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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Samsun Milletvekili t. Etem Ezgü'nün, 1 Mayıs 
1978 günkü olaylarla ilgili gündem dışı konuşmasına 
İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı cevap verdi. 

Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, adliye men
suplarına yönelik saldırdar ve, 

Ankara Milletvekili, Sebati Ataman da, Devlet 
ve milletimizi tehdit eden tehlikeler hakkında gün
dem dışı birer konuşma yaptılar. 

CHP Grupu adına Ankara Milletvekili Altan Öy-
men, bir önceki birleşimde «Bazı bakanların yakın
larının gümrüklerdeki yolsuzluk olaylarına karıştığı 
iddialarım saptamak amacıyla bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önerge» nin görüşülmesi sırasın

da partisine sataşıldığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. 
Urfa Milletvekili Salih Özcan ve 9 arkadaşının, 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin sorunları konusun
daki Genel Görüşme önergesi (8/4) üzerinde bir sü
re görüşüldü. 

4 Mayıs 1978 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19.08'de son verildi. 

Başkan DıVan Üyesi 
Başkanvekili İstanbul 

Muslih Görentas Recep Özel 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 

II. — GELEN 
4 . 5 . 1978 

Teklifler 

1. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ile 44 ar
kadaşının, Türkiye Muhtarlar Federasyonu kuruluş, 
görev ye yetkileri hakkında yasa teklifi. (2/582) (Ana
yasa ve İçişleri komisyonlarına) 

2. — C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı' 
mn, İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun 7396 ve 
16 . 7 . 1965 tarih ve 671 sayılı Kanunla muaddel 
116 ncı maddesi ile 7021 ve 16 , 7 , 1965 tarih ve 
671 sayılı Kanunla değiştirilen 140 ncı maddelerinin 

No. : 55 
KÂĞITLAR 
Perşembe 
tadili hakkında kanun teklifi. (2/583) (Plan ve İçiş
leri komisyonlarına) 

3. — C. Senatosu Tabii Üyesi Kadri Kaplan'ın, 
Yurt kalkınma hizmeti yasa önerisi, (2/584) (Anaya
sa ve Plan komisyonlarına) 

Rapor 
1. — Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1977 

Ocak, Şubat 1978 ayları hesabına ait Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komîsyonu raporu. (5/22) (S. 
Sayısı ': 91) (Dağıtana tarihi : 4 . 5 . 1978) (Günde
me). 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Muslih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbul), Mustafa Gazalcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 141 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya?-
pılacaktır. Salonda bulunan sayın üyeler lütfen bura
da olduklarım işaret etsinler. 

(Yoklama yapıldı). 

1. — Urfa Milletvekili Salih Özcan ve 9 arkada
şının, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin sorunları ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/4) 

BAŞKAN — Gündemimizin özel gündem kısmı
na geçiyoruz. 

Gündemimizin özel gündem kısmının birinci sıra
sında yer alan 8/4 esas numaralı, Urfa Milletvekili 
Salih Özcan ve 9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerinin sorunları konusundaki Genel Görüşme
ye bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet?... 

İŞLETMELER BAKANI KENAN BULUTOĞ* 
LU (Samsun) — Hükümet olarak buradayız efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet burada. 
Genel Görüşme üzerinde, geçen birleşimde öner

ge sahibi ve gruplar konuştu. 

Şimdi, söz sırası şahsı adına Sayın Nurettin Yıl-
maz'da. 

Buyurun Sayın Yılmaz. 
Sayın Yılmaz, süreniz 10 dakikadır. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım, 
televizyon arzu ettiği zaman nu gelir, yoksa müsaa
de ettiğiniz zaman mı gelir? 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

Gündem dışı söz isteyen birçok arkadaşımız var, 
fakat gündemimiz yüklü olduğu için, bugün gündem 
dışı söz veremeyeceğim. 

BAjŞKAN — Bize bir müracaatları olmadı tele
vizyonun. Olsa elbette ki müsaade ederdik, muhak
kak. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Şu halde çıkarıl
maları için emir vermenizi rica ederini. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Geçen celsede, Doğu ve 
Güneydoğunun geri kalmışlığı üzerinde yapılan gö
rüşme üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyo
rum. 

Genel Görüşme önergesini tetkik ettim; geri bı-
rakıhş nedenini soruyor ve bunu araştırıyor. Oysa 
ben bu kelimeyi yanlış buluyorum, Doğu ve Güney
doğu geri kalmamıştır. Özellikle söylüyorum, Doğu 
ve Güneydoğu özellikle geri bıraktırılmıştır. Bu şekil
de tavzihle Meclisin huzuruna çıkmış olsaydı, Doğu 
ve Güneydoğunun gerçekten neden dolayı geri bırak
tırılmış olduğu açıkça ortaya çıkacaktı. 

Görüyoruz; petrol Doğuda çıkıyor, Batman'dia 
çıkıyor. Doğunun yollan tamamen toz ve çamur içe
risinde, Doğu yolsuz. Fosfat Mazıdağ'da, Doğuda çı
kar, bakır Doğuda çıkar, demir ve Mnyit kömürleri 
Doğuda çıkar; Doğuda fabrika yok ve Doğulu işsiz 
ve sefil. Enerji Doğudan çıkar, Keban'dan; Doğunun 
büyük ekseriyeti karanlıktadır. Keban ta Edirne'ye 
kadar aydınlık verir ve Doğu hâlâ karanlık içerisin
de yaşar. 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 
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Türkiye'nin en büyük nehirleri Dicle, Fırat, Araş 
Doğudadır. Doğu halkı çamurlu ve kurtlu su içmek
te, toprakları hep kurak olup, susuzluktan Doğu hal
kı sağa sola göç etmektedir. 

Büyük, tarihi Mezapotamya ovasının Güneydoğu
da olmasına rağmen, ziraat ilkeldir, halkı açtır ve de 
sefildir. Doğu ve Güneydoğu Türkiye'nin bir parça
sı olduğu halde, neden geri bıraktırılmıştır? İşte so
run buradadır. Kasıtla bıraktırılmıştır. (AP sıraların
dan «Yapma, yazık, utan» sesleri). 

Bunu söyleyeceğim sayın AP'li arkadaşlarım; ka
sıtla bıraktırılmıştır; belgeleriyle söyleyeceğim, lüt
fen beni dinleyiniz ve bu nezaketi gösteriniz. 

BAŞKAN — Karşılık vermeyin Sayın Yılmaz. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Eğitim ve 
yatırımlar neden Doğuya götürülmemiştir? Bu kadar 
potansiyel Doğuda olmasına rağmen, İzmir'in bir 
kenti, bir kasabası, bir köyü kadar olamıyor. İşte 
bunda kasıt vardır. Kasıt olduğunu, lütfen dinleye
rek, nezaket gösterek anlayınız ve sizler de biliniz. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
—- Parçala bakalım. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Parçalamı
yoruz, sizler parçalıyorsunuz. Sizler parçalıyorsunuz, 
sfeler bu ülkeyi parçalıyorsunuz! 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen karşılık ver
meyin. Çünkü müdahaleler bu Mecliste usul haline 
gelmiştir, devamlı müdahale edilecektir, onun için 
hiç karşılık vermeyin. Artık usul haline geldi bu. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Sayın Baş
kan, özellikle bu sataşmalar üzerinde durarak lütfen 
dikkate alınız. 

Yüreklilikle şimdiye kadar, maalesef yıllardan be* 
ri Doğu ve Güneydoğunun sorunları, geri kalmışlığı, 
bırakılmışlığı ve bıraktınlmışhğı burada söylenmesi
ne rağmen, maalesef yüreklilikle bu olayın üzerine 
kimse varamamıştır. Bu tarihi celsede beni lütfen din
leyin, sizlere tarih», belgeleri söyleyerek, açıklayarak 
anlatacağım ve sizler de inanarak, bundan sonra hiç 
olmazsa hatalarınızı düzelterek Doğunun sorunlarına 
eğiliniz. Tek neden... 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— Parçalamaya gayret ediniz, parçalayınız bakalım. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Dinle be
ni!.. 

BAŞKAN — Sayın Kavurmaeıoğlu, oturduğunuz 
yerden müdahale etmeyiniz. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Tek neden, 
arkadaşlarım, Doğu ve Güneydoğunun geri bıraktı-
rılmışhğınm tek nedeni, etnik nedenlerdir, etnik ne
denlerdir arkadaşlarım. Eğer bu etnik nedenler olma
saydı, bu büyük potansiyele sahip olan Doğu ve Gü
neydoğunun geri kalmışlığı bugün burada sorun ola
mazdı. Onun için bu etnik nedenlerden korkmayınız; 
bu bölücülük laflarından korkmayınız ve çekimmeyi-
nîı:. Hepimiz sizler kadar bu vatanın evladı, bu va
tanın birliği ve bütünlüğü için canımızı yıllar evvel 
feda etmiş ve feda etmeye azmetmiş olan kişileriz, 
Doğu halkının çocuklarıyız. (CHP sıralarından alkış
lar). 

Bakınız, İsmet Paşa Lozan Anlaşmasında ne di
yor? (Gürültüler). Lütfen dinleyiniz, tarihi bir ko
nuşma yapıyoruz, lütfen dinleyiniz. 

Diyor ki Lozan Anlaşmasında İsmet Paşa; «Kürt
ler eskiden beri kendi istekleriyle Türk yönetimine 
geçmişler ve mukadderatlarını Türklerinkine bağla
mışlardır. Yüzyıllardır Türkler ve Kürtler âdet, din, 
ahlak birliği ile birbirlerine bağlıdırlar. Görenek ba
kımından da ortak bağlarla birleşmiş olarak tam bir 
uyum içinde yaşamaktadırlar. Türkiye Büyük Millet 
Meclisli Hükümeti, Türklerin olduğu kadar Kürtlerin 
de Hükümetidir. Çünkü, Kürtlerin gerçek ve meşru 
temsilcileri Millet Meclisine girmişler ve Türklerin 
temsilcileriyle aynı ölçüde ülkenin hükümetine ve yö
netimime katılmaktadırlar.» Lütfen bu gerçekleri bi
liniz ve ona göre hareket edinıîz. (AP sıralarından 
«Sola söyle» sesleri). Bırakınız, denleyin şimdi. Ga
zi Mustafa Kemal Paşanın da söylevinden sizlere ak
tarmalar yapacağım : 

Sayın İsmet Paşa devam ediyor: «Kürtler, Tür
kiye'de her zaman yurttaşlık haklarından yararlan
mışlardır. Siyasal ve sosyal bakımlardan her zaman 
işbirliği yaptıkları Türk Hükümetini, hiçbir Zaman 
yabancı bir hükümet saymamışlardır.» Ve öyle ka
bul ediyoruz sayın milletvekilleri. 

«Böye bir durumda, kendilerini temsil edemeye
cek bir hükümet ve Parlamentoda uzaktan yönetile
cek ülkelerinin kaderi üzerinde hiçbir gerçek etkileri 
olmayacağını Kürtler çok iyi bilmektedirler. Yurttaş
lık haklarını ve yetkilerini kapsamayacak olan ve 
sözde özerk bölgelerinin halklarına tanınacağı söyle
nen haklar, Türk soyu gibi üstün bir soyu hiçbir za
man tatmin etmeyecektir.» Bunu, İsmet Paşa Lozan 
Konferansında söylüyor. (Cemil Birsel, Lozan Anlaş
ması. Seha Meray, Lozan Konuşması. Belgeler; ta
kım cilt I.) Bunu, isteyen arkadaşa her zaman vere
bilirim. 
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Sayın milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğunun ge
ri bırakılmışlığına neden bu kadar özen gösteriyorsu
nuz? Oysa, lider olarak kabul ettiğiniz Gazi Mustafa 
Kemal Paşa ve İsmet İnönü'nün yolundan ne olur 
gidiniz. Devam ediyor, ayrıca, son savaşlarda Kürt
lerin kötü dövüşmüş oldukları iddialarına cevap ve
riyor Sayın İsmet Paşa : 

«Türk Temsilciler Heyeti, dünya savaşma ve ba-
ğımsızhk savaşına katılmış Türk Ordusunun bütün 
komutanlarının, yurdun kurtuluşu için Kürt halkının 
yaptığı hizmetleri ve katlandığı fedakârlıkları saygı 
ve hayranlıkla söylemeyi bir ödev bilmektedir.» Bu
nu kim söylüyor? Lozan'da İsmet Paşa, Türkiye'nin 
haklarını korurken söylüyor: Kürtlerin Türklerden 
hiçbir zaman ayrılmak istemediklerini beyan etmek 
için söylüyor. 

Aynı şekilde, bugünkü Devletin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Paşa, (Nutuk, cilt: 3, vesika 264) 
1 Teşrinisani 1922'de, Saltanatı miMyenin tahakku
kuna dair Büyük Millet Meclisinde cereyan eden ta
rihi cebede şöyle konuşuyor: 

* «Meclisi alinizin mevcudiyetiyle tahakkuk eden 
bir şekli, bir hakikati tekrar mevzubahis etmek isti
yorum. Şekli idarenizde mündemiç bulunan hakikat, 
Türkiye halkının mukadderatına bilfiil ve bizzat va
ziyet olmasıdır.» Ve devam ediyor Gazi Mustafa Ke
mal Paşa, «Türkiye Devletinin istiklaline son veren, 
Türkiye halkının hayatını, namusunu, şerefini imim 
eden, Türkiye'nin idam kararım ayağa kalkarak bü
tün endamı ile kabul etmek istidadında kim olabilir?» 
diyor ve Meclis, «Vahdettin, Vahdettin, Vahdettin» 
diye cevap veriyor. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, aynı oyunlar bu
gün Türkiye'de yine oynanmaktadır. Kürtlerden bah
sedilmek suretiyle, Kürt- İsyanından bahsedilmek su
retiyle Doğuda ve Doğu halkı üzerinde faşizan bazı 
baskıların yaratılmak istendiğini görüyoruz. Savaş 
yularında ısrarla ve titizlikle üzerine eğiîinen ve Kur
tuluş Savaşının kazanılmasında en büyük etken olan 
Türk ve Kürt kardeşliğinin, günümüzde «Kürt yok» 
şekline dönüşmesi ve Kürt olmaktan dolayı insanla
rın horlanması, baskı görmesi, Kürtlerin varlığından 
söz edenlerin işkence görerek ve suçlanarak yargılan
ması, affedilecek b:r olay değildir. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz süreniz dolmak üze
redir, lütfen toparlayınız. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — O günler
de, birliği korumak için üzerinde özellikle durulan 
Kürt - Türk kardeşliğinin bugünlerde inkar yoluna 

gidilmesini, egemen sınıfların tezgâhladığı bir oyun 
ve ancak faşist ve şovenist bir düşüncenin mahsulü 
olarak kabul edebiliriz. Bu, açıkça Atatürk'e, İnönü' 
ye ve tarihe karşı gelmedir ve ihanettir. (CHP sıra
larından alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, Türk olmak, Müslüman 
olmak, Kürt olmak ve Türkçü olmak, Turancı ol
mak, MttsHimancı olmak, bir Müslüman devletini 
kurmak ve bir Kürt devletini kurmak, bunlar başka 
başka deyimlerdir. Bugün halkımızın büyük bir ke
simi olan Müslüman olmak hiçbir zaman suç olma
dığı gibi; bir dünya Müslüman devletini kurma eği
limi içinde olmak suçtur ve Müslüman olmak demek 
kî, bu şekildeki bir Panislamizm ile hiçbir zaman ay
nı şekilde, aynı çizgide görülmemelidir ve görüle
mez. 

