyemez. Çünkü, Adalet Partisi ikti
darı anarşist ve terörist gruplardan bir tarafa destek 
olmaktadır.)» 

Zaman, Adalet Partisinin Cumhuriyet Halk Par
tisi, Cumhuriyet Halk Partisinin ise Adalet Partisi 

I hakkında söylediklerinin doğruluğunu ispat etmiştir. 

Bizim anlayışımıza göre, Anayasanın 124 ncü 
maddesini son 3 yılın iktidarları, yani Adalet Partisi 
ile Cumhuriyet Halk Partisi yanlış anlamışlar ve 
yanlış tatbik etmişlerdir. Anayasanın «Sıkıyönetim 
ve savaş hali» başlığı altında verilen 124 ncü mad
desi şöyle diyor: «Savaş hali, savaşı gerektirecek 
bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olması veya 
vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir 
kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini 
içten veya dıştan tehlikeye düşüren yaygın şiddet 
hareketleri hakkında kesin belirtilerin ortaya çıkması 

1 sebebiyle sıkıyönetim ilan edilebilir.» 

'Bu maddede saralhaitan belirtildiği gibi, sıkıyöne
tim fevkalâde bir hal kanunudur. Daha çok harp ve 
isyan, ayaklanma gibi durumlarda kısa süreyle tat
bik edülir. Bu kısa sürede Silahlı Kuvvetlerden bazı 
fevkalâde yetkiler de kullanılmak suretiyle istifade 
edilir, mümkün olabilecek en kısa zamanda da Si
lâhlı Kuvvetler asli vazifelerine dönerler, 

Üzülerek görüyoruz ki, şu son 19 aylık Cumhu
riyet Halk Partisi ve Adalet Partisi iktidarları döne
minde bu gerçek unutulmuş ve sıkıyönetim âdeta 
tabi bir hale getirilmiştir. Çünkü Cumhuriyet Halk 
Partisi de Adalet Partisi de kendi iktidar zaaflarını 
sıkıyönetimle kapatmak arzusundadırlar. 

Hele Adalet Partisi iktidarının sıkıyönetim anla-
I yışı ne kadar ibret vericidir. Bu hükümet adına ya

pılan açıklamalara ve beyanatlara bakınız: «Anarşi 
ile ilgili'olarak çok ciddi tedbirler alınmalı ve anar
şinin tkökü kazınmalıdır.» 

Tedbirleri kim alacak, anarşiyi kim ortadan kal-
I dıracak? Siz, Hükümet sizsiniz. Siz vaktiyle «Cumhu-
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riyet Halk Partisi gider, dertler biter» iddiasiyle ik
tidara geldiniz ve anarşiyi ortadan kaldırmaya talip 
oldunuz. Dertler bitti mi, anarşi ortadan kalktı mı? 

«Devlet var, öbür yanda da anarşi var. Devlet 
güçleri en ciddi bir şekilde anarşi ile mücadele edi
yor, bu mücadele devam etmektedir.» 

IBU anlayış, bu beyan fevkalade yanlış ve tehlike
lidir muhterem arkadaşlarım. Bir kere devletle bir 
avuç eşkiya aynı seviyeye getirilmekte, devletle eşki-
ya eşit şartlarda mütalaa edilmektedir. 

Ne demek, «Devlet var, Devletin meşru güçleri 
var, öbür yanda da anarşistler var.» Devlet varsa 
anarşi de eşkiya da yoktur, olamaz; ama işte sizlerin 
elinde Devlet maalesef bu hallere kadar düşmüştür. 

'Bu Hükümet, hep kendisini bu meselelerin dışın
da ve üstünde mütalaa edip, sadece nasihat eder ve 
tavsiyede bulunur pozlardadır. İşin kolayını da bul
muştur. Anarşiyle mücadeleyi sıkıyönetime ihale et
miştir. Ekonomiyi faizcilere ihale etmiştir. Gerek 
anarşi ile mücadelede ve gerekse ekonomik mesele-
lerdeki beceriksizlik ve başarısızlığını örtmek için de 
propagandasını TRT'ye ihale etmiştir. Bu Hüküme
tin, sıkıyönetimi kaldırmak, normal tatbikata dön
mek için hiç de bir planı mevcut değildir. Hâlâ Ba
kanlık koridorlarını tıklım tıklım dolduran partici
lerinin yüzünden böyle bir planı hazırlayabilecek za
manları da yok esasen, 

Bizim inancımıza göre, sıkıyönetim makamları 
ellerinden gelen gayreti göstermektedir. Yapılan fev
kalâde gayretli çalışmaları burada şükranla kaydet
mek istiyorum. Gene bize göre, sıkıyönetimin yeteri 
'kadar yetkisi de mevcuttur; ama sizlerin elinde sıkı
yönetim başarılı olamaz. Çünkü yanlı tutumunuz ve 
hâdiselere koymuş olduğunuz teşhisler yanlıştır. Bu 
işin başarılı olabilmesi için Devlet, ciddiyet ister, ta
rafsızlık ister ve hakka bağlılık ister. Bu başarısızlık 
ve zaafınızı örtmek için boyuna yeni bir kanun tek
lif ediyorsunuz. Devlet güvenlik mahkemeleri çık
mazsa olmaz imiş. Fevkalade hal kanunu çıkmaz ise 
anarşi önlenemez mi?. Sıkıyönetim varsa devlet gü
venlik mahkemeleri kanununa ne ihtiyaç var, sıkıyö
netim varsa fevkalâde hal kanununa ne ihtiyaç var. 
Siz aczinizi başka otoritelerle doldurmak istiyorsunuz. 

ıBu Hükümetle anarşi önlenemez; samimi kanaati
miz hudur. Çünkü bu Hükümetin zihniyeti yanlıştır. 
Materyalist, batıl görüşlerin sonu anarşi ve terördür. 
Onun için Cumhuriyet Halk Partisi de, Adalet Par
tisi de anarşiyi önleyememişlerdir ve bundan sonra 
da önleyecek değillerdir. MSP'nin İçişleri Bakanlık

larında sıkıyönetime ihtiyaç duyulmamıştır. Duyul
maz da. Niçin? Çünkü mesele Zihniyet meselesidir. 
Peki, MSP'den İçişleri Bakanlığı vazifesini gören ar
kadaşlarda ne keramet var derseniz; bu arkadaşları
mızda, onların zihniyetlerinde her hangi bir keramet 
yok, keramet hakka bağlılıktadır, hakka teslimiyet
tedir. 

Bu Hükümet anarşiyi önleyemez demiş idim, 
anarşiyi artırır demiştim. Bu gerçeğin diğer bir sebe
bi, bu Hükümetin İsrail ile olan alakayı, cereyan eden 
bu kadar vahim hadiselere rağmen alakasını kesme
miş olmasıdır. Çeşitli vesilelerle açıkladığımız gibi, 
Türkiye'deki terörizmi İsrail İdare etmektedir, yönet
mektedir. Zira İsrail'in Kudüs'ü merkez ilan etmesi 
Theodor Hezl isimli siyonist liderin planının sadece 
bir adımıdır. İkinci adım Fırat ve Dicle bölgelerinin, 
yani Anadolu'nun önemli bir kısmının İsrail'e vila
yet yapılmasıdır. Bu sebeple İsrail bir yandan Lüb
nan'ın Kuzeyinde kendisine bağlı ikinci bir İsrail'i 
başka isimle kurdurarak hududumuza yaklaşırken, 
diğer yandan Filistin Kurtuluş Örgütü kuvvetlerini 
imha gayretinde oluyor, öbür yandan da 10 yıldan 
beri Türkiye'yi içinden yıkma planlarını tatbik edi
yor. Türkiye'deki terörün her ik'i ucuna da, kanadına 
da silah ve taktik veren IsraiFdir. Nitekim her iki 
uçta yakalanan silahların markaları aynı, seri numa
raları da birbirine uymaktadır. Türkiye'deki terörizm 
sokak çapulcularının değil, profesyonel kadroların 
düzenlediği anarşik ve terörist olaylardır. Dışarıdaki 
elçilerimizi öldüren, Ermeni çetelerini tahrik eden, 
teçhiz eden de İsrail'dir. Bu Hükümet bu gerçekleri 
aziz milldtkniizden saklıyor. İşte bu konuda aziz 
Parlamentonun önünde önemli bir ifşaat ve açıkla
mada bulunacağım. 

(Muhterem arkadaşlarım; Bayramın birinci günü, 
12 Ağustos günü akşam saati erinde İsrail Radyosu 
akşam haberlerinde, «Filistin Kurtuluş Örgütü An
kara Temsilcisi Ebu Firaz'a Irak yanlısı Filistinliler 
tarafından başarısız bir suikast teşebbüsünde bulu
nulduğu» haberini vermiştir. 

IBu münasebetle yaptığımız araştırma bize konu
nun içyüzünü bütün açikliğiyle gösterdi. İstihbaratı
mıza göre, böyle bir suikast teşebbüsü yapılmıştır; 
ancak bu teşebbüste bulunanlar Irak yanlısı değil, 
doğrudan doğruya Israil'iidir. 

IBu suikast teşebbüsünü planlayanın, «Mişu» tak
ma adını kullanan İsrail Askeri Ataşesi Isak Kahana 
olduğu kesin delillerle ve suikastı yapmak için kul
lanılan ajanın teyple tespit edilen itiraflarıyla sabit-
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tir. Yine bizim istihbaratımıza göre bu olayın bütün 
detayları ve bu olayı tespit eden teyp Dışişleri Ba
kanlığımıza tevdi edilmiştir. Ayrıca Türkiye'den üç 
gazetecinin önünde de bu itiraflar mahrem olarak tes
pit olunmuştur. 

'Bu Hükümet mezkûr gazetecilere ve kendi ele
manlarına bu konuda hiç bir açıklama yapılmama
sını bilhassa tenlbih etmiştir. Çünkü aziz milletimiz 
bu gerçekleri öğrendiği zaman, Türkiye'deki anarşi
nin ve terörün gerçek yüzünü ve bu Hükümetin İs
rail'i İsrarla tutmaktan dolayı Türkiye'nin neler kay-
betiğini çok iyi anlayacaktır. 

iBu Hükümetin müsaadesiyle Ankara İsrail Bü
yükelçiliğine bağlı 9 tane terör uzmanı İsrail subayı 
halen Ankara'da çalışmaktadır muhterem arkadaşla
rı m, 

Bu Hükümet İsrail ile ilgiyi kesmediği jçin Tür
kiye'deki terör hareketlerini dışarıdan idare etmeye 
ihtiyaç yok. Bu dış güçler, İsrail tarafından bizzat 
Ankara'dan yönetilmektedir. Konu fevkalâde ehem
miyeti haizdir. Bu sebeple yarın saat 11.00'de bu ko
nuda bir basın toplantısı yapılıp daha detaylı bilgi 
basın mensuplarına arz edilecektir. 

(Bu Hükümet, sadece anarşiden şikâyet eder du
rumdadır.. Anarşiyi önlemek için ciddi hiçbir adım 
atmamaktadır. Muhterem arkadaşlarım, anarşiden şi
kâyet etmekle anarşi önlenmez. Esasen anarşiden şi
kâyete ne Adalet Partisinin, ne Cumhuriyet Halk 
Partisinin hakkı da yotur. Bu materyalist felsefeye 
dayalı maarif kimin eseri?.. Bu menfaatini azami 
kılmaz isteyen sevgiden, saygıdan, havadan, müsama
hadan, diğergâmlık duygularından yoksun insan tipi 
kimiln eseri, hangi maarifin mamulatı?.. Sokaklarda 
'başlayan silahlı anarşi, düşüncede, inançta, gönüller
de, kalplerde ve kafalarda başlayan anarşinin ürünü
dür. Bu kalplerdeki, gönüllerdeki anarşi kimin eseri?. 

IBir Mübarek Ramazan Bayramının bütün gece
lerini «Yedi Kocalı Hürmüz» isimli; aile, edep, haya, 
namus duygularını tahrip eden bir tiyatro eseri ile 
dolduracaksın. Televizyon ekranlarını «Dallas ve 
Forsyte Efsanesi» gibi rezil filmlerle işgal edeceksin. 
Tesb»lh çeken elle, tetik çeken eli bir tutacaksın. 