Bir Türk olmak nasıl ki bugün hiçbir zaman suç 
değilse ve olamazsa, bir Turancı, Türkiye içerisinde 
bulunan tüm ırkları saf dışı bırakıp bir dünya devleti 
kurma eğilimi içerisine girmek nasıl ki bugün suçsa; 
Türkiye'de Kürt olmakla, bir dünya Kürt devletini 
kurmak ve hele Türkiye'de bir Kürt devletini kur
mak eğilimi içinde olmak da bambaşka şeylerdir ve 
biz bunları hiçbir zaman kabul etmiyoruz ve bunla
rın karşısındayız arkadaşlar. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Tüm bunlara rağmen, geçmiş hükümetler hu hal
ka her nedense kuşkuyla bakmışlardır, güveneme-
mişlerdir. Bazı bağnaz, çağdışı şovenistlerin gerçek 
dışı bilgileriyle... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, toparlayın lütfen. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Sanki bir 
Kürt devleti pek yakında ve hemen kurulacakmış 
gibi bir hevese kapılmışlardır, kapılmaktadırlar ve 
Doğuya göre, Doğuya karşı bu hisle hareket etmek
tedirler. 

Malatya'da adice bir cinayet işlenir; buna bir 
Kürt isyanı denir. Bizim bildiğimiz bir isyan, bir 
halkın muayyen bir hedefe ulaşması için silahlı ola
rak devlet kuvvetlerine karşı bir harekete geçmesi
dir. Oysa Malatya'da halk, birbirlerine karşı hareke
te geçmişlerdir. Evi, dükkânı yakılan halktır. Burada 
Devlet bir hakemdir, bir ortacıdır, bir tarafsızdır. 
Niçin burada bazı karanlık çevreler Malatya'daki 
olayları bir Kürt isyanı olarak nitelendiriyorlar? Bu
rada Kürt isyanı vardır diyenler, Türkiye'de Kürt 
isyanının olmasını isteyen bedbahtlardır arkadaşla
rım. (CHP sıralarından (Bravo) sesleri, alkışlar) Ba
zı provakasyonlara asla gelmeyecektir halkımız. 
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BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen toparlayınız, 
çünkü müddetiniz çok geçti efendim. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Sağduyu
nun karşısında, sevinçleri kursaklannda kalacaktır o 
karanlık çevrelerin. Hiçbir güç halkımızı Türk kar
deşlerinden ve Türkiye Devletinden ayıramaz. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Her nevi ajan 
ve provakatörlere halkımız müteaddit imtihanlarla 
cevap vermiştir ve verecektir. Türkiye'nin bölünmesi 
hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Bunu her
kes bilmelidir arkadaşlarım. 

Türk milliyetçisi tarihçi Osman Turan, 1070 yıl-
larında Anadolu'ya gelen Selçuklu Türklerine, Mer-
fani Kürt Hükümdan Mir Ahmet tarafından 10 bin 
Kürt'ün Malazgirt Ovasına kendilerine yardımcı ola
rak gönderildiğim itiraf etmiştir. 

Kırım savaşlarında Ruslarla çarpışan Kürt alay
larının, anılan hâlâ silinmezken, bunlara kötü gözle 
bakmak ihanet olmaz mı arkadaşlarım? Hamidiye 
alaylarında, Balkanlarda, Osmanlıların ve Türkiye-
nin geleceği için kahramanca çarpışarak şehit olan» 
lann evlatlanna bölücü ve ayırıcı diyenler acaba ec-
datlarını rahatsız etmezler mi? 

İstiklal Savaşında, Kore'de ve Kıbrıs'ta Türk 
kardeşleri ve Türkiye için çarpışanları bölücü ola
rak tanımlamak, ihanetlemek, acaba bunlarla birlik
te şehit olan ecdatlarının kemiklerini sızlatmaz mı? 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, son cümlenizi söyle
yin, vaktiniz çok geçti efendim. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

Halkımız bölücü ve ayıncı değildir. Objektif 
gerçekler ve ilmi verilere rağmen, halkımızın tari
hini ve bugünkü Devletimizin kuruluşundaki aktif 
rolünü unutanlar ve iftira edenler, ancak ve ancak 
bölücüdürler. 

Provokasyonları ve hatta ajan provokatörlükleri 
dahi, bölücü duygu ve isteklerini tatmin edemeye
cektir. 

Gelişmekte olan toplumlarda çeşitli fraksiyonla
rın olması, sosyolojik, doğal sonuçlardır. Atılan bazı 
sloganlardan bölge halkımızın muhatap edilmesine 
ve kaderi üzerine dil uzatılmasına asla tahammü
lümüz yoktur ve olamaz. 

Türkiye'nin hasta adam olarak görüldüğü dö
nemlerde Türk kardeşlerine hayat şırıngasını vuran, 
ona içtenlikle sahip çıkan ve Türkiye Devletinin ku
rulmasında temelinin harcına kanlarını seve seve 
akıtan halkımıza ve bölgemize «Türkiye'den ayrılı-

| yor, parçalanıyor, bölünüyor» diyenler, halkımızı ta-
I nımayanlardır; halkımızı, bölmek isteyen bedbaht-
I lardır. Bu nedenle... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, son cümlenizi söyle-
I yin lütfen. Sözünüzü kesmek zorunda kalacağım, son 
I cümlenizi söyleyin. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Bitiriyo-
I rum, son cümlemi söylüyorum. (AP sıralarından gü-
I rültüler) Bitiriyorum, sizler de bunu lütfen kabul 
I ediniz, başka bir şey söylemiyoruz. 
I Bu nedenle halkımıza kuşkuyla değil, inanç ve 
I güvençle; kin ve nefretle değil, sevgi ve şefkat duy

gularıyla bakan; halkımızı Türkiye'den ayrılmaya 
hazır değil, ayrılmaz bir parçası sayan ve bu duy
guları taşıyanlar, ancak ve ancak Doğu ve Güney-

I doğu Bölgesine bakabilirler ve onun geri kalmışlığı-
I na çözüm yolu getirebilirler. 
I BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen, sözü-
I nüzü kesmek zorunda kalacağım. (AP sıralarından 

gürültüler) 
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Bu hisler-

I den mahrum olan kim olursa olsun, Doğu ve Gü-
I neydoğu daima geri bıraktırılacaktır. 
I BAŞKAN — Son sözünüzü söyleyin, sözünüzü 
I kesiyorum. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Bu samimi 
I hisler içerisinde olan kişiler ve 'idareler... 
I BAŞKAN — Sözünüzü Kestim Sayın Yılmaz. 

NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Hepinize 
I saygılar sunarım, teşekkür ederim Sayın Başkan. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Sözünüzü kestim Sayın Yılmaz. 

Sayın Hasan Celâlettin Ezman, buyurun efendim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 20 
I dakikadan evvel kimse konuşmasını bitirmeyecek. 

BAŞKAN — Devamlı ikaz ettim efendim. (AP 
I sıralarından gürültüler) 
I Sayın Ezman, süreniz 10 dakikadır. 

HASAN CEMALETTlN EZMAN (Bingöl) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Güzel bir yurdumuz vardır. Yurdumuz, doğusuy-
[ la batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, ortasıyla şirin ve 

güzeldir ve her bölgemiz, kaynaklarıyla diğer böl
geleri tamamlar, tamamlayacak güçtedir; fakat ne 
var ki, bu güzel yurdumuzun yine güzel olan 2 
bölgesi (Doğu ve Güneydoğu Anadolu diye isim
lendirdiğimiz 2 bölgesi) bugüne kadar beşeri sebep
lerle, beşerî ihmallerle geri kalmıştır. Bu geri kalmış-

J lığı arkadaşlarım istatistik göstererek vurguladılar. 
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Ben bunlardan birkaç tane çarpıcı misal üzerinde bir 
kere daha durmak istiyorum. 

Bunlardan, Sayın Felıim Adak'ın dün ifade et
tikleri gibi, işsizlik, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda 
diğer bölgelerimize nazaran 20 misli fazladır. Şahıs 
başına milli gelir Doğuda, Batıdakine nazaran 70 
misli noksandır ve yine çok önemli bir örnek, Do
ğuda 80 bin ailenin yıllık geliri 2 500 Türk Lirasıdır. 
Çok şükür, Türkiye'mizin şahıs başına düşen geli
rinin 800 ila 1 000 doları bulduğu bir zamanda, 
yani ortalaması 20 bin Türk lirasıyken, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'da, çok değerli ve bilgisine inan
dığım Sayın Fehim Adak'ın tetkik ettikleri ve ortaya 
çıkardıkları istatistiğe göre, Doğuda bir aile 2 500 
lirayla geçiniyor 80 bin aile bu durumdadır. Arka
daşlar, tnı durum karşısında gerçekten durup düşün
memiz lâzımdır ve daha fazla da bu işi geriye atma
mız lâzımdır. Bu, kardeşliğin gereğidir; bu, tarihin 
gereğidir ve bu güzel yurdumuzun bize yüklediği bir 
mecburiyettir, bir vecibedir. 

Gene kendi ilimden bir iki misal daha söylemek 
istiyorum: Bingöl Kıbrıs büyüklügünded'ır; 330 tane 
köyü vardır, sathı aşağı yukarı öyledir. Bugün Bin
göl'de elektriği yanan tek köy yoktur ve gene be
nim bulunduğum kaza (Bingöl'ün Kiği Kazası) 60 
bin nüfusludur. Tek bir doktoru vardır ve bu tek 
doktor da, insan olarak zaman zaman izne çıkar, 
rapor alır, şu olur, bu olur... Çok zaman tek dok
tor da bulunmaz. Kiği tek bir doktorla idareye mah
kûm edilmiştir. Bunları çarpıcı örnekler olarak Yük
sek huzurunuzda bir kere daha belirtmek istiyorum, 
arkadaşlarımın verdiği değerli istatistiklere ilaveten. 

Gene, Sayın Köy İşleri Bakanım da burada, onun 
da dikkatini bir noktaya çekmek istiyorum; Doğuda 
en geri kalmış, -sosyoekonomik bakımdan, arka
daşlarımın verdiği bir istatistiği Sayın Bakanın da 
dikkatlerine arz etmek istiyorum - % 28,8 ile Hak
kâri, % 28,2 ile de Bingöl en başta geliyor. Bunu 
da Sayın Bakanıma bir vesileyle duyurmak istiyo
rum. 

Şimdi arkadaşlar, Doğu niçin bu kadar geridir; 
acaba tabiatın kusuru mudur, bunun üzerinde dura
lım. Tabiatın kusuru değildir. Çünkü, demin sayın 
arkadaşımın da ifade ettikleri gibi, bugün değil, tek
nolojinin, tekniğin bu kadar ilerlediği bir çağda de
ğil, eski çağda, bu Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Mezopotamya medeniyetini kurmuştur, Çağm en ile
ri medeniyetini kurmuştur; Sularıyla, madenleriyle, 
bol miktarda hububat yetişen ovalarıyla... Bugün ise 

maalesef, şu 20 nci yüzyılda ve tekniğin bu kadar 
ilerlediği bir çağda, bu kadar acı bir manzara arz et
mektedir. 

Bu ovaların maalesef kenarında oturuyoruz; fa
kat el atmıyoruz zengin kaynaklarına. Büyük ma
den kaynaklan vardır, henüz madenleri aranmamış
tır. Bingöl'de, Urfa'da, Tunceli'de yeraltında ne var
dır, bunun doğru dürüst tetkiki yapılmamıştır ve 
bunları biz bilmiyoruz henüz. Bugün artık yeraltı du
rumu bilinmeyen bir başka yurt köşesi, başka bir 
dünya köşesi kalmamıştır diyebilirim; ya üzerinde 
oturan insanlar veya diğer milletler mutlaka bunun 
tetkikini yapmışlardır. Ama maalesef Anadolumuzda 
biz bugüne kadar petrol var mı yok mu sağlam ola
rak bilmiyoruz, maden var mı yok mu sağlam ola
rak bilmiyoruz. Toprak altı zenginliklerimizi maale
sef net olarak bilmiyoruz. 

Aslında benim memleketim Kiği'da bundan yüz
lerce sene evvel Kanuni Sultan Süleyman zamanında 
demir ocakları işletilmiş ve oradan çıkarılan de
mirden Erzurum'da top güllesi yapılmıştır. Bugün 
onların mağaraları duruyor, o maden ocakları duru
yor; ama uzun zamandan beri kimse uğrayıp 
da; insanlar ne yaptılar, buradan ne çıkardılar di
yen ve soran hiç kimse yoktur. 

Bingöl'de demin arz ettim, bir tek köyde elektrik 
yoktur; ama yalnız, Bingöl'ün Peri Çayı üzerinde, 
ilk yapılan etütlere göre 500 milyon kilovatsaatlik, 
son derece ekonomik bir elektrik santralı kurmak 
imkanı vardır ve bunun maliyeti 2,5 milyardır. 500 
milyon kilovatsaatlik bir enerjiyi senede devlete kat
mak imkânına sahip iken, maalesef gene kenarında 
oturuyoruz ve üzerine gitmiyoruz, Murat'ın bir kolu 
olan bu çayın üzerindeki baraja bakmıyoruz; ama 
Sovyetlerden, Bulgaristan'dan elektrik istiyoruz ve 
bunu basan sayıyoruz. Maalesef, milletimiz bu du
rumdadır ve buna mahkûm edilmiştir. Geniş ma
den kaynaklanınız, el atmamızı bekliyor. 

Hepinizin bildiği bir hususu bir daha ifade et
mek zorundayım ki, bütün köyleri elektriksiz olan 
bu bölgede yalnız Fırat - Dicle havzası 20-25 milyar 
kilovatsaat enerji temin edecek kapasitededir. O hal
de ne duruyoruz? Bütün iyi niyetlere ve edebiyata 
rağmen, yine de olduğumuz yerde duruyoruz. 

O halde, bu memleketi idare eden politikacılar, 
bu memleketi idare eden maliyeciler, bu memle
keti idare eden ekonomistler, velhasıl bütün sorum
lular kusurludurlar, suçludurlar veya beceriksizdirler. 
Bu imkânları memleketimize getirmemekte veya 
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bunları getirme güç ve kabiliyetinden yoksundurlar. 
Bir kör daire dönüp duruyor; bu ne zamana kadar 
döner, bilemeyiz. 

O halde arkadaşlar, ne yapmalı? Evvela devlet 
yatırımları artırılmalıdır. Ülkemizde özel yatırımlar 
da bir genişlik kazanmıştır, ama özel yatırım Do
ğuya gitmez; Çünkü altyapı yok, çünkü imkânları 
kıttır. O halde, biz ilk safhada herşeyi devletten bek
lemek zorundayız, devlet yatırımlarını Doğuya kay
dırmak zorundadır, Batıya nazaran. Çünkü Batıda 
özel teşebbüsün de yatırım yapma imkânı vardır, 
ama henüz Doğuda bu yoktur. Özel teşebbüsün Batı 
bölgesinde para kazanma imkânı vardır, daha az 
riskle çalışır ve böyle olunca da, özel teşebbüs el
bette Batıda kalacak ve Batı kalkınacaktır; ama 
Doğunun da birlikte kalkınmasını düşünmemiz la
zımdır, bunu daha fazla geciktirmemek lazımdır. 

Vatan bir bütündür, bir organizmaya benzer. Bir 
parmak hasta olduğu zaman bütün vücudu ateş kap
lar, bütün vücut rahatsız olur. O halde, bir yer ra-
hatsızsa, bütün vatan rahatsız demektir arkadaşlar. 

Batıyı kıskanmıyoruz, esasında Batıyı da yeni bir 
hızla kalkındırmak lazım. Arada da, bunun için de 
kafamızı işletmemiz lazım. Bunun için de daha geniş 
görüşlü olmamız lazımdır. 

Bu vesile ile bir noktaya temas etmek istiyorum. 
Bizde bir yabancı alerjisi vardır; yabancı sermayeye 
karşı alerji vardır, yabancı krediye karşı alerji var
dır, yabancı teknolojiye karşı alerji vardır, haklı - hak
sız alerji vardır. Halbuki, düşünmek lazımdır ki, 
bir Bulgaristan, kalkınmak için Sovyet Rusya'dan 
yardım almıştır. Yıkılmış bir Avrupa, tekrar kalkın
mak için Amerikan sermayesine el atmıştır ve buna 
karşı alerji duymamıştır. Bir Sovyet imparatorluğu, 
Sibirya'yı işletmek için, pekâla Japonya'ya el atmak 
durumuna, gerçeğine başını eğebiliyor. Ama biz bize 
yetersiz ve biz bize benzeriz dediğimiz zaman, 3 mil
yon işsiz bizi boğuyor. Her gün kapılarımızda gö
rüyorsunuz arkadaşlar... (AP sıralarından (Bravo) 
sesleri alkışlar) 

Biz bir kazaya gittiğimiz zaman^ bürokratlarımı
zın» planlamacılarımızın karnı toktur, ama o işsiz 
vatandaşımızı niçin düşünemiyoruz. Her gün kapıla
rımıza onlarca, yüzlerce vatandaş geliyor; «Bana bir 
iş, bir hademelik, 3 000 liralık bir iş» diyor. Ama, 
plancılarımızın ve ekonomistlerimizin, demin dediği
miz gibi bu noktada da daha geniş çapta kafalarını 
çalıştırmaları lazım. «Bizim elimizde bu var, bu ka
dar yaparız» demeye haklan yoktur. Bütün dünya 
ilerliyor. 
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J Arkadaşlar, bir şeyi yine yüksek huzurlarınızda 
belirtmek istiyorum. Biz gerçeklerden uzaklaşıyoruz. 
Bugün Irak'ta. Suudi Arabistan'da, İran'da, Ürdün' 
de işsizlik yoktur arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Ezman, lütfen toparlayın, 
vaktiniz doldu. 

HASAN CELÂLETTÎN EZMAN (Devamla) — 
Vatandaşlarımız İran'da çalışmak için can atıyor; 
Irak'ta çalışmak için can atıyor. Neden? Çünkü on
lar kaynaklarını değerlendirdiler, Onlar kendilerini 
yabancı alerjisine kaptırmadılar. 

Bir şey arz etmek istiyorum: Libya'da eğer Batı 
teknolojisi olmasaydı; Albay Kaddafi Libya petrolle
rini işletebilir miydi? Tezgâhı kurduktan sonra bir 
Albay Kaddefi çıkıp, buyurun yolunuz açıktır, dedi. 

Bugün Libya kendi başına bizim kadar müstakil, 
emperyalist devletlere en az bizim kadar kafa tutu
yor. Ama iş, Arap tekniğine Arap sermayesine kal
saydı, Libya'da bu imkânı yaratmak mümkün müy
dü? (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Hiç 
mümkün değildi. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın Sayın Ezman. 

HASAN CELALETTİN EZMAN (Devamla) — 
O halde, Doğuya özel fonlar, Doğuya devlet yatın
ım lazımdır ve bunu her şeyi ile beslemek lâzımdır. 
Hiç kimsenin, kimseyi kötülemeye hakkı yoktur, geç
mişteki bütün iktidarlar bu noktada kusurludurlar. 
CHP'li olsun, AP'li olsun, tüm geçmişi kastediyorum 
arkadaşlar, herkes kusurludur... (AP sıralarından al
kışlar) Herkes keldir, herkes foduldur. Bu gerçeğe 
eğilmezsek Doğu problemini halledenleyiz, Doğunun 
geri kalmışlığını halledenleyiz, hiç kimsenin kimseyi 
kötülemeye hakkı yoktur arkadaşlar. Ama ne var ki, 
geçmişte yanlış politikalar izlenmiştir, ama bundan 
sonra izlemeyelim. 

Geçmişte - demin de dediğim gibi - herkes kw-
sududur, herkesin bu kusurda hissesi vardır, payı 
vardır, kimsenin kimseyi kötülemeye hakkı yoktur. 
(AP sıralanndan «Bravo» sesleri, alkışlar) Elbette ki, 
son zamanlarda bazı davranışlar olmuştur, ama bun
lar kifayetsizdir, bunlara teşekkür ederiz, ben Do
ğulu olarak teşekkür ederim ama ne var ki kifayet
sizdir. İnşallah bundan sonraki iktidarlarımız, Halk 
Partisi İktidarı veya demokratik yoldan diğer ikti
darlar inşallah daha gerçekçi, daha olumlu bir şekil
de, daha geniş çapta ve daha insaflı olarak bu işe 
eğilirler de (AP sıralanndan, «Bravo» sesleri, alkış
lar) bu zarureti takdir ederler, gerçekten ıstırap duy-

I mamız lazım gelen bu manzarayı düzeltirler. Aksi 
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halde, Irak ilerliyor, Azerbaycan ilerliyor, Kafkasya 
ilerliyor, Bulgaristan ilerliyor, Doğu Anadolu ve Gü
neydoğu Anadolu veya Anadohınun - bazı parçaları 
diyeceğiz - geri kalmış yöreleri bütün Orta Doğuda 
sırıtan bir gerilik örneği olarak sırıtmaya devam 
edecektir arkadaşlar. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin Sayın Ez-
man. 

HASAN CELÂLETTÎN EZMAN (Devamla) — 
Bütün partiler bu mevzuda elbirliği ve fikir birliği 
halindedirler. Bir Doğulu olarak-bundan gurur duyu
yorum, bir Doğulu olarak bu yönden bütün liderlere, 
bütün parti yöneticilerine ve bütün partilere teşekkür 
ediyorum; ama bu işlerin, bu iyi niyetin^ bu faaliye
tin yalnız lafta ve edebiyatta kalmaması şartı ile. 
Hepsinin, her birinin, kendilerine sıra geldiği zaman, 
gerçekten, bu geri kalmış yörelerimize, gerçekten fii
len yürümeleri ve bunun için her türlü alerjiden, bir
birini kötüleme durumundan vazgeçerek bu işe eğil
meleri lazım. 

(BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin Sayın Ezman, 
lütfen. 

HASAN CELÂLETTtN EZMAN (Devamla) — 
Bunun için de... Sayın Başkanımın yüksek müsaade
leriyle bir şey daha söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Kâfi derecede müsamahakâr dav
randık zaten. 

HASAN CELÂLETTtN EZMAN (Devamla) — 
... Bunun için de barışçı ohnamız lazım, dünyanın 
gerçeklerini iyi görmemiz lazım, komşularımızla mü
nasebetlerimizi iyi kurmamız lazım. Silahlanma yarı
şının devam ettiği yerde ekonomik kalkınma olmaz 
arkadaşlar. 

Dış münasebetlerimizde de gerçekçi olmamız la
zım. Ne vereceksek beraber verelim, birbirimizi kötü
lemeydim; APlisi CHP'lisı ve diğer partilisi, birbiri
mizi kötülemeyelim; hep aynı adil noktayı bir ara
da bağlayalım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) Ama ne verebiliriz, bunu beraber hesaplaya
lım, beraber imzalayalım. Bunu yaparken de, ne ala
biliriz, karşı taraf ne verebilir, adil nokta, adil çizgi 
nedir, bunu dahi hesaplamamız lazım. Karşı taraf da 
ne verebilir; çünkü barış esastır ve barış lüzumludur... 

BAŞKAN — lütfen son cümlenizi söyleyin Sayın 
Ezman, kesmek zorunda kalacağım. 

HASAN CELÂLETTtN EZMAN (Devamla) — 
Bu noktada da elbirliği istirham ediyorum. Aksi hal
de Türk halkının^ Anadolu ve Trakya halkının, bu 
kardeş halkın, bu hep beraber olan halkın vebali he

pimizin sırtında; bütün politikacıların, bütün partile-
* rin, bütün liderlerin ve hepimizin hepimizin, düşüne

bilen her vatandaşın sırtındadır. 
Saygılarımı sunarım. (CHP ve AP sıralarından al

kışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ezman» 
Hükümet adına İşletmeler Bakam Sayın Kenan 

Bulutoğlu, buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Bakan. 

Değerli arkadaşlarım; eğer bugün bir Doğu sorunu 
varsa, bu sorunun arkasında yanlış kalkınma politika
sı vardır. İkinci Dünya Savaşından sonra Türkiye'de 
sanayileşme hareketi, geneTfikfe kırsal kesimi bir ke
nara itmiş, büyük kentleri, büyük şehirlerdeki sana
yileşmeyi ön plana almıştır. Planlı döneme geçildiğin
de, Birinci Planda Doğu Anadolunun, Güneydoğu 
Anadolunun kalkınma sorununa ağırlık verilmiş; fa
kat daha sonra bu ağırlık yavaş yavaş ortadan kalk
mıştır. 

Türidye*de büyük kentler dışındaki yörelerde sa
nayi hareketinin başlamasını ilk olarak devletçilik
te görüyoruz; fakat bu, 1950Vlen sonra durmuş, ye
rini alan özel teşebbüs, daha çok Umanlarda İthalata 
bağımlı sanayi, montaj sanayii kurma yoluna gitmiş
tir. Kalkınmada dengesizlik, kentler ve tarım kesimi 
aleyhinde belirmiş ve milyonlar kırları ferk etmiş, bü
yük kentler civarında gecekondular oluşturmaya baş
lamıştır. Kırları teıkedenler, büyük kentlerde iş bula
caklarından emin olmaksızın kentlere akın etmiştir ve 
büyük bir konut sorunu karşısında kendi konutlarını 
kendileri yaparak gecekonduları oluşturmuşlardır. De-

tŞLETMELER BAKANI KENAN BULUTOĞ
LU (Samsun) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; 

Urfa milletvekili Salih Özcan ve 9 arkadaşının, 
Doğu ye Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sorunları 
konusunda Vermiş oldukları Genel Görüşme önerisi, 
bu bölgede geçmiş dönemlerde uygulanmış olan hü
kümet politikalarının yetersiz kaldığının somut bîr de
lilidir. Eğer bu politikalar yeterli olsaydı, bugün bu
rada Güneydoğu Anadolunun Ve Doğu Anadohınun 
sorunlarını bir Genel Görüşme çerçevesi içinde tar
tışıyor olmazdık. Bu Genel Görüşme, geçmiş iktidar
ların yetersiz politikalarının yerine, daha olumlu ve 
derde deva olacak yeni politikaların uygulanmasına 
ışık tutmak bakımından büyük bir önem taşımakta
dır; bu açıdan Yüce Meclîs üyelerinin fikirlerini al
mak bakımından, teşhislerini öğrenmek bakımından 
önem taşımaktadır. 
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inek ki, kalkınma politikasındaki dengesizlik, önce, 
kırsal kesim ve kent kesimi arasında bir dengesizlik 
şeklinde ortaya çıkmıştır. 

İkinci dengesizlik Doğu ile Batı arasında çıkmış
tır ve giderek, azalmamış büyümüştür. Doğunun yö
resel olarak Türkiye'deM gelişmeye ayak uydurama
ması, buradaki nüfusun Batıya doğru, büyük kentlere 
doğru akın etmesine sebep olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Doğunun geri kalmış ol
ması, bugün altyapı yetersizliğinde, kredi yetersizliğin
de, toprak dağılımındaki adaletsizlikte, eğMm yetersiz
liğinde ve en vahimi, giderek artan asayiş yetersizli
ğinde bellidir. Halkın, bir ortaçağ düzeninde bu ye
tersizlikler içerisinde ayağa teslim olmasını bir sonuç 
olarak görüyoruz. Bu bölgelerin komşu ülkelerle ti
caret yapma olanaklarının kesilmiş olması, kendilerini 
bölgelerinin dar şartları içine hapsetmiş ve gelişme 
olanaklarını büsbütün kısıtlamıştır. Öyle ki, bu kom
şu ülkelerle yapılan ticaret, halkı ilgilendiren bir bi
çimde sadece kaçakçılık olarak uygulanabilmiştir. 
Birçok dar gelirli yurttaş büyük kaçakçı şebekelerine 
ırgatlık etmeyi tek geçim yolu olarak görmüştür. 
Ş'imdi yepyeni bir sorun, bütün bu yetersizliklere ve 
olanaksızlıklara eklenmektedir. O da; maceracı uçla
rın kavmiyet ve mezhep bölünmelerini siyasal taban 
kazanma hırslarına alet etmeye kalkışmalarıdır. Böy
le bir tutum, Doğu ve Güneydoğu sorununun tehlikeli 
boyutlara ulaşmasına sebep olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz Doğu ve Gü
neydoğu için ne yapacağını önümüzdeki günlerde, 
belki Cumartesi yayınlayacağı, hazırlanmış olan 1978 
Programında ortaya koymuştur. Bu Program, Doğuya 
yeniden yatırım bakımından, cari giderler bakımından 
Verilen önemin bir Simgesi olacaktır. 

Arkadaşlar, 1978 programının nasıl bir dönüm 
noktası olduğunu anlamak için sizlere bundan önceki 
gelişmeler hakkında bazı rakamlar vermek istiyorum, 
Dedim ki; Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Doğu 
Ve Güneydoğunun kalkınmasına öncelik verilmesi ko
nusu stratejik açıdan önemli bir politik tercih olarak 
kabul edilmiş ve uygulamaya konmuştur. Ancak, da
ha sonra uygulanan İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planında, Doğunun, kalkınma için ayrılan kay
naklardan aldığı pay giderek azalmıştır. Örnek: Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Doğu Anadoluya 
toplam yatırımlarda % 13 pay ayrılmıştır, İkinci Beş 
Ydlık Kalkınma Planında bu pay % l l ' e düşmüştür. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında da % 8,7'ye 
düşmüştür. 
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Güneydoğu Anadoluda da durum aynıdır. Birinci 
Planda toplam yatırım harcamaları içinde Güneydoğu 
Anadolu'nun payı % 6,2; İkinci Planda % 5,5; 
Üçüncü Planda ise % 4,2'dir. Bu gelişmeye paralel 
olarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolunun toplam kre
dilerdeki payı da azalmakladır. 1973 yılında % 5 olan 
bu pay 1975 yılında % 3'e düşmüştür. Tarımsal kre-ı 
dilerde 1973 yılında % 12 olan pay 1975 yılında yarı 
yarıya inmiş ve % 6'ya düşmüştür. İşte 1978 Programı 
bu ters gidişi, başlangıçtaki Stratejik tercihe uygun 
olarak Doğunun kalkınmasını Sağlayacak şekilde ye-' 
niden değiştirecektir. 

Bu yıl altyapı yatırımı olarak karayollarına 1 mil
yar 300 milyon lira, enerjiye 8 milyar lira, tarımdaki 
yatırımlara 2 milyar lira, madenciliğe 4 milyar lira ay
rılmıştır. 

Bildiğiniz tarım gibi birçok etkenler bir arada bu
lunursa, sonuca ulaşılabilecek, üretim artışı sağlana
bilecek kritik bir sektördür. Bunun için, tarımda üre
tim artışı için gübreyi getireceksiniz, sulama sağla
yacaksınız, tarımsal mücadele yapacaksınız ve iş ora
da kalmayacak, pazarlama ağını da kuracaksınız. Bu 
konularda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolunun 
büyük potansiyellere sahip olduğunu biliyoruz. Bu 
potansiyeller, bu olanaklar gittikçe artan bir şekilde 
işlenecektir. 