Almanya'da bir camide «Kurtuluş Islamdadır» 
diyen bir vaize, bu zatın yakasına yapışacaksın. So
kaklarda anarşistler ellerini, kollarını sallayarak ser
bestçe dolaşıp gezerken, Almanya'da her hangi bir 
camide «Kurtuluş Islamdadır» diyen bir vaiz efen
dinin yakasına yapışacaksın. Anarşistlerden, eşkıya
lardan bir gruba arka çıkacaksın. Bu zihniyetle anar

şiyi önleyeceksin öyle mi? Bu suale sadece acı acı gü-
lümsüyoruz, 

Konya'da bu kadar bombalar patladı; ne oldu, 
kaç tane anarşist yakalandı?.. Ramazanda' camiye 
giden şu kadar Müslüman vuruldu, acaba bu vuran 
anarşist, eşkiyadan kaç tanesi yakalandı?.. 

Sayın Başbakandan, televizyon ekranlarını işgal 
eden bu rezil filimlerin mutlaka yayından kaldırılması 
talebinde bulunduk İsrarla. Peki ne oldu bunun ne
ticesi?.. Bunlar kaldırılmak şöyle dursun, «Yedi Ko
calı Hürmüz» gibi daha rezil bir tiyatro eseri hem de 
bir mübarek Ramazan gününün 3 gecesi televizyon 
ekranlarında Aziz Millete gösterildi. 

Muhterem arkadaşlarım; evet, bazı arkadaşlarımız 
gülüyorlar buna, güldüğünüz için Türkiye bu hale ge
liyor. Bu rezil filmlere müsamaha ettiğiniz için bu 
hallere geliyor Türkiye. 

AHMET SAYIN (Burdur M'ilietvekili) — Bütün 
millet size gülüyorJ 

MEHMET RECAt KUTAN (Devamla) — Ve 
sizin elinizde Allalh muhafaza etsin. Türkiye çok da
ha kötü noktalara gidecektir. Allah bu aziz milleti 
sizin yanlış zihniyetinizden kurtarsın inşallah. 

iMuhterem arkadaşlarım; çözüm; yanlış, batıl zih
niyetleri terk etmek, hakka dönmek, hakkın ipine 
sımsıkı sarılmaktadır. Bunun dışında her görüşün so
nu anarşi, terör ve huzursuzluktur. 

Muhterem arkadaşlarım; elbette kimsenin elinde 
değil, hak kimsenin malı değil; ama hak orada dura
cak, sen hakka sırtını çevireceksin, ondan sonra, el
bette kimsenin malı değil. 

Muhterem arkadaşlarım; Şubat ayında Adalet 
Partisi Hükümetine bir beyanda bulunduk, dedik ki, 
«Önümüzdeki iki ay zarfında sıkıyönetimi kaldıracak 
tedbirleri almanız kaydıyla, sıkıyönetim hakkında 
Grubumuz müspet oy kullanacaktır.» Ancak, üzü
lerek görüyoruz ki, Nisan ve Haziran ayında bu 
Hükümet geldi, iki ay daha uzatılmasını talep etti, 
şimdi geldi yine iki ay daha talep ediyor. Bizim 
samimi kanaatimiz o ki, bu Hükümetin elinde, bu 
zihniyetin elinde sıkıyönetim Türkiye'deki anarşik 
olayları önleyemez. Bu itibarla Grubumuz yapılan 
müzakerelerden sonra oy kullanma hususunda ser
best bırakılmıştır. Arkadaşlarımız bu istikamette 
rey kullanacaklardır. 

Konuşmamın sonunda Cenabı Haktan niyaz edi
yorum, bizleri hakta, sevgide, kardeşlikte, saadet ve 
selâmet yollarında birleştirsin. Bu dua ile Muhterem 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum muhterem arkadaş
larım. (MSP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Müşterek 
Grubu adına Niğde Milletvekili Sayın Sadi Somun-
cuoğlu, buyurunuz efendim. 

MHP GRUBU ADINA SADÎ SOMUNCUOĞ-
LU (Niğde Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
parlamenterler, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ve 
şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sıkıyönetimin 2 ay daha uzatılması için Hükümet, 
Milli Güvenlik Kurulu tavsiyesine uyarak buraya 
gelmiştir. Demek ki, Türkiye'nin 20 ilinde, 20 aydır 
Türk Ordusunun fevkalade selahiyetle vazife başında 
bulunmasına rağmen, kanun hâkimiyeti ve asayiş sağ
lanamamıştır. Halbuki, Anayasa, sıkıyönetim için 
normal süre olarak 2 ayı düşünmüş ve en fazla, 
2 aylık bir uzatma süresine müsaade etmiştir. Bu 
durum, Türkiye'de, Türkiye Devletine ve rejimine 
musallat olan düşmanla bir türlü baş edemiyor ka
naatini her tarafa yaymaktadır. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, böyle bir ka
naatin yurt içinde ve dışında yerleşmesinin ülkemizin 
menfaatları bakımından ve Türkiye Devletine duyu
lan itimat açısından çok mahzurlu olduğunu düşünü
yoruz. Bunu önlemek için hiç olmazsa adı geçen 
20 ilin durumunu tetkik ederek, eğer sıkıyönetimin 
kalkmasında mahzur olmayan iller varsa, buraların 
dışarıda bırakılmasının, bunun yerine ihtiyaç duyulan 
başka illerin alınmasının faydalı olacağını mütalaa 
ediyoruz. 

ıBizim incelemelerimize göre, Hatay, Elazığ, Kah
ramanmaraş, Malatya, Erzurum, Ağrı gibi illerde sı
kıyönetim kaldırılabilirdi. Bunların yerine, Mersin, 
Sinop, Rize, Uşak, Van, Bitlis gibi iller sıkıyönetim 
içine alınabilirdi. Böylece sıkıyönetimden bir netice 
alındığı belirlenmiş olur ki, bir Anayasa kurumu 
olan sıkıyönetim ve son ümidimiz Kahraman Ordu
muz çare olmaya devam ediyor kanaati dost - düş
man herkese verilmiş olurdu. Böyle yapılmayışını, 
ister dikkatsizliğin eseri, ister denge mülahazalarının 
neticesi olsun, Türkiye ve demokratik rejimimiz için 
mahzurlu görmekteyiz. 

Değerli üyeler, iki yıla yaklaşan bir süre geçtiği 
halde, istatistikleri incelediğimiz zaman, bazı sıkıyö
netim illerinde anarşinin içtimai bünyeye iyice sira
yet ettiğini tespit ediyoruz. Canilerin, Türkiye düş
manlarının pek çok ihanetler işlemiş olmalarına rağ
men yakalanamadıklarını esefle görüyoruz. Ankara, 
Elazığ, Diyarbakır gibi bazı sıkıyönetim bölgelerinde 
ise hem cinayetler, anarşik olaylar artmakta, failleri 
çok az yakalanabilmekte; hem de kurtarılmış denilen 
devlet otoritesinin kırıldığı, vatandaşın devlete olan ' 
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güveninin sarsıldığı bölgeler artıyor. Hemen söyle
mek zorundayız ki, Ankara ilinde sağ kesimden 
öldürülen vatandaşların ve özellikle partimiz yönetici 
ve mensuplarının katilleri bir, türlü yakalanamıyor. 
Diğer illere nazaran bu durumun Ankara'da dikkat 
çekecek ölçüye varmasını izah etmek çok güçtür. 
Hatta öyle hadiseler vardır ki endişe duymamak 
mümkün değildir. 

Bunlardan bir örnek vermek isteriz. Kamuoyu
nun yakından bildiği Milliyetçi Hareket Partisi Ge
nel Merkezinin bombalanması, kurşunlanması ve 
iki partilimizin katledilmesi olayının failleri yakalan
dığı, aylarca tutuklu kaldıkları halde hiçbir tahkikat 
yapılmamış; baskın sonrasında polisin tuttuğu za
bıtta ismi geçen şahitlerle sanıklar yüzleştirilmemiş, 
hatta şahitlerin ifadesine hiç başvurulmamıştır. 

(Doğruluğunu tahkik edemediğimiz bir bilgiye gö
re de, çoğunluğu polis olan bu baskıncı katillerin ev
lerinde ve bazı irtibatlı bulundukları komünist frak
siyonlarda olayla ilgili olarak ele geçen pek çok de
lil dosyadan yok edilmiştir. Sonunda hiçbir tahki
kat yapılmadan tutuklu, cani zanlıları sessizce ve bir 
bir serbest bırakılmışlardır. Bunlar tekrar polis 
olarak görevlerine dönmüşlerdir. (CHP sıralarından 
«İyi olmuş» sesleri) 

Değerli üyeler, iyi olmuş, sizin anlayışınıza çok 
uygun bir neticedir; zaten sizin iktidarınızın marife
tidir bu sonuç da. 

Değerli üyeler, bu korkunç bir hadisedir. Huzu
runuzda Hükümetten bu konuda açıklama rica edi
yoruz. Değerli üyeler açık yüreklilikle sıkıyönetimin 
başarısının tartışmasını yapacağız. 

Ancak, buraya girmeden önce, 12 yıllık anarşi 
döneminde hep anarşistlerle birlikte hareket, etmiş, 
Devletin bütün kurum ve kuruluşlarına alabildiğine 
saldırmış bir siyasi partinin yönetimim' eline geçiren
lerin bugün için anarşi ile daha da bütünleşen ve 
kaynaşan menfi tutumunu ele almak istiyoruz: 

(Sıkıyönetim uygulamalarının bir türlü neticeye 
ulaşamamasında, sıkıyönetim dışında kalan illerde 
ihanetin kol gezmesinde bu partinin takip ettiği teh
likeli politikanın ve saplantıların ciddi rolü olduğu 
kanaatindeyiz. Bu rolü anlamak için işe, başında bazı 
hatırlatmalarla girmek lâzımdır. 

Yıl 1968 - 1969. Ünivers'ite ve yüksek okullarda 
boykotlar, işgaller, eğitim ve öğretim hayatımızı fel
ce uğratmış, suçlular ve suç aletleri Devlet içinde 
devlet haline getirilen yükseköğrenim kurumlarıjıda 
saklanıyor. Buralar birer hareket üssü haline getiril-



TBMM B : 106 18 . 8 . 1980 O : 1 

miş. Devletin meşru güçleri buralara girmek istiyor; 
Ikaırşısında işgalcilerden, yolunu sapıtmışlardan, ka
nun nizam tanımazlardan önce, bütün bu kanunsuz
lukları devrimci eylem olarak niteleyen ve alkışlayan 
partiyi ve onun yöneticilerini buluyor. 

(Anarşinin ilk kurbanı 1967 sonunda İlahiyat Fa
kültesi öğrencisi ülkücü Ruhi Kılıçkıran olduğu ve bir 
ktamümistîln salahından çıkan kurşunla şehit olduğu, 
Rulhi Kılıçikıran'ın fikrinde olanların yurtlardan ve 
Ibültün öğrenim kurumlarından dışarı atıldığı, Anaya
sanın onlara tanıdığı okuma hakkı zorbalarca gasbe-
dildiği halde, anarşiyi devrimciler çıkarmıyor, solcu
lar masumdur, Devletin kışkırtıcı ajanları bütün bun
ları yapıyor diyen bu partinin genel başkanı, daha 
sonra toprak; işgallerini de bizzat teşvik etti. Dev-Genç 
militanlarıyla birlikte gitti, bazı köylerde masum va
tandaşları toprak işgaline zorladı. 

'Bunları niçin hatırlatıyoruz? Kanunlar kimler ta
rafından ve hangi tahrikler neticesinde çiğnene ç'iğ-
nene bugünlere geldik, iyice anlaşılsın istiyoruz. Zor
balıkla, vatandaşın topraklarını işgal edeceksiniz, bu 
yolda gerekirse ölümü b'ile göze almaktan bahsede
ceksiniz, her türlü kanunsuzluğa helâl diyeceksiniz; 
bunun adını da devrimci eylem koyacaksınız ve son
ra da «Benim ve partimin anarşi ile ilgimiz yok» de
yip ortaya çıkacaksınız. Kanunsuzluğu, zorbalığı, 
'kan dökmeyi, devlete, polise, jandarmaya meydan 
okumayı meşru göstererek, masum vatandaşları suça 
itenler, aynı yola gençliği ve işçiyi dökenler Türki
ye'deki anarşinin kaynağında değil de neresindedir-
ler? îşte bu zihniyet bugün de devleti anarşi karşı
sında güçlendirecek kanun tasarı ve tekliflerine karşı 
çıkmaktadır; yine sahnededir. 