Doğunun ve Güneydoğu Anadolunun doğal pazar
ları sınırlarının dışındadır. Bu noktanın üzerine basa
rak söylüyorum, Doğu Aadolunun ve Güneydoğu 
Anadolunun doğal pazarları Türkiye'nin dışındadır. 
Doğal pazarları Irak^tır, Suriye'dir, İran'dır, Sovyetler 
Birliği'dir ve bizim yanlış dış ticaret poIMkamız bu 
yöreleri doğal pazarlarından kesmiştir, onları kendi 
bölgelerine hapsetmiştir. Bu durum karşısında tek ya
pabilecekleri şey, arada bir aldıkları rizikoya karşı
lık kaçakçılık şeklinde hayvan ticaretidir. 

Bu konuda Doaju Anadolunun, Güneydoğu Ana
dolunun doğal zenginliklerini değerlendirmek için iki
li anlaşmalarla tarım ürünleri ticaretinin pazarlarının 
açılması için gerekeni yapacağız. 

Hayvancılık için, Türkiye'de çok önemli bir so
run olarak Güneydoğu Anadoluda canlı hayvan ihra
cını durduracağız; yalnız bu canlı hayvan ihracı ka
çakçılık şeklinde olmaktadır. Hayvan canlı gittiği za
man sırtındaki deri de gidiyor, kemikleri de gidiyor. 
Biz, Güneydoğu Anadoluda, geçmiş Hükümet zama
nında öngörülmüş olan; fakat ilerlefilemeyen et kom
binalarım süratle harekete geçirip bu ülkelere; yani 
Güneydoğu Anadolunun güneyinde ve doğusunda ka-
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lan ülkelere et ihracı hususunda büyük hamleleri kısa 
sürede yapacağız. 

Arkadaşlar, eğitim ve sağlık konularında Türkiye'
nin diğer bölgelerine kıyasla Doğu AnadoTunun Gü
neydoğu Anadohrnun farklarını biliyoruz, bu konuda 
çabalar da sürdürülmektedir, sürdürülecektir, 

Şimdi sanayi konusuna geliyorum ki, bu en fazla 
önem verilen ve işsizlerin tarım kesiminden alınıp sa
nayi kesimlinde çalışmasını sağlayacak olan faaliyet
lerdir. 

Burada şunu belirtmek isterim kî, büyük, dev sa
nayi kuruluşları, işsizliğin massedümesinde yeterli ola
mamaktadır. Yapılan istatistikler onu gösteriyor ki, 
bir işçiyi işe koymak için Türkiye'de büyük işyerle
rinde ortalama 1 milyon Türk lirası yatırım yapmak 
gerek. Bununla biz, Anadoludaki jşcizliği giderenleyiz. 
Bununla beraber, bunun yanı sıra küçük işyerlerinde 
büyük istihdam olanakları sağlayan yatırım imkânla
rını araştırıyoruz, onları kredilendiriyoruz. Bu açı
dan Diyarbakır'da, Gaziantep'de, Urfa'da, Erzurum'da, 
daha birçok yerlerde küçük halk sanatkârlarını, kü-
çük tezgahları, küçük işyerlerini kredi ?le, teçhizat 
İle donatarak onların işçi alma olanaklarını arttıraca
ğız ve bu yoldan işsizliğe daha süratli bir çözüm ge
tireceğiz. 

Halk girişimlerine gelince; bunların da küçük el 
sanatları kadar olmasa bile, gene de işyeri yaratmak 
için gereken yatırım miktarı daha azdır Ve bunların 
da bu bölgede sorunlarına çare buluyoruz. Birçokla
rı makine teçhizatını almıştır, kurulmuştur, fakat iş
letme sermayesinden yoksundur. Yatırılmış bu serma
ye olduğu gibi, kurulmuş tesis olduğu gi'bi bekletil
mektedir. 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Başlan
mış yatırımlardan bahsedin Sayın Bakan. 

İŞLETMELER BAKANI KENAN BULUTOĞ-
LU (Devamla) — Bahsettiğim yatırımların bir kıs
mı yenli başlayacak olanlar, birçokları da tamamlanan
lardır. 

Şimdi, başlanmış olan çimento fabrikalarını anlat
mak işitiyorum: Bunlar Güneydoğu ve Doğu Anado
lu'da 8 tanedir. Bunların geçmiş tempo ile yürütülme
si halinde yirmi yılda bitirilmesi mümkün olamazdı. 
Biz, 5*ini büyük bir hızla yürütüyoruz, diğer 3'ünü 
de gelecek yıldan itibaren hızlandıracağız. 

Şeker fabrikaları 8'dir; 6\sı bu yıl hızla ilerliyor, 
gelecek yd 2*si hızlandırılacaktır. 

Teksitil fabrikaları 6 adet; halen yatırımları sür
mektedir^ 

Ayakkabı fabrikaları 6 adet; yatırımları sürmekte
dir. 

Gübre tesisleri 5 tanedir; yatırımları hızlandırıl-
maktadır ve daha burada zikretmediğim birçok yatı
rımlar vardır. 

SAN'lı kuruluşlardan TEM^SAN'ln yatırımlarına 
gelince, bu yatırım hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti. 
Bizim Hükümetimiz geldikten sonra gerçekleşme ola
nakları belirmiştir ve gerçek bir fizibilite... 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Neyle ger
çekleştireceksiniz, Sayın Bakan?. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 

İŞLETMELER BAKANI KENAN BULUTOĞ-
LU (Devamla) — Proje araştırma etüdleri yapılmış
tır. Bunların yerleri de Cumartesi günü açıklanacak 
planda gösterilmiştir. Diyarbakır'da toplananlardan 
başka, diğer yerlerde belirtilen ünitelerin yatırımı de
vam ettirilecektir, burada kaydediyorum. 

Yabancı sermaye yatırımları için bu bölgede bü
yük bir olanak görüyoruz. Batının teknolojilini Doğu 
ve Güneydoğu Anadoludaki emeğe katarak Ortadoğu' 
dakü pazarlara ulaşmak kararındayız. Bunun için ek
sik olan altyapı yatırımları Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da tamamlanmaktadır. Bütün bu saydığım yatı
rımlar gerçekleştiği zaman Doğu Anadolu, Güneydoğu 
Anadolu artık maden üretip Batıya sevk eden, ener
ji üretip nakil hatlarıyla Batıya, büyük merkezlere 
sevk eden bir bölge olmaktan çıkacak, kendi maden
lerini işleyen, kendi ürettiği enerjinin bir kısmını kul
lanan, sanayileşme yolunda bir bölge olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Güneydoğu Anadolu ve Do
ğu Anadolu konusunda çok konuşulmuştur, çok ede
biyat yapılmıştır. Biz, inanıyoruz ki, artık sözün, ede
biyatın, hatta tahrikin zamanı geçmiştir. Zaman, iş 
yapma zamanıdır. Hükümetiniz Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'nun hizmetindedir. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İçtüzüğümüzün 62 nci maddesine göre, son söz 

mîlletvekilinindir, prensibine uyarak Sayın Celâl Er-
tuğundmv 

Buyurun efendim. 
Sayın Ertuğ, konuşma süreniz, 10 dakikadır. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; bu konuyu bir genel görüşme sorunu ola
rak Meclise getiren arkadaşlarıma yürekten teşekkür 
ve saygılarımı sunarak kişisel görüşlerimi arz etmek 
istiyorum. 
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Sayın arkadaşlarım, güneşin doğduğu yön olan 
doğuya, nedense dünyanın her tarafında bir küçüm-
serlikle bakılmaktadır. Bugün Uzakdoğu ülkelerinden 
pek çoğuna Avrupanm baktığı gibi, bizim ülkemiz
de de güneşin doğduğu yön olan doğuya küçümser-
likîe bakılmaktadır, önem verilmemektedir. Ben me
seleyi partizan, yahut parti açısından bakarak değil 
de; parlamentonun ortak bir konusu olarak ele al
makta şu faydayı görüyorum; çünkü bugün Türkiye 
bir bunalım geçirmektedir, demokrasinin yerleşmesi 
bunalımını yaşamaktadır. Bu dönemde Türkiye'nin 
muhtaç olduğu ve halkın bize mütemadiyen ihtar et
tiği, bizde görmek istediği bir özlemi vardır : Parti-
lerarası diyalog. Diliyorum ki, bu konu bu partilera-
rası diyalogun başlangıcına bir araç olsun. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Hükümetlerini 
bir bütün olarak ele alırsak, Cumhuriyet Hükümetle
rinin 1923'den, Cumhuriyetin kurulduğu günden bu
güne dek yaptığı çalışmaları değerlendirmek istersek, 
görürüz ki, bu perspektiften bakınca doğu ihmal edil
miştir. Sayın Dağdaş arkadaşım çok sevimli, saygı 
duyduğumuz ve Parlamentonun çok renkli bir siması 
olan Sayın Dağdaş arkadaşımın iyimserlikle burada 
konuşmasını bir bakıma memnuniyetle karşıladım; 
ama ben müsaade ederse kendisinden biraz ayrıla
rak, parti değil de Cumhuriyet Hükümetlerinin bu
güne kadar Doğuya getirdikleri veya Türkiye'ye ge
tirdikleri, ülkeye getirdikleri nelerdir, bunların de
ğerlendirilmesini yapmaya çalışacağım. Yalnız, milli
yetçiliğinden, iyi yürekliliğinden emin olduğum Sayın 
Dağdaş'a bir noktada katıbmyacağımı vurgulamak 
istiyorum; o da şudur : Cumhuriyet hükümetlerini iki 
devreye ayırdı Saym Dağdaş. Bu iki devrenin birinci 
dönemine, yani 1923'ten 1950'ye kadar olan dönemi
ne, safhasına ayrı bir değer biçici, 1950'den sonraki 
ikinci safhasına da başka gözle baktılar. Değerli ar
kadaşlarım, şöyle bir soru sordular; bu beni duygu
landırdığı için buna değinmek istiyorum : «27 senede 
Cumhuriyet hükümetinin bu birinci birimindeki so
rumluları ne getirmişlerdir?» dedi. Arkadaşlarım, 
1923'den 1938'e kadar yaşayan Atatürk'ün Türkiye' 
yi yeni bir Devlet olarak cihana tanıtması, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini, Birinci Meclisi, daima say
gıyla anacağımız Büyük Millet Meclisi yaratması bi
zim öğüneceğimiz ilk eserdir. Binaenaleyh, Atatürk'ü 
de içeren bu dönemde, Türkiye'de Devlet kurulmuş
tur. Doğuya götürülemeyen hizmetlerin asıl nedeni, 
Devletin Doğuya ulaşamamasıdır. Doğuya da Batıya 
da, Türkiye'ye de devlet getirilmiştir ve teokratik bir 

devlet olan Türkiye Devleti, uygar ve demokratik bir 
düzene, bir ortama oturtulmuştur. 

Bu noktaya işaret ettikten sonra Sayın Dağdaş'ın 
burada saydığı hizmetleri ve Türkiye Cumhuriyetinin 
gelmiş geçmiş bütün hükümetlerinin, bütün sorumlu
larının^ bir taş dahi koymuş olsalar, hepsini burada 
Meclisler olarak, Parlamento olarak saygı ile anma 
borcunu taşıdığımıza işaret ettikten sonra bu hizmet
lerin özelliklerine de kendi seçim bölgem olan Elazığ' 
.in bir derdi olarak değinmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Dağdaş ifade buyur
dular, 1950'den bu yana yapılan hizmetleri ve sanayi 
hareketini dile getirdiler; doğrudur. Ancak, Türkiye' 
de hiç unutulmaması gereken ve Türkiye'nin büyük 
bir aşama devridir diye adlandırılması, vasıflandırıl-
ması gereken olay, 1950 hareketinin bizzat kendisi
dir. Ondan önceki sorumlular 1950 ihtilalini, kansız 
beyaz ihtilalini, yani Türk halkının kendi yöneticile
rini kendilerinin seçme hakkını verme ihtilalini başar
mıştır. Bu, Türk Cumhuriyeti tarihinin en büyük ese
ridir. (AP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Dağdaş'ın müsaade
sini isteyerek orada yapılan eserleri de bir gözden ge
çirmek istiyorum. Şeker fabrikası yapılmıştır, çimen
to fabrikası yapılmıştır ve Keban Barajı yapılmıştır, 
ancak Sayın Dağdaş bunların dışında bıraktığı tesisi, 
birkaç yatırımı da müsaade ederlerse ben ilave ede-
yim. Atatürk Türkiye'de sanayileşme hareketini Sü-
merbank ve Etibank gibi tesislerle başlatmış ve Elâ
zığ'da bakır işletmeleri, krom işletmeleri, kurşun iş
letmeleri gibi tesisler işler hale gelmiştir. 

1. Doğuya tren hattı getirilmiştir, Doğunun ilk 
hava meydanı yapılmıştır. Buna ilâveten de, Keban 
Barajının yeri ye etütleri ilk defa 1936'da, - kimin 
yaptığını da söyleyeyim - bir zamanlar Enerji Baka
nı olan ve o zaman genç bir mühendis olan Sayın 
İbrahim Deviner tarafından tespit edilmiştir. Keban 
Barajı yapılmıştır. Temelini Sayın Demirel atmıştır, 
açılışını da Sayın Ecevit yapmıştır, yapanlara, yaptı
ranlara, bir kerpiç dahi getirenlere minnettarız. Ama, 
bakınız ki, Doğuluya, ben zaten soruna şu açıdan 
bakıyorum: 

Elbette Doğu coğrafi nedenlerle belki birtakım 
kalkınma hareketlerinin gerisinde kalabilir; ama ka
bul edemeyeceğim ve burada bulunan Doğulu arka
daşlarımın da bana katıldıklarına inandığım bir hu
sus vardır, Doğuya hor gözle bakılmasını asla kabul 
edemiyorum ve bu durumu dile getirmek için söz al
mış bulunuyorum. 
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BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Biz Doğulular çok 
horlandı. Ben de size katılıyorum. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Kabul ediyorum. 
Size olan sevgimi de biliyorsunuz. Ben size, «Horlu-
yorsunuz» demiyorum, horlanmıştır. Nasıl horlanmış
tır? Lütfen beni, çok samimi ve hiçbir siyasi açıdan 
bakmayan insan olarak görünüz. 

Malatya olaylarında belki birçoğunuzdan çok ya
kın dostum rahmetli Hamido'nun /şehitliği hepimiz
de bir yara bırakmıştır. Ama, aynı gün üç tane Türk 
gencinin ölüsü tren yolu üzerinde bulunmuştur. Bu 
hususa kimse değinmemiştir. Aynı önemle eğer biz 
bunun üzerine yürüseydik, sanırım ki, meselenin kö
küne doğru inmiş olacaktık. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Dün böyle söylemiyordunuz. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Efendim, yine 
burada özellikle bugünün muhalefeti olan, belki ya
rınların iktidar partisi durumuna gelecek olan Adalet 
Partili arkadaşlarım, eğer lütfedip 500 yahut 600 kü
sur işyerinin tahrip edilmesinden duyduklan üzüntü
yü belirtselerdi ona da sevinecektik. 