Değerli üyeler, hatırlanacağı gibi, eğitim yuvala
rından sonra toprak işgalleri, ondan sonra fabrika iş
galleri, arkasından da sokak hareketleri ve kır geril
lasına geçildi. Sınıf savaşı yaptığını açıkça söyleyen 
bir komünist sendikanın öncülüğünde, şartlandırılmış 
militanlar eylem birliği yaptılar. Devrin iktidarınım 
bu yeni durumu kavrayamaması ve zamanında te
sirli tedbirleri alamaması sonucunda masum gençfik 
hareketleri olarak başlayan, gerçekten de katılanları
nın büyük çoğunluğunun masum olduğunda şüphe 
olmayan bu kanun dışı eylemler 2 - 3 yıl içinde ko
münist ve bölücülerin kontrolüne, devlete, nizama ve 
vatanın bütünlüğüne düşman silahlı hareketlere dö
nüştü, 

Anarşinin bu dönemi 12 Mart 1971 müdahalesi 
ile kapandı. 12 Mart hareketinin başlıca amaçları 

asayişi ve huzuru sağlamak reformları gerçekleştir
mektir. Demokrasiyi isteyen herkesin bu amaçların 
gerçekleşmesi için uğraşması doğaldır. «Birinci Erim 
Hükümetine karşı çıkmak, 1*2 Mart Muhtırasına karşı 
çıkmak sayılmamalıdır» diyen Sayın Ecevit'in sözü
nü ettiği 12 Mart dönemlimde anarşi ile çok güçlü ve 
tutarlı bir mücadele yapıldı. Sıkıyönetim yargı or
ganlarımda mahkûm olanların hepsi komünist ve bö
lücülerdi. Sağ görüşten hiç kimse bu mahkemelerde 
mahkûm olmadı. 5 - 6 bin civarındaki anarşiste karşı, 
sivil mahkemelerde mahkûmiyeti olan 4 - 5 sağ 
görüşlü genç vardı. Bunun açık manası, 1967 
- 1973 döneminde, anarşinin ilk 6 yılında, bir 
yanda devlet ve demokrasi düşmanı komünistler ve 
bölücüler, öbür tarafında Türk Devleti ve onun ni
zamı vardı, 

Açık mahkeme kararlarına ve bu devrin açık 
bilançosuna rağmen, ortaya çıkıp da, mahkeme ka
rarlarını hiçe sayan ve devletin gerçek düşmanlarını 
suçsuz göstermeye çalışan sözler söylenir, «Faşizm 
tehlikesi esastır» gibi iddialar ortaya atılırsa, böylele-
rinin maksadı ve işgal ettiği mevki herkesçe apaçık 
görülür. 

Değerli üyeler, 1973'den sonra, 1974'te 3 siyasi 
cinayet 1975'te 27 siyasi cinayet, 1976'da 85 siyasi 
cinayet, 1977'de 235 siyasi cinayet işlenmiş. Bu yıl
lara ait banka soygunları da aynen cinayetlerdeki gibi 
artmaktadır. 

1974 affıyla birlikte banka soygunlarının, bombo-
lama ve kundaklamaların, siyasi cinayetlerin yeniden 
görülmesiyle ve artarak devam ettirilmesiyle komü
nist ve bölücülerin tekrar kaldıkları yerden ihanet
lerine başladıklarını görüyoruz. Esasen bu dört yıl
daki bütün soygunlar sola ait olduğu gibi, ölüm 
olaylarının failleri de, devlet güvenlik kuvvetleriyle 
çatışma dışında kalanların tamamına yakını yine 
komünistere ve bölücülere aittir. 

Birinci altı yıla bu dört yılı da eklerseniz, 12 yıl
lık anarşi döneminin 10 yılının tablosunda hep komü
nist ve bölücülerin olduğu ortaya çıkıyor. 

Geçen hafta sonunda İstanbul'daki altı aya ait 
tutuklamalarla ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Bu 
açıklamaya göre, altı ayda 2 033 anarşist tutuklanmış. 
Bunun 1 865'i sol, 168'i muhtelif sağ görüşlüymüş. 
Yani, anarşinin kaynağında % 92'nin üzerindeki bir 
nispetle komünistler ve bölücüler bulunduğu en son 
resmi rakamla böylece bir defa daha teyid ediliyor
du. 
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Değerli üyeler, Türkiye'nin beynelmilel komüniz
min saldırısına uğradığını açıkça kabul etmeden, işi 
sulandırarak ülkenin başka dertlerini ve başka suç 
teşkil eden fiilleri, devleti yıkmak isteyen dış kaynak 
ve emperyalizmle karıştırarak bir neticeye varıla
maz. Elbette devlet suç teşkil eden • her fiilin peşin
de olacaktır; ama, bunu vatanı ve milleti bölmek 
isteyen, devleti yıkarak komünist bir kölelik rejimi 
kurmak isteyen dış kaynaklı silahlı ihanet hareketin
den ayırmak zorundadır. Bu iki durum arasında 
tarafsızık söz konusu olamaz. Neye karşı tarafsız
lık olacak? Suç işleyenlere karşı elbette devlet taraf
tır ve kanunların gereğini yapar. Bunda kimsenin 
şüphesi olamaz; ama, bunun ötesinde ideolojik bir 
saldırı vardır. Bu saldırı silahlı harekete dönüşmüş
tür. Buna karşı tarafsızlık ne demektir? Manası 
düşünülmeden siyasi hesaplarla, gaflete ve korkuya, 
çekingenliğe kapılarak tarafsızlıktan söz edilmesi sa
dece kamuoyunu şaşırtmaya, düşmanı sis bulutuna 
gömmeye ve devleti sıkıntıya sokmaya yaramıştır. 

Değerli üyeler, sıkıyönetim idaresi sürüp gittiğine 
göre beklenen neticeler alınamamış demektir. Niçin 
alınamadı; bunun tahlilini samimi olarak yapmak 
zamanı geçmektedir. Biz bu konudaki tenkit ve 
tavsiyelerimizi birlikte madde madde sunmak iste
riz: 

1. a) Devlet ve özellikle sıkıyönetim idareleri 
Türkiye'yi tehdit eden tehlikeler konusundaki teşhis
lerini yeniden gözden geçirmeli ve hiçbir siyasi te
sir altında kalmadan, tecrübe, akıl ve vicdan ölçü
lerine dayanarak sağlam teşhislere gidilmelidir. He
defi genişleten değil daraltan ve tehlikenin büyüklü
ğüne ve aciiyetine göre bir zamanlamaya tabi tutan 
tespitler yapılmalıdır. Anarşiye karışanların gerçek 
niyetleri ve gayeleri tespit edilmeli, niçin sorusunun 
cevabı ilmi olarak aranıp bulunmalıdır. Anarşinin 
pek çok tezahüründen biri olan cinayetlerin toplum
da meydana getirdiği elem dolayısıyla, kamuoyunda 
ve sorumlularda yanlış bir kanaat yerleşmektedir. O 
da; ölümler önlenirse tehlike biter. Bu çok yanlış 
ve tehlikeli bir teşhistir. Ölümler kadar, «niçin öl
dürüyorlar; Devlet boşluğu doldurulunca cinayet
leri kimler sürdürür?» ün cevabı da çok önemlidir. 
Elbette ölümler öncelikle durdurulmalıdır. Ancak, 
Türkiye bir ideolojik saldırıya uğradığına göre hiç 
ölüm olmasa, ama komünizm dalga dalga bütün ku
rumları, kuruluşları ve toplumun bütün üst katla
rını zehirlemeye devam etse Türk Vatanı, Türk 
Milleti, Türk Devleti ve bütün mukaddesatımız için 
«tehlike yok» mu denecektir? O halde maruz kaldı-
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ğımız tehlike sadece tezahürlerinden biriyle değil, 
sebep netice irtibatı ve her yönüyle değerlendiril
dikten sonra gerekli planlama yapılmalıdır ve Dev
let düşmanı dış kaynaklı ihanetin Türkiye'yi nasıA 
ele geçireceğine dair bir stratejisi vardır. Güçlü tak
tiği ve güçlü propaganda usulleri vardır. Bunlar hiç 
kimseden de gizli değildir. Açıkça kitaplarda, der
gilerde, gazetelerde devamlı surette tekrarlanıyor. 
Saldırı nasıl bir zemin hazırlandıktan sonra başlaya
cak, hangi kademelere, hangi şartlarda sıçrayacak, 
saldırılar sürerken geniş cephe taktiği nasıl uygula
nacak; geniş cepheye partilerden, sendikalardan, 
derneklerden, kitlelerden, kamu kuruluşlarından han
gileri nasıl dahil edilecek. Bu geniş cephedeki dost 
kuvvetlerle münasebetler ve bunların mücadeledeki 
destekleri kamuoyu oluşturmada görevleri nasıl sağ
lanacak, propaganda ile kamuoyunun dikkatleri 
başka noktalara ve tehlikelere nasıl çekilecek, şişleme 
nasıl yapılacak ve bütün dünyada olduğu gibi antifa-
şizm mücadelesi nasıl yaygınlaştırılacak? Bunlar hep 
tespit edilmiştir. 

Açıkça söylemek gerekirse Devletimizin bilinen 
ve oturmuş bir mücadele stratejisi yoktur. En azın
dan dostunu, düşmanını bildiğini söylemek bile müm
kün değildir. Âdeta bir muharebe yapılmaktadır. 
Askerliğe benzeterek düşünürsek, Devletin dost kuv
vetleri kimlerdir, temel kaynakları nelerdir; bunları 
görmek bile mümkün değildir. Millet yardıma çağ
rılıyor. Bir yandan da Devlete yardım birtakım laf 
canbazlıklarıyla suç olarak ilan ediliyor. Vatandaş 
karakola gitmeye çekiniyor. Kendi milletinin deste
ğini sağlayamayan bir devlet gücü yabancılaşmış ol
maz mı? Komünist kiminle nereye kadar gideceğini 
hesap etmiş; ama, bizim Devletimiz, daha milleti
mize dayanmayı şuurlu bir mesele haline getireme
miş. Halbuki bu millet Devleti için canını bile ver
meye hazırdır; ama, öyle perdeler geriliyor, öyle 
ihanet oyunları oynanıyor ki, Devlet milletten kop
muş, kendi başına kalmış, bir stratejisi, bir planı ve 
programı yok elinde. 

Açık ve kesin şekilde söylüyoruz, ilk yapılacak iş 
budur, Devlet milletiyle elele vermelidir. Bu sağlan
dığı gün, ne şehirde, ne köyde, ne dağ başında, ne 
ovada hiçbir anarşist gezemez, gizlenemez. Devle
tin eli oraya hemen ulaşıverir. Mesele de çok ça
buk hallolur. 

Milete güven veren, millete dayanan bir mücade
leyi tanzim ettikten sonra elbette strateji meselesi 
tamamlanmıyor. Komünist propaganda, devletin 
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Anayasasına dayanan meşru felsefenin ışığında ezil-
meli ve tesirleri yok edilmelidir. 

ıTRT devlete ve millete bugün hizmet etmeyecek
se ne zaman işe koşulacaktır? Türkiye gittikten son
ra mı? Sıkıyönetim TRT yayınlarının hiç olmazsa 
yarısına el atmalı ve Türk Milleti gerçeklerden ha
berdar edilmeli, aydınlatılmalı ve yüksek bir moral 
seviyesine çıkartılmalıdır. 

2. a) Sıkıyönetim, en önemli vasfı olan cey-
dırıcılık özelliğini kaybetmiştir. Anarşinin en şid
detli olduğu illerde sıkıyönetim ilan edildiği zaman
larda, vatandaş rahatça caddelerde dolaştı, lokanta
lara, kahvelere gitti; ama, kısa bir süre sonra eski 
durumun avdet ettiğini gördü, köşe bucak gizlenmeye 
başladı. 

Neden böyle oldu? Eşgüdüm toplantılarında ba
zı ilke kararları alınmıştı. Mesela, askeri sokağa çı
karmadan, vatandaşla yüz göz etmeden olayların 
üzerine polisle gidilecekmiş. Polis yetmezse asker 
gücüne baş vurulacakmış. 

Şu karar öylesine yanlıştı ki, hiç kimsenin aklına 
yanlışılığı 'gelmedi; Ecevit bunu rahatlıkla kabul et
tirdi, halbuki sıkıyönetim öncesinde tatbik edilen 
usul bu idi, geçerli olmadığı için sıkıyönetime baş
vurulmuştu. «(Askerle, halkı yiizgöz etmeyeceğiz» de
mişlerdi, şimdi ne oldu? Asker, olduğu kadar sokak
lara döküldü. Eğer sıkıyönetimin gücü halkın gözü
nün önüne serifeeydi, Türk milleti bundan güç alsay
dı, her hangi bir olay çıktığında anında üzerine devlet 
kuvvetleri yürüsıeydt caydırıcılık denilen üstün psi
kolojik önem taşıyan vasıf bugün de sürüp gidecek, 
belki başarıya ulaşılacaktı. 

1978 başlarını hatırlayalım; istanbul'da, Ankara'
nın Kızılay'ında bir sürü korsan mitingler yapılır, 
olaylar olur ama sıkıyönetim kuvvetleri gelinceye ka
dar herkes kaybolurdu. îşte böylece kernirildi caydı
rıcılık. Bu vasıf tekrar kazanılma! ıdır, onun için de 
pasif halden, olay çıktıkça anarşinin peşine düşme 
Halinden uzaklaşılmalı ve aktif bir strateji uygulan
malıdır. Aanarşist hücreler ve yuvalar bilindiğine gö
re devlet bunların üzerine vakit geçirmeden yürüme-
lidir, 

b) istihbarat meselesi başlibaşına önemlidir ve 
bu mesele halledilmeden 'karanlıkta hiçbir neticeye 
gidilemez, bu konu zaten malumdur. 

'3< a) İdeolojik saldırılar, bulaşıcı hastalik gibi
dir. Nereye bulaşmışsa orası zehirlenir. Bugün ko
münizm mikrobu bir kısım polis ve kamu görevlisine 
maalesef bulaşmıştır. Oralarda yayılma istidadı gös

termektedir. Bir polisi A veya B partisinden olma
sıyla, komünizm hastalığına yakalanması hep birbi
rine karıştırılmıştır. Türkiye'de demokrasi olduğuna 
ve polislere de oy hakkı verildiğine göre her birinin 
bir sempati duyduğu parti olacaktır; bu durum, top
lumdaki bir başka hastalık olan pölitize oluşla bera
ber belki beklenen kalitede hizmet vermeyi engelleye
bilir, bu, devletin önemli bir derdi de olabilir, ancak, 
bu ders komünizme sapmış polisin durumu ile karış-
tırilmamalııdır. Bugün maalesef bu karıştırma yapıl
dığı için polisin büyük bir kesimi görev yapamamakta, 
bundan da komünistler ve bölücüler aklın alamaya
cağı ölçüde yararlanmaktadır. 

b) 'Bizim kanaatimize göre önce güvenlik teşki
lâtı, komünist sapıklığa düşenleri ayıklayarak müte
canis bir yapıya kavuşturulmalıdır. Dış kaynaklı iha
nete karşı Devleti savunurken, çeşitli partilere men
sup olması, polisimizi asla bölemez ve görevini yap
masını engelleyemez. Polis esaslı şekilde eğitimden 
geçirilmelidir. Bu eğitimle birlikte polisin araç, gereç 
ve silah bakımından takviyesi şarttır. 

e) Ayrıca polis sayısı süratle artırılmalı, polis ve 
bütün güvenlik elemanlarıyla savcı ve hâkimler için 

süratle lojman inşa edilmelidir.. Bu lojmanlar güven
lik altına .alınmalı, böylece görev yapan bütün güven
lik elemanlarıyla, hâkim ve savcılar ailesiyle birlikte 
can kaygısından uzak olduğunu görmelidirler. 

ç) Polis iç hizmet kanunu çıkarılmalı, böylece 
ordumuzda olduğu gibi polisimizde de yetki ve so
rumlulukların açıklığa kavuşması ve sağlam bir di
siplinin kurulması temin edilmelidir. 

4< a) Sıkıyönetim mahkemeleri bir türlü örgüt 
davalarına girmemekte, bunun için de bugüne kadar 
20 ay geçmesine rağmen! neticelenen hiç bir örgüt 
davası bulunmamaktadır., 

Örgüt mensupları hakkında dava açılırken, sadece 
işlenen fiilden bahsedilmekte; ama sanığın bir örgü
tün elemanı olarak devletin nizamını yıkmak için bu 
suçu işlediğini dikkate alarak örgütten dolayı dava 
açılmamaktadır. 

'BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, konuşmanızı 
tamamlamanızı rica ediyorum. 

iSADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bunun 
sebebi araştırılmalı ve vakit geçirilmeden çaresi bu
lunmalıdır. 20 aydır anarşinin kaynağı denilen örgüt
ler hakkında mahkemelerden karar çıkmayınca bu 
durum hainler1! cesaretlendirmektedir. 

Ib) Ayrıca mahkemeler iş yükü altında ezilmek
tedir. Fevkalâde mahkeme olması ibreti müessire 
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olacak süratte kararlar alması gibi vasıflarını kaybe
den sıkıyönetim mahkemeleri, normal sivil mahkeme
lerden de geç karar vermektedirler. Bu durum üzeri
ne eğilinmel'i ve Vakit geçirmeden çaresi bulunmali-
dır< 

Değerli üyeler; söz buraya gelmişken, Hükümet 
hakkında da bir iki hususa temas etmek isterim. 

Hükümetin fevkalade ürkek ve çekingen davran
ması anarşistlere cesaret vermektedir. 2 komiseri, 
1 okul müdürünü, 4 işçiyi, Başkente bir emniyet 
müdürünü tayin edemeyen ve bu hali kamuoyu ta
rafından yakinen bilinen Hükümete, toplumun ve 
emrindeki kuvvetlerin güven duyması mümkün de
ğildir. Hiç olmazsa bundan sonra Hükümet, cesur, 
kararlı, dinamik bir icra dönemine girmeli; dosta 
güven, hasma korku verebilmelidir. 

Sıkıyönetimle Hükümet arasındaki anlaşılmaz 
sürtüşme giderilmeli; sıkıyönetimin icranın gücünü 
takviye için ilan edildiği gerçeği dikkatten uzak 
tutulmamalıdır. Bu konuda Ecevit dönemi ibretle 
hatırlanmalıdır. 

Değerli üyeler, bu düşünce ve duyguların ışığı 
altında Yüce Heyetinizi Grubum ve şahsım adına 
saygıyla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına başka söz isteyen 
yoktur.; 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeler: Seiahat-
tin Cizrelioğlu, Bahattin Karakoç, Süleyman Genç 
ve Mustafa Eşrefoğlu'dur. 

Sayın Bahattin Karakoç Başkanlığa gönderdiği 
önergelerinde, konuşma sıralarını ve konuşma süre
lerini Sayın Selahattin Cizrelioğlu'na devrettiklerini 
beyan ediyorlar. 

Sayın Cizrelioğlu'nun konuşma sırası daha önce
dir. Binaenaleyh, sıranın devri söz konusu değildir; 
konuşma süresinin devrine de içtüzük cevaz verme
mektedir. Ferdi konuşmalar 10 dakikayla sınırlıdır. 
Bu kaideye riayet kaydıyla, söz sırası, şahsı adına 
Sayın Selahattin Cizrelioğlu'nda; buyurunuz efendim. 

SELAHATTİN CÎZRELİOĞLU (C. Senatosu 
Diyarbakır Üyesi) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
görüşülmekte olan örfi idare hakkında konuşmak 
üzere huzurunuzda bulunduğum bu anda sizieri hür
metle selamlarım. 

Sayın üyeler, emniyet, huzur ve güven yokluğu
nun, hayat pahalılığı, işsizlik ve can kaybının endişe, 
üzüntü ve ıstırapları içinde bunalan millet; milletin 
dertlerine tercüman ve hükümete müessir olabilmek
ten uzak muhalefet; hadiseler çıkmazı, dîş borç te

min ve erteleme ricaları içinde iktidar koltuğuna 
asılı bir iktidar; işte hükümet, işte Türkiye... 

Ülke ve milletin içinde bulunduğu bugünkü du
rum, senelerden beri devam edegelen, demokratik 
anlayıştan uzak, ülke ve millet yararlarıyla ilgisiz, 
yapıcı olmaktan ziyade yıkıcı, siyasi çekişmelerin 
daha da artırdığı ekonomik, sosyal ve kültürel sıkın
tılar, eşitsizlikler ve dengesizlikler birikimlerinin had 
safhaya gelmiş olma durumudur. Yine bugünkü 
durum, senelerden beri siyasal güçlerin meselelere, 
problemlere basiretli, isabetli bir görüşle köklü çö
zümler arayıp bulmak yerine, şiddeti ve palyatif 
tedbirleri tercih etmiş olmalarının bir sonucudur. 
Geçmişte olduğu gibi bugün de tartışılan ortamın 
nedenleri, beyhude bir gayretle Parlamento dışında 
aranmaktadır. Oysaki ortamın nedenleri de - çare
leri gibi - Parlamentonun çatısı altındadır. Şöyle ki, 
her siyasi partinin sayın genel başkanı kendini üs
tün insan görmek, her şeyi bilmek, vatanseverlik ve 
milliyetperverliği inhisarında bulundurmak; ağızda 
demokrat, zihinde ise diktatör olmak gibi bir görüş 
ve düşüncenin beyan, tutum ve davranışlarıyla, bil
meden, istemeden de olsa, partiler arası, her geçen 
gün dozu artan ve ortamı karıştıran karşılıklı itham, 
hatta hakaretlere neden olmuş ve olmaktadır. 

Siyasi partilerin muhterem grupları ise, karar ve 
murakabe organı olup, sayın genel başkanlarına isti
kamet göstereceklerine, parti içi birlik ve genel baş
kanı üzmemek gibi düşüncelerle sayın genel baş
kanların demokrasiyi zedeleyici beyanat, tutum ve 
davranışlarına alkış tutmak veya seyirci kalmakla 
durumu daha da ağırlaştırmış ve ağırlaştırmaktadır
lar. 

Siyasi partiler arasındaki kısır çekişmelerde tam 
bir tarafsızlıkla taraflar yakınlaştırma ve uzlaştırma 
görevi ile de herhalde ki, görevli olarak, Anayasaya 
konmuş bulunan diğer sayın grupların, yakın geçmişe 
kadar bu görevlerini hakkı ile yapabilmiş olduklarını 
söylemek gerçeği ifade sayılamayacağı gibi, hatta za
man zaman taraf tutar gibi bir görüntü içinde bulun
makla, siyasi partiler arası ihtilafların daha da art
masına, bilmeden, istemeden de olsa, neden oldukla
rını söylememek de bir gerçeği belirtmemek olur. 

Yine bilgisi, tecrübesi ve senelerce bulunduğu ma
kamda edindiği siyasi müktesebatı ile milleti, Parla
mentoyu ve siyasi partileri yararlandırması düşün
cesi ile, görevinden sonra senatör olması Anayasaca 
kabul edilen sayın üyenin, meseleler' ve zararlı tartış
malar karşısındaki daimi sükûtu da ayrıca üzüntü 
nedeni olmuş ve olmaktadır. 
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ıSimdi düşünülsün: Yek diğerini kötüleyerek, 
ezerek iktidara gelme, iktidarda kalma çabaları için
de bulunan sayın genel başkanlar, bu durumun ülke
ye ve millete zarar verdiğini görmelerine ve parla
menter yeminine rağmen sayın genel başkanlarına 
tam bir itaat içinde görünen muhterem gruplar, çoğu 
kez toplanamayan, toplandığında da üyelerinin bir 
kısmı yek diğerini karşılıklı itham, hakaret ve fiili 
tartışmalarla, bir kısmı da seyirle vakit geçiren bir 
Parlamento... Dışarıda ise, her gelen hükümetin (A) 
dan (Z) ye değiştirmesi ile kararsızlık ve hercümerç 
içine gömülmüş bir idari mekanizma ve senelerden 
beri devam edegelen bu gidişatın sonucu bugünkü 
durumun esas nedenlerini Parlamento dışında ara
mak, insaf ve vicdanla bağdaşır mı? Elbette ki bağ
daşmaz ve siyasi gidişat böyle devam ettikçe, ülkede 
huzur, emniyet ve refah olabilir mi? Elbetteki ola
maz. 

Ne kadar üzücüdür ki, içinde bulunduğu bugün
kü durumda Türkiye, siyasi çıkarları, oy ve seçim 
hesaplarını geri plana atabilen gerçek bir siyasi lider 
yokluğunun ayrıca sıkıntısını çekmektedir. Gerçi si
yasi partilerin başlarında yekdiğerlerinden kilo, fiz
yonomi ve hitabet bakımından farklı sayın genel 
başkanlar var; fakat siyasi lider?.. 

Siyasi «sen - ben» kısır çekişmeler bir tarafa bı
rakılıp, ülke ve milletin, içinde bulunduğu bugünkü 
durumdan nasıl çıkarılabileceği ciddiyet ve samimi
yetle düşünülmelidir. 