Arkadaşlarım, gerçekleri olduğu gibi görmeyi ka
bul ederim ve sizden çok rica ediyorum Adalet Par
tili arkadaşlarım, iktidarın bir sorumluluğu vardır 
ama, bugünün Türkiye'sinde muhalefetin sorumlulu
ğu iktidardan çok daha ağırdır, çok daha önemlidir. 
Bizim kusurumuz belki size yaptığımız yapacağımız 
işleri gelip danışmamış olmamızdır ve bu sizi duygu-
landırabiHr, alındırabilir ama, siz lütfen memleketin 
içinde bulunduğu şartları olduğu gibi değerlendirin ve 
Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa o yönde 
hareket ediniz. Çünkü, ben o kadar kötümser deği
lim. Türk Devleti yıkılacakmış, yıkacaklarmış; Türk 
Devletini hiç kimse yıkamaz arkadaşlarım. Bunun 
birinci teminatı sizsiniz, ikinci teminatı da bugün iş
başında olan iktidardır, Cumhuriyet Hükümetidir. 20 
senedir ben bu Meclisteyim, bu Mecliste her gün «ya
rın büyük hadiseler olacaktır, tarihi günler yaşıyoruz» 
diye konuşulur, gene halkın sağduyusu her şeyi ön
ler; bir de bakarsınız ki, kapkaranlık kapılar açıhr 
ve önünüz güzel bir bahçeye dönüşür ve siz oraya 
geçersiniz. 

Türkiye gelişmektedir, gelişecektir; demokratik 
nizam içerisinde gelişecektir, bunu kimse önleyeme
yecektir. Bu noktada birleşelim, birincisi bu. 

Gene muhalefetin büyük partisine hitap ediyo
rum; dostluklarımız ve eski arkadaşlarımızı da kul
lanmak isteyerek, öbür partilere pek bir şey söyleye

meyeceğim, çünkü o partiler kendi özel görüş açıla
rından Türkiye'ye bakmaktadırlar, onları da saygıyla 
karşılıyorum. Fakat Adalet Partisi ağırlığı olan ve 
Türkiye Cumhuriyetinin kaderini tayin etmekte bü
yük görevleri, sorumluluktan olan bir parti olarak 
meseleleri hafife almamamız ve birtakım temel çiz
gi sorunlarda birbirimize destek olmamız, birbirimizi 
beslememiz gerekmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, bugün biliyorsunuz, İtalya' 
da Hıristiyan Demokrattan, Komünist Partisi destek
lemektedir. Bugün siz ikide bir çıkıp Halk Partisini 
komünistlikle itham etmekle memlekete yararlı ol
maz, zararlı olursunuz. 

Türkiye'de komünizmi önlemek istiyorsanız; ben 
size bütün samimiyetimle ifade edeyim, Cumhuriyet 
Halk Partisinin sağlam ve sağlıklı kalmasını, hele hele 
Ecevit'in onun başmda bulunmasını isteyin. (AP sı
ralarından gülüşmeler) Bu sözüme lütfen bir işaret 
koyun ve bu sözümü değerlendirin. 

Türkiye'deki komünizmin en çok ürktüğü sistem, 
biliyorsunuz ki demokratik soldur. Demokratik sol, 
komünizmin ocağını yıkar. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ vaktiniz doluyor, lüt
fen bağlayınız. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Sizin 25 parla
menteriniz 1 Mayıs mitingine iştirak ediyor, onu ni
ye demiyorsunuz? 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Efendim? 
BAŞKAN — Lütfen hocam, devam edin siz, kar

şılık vermeyin, gündemimiz çok yüklüdür, lütfen kar
şılık vermeyin. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Efendim onu özel 
olarak beraber çay içerek konuşuruz. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerimi bitiriyorum. Doğu 
ve bilhassa Doğunun insanına değer verilmesi; Do
ğunun insanının yaşantısına bakınız değerli arkadaş-
Ianm, Doğuda lütfen etüt ediniz. Ben başınızı ağ
rıtmak istemiyorum, size hiçbir rakam söylemedim. 
İsterseniz gelin bir Doğu araştırması açalım. Doğu
da neler oluyor, neler bitiyor? Doğuda eğitim dü
zeyi nedir, eğitim yüzdesi nedir? Doğunun geçim 
endeksi nedir? Doğudaki üretim, tüketim durumu 
nedir? 

Benim vilayetimde arkadaşlarım 586 köy vardır. 
Bu 586 köyün 386'sına hayatım boyunca gidememi-
şimdir ki, ben de köylü çocuğuyum. Gidemedim, git
mek imkânı yoktu. Kimler hâkimdir orada biliyor 
musunuz arkadaşlanm? Orada şeyhlik hâkimdir, ora
da ağalık hâkimdir. Orada da Devlet yoktur. 
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Binaenaleyh, gerek ekonomik olanaklarıyla, gerek 
yeraltı servetleriyle, gerekse insan kaynağıyla büyük 
bir potansiyel taşıyan, sayın dostum Dağdaş'ın dedi
ği gibi, potansiyel taşıyan Doğuya eğilmemiz ve 
Doğuyu değerlendirmemiz, memleketin ve Cumhuri
yetin menfaati içindir. Bu vesileyle günlerden beri 
yerimde oturup buradaki müzakereleri takip ederken 
içim sızlayarak müşahede ettiğim bu ayrı gayrılığı, 
bu partilerarasındaki uçurumların biran önce kalkma
sını istiyorum. Hepimizin sorumluluklarımızı idrak 
ederek, hareket etmemiz gerekir; hideselere partizan 
gözle bakmak hiçbir şey kazandırmaz arkadaşlar. 
Tecrübeli parlamenterler var burada. Yani partizan
lık yapmak, partiyi iyi göstermeye çalışmak... Halk 
herkesi görüyor, herkesi takip ediyor, her şeyi ta
kip ediyor. Türk halkı kadirşinastır. Onun için her
kes ne ekerse onu biçer; bundan kuşkunuz olmasın* 

BAŞKAN — Lütfen sözünüzü bağlayın Hocam. 
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Sizi memleketin 

temel sorunlarında özellikle Adalet Partili arkadaşla
rımı diyaloga davet ediyorum, beraber olalım, mese

leleri tartışalım. Görüşlerimiz ayrı olabilir, fakat me
selelerin üzerine, bazı meseleler var ki, şunu kabul 
ediniz ki, muhalefetin desteği olmadan çözümlene
mez dünyanın hiçbir yerinde. Dünyamn hiçbir de
mokrasisinde muhalefetin desteği olmadan, sadece 
iktidar, tek başına bazı meseleleri çözemez. Görüyor
sunuz burada, şöyle 20 - 30 kişilik bir limitle bazı 
oylamalar, bazı mücadeleler oluyor. Gelin bundan 
vazgeçelim. Elbet Türkiye'de bir gün halk kararsız
lıktan kurtulacak ve daha çoğunlukla Meclisler ge
tirecektir ama, bu arada... 

BAŞKAN — Sözünüzü bağlayın Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Efendim, beni 

dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin ge
leceğinin, Doğunun geleceğinin mutlu günler olma
sını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertuğ. 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin sorunları konu

sundaki genel görüşme tamamlanmıştır, 

B) ÖNGÖRÜŞ MELER 

1. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Kahramanmaraş'ta meydana gelen olay
larla ilgili olarak emniyete götürülen vatandaşlara iş
kence yapılmasına göz yumarak insan haklarını çiğ
nediği ve bu konudaki tutum ve davranışı ile göre
vini kötüye kullanarak ülkeyi ağır bir bunalıma sü
rüklediği iddiasıyla, İçişleri Bakanı İrfan Özaydinli 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açıl
masına ilişkin önergesi. (11/4) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 2.5.1978 tarihli 139 
ncu Birleşiminde alman karar gereğince, gündemimi
zin özel gündem kısmının 2 nci sırasında yer alan, 
11/4 esas numaralı İstanbul Milletvekili Turan Ko
cal ve 9 arkadaşının, Kahramanmaraş'ta meydana ge
len olaylarla ilgili olarak emniyete götürülen vatan
daşlara işkence yapılmasına göz yumarak insan hakları
nı çiğnediği ve bu konudaki tutum ve davranışı ile 
görevini kötüye kullanarak, ülkeyi ağır bir bunalıma 
sürüklediği iddiasıyla, İçişleri Bakanı irfan Özay-
dınh hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Gensoru önergesini tekrar okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylarla ilgi
li olarak emniyete götürülen sanık vatandaşlara insan
lık dışı işkencelerin yapılması ve bu durumun İçiş
leri Bakanına intikal ettirilmesine rağmen aldırmaz 
bir tutumla işkencelerin devam etmesine sebebiyet ver
mesi; İçişleri Bakanının Kahramanmaraş'a giderek 
POL-DER başkanı bir polis memuru ile CHP İl mer
kezinde gizli bir görüşme yapmasından sonra kanun
suz vahim durumların meydana gelmesi karşısında 
İçişleri Bakanı hakkında gensoru görüşmesi açılması 
için gerekçemiz ekleriyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi rica eder, saygılar su
narız. 

İstanbul Milletvekili 
Turan Koça] 

Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı 

Gaziantep Milletvekili 
Cengiz Gökçek 

Tokat Milletvekilli 
Faruk Demirtola 
Elâzığ Milletvekili 
M. Tahir Şaşmaz 

Çorum Milletvekili 
Mehmet Irmak 

Sivas Milletvekili 
AM Gürbüz 

Ankara Milletvekili 
Necati GüMekin 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Doğan 

Erzurum Milletvekili 
Nevzat Kösoğlu 
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Anayasamızın 89 ncu maddesi ve Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddesine göre, İçişleri Ba
kanı hakkında aşağıda beyan edilen sebeplerden do
layı gensorumuzun işleme konulmasını arz ederiz. 

16 Nisan 1978 tarihinden itibaren Kahraman
maraş'ta meydana gelen olaylarla ilgili olarak Milli
yetçi Hareket Partisi adına yaptığımız inceleme neti
cesinde aşağıdaki durumu tespit etmiş bulunuyoruz. 

İçişleri Bakanı Kahramanmaraş'a giderek CHP 
binasmda CHP İl Başkanı ve emniyet müdürünün 
şoförlüğünü yapan, POL-DER Başkanı Polis Me
muru Fahri Öksüz ile bir toplantı yapmıştır. Bu 
toplantıya il valisi sonradan usulen dahil edilmiştir. 
Yapılan bu toplantıda Kahramanmaraş'taki anarşik 
olayların Türk milliyetçilerine maledilmesi için plan
lar hazırlanıyor. Tertiplenen plan gereğince, 14 ya
şındaki Şahin Boru adlı çocuğu POL-DER'li polis
ler karakola götürerek bir süre görüştükten sonra ser
best bırakıyorlar. Bu genç karakoldan çıkıyor ve 
plan gereğince bir lokantaya bomba atmak üzerey
ken yakalanıyor. Ayrıca bomba atılacak yerlerin 
isimlerini, patlayıcı maddelerin üzerlerine yazmak 
suretiyle hazırlanarak, Şahin Boru'ya verilen paket
ler de yakalanıyor. Kendisinin tevkif edilmeyeceği 
vaadi üzerine kandırılarak çirkin ve korkunç tertip
lere alet edilen gencin ifadesine dayanılarak 35 ci
varında genç toplum polisi merkezine götürülüyor. 
Bu konudaki tertibi tevkif edilerek hapishaneye gön
derilmesi üzerine adı geçen genç bütün açıklığıyla bi
ze anlatmıştır. MHP'nin 15 Nisan 1978 günü An
kara'da zulüm ve işkenceye karşı yaptığı miting ve 
yürüvüşten dönenlerin içinden, ismi önceden tespit 
edilenler, toplanıyor. Gençlere dört gün dört gece 
işkenceler yapılıyor. İşkenceler bu gençleri insanlık
tan çıkarıyor. Ağızlarına sokulan coplarla dilleri 
gırtlaklarına sıkıştırılıyor. Dilleri ağızlarına sığma
yacak kadar şişliyor ve ağız İçinde yaralar meydana 
geliyor. Vücutlarında yarasız ve şişmeyen yer kal
mıyor. Değil yürümek, birer et yığını halinde zora
ki nefes alabiliyorlar. 

İşkenceci başı ve POL-DER'lilerin yanısıra, maa
lesef bazı Cumhuriyet savcılarının da bu olaylarda 
rol aldığını müşahade ettik. Karakolda gençler sav
cıya işkenceye uğradıklarını ve önceden hazırlanan 
suçluluk zabıtlarının zorla imzalatıldığını söyledikle
rinde savcı; «Bunlar daha olgunlaşmamış, olgunlaş-
tırıp öyle getirin» talimatım vermiştir. 

İşkence edilenlerin yakınları doktor muayenesi is
tiyorlar. Bunun üzerine Devlet Hastanesi doktorları 

yerine, işkence ortağı olarak seçtikleri bir pratisyen 
doktordan yaralı sanıkları hiç görmeden, «İşkence 
yapılmamıştır» şeklinde rapor alabiliyorlar. 

İçişleri Bakanının, maksat ve gayesi herkesçe 
bilinen bölücü ve komünist görüşe sahip bir dernekte 
işbirliği yapması, Türk Milletinin geleceği için en 
büyük talihsizliktir. Kahramanmaraş'ta vali, emni
yet müdürü, Hükümet ve hatta Devlet olduğunu 
zanneden ve bu inançla hareket eden POL-DER baş
kanının rütbesiz bir polis memuru olması ve bunun
la İçişleri Bakanının vali ve emniyet müdürünü bir 
kenara iterek gizli görüşmeler yapması, çok üzücü 
ve düşündürücüdür. 

Bu durum karşısında, İçişleri Bakanına telefon 
ve telgrafla tarafımızdan müracaat edilmiş, kanunla
ra saygılı memurların vazifelendirilmeleri talep edil
miştir. Bakan cevap dahi vermemiş; haktan, hu
kuktan ve gerçeklerden ayrılarak; işkence ve zulüm 
yaptırmıştır. Devletin emniyetini bölücü ve komü
nist bir derneğe teslim ederek milli birliği tehdit 
eden, insan halklarım çiğneyen, ülkeyi yaşanmaz bir 
bunalıma sürükleyen İçişleri Bakanının icraatı, tutu
mu ve anlayışı ile vazifesini kötüye kullandığı, bazen 
kolayca aldatıldığı gerçeği karşısında, vatanımızın ve 
millerimizin selameti için, İçişleri Bakanı hakkındaki 
gensoru önergemizin işleme konulmasına delaletinizi 
saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusundaki görüşmelerde, Anaya
sada belirtilen sıraya göre; önerge sahibi, siyasi par
ti grupları adına birer üye ile, ilgili bakan konu
şacaklardır. Konuşma süreleri İçtüzüğün 61 nci mad
desi uyarınca Hükümet ve siyasi parti grupları adı
na 20'şer dakika, önergedeki imza sahiplerinden 
biri için 10 dakikadır. 