<Kabul etmek lazımdır ki, meseleler ve problemler, 
örfi idare, şiddet tedbirleri, erken seçim gibi palyatif 
tedbirlerle halledilemezler. Eğer bunlarla mümkün 
olsaydı, komşumuz Iran çoktan başarmış olurdu bu 
işi, 

Mesele, tedbirler ve kanunlar meselesi değildir; 
bugün Türkiye'de yeterinden fazla tedbirler ve ka
nunlar vardır. Sıkıntı ve şikâyetler bunların yok
luğu veya azlığından değil, hakkıyla uygulanma
masından veya hiç uygulanmamasındandır. En ya
kın ve müşahhas misali, Meclis toplantısında çok 
kereler çoğunluk olmamaktadır. Bu durum, içtüzük
lerde hüküm bulunmayışından mıdır, yoksa mevcut. 
hükümlerin uygulanmamasından mıdır? 

(Ülkede kitleler arası demokratik uçurumlar, böl
geler, hatta iller -semtleri arasında sosyal dengesiz
likler, kültürel derin farklılıklar, 2 milyonu aşkın 
işsizler olacak; üniversitelere yüzbinlerden ancak 
bililer girebilecek; «kur ayarlamasij» denerek, para 
hemen her gün değer kaybedecek; millet çeşitli sıkın

tılar içerisinde yüzecek ve bütün bu durumlara rağ
men Parlamento çalışamayacak, aylarca Cumhurbaş
kanı seçilemeyecek ve siyasi partiler yine de «çok 
kelam, seçmene selam, bu iş tamam» zihniyeti içinde 
karşılıklı ithamlarla vakit geçirerek, sonra da örfi 
idarenin uzatılmasından, tedbirler ve kanunların ye
tersizliğinden bahsedilecek... Olmaz böyle şey! 

Sayın üyeler, siyasal iktidarların hata, zaaf ve 
aczleriyle siyasi partiler arası zararlı tartışmaların 
yükünü ne zamana kadar Silahlı Kuvvetler taşıya
caktır? Sayın Genel Başıkanların bu yükü kaldıra
cakları, hiç olmazsa hafifletecekleri yerde, orduya 
sık sık siyasi selam göndermelerinden en çok üzülen, 
her halde ki, yine örfi idarenin ordu bakımından 
esas görevi aksatıcı ve de yıpratıcı olduğunu gayet 
iyi bilen Silahlı Kuvvetler olmaktadır. 

Görünen odur ki, kısır siyasi çekişme, itham ve 
kargaşa devam ettikçe, 67 vilayet örfi idare kapsa
mına alınsa, en şiddetli tedbirler ve kanunlar getiril
se dahi, hadiselerin önü yine de alınmış olamaz. 

Hükümetin, mühim olan, Parlamentoyu ciddi ve 
muntazam çalışır hale getirerek, ülke ve milletin 
ekonomik, sosyal ve kültürel problemlerine bir an 
evvel köklü çözümleri müştereken arayıp bulmaktır. 
Bunun için de, her şeyden önce sayın genel başkan
lar başta olmak üzere, tüm grupların oy ve seçim 
düşüncesini kesinlikle bir tarafa iterek, ciddi ve 
samimi bir ağız ve elbirliği içine girip, millet mesele
lerine bir an evvel eğilmeleri gerekir. Aksi takdirde 
bu gidişle her gün, bir evvelkini aratır hale gelir ve 
bir gün kubbe çökerse, kimse çöküntünün dışında 
kalamaz. 

Muhterem Parlamento, toplanamamaya, kısır 
siyasi çekişmelere ve yararsız tedbirler peşinde koşul
masına artık, «dur)» diyerek son vermelidir; zira ya
zıktır, günahtır vatana, millete ve de Silahlı Kuv
vetlere. 

Sözlerime son verirken, sizleri tekraren hürmetle 
selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) , 

IBAŞKAN — Hükümet adına Sayın İçişleri Ba
kanı, buyurunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN EREN (Ankara 
Milletvekili) — Sayın Başkan, çok muhterem arka
daşlarım; 

Grupları adına ve şahsı adına, kürsüye gelip söz 
alan değerli arkadaşlar, örfi idarenin (Sıkıyönetimin) 
iki ay daha 20 ilde devam etenesi yönünde rey kul
landıracaklarını bildirmek suretiyle Türk Silahlı Kuv
vetlerine büyük güç katenışlardır. Bu güçüh, önümüz-
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deki devre içinde memleketin nef'ine kullanılmak 
imkânı bulanacaktır. Tenkitlerden de faydalanılacak, 
değerli tenkitler tatbikatta göz önünde bulundurula
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, Halk Partisi sözcüsüne bir
kaç kelimeyle arzı cevap etmek istiyorum. Anarşiye 
konan teşhiste bizimle beraber olduğu anlaşılıyor. 
Evvela sıkıyönetimi koymayı arzu etmemiş; ama bir 
tarih itibariyle Kahramanmaraş hadiseleri üzerine 
Anayasanın 124 ncü maddesinin derpiş ettiği tedbiri, 
yani sıkıyönetimi ilan etmek zaruretini kabul etmiş 
ol -ayor. Anayasanın 124 ncü maddesini açar 
okursanız, o şartların memlekette tahakkuk et
tiğini Halk Partisin in kabul etmiş olması la
zım. O halde, biz iktidar olduğumuz, hükü
met olduğumuz anda, memleketi öyle şartlar içinde, 
yani Anayasanın 124 ncü maddesinde yazılan şart
ların meydana geldiği ahvalde ilan edilmiş bir sıkı
yönetimi devraldığımızı da ka'bül etmeleri icabeder. 

Sıkıyönetim bütün gücüyle devam ediyor. Ku
mandanlar, değerli askerler, güvenlik güçleri polis, 
jandarma, memlekette hakikaten içine düşülen sıkın
tılı durumdan, anarşi mihraklarından, terörden, bö
lücülükten, yıkıcılıktan memleketi kurtarmanın gay
retiyle gecelerini gündüzlerine katarak gayretler sarf 
ediyorlar. 

iBu arada Halk Partili arkadaşım, uygulamada 
bazı tenkitlerde bulundu. Sıkıyönetimi uygulayan 
idare değildir; sıkıyönetimi, sıkıyönetim kumandan -
lan uygularlar; bunun Parlamentoya karşı mesuliyeti 
de Sayın Başbakandadıır. Sıkıyönetim kumandanları
na, «şunun üzerine gidin, bunun üzerine gitmeyin» 
gibi bir telkin de yapılmaz, bir emir vermek de müm
kün değildir. Kendilerine kanunların verdiği emirler 
ne ise, kanunların tavsif ettiği yetkiler ne ise onları 
kullanırlar ve Öylece sıkıyönetim mücadelesi yürütü
lür. Biz bunu böyle biliyoruz, sizin zamanınızda 
başka bir uygulama var idiyse onu bilmemiz mümkün 
değil elbette, 

Değerli arkadaş'larım, bizi tenkit ediyorsunuz. 
«Sıkıyönetimi devam ettiriyorsunuz» diyorsunuz, 
«Bu Hükümet gitmelidir» diyorsunuz; ama ne yapa
cağınız hakkında en ufak bir delil, en ufak bir emare 
ortaya koymuyorsunuz. 

HASAN CERÎT (Adana Milletvekili) — Siz gös
terdiniz mi? 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI ORHAN EREN (Devamla) 
— Elbette : Biz hükümet olurken de bazı tedbirler 
ortaya koyduk. Biz, yarın sabahleyin kimin öldürüle

ceğini bilmiyoruz. Acele hükümet olalım da kimseyi 
öldürülmekten kurtaralım, anaların gözyaşı bitsin 
diye hükümet o'îmadık; biz, hükümet olurken orta
ya esaslar koyduk; Hükümet olunacaktır; ayrıca Fev
kalade Hal Kanunu çıkarılacaktır, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Kanunu çıkarılacaktır, dedik. 

HASAN CERÎT (Adana Milletvekili) — Dertler 
biıtecdk. 

İÇÎŞLERİ BAKANI ORHAN EREN (Devamla) 
— Bunları da geniş bir kamuoyuyla, parlamenter
lerle, siyasi partilerle görüşeceğiz dedik... 

HASAN CERÎT (Adana Milletvekili) — Mec
lise devam etseniz olurdu. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN EREN (Devamla) 
— .... Ama Halk Partisi Meclise kendisinin sunduğu 
kanunları çıkartmakta endişeye düştü, tereddüde 
düştü ve bu kanunları halen elde edebilmiş değiliz. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunları hükümet kul
lanacak değildir; sıkıyönetim bölgelerinin içinde sıkı
yönetim kumandanlar! kullanacaklardır. 

ALÎ KIRCA (Malatya Milldtvek'il'i) — Günaydın 
Gazetesindeki «Çürük yumurta» hikâyesi doğru mu? 

İÇÎŞLERİ BAKANI ORHAN EREN (Devamla) 
— Mücadele sıkıyönetim bölgelerinde de, sıkıyönetim 
bölgeleri dışında da üstün bir gayretle yapılıp yürü-
(tülüyor. 10 bine yakın anarşist cezaevlerine köınmuş-
tur. Bunların 3 bine yakını canavardır; içinde, 100 ta
ne adam öldürme hadfeesine iştirak etmiş caniler de 
bulunuyor; 

iBunların muhakemelerinin yapılabilmesi, muha
kemelerimin bitirilebilmesi elbette zaman alıyor; mu
hakemelerin bitebimesini temlinen de sıkıyönetimin 
uzatılmasında' zaruret görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 10 bin anarşist cezaevlerine 
alındı dedim Türkiye'deki anarşik hadiseleri, terörist 
hadiseleri; bölücülerin ve yıkıcıların kimler olduğu
nu biliyoruz; Devlet biliyor, kimler olduğunu biliyor, 
kimlerin yaptığını biliyor, hangi hücrelerin yaptığını 
biliyor, isimleri de meydandadır. 

Bunların yakalanması, bunların toplanması mese
lesi bahis konusudur. Tabii büyük yerler itibariyle 
bulunmak, isim değiştirerek başka yerlere intikal et
tikleri için zaman alıyor ve sıkıyönetim uygulamasını 
yapanların büyük zamanının bu bilinen insanların 
alınabilmesinden bu sıkıntılar ortaya geliyor. Adamı
nı kaybeden, beyinlerini kaybeden anarşik hücreler 
onun yerine yeni genç dimağları, yeni genç insanları 
koyuyorlar; onlar da kendilerinin, kendilerinden ev
velkilerden daha üstün olduklarını ispat etmek ama-
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cıyla anarşide şakuli ve ufki tırmanmalara da sebe
biyet veriyorlar. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, bu sıkıyönetim dev
resinde ve ondan evvelki zamanda eski Bakan Sayın 
Gün Sazak'ın, eski Başbakan Sayın Nihat Erim'in, 
değerli Parlamenter arkadaşımızın, değerli Kemal 
Türkler'in öldürülmelerinde bu tırmandırma gayret
lerinin eseri olduğunu kabul etmelisiniz. , 

iDeğerli arkadaşlarım, teröristin istediği, bu hadi
selere karşı siyasi partilerin gösterecekleri reaksiyon
dur. Reaksiyon ne kadar şiddetli olursa, teröristle
rin işine gelen de odur, aranılan odur. Bu gibi ha
diselerde siyasi partilerin de daha insaflı hareket et
meleri, daha sakin olarak meselelere yaklaşmış olma
larında, teröristlerin ekmeğine yağ sürmemek bakı
mından fayda olduğu mülahazasını ortaya koymak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Halk Partisi sözcüsü arka
daşım, kurtarılmış illerden Çorum'u misal verdi. Ço-
rum'da olan hadiselerden, soykırımdan bahsetti. Size 
birkaç rakam vermek suretiyle yüksek huzurlarınıza 
getirmek istiyorum. Çorum'da ölü adedi 38'dir. 17 
Alevi, 17 Sünni ölmüştür, 2 polis memuru ölmüştür, 
2 tane de kimliği belirsiz ölü vardır; 53 yaralı, 150 
tutuklu vardır. Yakalanan suç aleti, 21 tabanca, 
316 mermi, 116 av tüfeği, 11 adet şarjör, bol miktar
da kesici ve delici alet. 

iŞimdi, bunlar ortada olduktan sonra ve Çorum'da 
neler olduğunu izah eden arkadaşımın ıttılaına sun
mak için sokaklarda dağıtılan risalelerden (bildiriler
den) bir cümleyi okumak istiyorum: «Faşistler sa
vunmasız bölgeden 50'ye yakın insanı öldürdüler; 
ama halk barikatları halk mahkemesi yaparak, fa
şistlerin bir o kadarına ölüm cezasını verdi.» 

İsteyene bunu verebilirim. Bu, sokaklarda dağı
tılan belgedir. Ayrıca, Çorum'da olan hadiseleri 
burada birbirimize anlatmamıza lüzum yok. Anka
ra'da duvarlara yazıyorlar. Duvarlarda yazılı olan
ları okursak, Çorum'da olanların neler olduğunu ko
laylıkla anlamak mümkün olur. 

ıSELÂMÎ GÜRGÜÇ (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Bakan, Çorum'da bir başka bildiri de var. Onu 
da okur musunuz; İskilip'teki bildiriyi de okur mu
sunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN EREN (Devam
la) — Değerli Halk Partili arkadaşım, Halk Partisi 
Hükümeti zamanında Adalet Partisi hep ölü sayışım 
ortaya koyarak... 

CEMAL AKTAŞ (Burdur Milletvekili) — Cum
huriyet Halk Partisi... 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN EREN (Devam
la) — Cumhuriyet Halk Partisi, affedersiniz, doğru
dur; Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşım, 
«Ölü sayısını vererek muhalefet yaptınız)» dedi, «Şim
di ölü sayında artma vardır» dedi. 

Doğrudur; ölü sayında artma vardır; bunu biz de 
ifade ettik, buraya getirdiğimiz rakamlarda da bu 
görülüyor zaten; ama hiçbir zaman, biz gelirsek 
anarşi durur, bir adam ölürse hükümet istifa eder 
demedik. (CHP sıralarından «A aaa» sesleri) Bun
lar bir ölçü filan değildir. 

HASAN CERİT (Adana Milletvekili) — «Bu 
hükümet gider, dert biter» dediniz. , 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN EREN (Devam
la) — Şimdi, anarşinin durdurulması, ölü sayısının 
azaltılması ve bunun ortadan kaldırılması için ne 
gibi bir uygulama söylüyorsunuz? Acaba gene, «Biz 
gelirsek durur» mu diyorsunuz? Eğer öyle diyorsa
nız, yanlış... Durmaz değerli arkadaşlarım. 

Cezaevleri kaçaklarından bahsetti değerli arkadaş-
daşlarım. 

Evet, sizin hükümetiniz zamanında da cezaevlerin
den kaçaklar vardı, bizim hükümetimiz zamanında 
da cezaevlerinden kaçaklar vardır. Bir yandan ya
kalanıyor, bir yandan cezaevinden kaçılıyor. 

Geleceğim, Mamak'taki..,, i 

HASAN CERİT (Adana Milletvekili) — Bizim 
zamanımızda kaçıyorlardı, sizin zamanınızda kaçırı
lıyor; aradaki fark bu< 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN EREN (Devam
la) — Şimdi, Devletin bütün müesseselerinde anarşi 
yer almış, anarşi bütün müesseselere girmiş, sokul
muştur dedik ve Devletten maaş alıyor demiştik. Bu
nun için de, bunu söylemeyi arzu etmediğim için, ar
kadaşım söylettirdi. 

Gar - Der de vardır. Gar - Der cezaevlerine 
bazı hücrelerin kollarını getirmiştir. Cezaevi gardi
yanlarının taramaları yapılıyor, Adana Cezaevinden 
21 tanesi uzaklaştırılmıştır birkaç gün içinlde. Bunla
rın hepsini siz en az bizim kadar biliyorsunuz. Biz
leri burada söylettirmek mecburiyetinde bırakmama
nızda fayda vardı gibi geliyor. 

PeMîvanioğlu'na geliyorum. Mamak cezaevinden! 
bizim kaçırdığımızı iddia ettiğimiz Pehlivanoğlu, dün 
Kü'tahya^da yakalanmıştır. (CHP sıralarından «Kim 
yakaladı?» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; cezaevinden kaçırdığımızı 
iddia ettiğiniz Pehlivanoğlu, sıkıyönetim bölgesi dı
şında, Kütahya ilinin bir köyünde jandarma, polis ve 
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buradan giden sıkıyönetim timlerinin işbirliğiyle ya
kalanmıştır; beray-i malumat, hepinize söylüyorum. 

ALÎ KIRCA (Malatya Milletvekili) — Günaydın'-
daki «Çürük yumurta....» doğru mu? 

SELAMİ GÜROÜÇ (Aydın Milletvekili) — «Çü
rük yumurta» olan sıkıyönetim komutanı kim Sayın 
Bakan? 

İBAŞKAN — Karşılıklı konuşma usulümüzde, 
yoktur efendim. Sayın Bakan izahat veriyorlar; lütfen 
dinleyiniz; 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI ORHAN EREN (Devamla) 
— Kendiniz söyleyeceksinüz; ama cevabı almaya ta
hammül edemeyeceksiniz... Böyle bir uygulama yok. 

Milli Selamet Partili değerli arkadaşım da, «Anar
şi ortadan kaldırılacaktır diye iktidar oldunuz» bu
yurdular. 

(Biz, anarşinin bir milli mesele olduğunu hüküme
te geldiğimiz andan beri, hükümete gelmeden daha, 
ifade ederek hükümete gelmiş bulunuyoruz; ama gü
venlik kuvvetlerini, polisi, jandarmasıyla ve bu işe 
girmiş bulunan diğer güvenlik kuvvetlerine azmettir
me, hadiselerin üzerine varma, örgütleri meydana çı
karma bakımından büyük gayretler gösterdik. Öyle 
zannediyorum ki, bunda da başarılı olduğumuz önü
müzdeki zaman içinde görüllecektir. Başarının daha 
fazla ortaya çıkması, gözle görülebilir hale gelmiş 
/olması, sizden rica etitÜğimiz kanunların bu Parlamen
todan çıkmasına bağlıdır. İnşallah - Milli Selamet 
Partisi de bizim gibi seçim için takrir vermiş bulu
nuyor - yeni Parlamento bu derde çare bulacak, anar
şinin, kanın, kinlin ortadan kaldırılması için icalbeden 
kanunların bu Parlamentodan çıkması imkânını Bü
yük Türk Milleti sağlayacaktır. 

iMilli Selamet Partili değerli arkadaşım Recai Ku
tan «Yanlış teşhis» dedi. 

Suç işleyenlerin üzerine varılmada bir ayrıcalık 
filan bahis konusu değildir. Kim suç işliyorsa, onun 
üzerine varılması için güvenlik kuvvetlerine emir ve
rilmiştir, 

HASAN CERtT (Adana Milletvekili) — Sağcılar 
suç işler mi?^ 

İÇÎŞLERt BAKANI ORHAN EREN (Devamla) 
— Biraz evvel burada size okuduğum yazıda, kimin 
ne miktarda suç işlediğini okudum. Eğer arzu ediyor
sanız tekrar aynı rakamları getiririm. 

Şimdi, değerli arkadaşlarıım,' Halk Partili arkada
şım, bizim ikflisalt politikamıza da, iktisadi bakımdan 
aldığımız kararlara da, memleketi götürdüğümüz 
uçuruma da değindi ve bu' mevzuda millete söyleye
cekleri olduğunu söyledi. 

Çok değerli bir fırsatı yakalamış bulunuyorsu
nuz : Biz, Milli Selamet Partisi ile beraber erken se
çtim için takriri Yüksek Riyasete vermiş bulunuyo

ruz. Bunları buraya değil, gidelim millete, vatandaş
lara söyleyin, sizin için belki faydalı olur. Şeker fiyat
larını onlara söylersinliz, çay fiyatlarını onlara söy
lersiniz; bakalım ne faydası olacak, sizlin için ne ne
tice getirecektir?" 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi toparlıyorum. 
Örfi idareye, sıkıyönetime bütün Parlamentonun yek-

vücut halinde rey vermiş olması, tekrar ederek ifade 
eldeyim ki, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve onların em
rinde çalışan güvenlik kuvvetlerine güç verecektir, 
kuvvet verecektir; eşfciyanın üzerine daha güçlü ola
rak gideceklerdir, 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Ali Elverdi zihniyeti ile, Ali Elverdi fantomu ile. 

İÇfŞLERÎ BAKANI ORHAN EREN (Devamla) 
— Onlar adına ve Türk Milletinin bu sıkıntıdan kur
tulması için gösterdiğimiz anlayışa hepsi adına teşek
kürler irni sunuyorum, hepinizi saygı ile selamlıyo
rum^ 

Sağ olun, (AP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bahajtjtin Karaıkoç, söz hakkı

nızdan önergeniz feragati tazaımmun ediyor mu?.. 
Yoksa.... 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır Milletve
kili) — Evet efendim. 

(BAŞKAN — Peki efendim. 
Söz sırası Sayın Süleyman Genç'te; buyurunuz 

efendim. ' 
SÜLEYMAN GENÇ (izmir Milletvekili) — Sa

yın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; 

19 ayı dolduran sıkıyönetim, bugün ülkenin için
de bulunduğu bunalıma sıkıyönetimin görevlilerinin 
içinde bulunduğu sıkıntıyla hepimizin önünde apaçık, 
capcanlı ortadadır, 

. (Orta yerde ciddi bir sıkıntı var: Hem ülke sıkın
tıdadır, hem yurt savunmasıyla görevli bulunan Si
lahlı Kuvvetlerimiz sıkıntıdadır, hem de ülkemiz 
insanı sıkıntıdadır, hem de pek çok insanımız ge
rekli gereksiz, olur olmaz canını kaybederek, ülkemiz 
ciddi bir rahatsızlık ve bunalım içindedir. 

Kanım odur ki, Türkiye'de terörü doğru teşhis 
edememişiz. Eğer Türkiye'de terör doğru teşhis edil
miş olsaydı, Silahlı Kuvvetlerin bunca gayreti, siyasi 
iktidarların bunca iddiası ve Türkiye'deki bütün top
lumun uyanık kesimlerinin bu konuya karşı tepkisi, 
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terörü azaltan bir duruma sokar, terörü etkisiz bir 
duruma getirir, toplum sıkıntılarını gidermiş olurdu. 
Demek ki, bir eksiğimiz var; demek ki bir ciddi 
yanlışlığımız var; demek ki ciddi bir hastalığımız 
var. Bunu görememişiz, teşhis edememişiz; o ne
denle de terörü, terörist gelişmeyi. toplumsal bütün 
sorunların üstesine çıkıp, en önemli sorun haline 
gelmesine neden olmuşuz. Bunun için, öncelikle Tür
kiye'de, hangi coğrafi konumdadır, Türkiye nasıl 
bir ülkedir, acaba Türkiye'de terör yalnız Türkiye 
insanının unsuru mudur, acaba Türkiye'de yalnız 
insan unsurunun kendi beyinlerinden doğan bir so
nuç mudur; yoksa, Türkiye'de terör, belli uluslararası 
ilişkinlerin Türkiye üzerine getirdiği ve yeni sonuçları 
hesapladığı bir nitelik mi taşımaktadır? 

Bir gerçeği kabul edelim ve bunu iyi görelim: 
Türkiye'de terörü yabancı istihbarat örgütlerinden 
arındırmak mümkün değildir. Türkiye'de terörün 
etkisi, yabancı istihbarat örgütlerinin ciddi olarak 
etkisi vardır; biri bu. Örneğin, dış elçiliklerimizde, 
hem Yunan, hem İsrail istihbarat örgütlerinin etkisi 
olduğu gibi, Yunanistan'ın istihbaratının ve maddi 
desteğinin önemli etkisi vardır. Fransa'nın maddi 
desteği de bu arada ciddi şekilde dış elçiliklerimiz
de kendini göstermektedir. 

ıMezhep ayrıcalığı, etnik ayrıcalık ise, Ortadoğu-
daki büyük bir Türkiye'nin bölünmüşlüğüne yönelik 
bir eylemdir. Bundan uzun yıllar önce, 2 yıl önce 
Yunan İstihbarat Daireleri Başkanı General Gizikes 
bir rapor yayınlamıştı: «5Q milyonluk, 60 milyonluk 
bir Türkiye, Ortadoğuda ciddi bir olaydır, ciddi bir 
tehlikedir. Onun için, 50 milyonluk, 60 milyonluk 
bir Türkiye'nin bölünmesi kaçınılmazdır» General 
Gizikes'in raporunda denmekte idi. 

Oeneral Gizikes'in raporunu CIA kaynakları dün
ya basınına açıklamış, dünya basınında da yer almış
tı, Olay bu... Bir taraftan, Batı kaynakları Türki
ye'deki mezhep ayrıcalıklarını en ileri derecede kış
kırtırken aynı derecede etnik ayrıcalıkları da o 
oranda kışkırtmaktadır. Türkiye insanın bilmesi 
gerekli birşey vardır: Bir yerde eğer Batı varsa, 
mutlaka orada Sovyetler Birliğinin de etkisi olacak
tır, gözlemi olacaktır. 

Türkiye'nin sıkıntısı bugün Batının alabildiğine 
bölünmüş, uf almış bir Türkiye yaratması; ona karşı
lık olarak da Sovyetlerin bu gelişmeye kayıtsız ka-
mamasıdır. Şimdi ne olmuştur orta yerde? 