Önerge sahibi olarak Sayın İhsan Kabadayı, bu
yurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

20 Nisan günü saat 18.00'de Maraş Milletvekili
miz Mehmet Yusuf Özbaş Bey, Grupa telefon ede
rek, ıstırap ve hüzün dolu ifadelerle sıkıntılarım be
yan etti. Maraş'ta işkencelerin, zulmün yaşanılmaz ve 
tahammül edilmez bir dereceye kavuştuğunu; titrek 
sesle, sanki ağlayan gözlerini görür gibi olduğum 
bir bal içerisinde ıstırapla dintemişimdir: «Resmi ma
kamlara yapmış olduğum tekmil müracaatlar neti
cesiz kaldı, bana gerekli yardımı yapınız» buyur
dular. 
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Devlet Başkanına telefon ettik; kendileri yoktu, 
onun adına Bayiilken Beye durumu arz ettik. Bila
hare Sayın Feyzioğlu Beyi aradık; Ankara'da olma
dığını tespit ettik. İçişleri Bakanımızı aradık; 
Malatya'da olduğu cevabını aldık. Adalet Bakanı
nı aradık; kendileri yoktu, Müsteşarı Bülent Ezgü 
Beye durumu arz ettik. Elimize Sayın Faruk Sükan 
geçtiler, durumun tablosunu çizdik ve anlattık. Ya
rım saat sonra iki bakanlıkdan cevap aldık. Bunlar
dan birisi İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Celahir Bey 
Mİ. «Dediklerimizin hilafı hakikat okluğunu, hiçbir 
zulüm ve işkencenin yapılmadığım tabip raporu ile 
tespit ettirmiş bulunuyoruz. Tarafınıza intikal eden 
haberler abartılmıştır, kabul etmiyoruz.» buyurmuş
lardır. 

Arkasından Sayın Sükan telefonla aradılar: «Ka
badayı, müsterih olunuz. İşte, gerçeğe uymayan yön
ler var. Vah" beyle konuştum, dedikleriniz sureti 
katiyetle varit değildir» dedi. 

İçimizi kaplayan endişe, Mehmet Özbaş'ın ya
kından bildiğimiz şahsiyeti, bunun mutlak ve mut
lak gerçek olduğu inancı içinde biz 21 Nisan 1978 
günü saat 17.00'de Kocal ve Irmak arkadaşlarımızla 
arabamıza binerek sabaha kadar yol teptik saat sa
bah 6 - 7 sıralarında Maraş'a vardık. 09.00'a doğru 
cezaevine vardık, burada tutuklu olup işkenceye ta
bi tutulan kimseleri göreceğimizi söyledik. Gardi
yan nazik bir insandı, savcıdan müsaade almadan 
gösteremeyeceğini ve konuşturamayacağını söyledi. 

Savcıyla konuşun, ama mutlaka görmek azmiyle 
geldik, göreceğiz ifadesini ekledik. Sağ olsunlar 
Savcı Bey müsaade ettiler, 34 işkence görmüş sa
nıktan en çok çileye, ıstıraba, darba, cebri şiddete 
maruz bırakılanları görmek istedik. Bunlar; İsmet 
Çalışır, Ahmet Sayan, Hasan Hüseyin Akbaş, Cu
ma Akıl, Muhittin İlhan, Ahmet Bağcı, Edip Öz
baş idi. 

Bunlardan Edip özbaş (Mehmet özbaş'ın oğlu) 
en çok işkence görenler arasında idi. Gözaltına al
ma süresi ile görüşme tarihleri arasında 34 kişiden, 
şu ismini saymış okluğum 8 arkadaş, genç, en çok 
ezaya, cefaya, çileye, işkenceye, darba, şiddete, in
saf dışı harekete, hamiyet, merhamet yututmuşcasına 
maruz bırakıldığı açık seçik görülüyordu. 

Bunların içerisinden Edip Özbaş, iki gardiyanın 
omuzlarına ellerini dayamak suretiyle, ayakları askı
da tutulur bir vaziyette getirtildi, oturamadı. Otur
maya takati yoktu. Uzandı, son nefeslerini çeki
şen bir hastanın titrek ifadeleriyle ancak bizimle gö

rüşebildi. Dili ağzına sığmıyordu, cop sokulduğu 
için. Her tarafı gömgök idi ve şişmişti. (CHP sı
ralarından «Allah, Allah» sesleri) Parmakları avu-
cuna sığmıyordu, birbirinin üzerine binmişti. Ba
cakları boru gibi idi, ayak parmakları keza Öyle. 
Sırtlarını açıp baktığım zaman, bizim dağ köylerin
de dokunan yörük kilimleri gibi simsiyah, yol yol 
kabarmış, çürükler içerisinde idi. 

GÜNAY YALIN (Ordu) — Bravo şair. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Evet, dertli 
söyler, hasta inler arkadaşım. Görseydin sanırım 
ki, taş da olsan, dile gelir aynı ıstırapla yanardın. 

Her tarafı ezik bezik içerisinde idi. 
Bu manzaraya bizler tahammül edemedik ve sav

cı ile görüşeceğimizi söyledik. Sağolsunlar, bize ran
devu verdiler. 

Sadece bu işkence Edip Özbaş'a değil, diğer göz 
altına alınanların cümlesine yapılmış; en şiddetlisi, 
doruk noktası Edip Özbaş'a, ondan sonra gelen 
ufuklarda, tepelerde isimlerini saydığım gençlere ya
pılmıştır. 

Bu tamamiyle hukuk ve insanlık dışı bir çile idi. 
Sanırım tarihin kaydedegekliği, örnek gösterilecek 
zulüm ve çilelerden birisi olsa gerek bu. 

Evet, yukarıda isimlerini verdiğimiz kişilerin de 
bedenlerinde muhtelif yara bere izleri vardı. 

Toplum merkezinde işkence görüp, adliyeye sevk 
edilmeksizin serbest bırakılan bir kısım vatandaşlar 
da, heyetimize müracaat ederek, çile, işkence gördük
lerini, darp gördüklerini, müracaat ettiklerini fa
kat, hiç bir resmi makamdan cevap alamadıklarını, 
derman bulamadıklarım söylediler, bunların da ya
zılı ifadelerini, dilekçelerini aldık. Basın toplantısı 
yapmış olduğumuz zaman bu dilekçeleri ve raporları 
dağıttık. 

Bu raporları, Devlet Reisine, Başbakana, İçiş
leri Bakanına, Adalet Bakanına, Sükan'a, Feyzioğ-
lu'na, tarafsız bakanlardan binme, Mahkeme-i Tem
yiz Reisine, Başsavcıya, Yüksek Hakimler Kurulu
na verdik. Bunun şu veya bu yolu uydurma yanı 
yoktur, doktor raporu ile tespit edilmiş olaylardır. 

Bu hadiseden sonra Savcının makamına gittik, 
tabloyu çizdik, anlattık. Taaccüp içinde, tecahülü 
arifden görünerek «Bu kabil hadiselerden haberi ol
madığını, tutuklamaları bildiğim fakat zulmün ve 
işkencenin olmadığını, rapora bağlandığım, bunun 
varit olmadığı» nı söyledi. 

Sayın Savcı Bey, en büyük doktor gözdür, göz
lerimizle gördüğümüzü söylüyoruz... 
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GÜNAY YALIN (Ordu) — Yalan gözler. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — ..Siz, tek bir 

doktoran raporu ile hesabınıza gelen, evvelden te-
cenııien, hazırlanan, şikeli bir doktordan aldığınız ra
pordur. Bu raporu siz, Devlet Hastanesi Kuru
lunca tescil ettirmeye mecbursunuz. Bizim istediği
miz yasa dışı bir şey değildir, yasalara uygundur, 
bir kurulca bunların muayenesini istiyoruz dediğimiz
de, Sabin Boru ile Muhittin İnanın sorgularını ken-
d&nin yaptığını, mütebaki sorgulan kendisinin yap
madığını, muavinlerin Ferit Kan ile Fuat Topuz ta
rafından yapıldığım ve şayet öyle ise muayeneye sevk 
edeceklerini bildirdiler. Oradan, Devlet Hastanesi 
Ser Tabibine telefon açtı, «Yazdı emri bitiyorum, 
bir kurul seçiniz ve lütfen bunları muayene ediniz» 
dedi. İnsafa geldiler, Allah razı okun. 

Evet; giden heyet raporu üçlü kuruldur, dedikleri
mizi tersim etmiştir, raporunu vermiştir, Edip öz-
baş üzerindeki darp, yaralama, ağıza sığmayan dil, 
görülemeyen hal, doiktor raporu ile tasvip, tespit 
ve Devlet Hastanesine sevk ile orada röntgen ve di
ğer bakım ve tespitlerinin yapılmasını o doktor ra
poru aşikâr kılmıştır. 

Bu hadiseden sonra öğrendiğimiz bir husus, Sa
yın özbaş Bey aynı savcıya bu keyfiyeti anlatarak 
hastaneye şevkini istediği hakle, sevk etmeyen sav
cıdır. Biz 3 milletvekili, sayın milletvekilimizin 
dilekçesini ve kendi dilekçemizi verince, göndermeye 
mecbur olmuştur. 

Mahallin en büyük mülkiye amiri Vali Beyle de 
görüşmek istediğimizi bildirdik, telefon ettik. Sağ-
olsunlar, günlerden Pazar olmasına rağmen, bizi 
makamlarında kabul ettiler. Vah Devletin temsilci
sidir.! 

GÜNAY YALIN (Ordu) — Hemen değiştirelim 
o valiyi. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Her şeyden 
haberi olması gerekir. Şahsına sonsuz saygım var, 
Maraş halkı da seviyor. Ben değiştir demiyorum. 

Hadiselerden haberdar olduğunu, endişe ve üzün
tü ile takip ettiğini ama hiç bir sanığın dövühnemesi, 
cefa ve eziyet edilmemesi babında emir verdiğini, 
duyduklarından ürperdiğini söyledi. Edindiğini ka
naat; bir eski asker ve idareci olarak kanaatim odur 
ki, Maraş Valisi devre dışı katmıştır. Devletî tem
sil eden valilik makamı bir zarf olarak kalmıştır. 
Mektubuyla, icra gücüyle hiçbir fonksiyonunun kal
madığım, bırakılmadığını Yüce Meclise ve milletinle 
duyurmak isterim. 

Ve kendisine; işkenceye adları kansan polis» 
amir, komiser ve memurların tespit edebildiklerimi
zi verdik ve «Siz Devlet temsilcisisiniz, Zuhnü ya
pan memurlar bunlardır. İdari tahkikatı yapınız» 
dedik. Sağotsunlar, kemali samimiyetle aldılar. En
dişe etmememizi, gereğini yapacağım buyurdular. 

Bu olaylar neden ve niçin doğmuştur? 
Maraş'ta bir süre evvel, 82'lik bir ihtiyar kahvede 

taranarak öldürülmüştür. Bunun oğlu, çocuklu bir ka
dını kaçırdığı için, sanıyoruz karşı taraf namus ar be
lası o kahveyi kurşuna tutmuş. Diğerleri yatmış, ihti
yar rahmetli ayakta kaldığı için bunun kurbanı ol
muştur. Buna suçlu aramak şahbazhğına, işbirliğine 
kapılan polis; bu kitle işkencelerini ihtiyar ederek 
buna, bu suça suçlu bulmak görüşü, mahareti, duygu
su ve titizliği içerisinde, arz etmeye çalıştığım hadise
yi yaratmıştır. 

İşkence görenler Cumhuriyet Savcılığına başvur
muşlardır; ama netice alamamışlardır. Devlet hasta
nesine başvurmuşlar; aldıkları raporu Dr. Cahit Kor
kut Bey, benim verdiğim ölçülerle vermiş ve bu ra
poru da Devlet Hastanesi tasdik etmiştir. Bunlardan 
beşer günlük rapor alan Maraş Lisesi öğrencilerinden 
Mustafa Büyükçıkrıkçı, Mehmet Karakuş ve Faik 
Cesur'dur. 

Bilahara Cumhuriyet Savcılığı, polis yetkilileri 
- resmi beyanlarda geçtiği üzere - Patlayıcı madde at
ma olaylarının faillerinin ülkücüler, milliyetçiler ara
sında bulunduğunu, hatta bunlann kendi dernekleri 
mensuplarına ve kendi derneklerine atacağı yolunda 
40*a yakın genci gözaltına almış 4 gün çile ve işken
ceye tabi tutmuştur. Tutuklanan gençlerin günahı, 15 
Nisan 1978'de Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi
nin düzenlemiş olduğu «Zulüm, işkence, pahalılığı kı
nama» miting ve yürüyüşüne katılmış olmaları Pol -
Der mensubu polisleri kızdırmış, isimleri tespit edi
len bu gençleri teker teker yakalayarak bu acımasız 
hale mahkûm bırakmıştır. 

ADNAN KESKİN (Denizli*) — Maraş'tan başka 
katılan olmadı mı hiç? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Hatta bunlar 
içerisinde Maraş'ta mehter takımında vazife gören 
İsmet Çalışır, Hasan Hüseyin Aktaş, Cuma Akın, 
Muhittin İlhan daha çok ezaya cefaya maruz kalmış
lardır. 

Sayın Milletvekilimiz Mehmet Yusuf Özbaş'm evi 
18 . 4 . 1978 günü polis tarafından kanunsuz aran
mış, bu minareye bir de kılıf biçilerek, «Bu ev güya 
Yusuf Beyin değil, oğlunun eviymiş» Oğhı babasının 
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yanında oturur. Ev Mehmet Beyindir, tapulu evidir, 
mekânıdır. Burada da orada da evi vardır. «Benim 
işim İzmir'de; evim orada, burada otururum. Her iki 
hane de benimdir» der. Ama polis yaptığı yolsuz ha
reketlere kılıf biçmek için evi, uydurmaca bulmaca 
yutturmaca bir formülle, oğlu Edip özbaş'ın kılmak 
suretiyle aramış. Hiçbir şey bulmamış. Bundan mak
sat ne? Suçlar, deliller yaratarak, Maraş halkını mil
letvekilimiz ve davamız aleyhine kışkırtarak mahalden 
hadiseler yaratmaktır. 

Bu işkenceleri yaparken, Partimizin Genel Başkam 
olmak üzere bütün arkadaşlarımıza ağır küfür edildi
ği Maraş halkı tarafmdan sabittir. Stajiyer Avukat 
Edip Özbaş'a da; «Hadi seni Şehzade Baban kur
tarsın» diyerek polisler, açıkça hakaret etmişlerdir ve 
birisi de atılan bu dayaklar karşısında; «Manda ol
saydı dayanamazdı, amma da mukavemet etmiş ha...» 
diyecek kadar işi ileri götürmüştür. 

tş, laf değil, gözümle gördüklerimi söylüyorum, 
vicdan sesini söylüyorum. Ben, yaşı altmışı geçmiş bir 
insanım, arkamdan yalan, iftira, uydurmaca olmadı 
ve bundan sonra da o intihayı bırakmayacağım. («Bra
vo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, toparlayın lütfen. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Toplum Poli
si merkezinde yapılan sorgu esnasında Savcı da bu
lunmuş, istediği şekilde ifade vermeyen gençler için; 
«Daha bu olgunlaşmamış, götürün biraz olgunlaştırm» 
dediği bir vakıadır. 

Sayın Bakanım bir meslekdaşımdır, saygı duya
rım, sevdiğim Ordumun en yüce mertebesine gelmiş 
bir zattır. «Ben vilayete uğradım, öyle gittim» dedi. 
Benim Mâraş'ta tespit ettiğim hadisat odur ki, vila
yete uğramadan ü'e gitmiştir, ti Başkanı, Emniyet Mü
dürü, Toplum Polis Müdürü, Pol - Der Başkanı ol
mak üzere bu hadiselerin hazırlandığı ve onun zımni 
muvaffakiyetle bu çile ve işkencelerin yapıldığı Ma
raş halkı tarafından söylenmektedir. 

Çileler içerisinde oğlunun gördüğü ıstırap ve azap
lara dayanamayan bir anne, Savcıya çıkmış, anneliğin 
verdiği hüzün ve ıstırapla; «Oğlumu salacaksın, sal
mazsan canın veya canım burada kalacaktır» diye Sav
cıya demesi üzerine, Savcı, Muharrem Beylan adın
daki bu çocuğun dosyasını yok etmiş, çocuğu salmış
tır. Bu çocuk, Hürriyet Gazetesinin Maraş'a geldiği 
zaman tespit ettiği Cüneyt Beyin gazetesini alıp da, 
«İki raporlu devlet» dediği çocuk Muharrem Beylan' 
dır. (CHP sıralarından «Allah Allah» sesleri) 

Evet... Böylesine bitkin ve perişan olan çocukların 
bu halini Maraş halkı görmesin diye, bu zulmü iş
leyen Savcı, Savcı yardımcıları, Emniyet Müdürü, 
Pol - Der mensupları, işi gizlemek için en iyi çareyi 
bulmuşlar; günlerce çektikleri işkenceden Maraş hal
kı bizar olmuş, gözler kan ağlamış, gönüller yas tut
muş; bunu saklamak ve Mâraş'ta bir patlamayı ön
lemek için, sorgu - sual gece yapılmış, halka göste
rilmemiş. öylesine ki, bu zulmü, işkenceyi görenler, 
görülmesin diye kasıtlı, tertipli, şike olarak Kahra
manmaraş'ın elektriklerini söndürmek suretiyle ifa
deleri yapılmıştır. İlk ifadeyi alan Asliye Ceza Hâ
kimi bu darbı işkence karşısında bunları salıvermiş. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı lütfen toparlayın 
artık, vaktiniz geldi. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Suçlular kor
karlar, yaptığı suçtan korkan savcı tertibe girişmiş, 
hazırlamış olduğu itiraz dilekçesini hazırladığı hâkim
le birlikte bir üst mahkemeye, Asliye Ceza Mahkeme
sine müracaat ederek bunların tekrar tevkifini sağla
mıştır. 

Sayın Başkan beni ikaz edip duruyor, 10 dakika
da böylesine memleketi, devleti temelinden sarsan, 
Hükümetin ve İçişleri Bakanının kaderi olan bir mev-
zuyu 10 dakikada izah etmeye imkân yok. 

Diyeceklerimin ancak tadımlığını söyledim. Olan 
hadiselerin ben size ancak iftariyeliğini söyledim. Bu 
mevzuda karınlarınızı doyurup, gözlerinizi yaşartma
dım. Zaman olsaydı bütün hadisatın tablosunu bütün 
canlılığıyla çizecektim. Buradaki günah benim değil, 
buradaki günah yapanlarındır, zamanın, vaktin kıt
lığıdır. 

Ben sözü keseceğim. Mesele, ülkücü ve milliyetçi 
gençliğe her suçu yükleme hüneridir, «Kim etti, kim 
etti; garip etti» hikâyesidir. Ben şunu söylüyorum : 
İnsanlar cemiyet halinde yaşama başladığı günden 
itibaren mallarını, canlarını emniyet, teminat altında 
tutmak, hürriyet, huzur ve emniyetlerini sağlamak 
için kanunlar yapagelmiştir. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin Sayın Kaba
dayı, lütfen. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ve tarih bo
yunca yapılan kanunlar hiçbir zaman bunları sağla
maya kifayet etmemiştir. İyi kanunlar kötü tatbik 
eden ellerde felâketler, ıstıraplar getirmiştir. Kötü 
kanunlar, ehil ve ehliyetli kadrolar elinde huzur getir
miştir. Böylece iyi kanun yok, iyi hâkim var, iyi ida
reci var. Bununla ne demek istiyorum. Demek istedi
ğim şu; şüphe dağları devirir, orduları yıkar, demok-
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rasiyi de alabora eder. Mevcut Halk Partisinin Ba
kanı hakkında şüpheler artık haklı olmaktan çıkmış, 
kubbe olmuştur, damla olmaktan çıkmış derya ol
muştur. 

Sayın Bakan, mesleğinin ulviyetini de göze alarak 
bu şüpheden makamını azade kılmalıdır. Sayın Halk 
Partisi Hükümeti geldiği yoldan gitmeli ve istifa et
melidir, seçim yenilenmelidir. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyiniz Saym Ka
badayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Şerefli me
kân lil mekin; tarih boyunca bakanlar, iktidarlar, par
tilere ve şahıslara şan, şeref vermezler. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyiniz Saym Ka
badayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ancak bunu 
işgal eden kadrolar, kişiler şahsiyetlerinden aldığı güç
le o makama şan, şeref, güç verirler. (Gürültüler) 

Ey Halk Partisi, ey Bakan, makamlarınızdan al
dığınız güç bitti. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyiniz Saym Ka
badayı. 

ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — O makama 
acıyorsanız derhal istifa ediniz. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan 20 
dakika oldu konusalı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Şairin dediği 
gibi... 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyiniz, sözünüzü 
kesmek zorunda kalacağım Saym Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — «Hiç hizmet 
etmedi eyyamı hayatında, sanki öldü de hizmet etti 
milletine» diye bir laf vardır. Halk Partisi, son çıkar 
yol, son kalan ümit istifa etmenizdir. 

BAŞKAN — Son sözünüzü söyleyin. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Anarşi tepe
leri aştı. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Kesiyorum sözünüzü Sayın Kaba
dayı... (Gürültüler) İhtar ettim, kestim. (Gürültüler) 

Kesilmiştir sözünüz... (Gürültüler) 
(Başkanın mikrofonu kapatması) 
Sözünüz kesilmiştir Saym Kabadayı... (CHP, AP 

ve MHP sıralarından gürültüler) 
Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. (MHP ve AP 

sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Milli Selamet Partisi Grupu adına Sayın Hasan 

Seyithanoğlu, buyurunuz. 
Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
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MSP GRUPU ADINA HASAN SEYİTHANOĞ
LU (Kahramanmaraş) — Saym Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Sayın Turan Kocal ve arkadaşlarının, Kahraman
maraş'ta meydana gelen olaylarla ilgili olarak, sanık
lara işkence yapıldığı iddiasıyla, İçişleri Bakanı Sayın 
İrfan Özaydınh hakkında verilmiş bulunan Gensoru 
önergesi üzerine, partimin görüşlerini belirtmek için 
huzurlanmza çıkmış bulunuyorum. 

Sözlerime bazı gerçekleri hatırlatarak başlamak 
istiyorum : Türkiye'de bugün anarşi diye adlandırı
lan şiddet olayları, aslında yalnız ülkemize ait bîr ha
dise değildir. Avrupa'nın az çok gelişmiş ülkelerin
den Güney Amerika ülkelerine, oradan Uzakdoğuya 
kadar yeryüzünü baştan başa sarsmış bir illettir. 

Ne var ki, her ülkenin kendine ait şartlarına göre 
söz konusu şiddet olaylarının sebepleri de az çok 
değişiktir. Bununla beraber yeryüzünü sarmış bu 
olayların sebebini belli bazı kaynaklara bağlamak da 
akla uygun gelmektedir. 

Bir kere, Türkiye'de anarşi adı verilen, aslmda ge
nel olarak bir şiddet faaliyeti halinde sürdürülen bu 
olayların, özellikle fakir ülkelerin sınırları içinde neş
vünema bulması, fakir ülkelerde etkin düzeylere çık
ması bizim için çok anlamlıdır. 

Son yıllardaki anarşi olaylarının başlangıç ülkesi 
olarak gösterilen Fransa'da, bu olaylar çok kısa bir 
zaman içinde önlenebilmiştir. Çünkü, oradaki şiddet 
veya anarşi olaylarının kökeni sadece Fransa'nın bir 
iç meselesi olarak tezahür etmişti. Oysa fakir ülke
lerde başlayan bu olaylar, yalnız Türkiye için değil 
diğer bütün ülkeler için de sonu gelmez bir huzur
suzluk vasıtası olarak devam edip gitmektedir. 

IBu valkıadan çıkarak, fakir ülkelerde, alışılmış ta
biriyle iktisadi gelişmesini henüz tamaımlayaımamış ül
kelerde, anarşkılin veya şiddet olaylarının tamamen 
bir iç mesele olmayıp, dış im;ihraiklaTa bağlianmaısı, 
bilmem akla uygun düşen bir İddia olmaz mı? Bu bir. 

Saniyen, bütün dünyada görebildiğimiz; kadarıyla 
şiddet olaylarını başlatanlar ve devam ettirenler aşırı 
sol ve sağ eğilimi teşkilatlar veya bu teşkilatlara 
bağlı olarak çalışan kişilerdir. Dünyada gördüğümüz 
bu genel talblo Türkiye için de geçerli olabilir. 

Biz,.bu hususa Yüce Meclislin sadece ve önemle 
dikkatinj çekmek için değinip geçiyoruz. Anıarşinıin) 
kaynağına inebilmek için, bunu sadece Türkiye'min 
bir iç meselesi olarak görüp değerlenıdtinmelk, burada 
alınacak tedbirleri, ancak birtakım kisır sonuçlara 
ulaştırır. Bu hususun üzerinde cidtdiyejfle durmak la-» 
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zumdur. Bütün dünyada anarşi olayları mevcut oldu-» 
ğuna göre, bu anarşinün bel i merkezlerden yönetil
diği hususumda bir kanaat sahibi olma eğilimlini 'taşı
mamız tabii görülmelidir Çüüiikü, anarşi oBayîarı ve 
tedhişi sevk ve idare eden merkezlerin bundan bir 
menfaati, bir çıkan olmak gerek. Hatdiisfönıin gerçekte 
süper güçlerim çok yönlü amaçlarla müştereken tez
gahladıkları bir oyun olduğunu hissetmek gerek. 
Anarşi hadisesine böyle Ibir yaklaşımla varrîmaidıkça, 
tonun kökenüne inip onu yok edecek sebepleri oriadıaiiiı 
(kaldırıcı tedbirleri almadıkça sığ ve yüzeysel ted
birler, meseleye hiçbir çare getirmeyecektir. 

OBIk, Cumhuriyet Ha3k Fantisini, baştan beri, böyle 
bir yaklaşım içinde göremedik. Hükümet olma huisu-
sundaki biricik gerekçesini anarşiyi önftemeye dayan
dıran Cumhuriyet Halk Parliısi, Hükümet olanak n© 
yapıtı? Anarşinin devam etmesfc'ndej.ı menfaat uma» 
ralk anarşi önlenebilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi, 
muhalefetteyken, yurt içindeki anarşi hareketlerini di
line dolayarak ve yandaşı bulunan basın ve yayın kıt* 

'romlarının da eşliğiyle, o zamanöo* iktidarı yıpratma 
ve kamuoyu önümde çürütme yolanda söylennediğini 
bırakmıyor, akan kanlan ve dökülen gözyaşlarını 
Hükümettin bir aczi, hatta ihanetinin bir mahsulü ol
duğunu iddüıadan çekinmlyai'du. Anarşiyi, -Türkiye'
nin çözümlenmesi şart olan bir baş meselesi oSaralk 
gören ve ilan eden, bunum temeli bir çözüme kavuş
ması için ise mevcut Hükümetin yıkılması gerektiği
ni sürekli olarak savunan bu Partii, öte yandan da bu 
anarşiyi ortadan kaldırmanın, ancak kendisinin İkti
dara gelmesiyle mümkün ölalbileceğiuie herkesi inan
dırmaya çalışıyordu. 

iSayım mffleltvekillleri, demoikraslnlin boşîuklarmı 
istismar ederek, görülmemiş komplolara başvurmaik-
tan çekinmeyen, demokratik teamüllerin yüzkarası 
sayılabilecek gayri tabii bir ter% ile iktidara gelmeyi 
irtikap eden bu parti, iktidar oluşumdaki bu garaibi! 
önlemeyi, taahhüt et&gi anarşi İle pepeliyordu. Anar
şinin, ancak Gıımburiyet Halk Partisi iktidara geıîdiği 
takdirde önlenebileceğine inandırılan katmuoyu, bu
gün düştüğü bîr tarihii yamîgmm ıstırabı ıffle batşbaşa-
dır ve Cumhuriyeti Halk Partisinin iktidara gelmesini 
kolaylaştıran birçok kişi ve kuruluşlardan idrak ve 
linsaf sahibi olanlarsa, kaıîdırtlmış olmanın hüznü içe-
risindedirkr. 

Çünkü, Cumhuriyet Halk Paınfei İktidara geîmdk-ı 
le aiaarşi doruk noktasına ulaşmıştır. Çünkü, Cumiha-
riyet Halk Partisi iktidarıyla anarşi, kendisine çoğal* 
ma ve yayılma imkanı bulmuştur. Çünkü, Cumhuri

yet Halik Partisi, önceki Hükümeti yıpratarak kendi
sine iktidar kapışım açmış olan anarşiye tarihi bor-* 
CUIÎU ödemenin yiBkü altındadır. Bir çırpıda, aşağı yan 
kan bütün valileri, emniyet müdür ve amirlerini, yüz-ı 
ierce kaymakamı değiştiren bu İktidar değil mildir? 

Faşist tırmanmayı önlemek gibi komik bir ge
rekçeyle bütün mülki ve idari kademeleri allak bul
lak eden bu iktidar değil midir? 

Düzmece sınavlar tertipleyerek, anarşi olaylarına 
karışmış, polisçe aranan sayısız kişiyi maiyet memu
ru olarak Anadolu'ya salan bu iktidar değil midir? 

Aşırı solcularla ilgili olarak emniyet teşkilatında
ki binlerce evrak ve fişleri yaktıran, imha ettiren bu 
iktidarın İçişleri Bakanlığı değil midir? 

İdeolojik tutumu belli olan Pol - Der'e Bakan
lığın bütün kapılarını açan, daha doğrusu Bakanlığı 
bunlara teslim eden bu iktidar değil midir? 

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, bu iktidar anar
şinin bir büyük cephesi olan, bu aşırı soku kuruluş
lara borcunu ödemenin şevki ve hizmeti içindedir. 
Biz bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi Hüküme
tinde, anarşiyi önleme hususunda en küçük bir me
suliyet taşıdığı izlenimini edinmedik. Bu iktidar anar
şiye karşı kendisini mesuliyetsiz görmektedir. Olan 
bitene karşı kendisini sorumlu görmemektedir. Bu 
iktidar bütün bir ülkeyi bile âdeta kendisinin dışın
da saymaktadır. Partisinin çıkarlarım yurt çıkarların
dan üstün tutmaktadır. 

Şimdi bakınız, dağda bir kurdun kaçırdığı kuzu
dan kendisini sorumlu gören bir devlet adamının id-
rakiyle her gün sokaklarda yüzlerce insanın öldürül
mesinden kendisine en küçük bir sorumluluk payı 
ayırmayan, hatta bu hususta grupunda «ben kendimi 
tenkit ettirmem» dediğini basından öğrendiğimiz bir 
Hükümet üyesi arasındaki farkı kıyaslayınız. 

Ülke içinde olup biten hadiselerden kendisini so
rumlu tutmayan, kendisini sorumlu görmeyen bir ik
tidar, anarşi ve şiddet olaylarına acaba hangi tedbir
lerle yaklaşabilecektir? Geçen Hükümet döneminde 
haftada birkaç kurban alan anarşi, şimdilerde günde 
ortalama (5) can yiyorsa bu durum, bu iktidarm anar
şiye verdiği primden başka neyle izah edilebilir? 

Sayın milletvekilleri, hal böyle iken, bu Hükü
metin başının ve onun İçişleri Bakanının her fırsatta 
çektikleri dostluk nutukları, anarşiyi ortadan kaldı
racaklarına dair beyanları birer aldatmaca ve oyala-
macadan başka bir şey değildir. Sen bir yandan bü
tün idari, kademeleri sola teslim et ve sonra da milletin 
karşısına geçerek tarafsızlık rolü oyna ve «Anarşi is-
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ter sağdan, ister soldan gelsin, baz bunlara karşıyız, 
anarşiyi ezeceğiz» de; kim inanır bunlara? 