Bir; istihbarat örgütümüz dıştan gelen bu önemli 
gücü kontr bir istihbaratla etkisiz hale getirecek, yok 

edecek, onu bertaraf edecek bir yeni örgütlenmenin 
içine girememiş; üzülerek söyleyeyim ki, 19 aylık sı
kıyönetim boyunca da bu görev gereğince yerine 
getirilememiş, istihbarat örgütümüz yalnız klasik an
lamda istihbarat yapmanın ötesine varamamıştır. 

İkinci önemli unsur; Türkiye polis teşkilatı... Sağ
cısı, solcusu, ortacısı, yanlısı, üstünde durmuyorum; 
ama bugünkü terörist davranışların ve eylemlerin 
etkisiz hale gelmesi doğrultusunda eğitilmemiştir. Sa
dece görünen, bilinen, orta yerde tartışılan ve gözle
nen olayı etkisiz hale getirmek için yetiştirilmiştir. 
Bür de kendi içine kaos girince, o kendi içindeki kaos 
devam edince, bugün üzülerek söyleyeyim ki, var 
olan, devam eden, hızla artan terörist gelişmenin 
Türkiye toplumu üzerimde yarattığı olumsuz etkiyi 
bertaraf edecek bilgi, beceri, araç, gereç, kültür ek
siklikleriyle terörün elindeki bulunan bütün imkân
lardan çok geride bulunduğumdan dolayı etkisiz hale 
ıgeforiişltiir, 

Demek ki, terörizmin en önemli savaş araçların
dan biri istihbaratımız, değişen gelişen, oluşan yeni 
koşullara göre reorganiza edilerek bugünün olumsuz 
tablosuna göre hazırlanmamış; ikincisi, polis örgütü
müz, güvenlik kuvvetlerimiz buna göre organize edi
lip, o araç, gereç, malzemeyle donatılmamıştır. Orta 
yerde, terörle mücadele, terörle savaş, sadece suçla
ma kalmıştır; sadece suçlama ve bu yüzden de Tür
kiye'ce terör, suçlamanın, dedikodunun, birbirine 
kara çalmanın, leke sürmenin yarattığı politik kaostan 
ciddi şekilde yararlanmaktadır, büyümekitedir. 

Üzülerek söyleyeyim, son birkaç aydır 15 yılım 
Başbakanlıkta doldurmuş, 15 yıl Başbakanlık yapmış, 
bugün Başbakanlık koltuğunda oturan Sayın Demir-
erin radyo ve televizyon kurumundan içinde bulun
duğu bu bunalımlı, bu sıkıntılı topluma hitap eden bir 
Başbakan ağırlığında mıdır? Vicdanı olan hiç kimse 
buna, «evet» diyebilir mi?.. (CHP sıralarından alkış
lar; AP sıralarından «evet, evet» sesleri) 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Yok, yok. 
Onun için değerli arkadaşlarım, bu gerçeği çok 

açık bileim ve görelim. Başbakan soğukkanlılığı ile, 
Başbakan ortamı yumuşatmasıyla, Başbakan sosyal 
olaylara bakışı ile, Başbakan değişen sosyal olayları 
görüşü ile toplumun en soğukkanlı insanı olmak du
rumundadır ve zorundadır; ama Türkiye bu bunalımlı 
ortamda bunu görebiliyor mu, Türkiye insanı o ra
hattık içinde olabiliyor mu, bunu sizin mantığınıza 
ve aklıseliminize bırakıyorum. (AP sıralarından gü
rültüler) 
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Değerli arkadaşlarım; bu arada tartışmadık ku
rum bırakmadık. Terörün en büyük amacı Devleitıto 
tartışmadık kurum bırakmamaktır. Orta yende yalnız 
Silahlı Kuvvetler vardı; çok şükür, Askeri Şûradan 
sonra, Askeri Şûra kararlarından sonra da en büyük 
polemik konusu Askeri Şûra kararlan oldu. 

İBir Sayın Bakan, Bayındırlık Bakam çıkıyor... (AP 
ve CHP şifalarından ayağa kalkmalar ve karşılıklı 
itişmeler) 

JBAŞKAN — Sayın idarecileri göreve davet edi-
yörum< 

Arkadaşlarımız lütfen... 
:(AP ve CHP sıralarından ayağa kalkmalar, yum

ruklaşmalar, (gürültüler) 

Arkadaşlarım lütfen yerlerine otursunlar... (Gü
rültüler) 

Arkadaşlarımız lütfen yerlerine otursunlar efen
dim... (Gürültüler) Arkadaşlarımız lütfen yerlerine 
otursunlar.... (Gütfülltüler) 

Sayın üyelerin yerlerine oturmalarını rica ediyo
rum, 

Sayın Genç, devam edimiz. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Değerli ar-
daşlarım, bugün terörün en çok özlediği, en çok he
ves ettiği şey, toplumda güvenilir ne varsa onu tar
tışma konusu yapmaktır, onu polemiğe çekmektir, 
onu polemikler içinde yıpratmaktır, eskitmektir ve 
onu polemikler içinde etkisiz hale getirmektir. Şimdi 
her şey ;bitti, Askeri Şûra kararları Türkiye toplumu
nun en önemli polemik konusu oldu ve tartışma ala
nına çeklildi. Bir sayın bakan çıkıyor, «Sıkıyönetim 
komutanlarının 5"imi değiştirmek az iş midir? Önemli 
bir iştir» diyor; bir partinin genel başkan yardımcısı 
çıkıyor, «Sıkıyönetim komutanlarının ikisi, sion de
rece görevlerini yerine getiremiyordu; onları değiş
tirdik, etkisiz hale getirdik» diyor, 

Bilmiyor mu ki, o sıkıyönetim komutanlarının bi
risi, Türkiye Silahlı Kuvvetlerimkı en etkin en strate
jik yeri oiîan Genelkurmay Harekât Dairesi Başkan
lığına getirilmiş. O değerli komutandan ulus adına, 
Silahlı Kuvvetler adına nasıl görev isteyeceğiz? Bunu 
söyleyebilir misiniz? (CHP sıralarından alkışlar; AP 
sıralarından! gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım..^ 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz döldü; konuş
mamızı lütfen tamamlayım. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 
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Değerli arkadaşlarım, bir eski asker çıkıyor, di
yor 'ki, «Çürük yumurtaydı;» 

Bugün, çok şükür, gazetecilerden' duyduğumuza' 
göre, Sayın Başlbakanın çok ciddi bir uyarısı sonucu, 
«•Ben öyle demedim» diyerek yeni bir açıklama yap
mış olsa bile, bu gerçeği, böylesine önemli bir gerçeği 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde tümgeneralliğe kadar gel
miş bir kişinin söyleyebilmesi, .«Onu söylemedüm» 
demiş olsa bile, üstteki sözleri söylemiş olması nasıl 
anlaşılır bir olaydır; bunu, şu sözleri anlamak müm
kün müdür?? (AP sıralarından gürültüler) 

Bu sözler aynen şöyle (AP ve CHP sıralarından 
karşılıklı gürültüler) «Suç işleyen hemen cezasını 
görür. Şayet bu olaylar kitlesel biçimde...» (AP sı
ralarından gürültüler), 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinizden müdahale et
meyin. 

Sayın Genç, siz de bitirin konuşmanızı. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — « . . . görü
lürse, o zaman bunları çevirir, veririz kurşunu.» 

Sevgili arkadaşlarım, parlamenterlik sıfatını taşı
yan, parlamenterlik sıfatı üstünde bulunan, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde general mevkiine gelmiş olan 
bir kişi nasıl olur da, bu ülkenin Silahlı Kuvvetlerin
de bulunan araçları bizzat kullanacağını ve kitlesel 
eyleme dönüşürse, çevirip, kurşunu vereceklerini söy
leyebilir? Bu, akılla, mantıkla bağdaşır mı? 

(Sözlerimi bağlıyorum Sayın Başkanım. 
(Sevgili arkadaşlarım, sıkıyönetim ilk ilan edildiği 

zaman söylemiştim; Türkiye'nin bütünlüğünün iki 
temel aracı vardır: Biri laiklik, diğeri demokrasi, 
üçüncüsü ise Atatürk Milliyetçiliğidir. Türkiye, la
iklikten, demokrasiden, Atatürk Milliyetçiliğinden 
uzaklaştığı zaman, söven' bir milliyetçiliğe, bağnaz bir 
milliyetçiliğe dönüştüğü zaman, Türkiye'nin bölün
müşlüğünü, parçalanmışlığını, dönüşen o iktidarın 
kendi ellerinde yaşamış olur. Türkiye'nin bütünlü
ğünün yolu, demokrasiye sıkı sıkı sarılmaktır, sınır
larını genişletmektir, toplumun her alanına onu yer
leştirmektir. Bugün sıkıntı çekiyorsak, demokrasi yi 
toplumun her alanına yerleştirememiş oluşumuzdan-
dır, 

ıSayın Başkanım, sözlerimi bağlıyorum. 
BAŞKAN — Lütfen, bitirin efendim; bağlamak 

değil de, bitirin, 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Sayın içiş
leri Bakanı «Gelin seçime gidelim, gelin» diyor. 

ıBugün tek başınıza iktidar yapabilecek kadar 
tasarruflarda bulunuyorsunuz. 1966, 1965, 1970 yıl-
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lan arasında alamadığınız ekonomik kararları aldı
nız ve hayata geçirdiniz. Seçim olduğu zaman doğ
ru teşhise varmazsanız, toplumun içindeki olayları 
doğru teşhis edemezseniz, demokrasiye sımsıkı sa-
rılmazsanız, o zaman illegalite artar, o zaman demok
rasi düşmanları yandaş bulur, o zaman demokrasi 
düşmanlarına yardım edecekler çoğalır ve Türkiye'de 
demokrasi de o zaman tehlikeli noktaya girer. (AP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, bir arkadaşım burada her zaman söy
ledi... 

BAŞKAN — Sayın Genç, «değerli arkadaşlarım» 
artık zaman yok. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — «Bir kişi öl
dürüldüğü zaman hükümetler düşer...» (AP sırala
rından gürültüler) 

iBAŞKAN — Sayın Genç, lütfen bitirin. 
Lütfen efendim, yerlerinizden müdahale etmeyin, 

çok rica ediyorum. 
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Şimdi bu 

arkadaşımızın bu sözü her zaman polemik konusu 
yapılarak, bu kürsüye getirilip, küçük işlerden büyük 
sonuçlar çıkarmak hafifliğinden ne zaman kurtulaca
ğız, onu öğrenmek istiyorum. 

(Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (CHP sırala-
larından alkışlar; AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
20 ilde evvelce ilan edilen sıkıyönetimin yeniden 

2 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu 
kararı üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

ALİ ELVERDİ (Bursa Milletvekili) — Sayın 
Başkan... 

,BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini tekrar okut
tuktan sonra oylarınıza sunacağım. (AP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar) 

Efendim, sıra dövmekle söz istenmez. (AP sırala
rından «Nasıl isteyelim ya?..» sesleri) 

Usulü vardır; şu muameleyi tamamladıktan son
ra gereğini yapacağız. Oturum devam ediyor, oturum 
devam ediyor efendim^ 

ALİ ELVERDİ (Bursa MiüdtiveMli) — Sayın Baş
kan, yalnız... Tavzih etmek istiyorum... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, oturum devam edi
yor, tezkereyi okutuyorum1: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17 . 6 . 1980 tarihli ve 188 - 2/04972 sayılı 

yazımız^ 

. 26 . 12 . 1980 tarihli ve 7/116947, 24 . 4 . 1979 
IdarJhlli ve 7/17408, 19 « 2 < 1980 «arihii ve 8/347, 
17 . 4 . 1980 tarihli ve 8/701 sayılı Balkanlar Kuru
lu kararlarıyla ilan edilen ve Türkiye Büyük Millet 

. Meclisinin; son olarak 18 . 6 . 1980 tarihli ve 591 sa
yılı kararıyla onanmış bulunan ve Adana, Adıyaman, 
Ağrı, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, 
Gaziantep, Hakkâri, Hatay, İstanbul, îzmir, Kahra
manmaraş, Kars, Malaltya, Mardin, Siirt, Tunceli ve 
Urfa illerinde Anayasanın 124 ncü maddesinde ön
görülen her türlü durum ve ihtimallere karşı evvelce 
ilan edilmiş olan sıkıyönetimin (20 . 8 . 1980 Çar
şamba ,günü saat OS.OOMen geçerli olarak) yeniden 
2 ay süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet 
Meclîsine sunulması Bakanlar Kurulunca 17 .8 . 1980 
tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
BAŞKAN — Okunan bu tezekereyi oylarınıza 

sunuyorum: Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hayırlı olmasını dilerim. 
Sayın Elverdi, buyurun, bir beyanınız vardı; bu

yurun efendim, ne diyorsunuz?? 
ALÎ ELVERDİ (IBursa Milletvekili) — Silahlı 

'Kuvvetleri bu ortama, yani anarşik ortama çekiyorum 
gibi bir söz söylenımiştir; bugün gazetelerde bana at
fen çıkan «Çürük yumurta» hususunda Sayın Genc'in 
bir konuşması oldu. Bu hususta tavzihte bulunmak 
için söz rica ediyorum. (CHP sıralarından «Günaydın 
Gazetesine git, söylediğini inkâr mı edeceksin?, İnkâr 
etme, söylemişsin» sesleri) 

'BAŞKAN — Buyurun efendim, tavzih için söz 
veriyorum. Her hangi bir sataşmaya fırsat vermeme
nizi rica ediyorum^ 

ALÎ ELVERDİ (Bursa Milletvekili) — Muhterem 
Başkan, değerli üyeler, 

Dün Gemlikte yapılan kongrede bir konuşma 
yaptım; fakat, asla Silahlı Kuvvetleri küçültecek ve
yahut da arkadaşlarıma her hangi bir sataşmada bu
lunacak şekilde bir konuşma yapmadım; ama maale
sef, oradaki bir muhabir, konuşmamın muhtelif yer
lerinden pasajlar almış ve tahrif ederek, değiştirilen
lere, «Bir çürük yumurta» Dabirini kullanarak tahrif 
edecek bir çekülde basına aiksetitirmiştİr. Böyle bir şey 
kullanmış değilim. Ben Silahlı Kuvvetlerin mensubu
yum, (CHP sıralarından «Mazide» sesleri) asla Si
lahlı Kuvvetlere saitaşmam. «Çürük yumurta» da de
medim* 
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ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ Miİetvekili) — 
Fanitomlar?., 

IBAŞKAN — Arkadaşımız tavzih için söz istedi 
ve konuşmalarım tavzih ediyor. Neden müdahale edi-
yoirsunuzl 

ALÎ ELVERDİ (Devamla) — Ancak, bu kürsü
de asıl polemüği yaratmak isteyen Sayın Genç, bun
dan 1,5 - 2 yıl evvel Silahlı Kuvvetlerin İstihbarat Baş
kanlığına «kontrgerMadır» diyen bir kimsedir (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, CHP sıralarından gü
rültüler) ve Silahlı Kuvvetlerin anarşist' örgütlerle 
mücadele edecek, onların yuvalarını meydana çıkara
cak teşkilatlarına, âdeta onlara karşı gelmesin, onlar 
serbestçe Türkiye'yi bölsün, parçalasın diye, komü
nist bir düzen getirsin diye serbest kalmaları için, 
Silahlı Kuvvetlerin bu gilbi örgütlerini, yani Özel1 

Haırp Dairesini, istihbarat Başkanlığını «kontrgerilla» 
olarak Vasıflandıran, alsıl Silahlı Kuvvetleri bu alana 
çekmek isteyen, politikalarına çekmek isteyen, ken
disi zihniyetinde olan ve başta kendisi olmak üzere, 
yani Halk ParitÜlsiriin aşırı sol grulbumda bulunanlar bu 
davranışta bulunmuştur. (CHP sıralarından gürültü
ler) 

'METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Ne 
demek bu?.. 

BAŞKAN — Sayın Elverdi... 
ALİ ELVERDİ (Devamla) — Bulunmuşsunuz-

ıdur, inkâr etmeyin. (CHP sıralarından gürültüler) 

(BAŞKAN — Sayın Elverdi... 
ALİ ELVERDİ (Devamla) — Niyazi Unsal 

bütçe müzakerelerinde, haltta bir görevli arkadaşımıza, 
«CİA ajanı» diyecek kadar ileri gitmişidir. (CHP sıra
larından gürültüler) Gene, Halk Partili senatör tara
fından orada takbih edilmiştir. Yalan mı? 

BAŞKAN — Sayın sözcü, konuşmanızın tavzi
hinin sınırını aşıyorsunuz. (CHP sıralarından gürül
tüler) Konuşmanızı tavzih ettiniz. 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Tavzih etmiş bu
lunuyorum. 

ıBaşkan söz verdiği için teşekkür ederim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Burası kongre değil, kafanı kullan, (CHP sıraların
dan gürültüler) 

ALİ ELVERDİ (Devamla) — Sende kafa olsa 
kullanırsın. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir Milletvekili) — 

Sayın Başkan, Sayın Elverdi benim burada söyleme
diğim, bir başka yerde de hiç söylemediğim birtakım 
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düşünceleri benim söylediğimi ileri sürdüler ve bu 
kürsüde tekrarladılar, 

İçtüzüğün gerekli hükmüne göre, gerekli açıkla
mayı yapmak üzere söz verilmesini rica ediyorum. 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Elverdi'nin izhar ettiği söz
leri söylemediğinizi açıklamanız için size söz veriyo
rum, buyurun. (AP sıralarından gürültüler; «Anti-
komünist mi yani?» sesleri) 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir Milletvekili) — 
Değerli arkadaşlarım... (AP sıralarından gürültüler, 
«Antikomünist olduğunu mu söyleyeceksin?» sesleri) 
Şuradan bir ses geldi kulağıma... Söyleyeyim neci 
olduğumu. Ben hayatta kendimi hiç saklamadım, 
ancak düşünceleri olmayanlar kendilerini saklar. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara Milletvekili) — «An-
tikomünistim» mi diyorsun? 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Ben Cumhu
riyet Halk Partiliyim. Ulusal bütünlükten, Atatürk 
devrimlerinden, ilerici, tam bağımsız, antifaşist, anti-
kapitalist, tam bağımsız bir Türkiye'den yanayım 
(CHP sıralarından alkışlar) ve birtakım benzetmelerle 
kendi zavallı düşüncelerinizle suçlamaya hiç yönel
meyin. (AP sıralarından gürültüler, «komünist» ses
leri) 

Benim ne olduğumu söyleyecek kadar ben düşün
celerime inançlıyım ve kararlıyım. Sizin gibi, dü
şüncelerini söylemekten sakınacak, korkacak kadar 
düşüncelerine inanmayan bir insan değilim. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; AP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, tavzih için söz istedi
niz... 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Eğer ben 
komünist olsam, onu da söyleyecek kadar o düşün
cesine inanan haysiyetli bir insanım; ama siz kendi 
içinizde Atatürk'ü hiçe sayan, Nurcusunu, Süleyman
cısını, her türlü gericisini öncelikle teşhis edip, or
taya koyabiliyor musunuz?.. (AP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, tavzih için söz istedi
niz... 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Tavzih için 
söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Söz sınırını tecavüz ediyorsunuz. 
(AP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Sayın Baş
kanım... 
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BAŞKAN — Yerinden soru soranlara cevap ve
rirseniz bu bitmez. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Buradaki 
söz atmalar bu zabıtlara geçmemiş olsa... 

BAŞKAN — Onlara cevap vermeyin efendim. 
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — . . . O za

man ben, onları sivri sinekler ötüyor diye düşünür ve 
hiç kale almazdım; ama oradaki sözler zabıtlara geç
tiği için, o sivri sinekler beni rahatsız ediyor; onlara 
doğrusunu söylemek zorundayım ve değerli arkadaş
larım, bir başka şeyi de söylemek zorundayım... 

IV. 

7. — Cumhurbaşkanı seçimi. 
BAŞKAN — Gündemimize göre, Cumhurbaşkanı 

seçimine devam edeceğiz. 
Cumhurbaşkanlığı için Manisa Milletvekili Sayın 

Faik Türün adaydır; başka aday gösterilmemiştir 
il 13 ncü tur oylamayı yapacağız. 
ıBu tur oylamada iki mühürlü oy pusulaları kul

lanılacaktır. 
Divan Üyesi sayın arkadaşlarımın yerlerini alma

larını rica ediyorum. 
Oylamanın tasnifi için ad çekmek suretiyle 9 ki

şilik bir Tasnif Komisyonu teşkil edeceğiz. 
Sayın Uğur Alacakaptan?.. Burada. 
Sayın Kaya Bengisu?.. Burada. 
Sayın Hasan Güırsoy?.. Burada. 
Sayın tsmail Özen?.. Yok. 
Sayın Şener Baltal?.. Yok. 
Sayın Halit Soylu?.. Yok. 
Sayın Sevil Korum?.. Yok, 
Sayın Hüseyin Çelk?.. Yok. 
Sayın Muammer Akfcoy?.. Burada, 
Sayın Ertuğrul Yofel?.. Burada. 
Sayın Behiç Tozkoparan?.. Yok. 
Sayın Kemal Tabak?.. Yok. 
Sayın Refet SezJgin?.. Burada. 
Sayın Nermin Abadan Unat?.. Burada. 
Sayım Mustafa Öztin?.. Ydk. 
Sayın İbrahim Akdoğan?.. Yok. 
Sayın Süleyman Tuncel?.. Yok. 
Sayın Abdülhailuk ÖzJdinç?.. Yok. 
Sayın TaJhsIin Türkay?.. Yok. 
Sayın Sabri Tığlı?.. Ydk. 
Sayın Yusuf Uysal?.. Ydk. 
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BAŞKAN — içtüzük hükümlerine riayet etmeye 
mecbursunuz. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Sayın Elver
di benimle ilgili ne dediyse, külliyen yalandır. Ben 
ne düşündümse ilgili kitabımda yazdım; ama o ilgili 
kitapta dedikleriyle ilgili bir tek cümle getirsin, ken
disinin elini öpeceğim. Ya, getiremezse, bu kürsü
nün yalancısı olduğunu kabul edecek mi?.. 

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

Sayın Lütfl Şahin?.. Ydk. 
Sayın Mustafa Güzelkılmç?.. Burada. 
Sayın Melih Kemal Küçüktepepınar?.. Yok. 
Sayın Erol Çevikçe?.. Ydk. 
Sayın Cengiz Özyalçın?.. Yok. 
Sayın Selahattin Deniz?.. 'Burada. 
Oy kullanma işlemine sayın senatörlerden başlı

yoruz. 
Sayın Bakanlar Kurulu üyeleri ve mazereti olan

lar oylarını daha önce kullanabilirler. 
(Oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?.. Oyunu kullanmayan sayın üye kal
madı; 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif Komisyonuna seçilen sayın üyeleri okuyo

rum : Uğur Alacakaptan. Kaya Benigisu, Hasan Gür-
soy, Muammer Aksoy, Ertuğrul Yolsal, Refet Sezgin, 
Nermin Abadan Unalt, Mustafa Güzıelkılmç, Selahattin 
Deniz. 

Oy pusulalarının Tasnif Komisyonuna verilmesini 
rioa ediyorum. 

(Oyların ayırımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Tasnif Komüsyonu raporu gelmiştir, 
Okutuyorum : 

«Türkiye Büyük M f e Meclîsi Birleşik Toplan
tısı Başkanlığına 

Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan 113 ncü tur 
oylamaya 166 üye katılmış ve neticede çoğunluğun 
olmadığı anlaşıldığından ismen tasnif yapılamamış
tır; 

Saygıyla arz olunur. 

— SEÇİMLER 
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iSayun ve Ayrım Komisyonu 

Üye 
Uğur Alacakaptan 

Üye 
Hasan Günsoy 

Üye 
Ertuğrul Yolsaî 

Üye 
Kaya Bengisu 

Üye 
Muammer Aksoy 

Üye 
Refet Sezgin 

Üye Üye 
Nermıin Abadan Unat Mustafa Güzelkılınç 

Üye 
Sölâbja*t!in Deniz» 

IBAŞKAN — Bu neticeye göre, Cumhurbaşkanı 
seçimine devam etmek için 19 . # . 1980 Salı günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saaıli : 18.22 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

|1'0|6 Nd BİRLEŞİM 

İH . 8 , mm Pazartesi 

Saat : 15.00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Bingöl, 

Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, 
Hatay, istanbul, Izmlir, Kahramanmaraş, Kars, Ma
latya, Mardin, Sürt, Tunceli ve Uffa illerinde evvelce 
ilan edilmiş bulunan sıkıyönetimin 20 . 8 . 1980 tari
hinden itibaren yeniden M ay süre ile uzatılmasına 
ilitşkün Başbakanlık tezkeresi. (3/210) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

1. — Cumhurbaşkanı seçimi 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 

SÖZLÜ SORULAR 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

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