Arkadaşlar, Kahramanmaraş'ta oynanan oyun, 
Türkiye çapında sahneye konulmuş ve oynanan oyu
nun sadece bir tablosudur. Bir başka tablo da Malat
ya olaylarıdır. Nedir Kahramanmaraş'taki olaylar? 
Bir içişleri Bakam ki, butun Türkiye'de olduğu gi
bi, Kahramanmaraş emniyet örgütünü Pol - Dere 
peşkeş çeker, onun dışında kakın namuslu emniyet 
mensuplarım azil ve naklederek bir şehri bir hizbin 
kesin lıâkimiyetine terk ederse ve o hizip aracılığıy
la düzenlenen komplolara göz yumarsa, kim inanır 
bu Bakanın tarafsızlık nutuklarına? 

Arkadaşlar, Kahramanmaraş'ta sahnelenen oyun
la bir çok vatandaşlarımız zulme ve işkencelere uğra
mıştır. Sanık olarak karakollara getirilenler, gençler 
en vahşi ve sadist işkencelere tabi tutulmuştur. Bu 
sanık gençlere, kanunların öngördüğü adaletle mua
mele eden hâkim, cezaevi görevlisi, tel emriyle görev
lerinden alınarak, bu şehir ve sanık gençler sadist 
ruhlu yeni görevlilerin eline terk edilmiştir. Ancak bir 
dönem Avrupa'sının engizisyon mahkemelerinde 
rastlanabilecek işkenceler bu Hükümetin zamanında, 
bu toprağın çocuklarına reva görülüyor. Karakola 
ceibedilen sanık vatandaşlara, ağızlarına cop sokul
mak suretiyle işkence yapılmıştır. Bu durum doktor 
raporu ile sabittir. Burada işkence nevilerini teferru
atıyla saymak hepinizin tüylerini ürpertecektir. Fakat 
hepsi sabittir, belgeye müstenittir. Bu çocuklar, bu 
vatandaşlar bizim vatandaşlarımız; yurtlarım işgale 
gelen düşmanın bile cesaret edemediği işkencelere 
maruz bırakılıyorlar. Hiç bir adalet, biç bir hukuk 
ve '"ffanhk duygusuyla bağdaştırılması mümkün ol
mayan işkenceyi hepimiz en yüksek sesimizle protesto 
ediyoruz. Bu ülkenin insanlarını birbirine eşit ve kar
deş yapan bir anlayış, bir adalet anlayışı ile görev 
yapmak mecburiyetindedir Hükümet. Biz bu vasfı, 
bu iktidarın bu İçişleri Bakanında görmüyoruz. 

Arkadaşlar, biz bu anarşinüı önünün anılacağın
dan, atanması için gerekli olan yolların var olduğuna 
kesinlikle inanıyoruz. Bugünkü anarşi, Hükümetin 
tarafgir tutumundan destek bulmuştur. O bu yüzden 
çoğalıyor. İktidar ve onun İçişleri Bakanı anarşinin 
üstüne varmak konusunda asla samimi değildir, çün
kü tek taraflıdır. 

İnzibati yollarla büyük ölçüde önlenebilmesi 
mümkün olan anarşi, İçişleri Bakanlığının tek yanlı 
davranışı yüzünden çoğalma imkânı bulmaktadır. 
İnzibat en hunhar biçimde bir tarafı ezme yolunda 

1 kullanılıyor. Bu tununla iktidar ve onun İçişleri Ba-
I kanlığı bir tarafı sindirmekle anarşiyi önleyeceğini 
I boşuna hayal etmesin. Her baskı bir mukabil boş 
| kaldırmayı kuvvetlendirmekten başka bir işe yara-
I maz. Yani bu kabil baskılar öteki alternatifleri de 
!| kuvvetlendirir ve dolayısıyla ülke mukabil güçlerin 
I kıyasıya savaş verdiği bir alan olur. Bu durumdan 
I da yararlanacak olan, sonunda ne şu ve ne de bu par-
I ti değildir; emperyalist dış güçlerdir. Ülke emperya-
I üst süper dış güçlerin bir kuvvet gösterme meydanı, 
I onların sömürü düzenlerine hizmet eden bir mende-
I ket okna uçurumundan beriye çekilmeye muhtaçtır. 
I Bu da tarafgir değil, âdil bir yönetimle sağlanabilir 
I ancak. 

I Bu ülkede anarşiyi kaldırmanın kısa ve uzun va-
I deli olmak üzere iki yolu vardır : 
I Kısa vadede alınacak tedbir, mevcut anarşinin 
I üstüne varmakla mümkündür. Bu varışda, tarafsız 
I ve âdil bir tutum içinde olunmalıdır. Yani, şimdiki 
I gibi, «tavşana kaç, tazıya tut» denümeroelidir. Alına-
I cak tedbir uzun vadede ise, bu düzeni tepeden tırna-
I ğa yeniden gözden geçirerek tanzim etmekle müm

kündür. 
I Bu millet ki, bütün sosyal, siyasal, ekonomik ve 
I kültürel kurumlarıyla, bir uydu insanına, tarihi te-
I mellerine, kendi uygarlık özüne aykırı ve ters düşen 
I bir talihi zorla yaşamaya mahkum edilmemelidir. 
I Bu mület Tanzimattan beri, her döneminde biraz 
I daha artan ve kendi öz varlığından soyutlanarak, 
I ruhsal ve maddi özgülüğünü yitiren bir hayata itü-
I mistir. Dev sancılarımızın kaynağı budur. Bu cadde 

çıkmaz sokaktır, bu çıkmaz sokaktan hızla dönüp, 
I tarihsel çizgimize yönelmedikçe, kendi evrensel büdi-
I rimizi kuşanmadıkça, tarihi miras ve sorumluluğu

muzu yerli düşünce çerçevesinde idrak etmedikçe, 
I yeniden dirilişe yönelmedikçe ne köklü kurtuluş 

nıümkündür ve ne de bu anarşinin kökü kazınır. 
(MSP sıralarından alkışlar) 

I Biz, Milli Selâmet Partisi olarak bütün yurt so-
I runlanna bu açıdan bakıyoruz. Bu demek oluyor ki, 

bu meselelere köklü çözüm yolundan ve bilgisinden, 
mevcut flctidar temelli yoksundur. Ama, buna rağ-

I men, mevcut statü içinde bile, bir çok konularda 
I olduğu gibi, bilhassa bu anarşiye de büyük ölçüde 
I çözüm getirüehilir. Biz bu, kadarağuu okun gerçek-
I leştirmeye, mevcut iktidarın ve onun vebalinin bü-
I yük bir kısmını omuzlarında bulunduran İçişleri Ba-
j ka«w^ muktedir olmadığını ve olamayacağını görü-
I yoruz. 
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Bu sebeple, Milli Selâmet Partisi olarak, İçişleri 
Bakam hakkındaki gensoru önergesini desteklemek 
durumundayız. 

Saygılarımla. (MSP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seyithanoğ-

lu. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kemal Doğan. 
Buyurun Sayın Doğan. (AP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Doğan. 
AP GRUPU ADINA KEMAL DOĞAN (Kay

seri) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Adalet Partisi Grupu ve şahsım adına Yüce Meclisin 
sayın üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

İçişleri Bakanı hakkında Gensoru açılmasıyla il
gili görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

16 Nisan 1978 tarihinde, muhtelif zamanlarda 
ve 16 Nisan 1978'den önce Kahramanmaraş'ta muh
telif zamanlarda muhtelif olaylar cereyan etmiştir. 
Bomba ve patlayıcı maddeler atılmış, 81 yaşında bir 
vatandaşımız da öldürülmüştür. Bu olayların sanıkla
rı olarak karakola götürülen vatandaşlarımıza da 
çeşitli işkenceler yapıldığı, İçişleri Bakanının bunlara 
göz yumduğu iddiaları vardır. Bu önemli iddiaları 
şöyle sıralamak mümkündür : 

Karakola götürülen vatandaşlara insanlık dışı iş
kence yapılmasına Hükümetçe göz yumulmuştur. İn
san haklarının çiğnenmesine vesile olduğu, İçişleri 
Bakanının umursamaz tutumuyla işkencenin deva
mına sebebiyet verildiği, görevini kötüye kullana
rak ülkeyi ağır bir bunalıma sürüklediği iddia edil
miştir. İçişleri Bakanı Cumhuriyet Halk Partisi Kah
ramanmaraş İl binsında Cumhuriyet Halk Partisi İl 
Başkanı ile Pol - Der Maraş Şube Başkanı ve Em
niyet Müdürünün şoförü olan polis memuru Fahri 
Öksüz ile birlikte gizli bir toplantı yaptığı, bu top
lantıya sonradan ve usulen vali ve emniyet müdürü
nün dahil edildiği, bu toplantıda planlar yapılarak 
Kahramanmaraş'taki olayların solculara değil de sol
cu olmayan birisine mal edilmek için tertiplerin ha
zırlandığı iddiaları vardır. 

Bu tertip ve toplantılardan sonra da 31 kişinin 
yakalanmasına başlanılmış, bu cümleden olarak da, 
26 kişi yakalanmıştır. 

Kahramanmaraş'taki olayların sanıkları olarak 
yakalanan ve karakola götürülen bu insnlara ağır iş
kencelerin yapıldığı, yargının ideolojik maksada alet 
edildiği, bu suretle İçişleri Bakanının görevini kötüye 
kullandığı gibi fevkalade ağır, ciddi iddialar vardır 
görüştüğümüz önergede. 

Kahramanmaraş'taki işkence iddialarım haber 
alan Adalet Partisi, parlamenterlerinden müteşekkil 
bir heyeti derhal Kahramanmaraş'a göndermiş, olay
ları mahallinde tetkik ettirmiştir. Heyetimiz resmi 
kuruluşlar, kişiler ve cezaevindeki sanıklarla yaptığı 
konuşmalar, çeşitli temas ve tetkikleri sonunda Kah
ramanmaraş'ta anarşik olayların suçlusu diye yakala
nan vatandaşlarımıza, maalesef eziyet ve işkencelerin 
yapıldığını tespit etmiştir. 

Adalet Partili parlamenterlerimizin tespitlerine 
göre; mezhep kışkırtmaları sebebiyle Maraş'ta anarşi 
körüklenmek istenmektedir. İçişleri Bakanının Ma
raş'ta sadece Cumhuriyet Halk Partisi binasını ziya
ret etmesi, burada gizli toplantılar yaptığı iddiaları
nın şehre yayılması, halkla ve diğer partilerle temas 
kurulmaması) Bakanın tek taraflı hareket ettiği izle
nimini yaratmış ve böylece Hükümetin tarafsız hare
ket etmediği şüphesinin haklı olarak doğmasına se
bebiyet verilmiştir. 

Adalete intikal etmiş suç ve sanıkları hakkında; 
hele hele gizli tahkikat safhasını dışan sızdırmak ka
nunen mümkün değilken, Maraş'ta bunlar basına ve 
dışarıya sızdırılmıştır. Valinin ve İçişleri Bakanının 
işkence iddiaları karşısında tedbir almakta geç kal
ması, Cumhuriyet Savcısının tahkikatta hissi davran
dığı intibaını vermesi ve peşin hükümlü gözükmesi, 
Pol - Der'li olup işkence iddialarına ismi karışan 
polislerin hâlâ Maraş'ta bulunmaları vatandaşı endi» 
şeye düşürmüş ve devlet otoritesini bir kere daha ta
rumar etmiştir. Kahramanmaraş Baro Başkanı Cum
huriyet Halk Partisi eski yönetim kurulu üyesi Sayın 
İsmet Sezai, tutuklulara ve bilhassa Stajyer Avukat 
Edip Özbaş'a yapılan işkenceyi bizzat müşahade ede
rek durumu basına açıklamıştır. Ayrıca, Hürriyet 
Gazetesi Muhabiri Sayın Cüneyt Arcayürek de Ma
raş'ta durumu bizzat tespit etmiş ve görüşlerini, «Çift 
Raporlu Hükümet» başlıklı bir yazı ile de 24 Nisan
da açıklamıştır. 

Cumhuriyet Savcısı bidayette sanıklara işkence 
yapılmadığı şeklinde Hükümet tabibinden rapor al
mış iken, itiraz üzerine de sanıklar Devlet hastane
sinden üç mütehassıs hekime muayene ettirilmiştir. 
Mütehassıslar ise, arazların bir kırılmadan ibaret 
olup olmadığını tespit için röntgen muayenesinin ya
pılması lüzumuyla fenni mütalaada bulunmuşlardır. 
Başlangıçta bazı sanıkları tevkif etmediği iddiasıyla 
Maraş Sulh Ceza Hâkimi Sayın Abdullah Çalışkan, 
Bakanlık emriyle ve salahiyetle Nevşehir'e tayin edil
miş, yerine tayin yapılmamış ve işler sürüncemede 
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bırakılmıştır. Keza mütehassıs doktorlardan Sayın 
Halil Gezgiç de, rapordan dolayı rotasyon bahanesiy
le tayin edilmiştir. Bu tayinler haklı sebebe dayansa 
dahi, böyle hassas bir vasatta panik halindeki halkı 
inandırmak mümkün değildir. Bahusus bu tarz tasar
ruflarıyla Hükümet kamu görevlüerini baskı altına 
almıştır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda arz ettiğim husus
lar göstermiştir ki, Ecevit Hükümeti ve onun İçişleri 
Bakanı asayişi önlemek için değil, körüklemek için 
uğraşmaktadırlar. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Asayişi önleyeceğiz iddialarıyla masum vatandaş
lara her yerde zulüm ve işkence yapılmaktadır. Misal 
mi istiyorsunuz; buyurun, «Ölüm mangasının ku
mandanı yakalandı» diye İçişleri Bakam, Vah*, solcu 
Hükümetin kapıkulu haline gelmiş Türkiye'nin Rad
yo Televizyon Kurumu (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) bu haberi vermiş, gazeteler boy boy 
resimlerle bunları basmıştır. Ne var ki, «Ölüm man
gasının kumandanı» diye yakalanan şahıs, bir gün 
sonra mahkemede beraat etmiş, serbest bırakılmıştır. 
Ancak, Radyo Televizyon Kurumu, Bakan, Vali ve 
malum gazetelerden beraate dair en ufak bir haber 
çıkmamıştır. 

Ayrıca, «Savcı Doğan Öz'ün katili yakalandı» 
diye İçişleri Bakanı beyanat vermiş; ancak, ertesi 
gün sanık serbest bırakılmış. 

Keza, Malatya olaylarındaki bombanın Atom 
Enstitüsünde imal edildiği imajı yaratılmış, İçişleri 
Bakanı ve Hükümetçe resmi devlet dairesi kapatıl
mış, «Failleri yakalandı» diye beyanatlar patlatılmış, 
ne var ki, bunun neticesi de bir hiç çıkmış, resmi 
daire açılmış, «Fail» diye yakalanan şahıs serbest bı
rakılmıştır. Bütün bunları Hükümet etme ciddiye
tiyle ve iyi niyetle tavsif etmek mümkün değildir. 
(AP şualarından «Bravo» sesleri) 

Bugün ülkemizde dehşet, korku ve endişe hâkim
dir. Ecevit Hükümeti 4 ay zarfındaki yanlış ve sa
kat tutumuyla anarşiyi, terörü, yıkıcılığı ve bölücü
lüğü akıl almaz hudutlara götürmüştür. Geçen 4 ay 
zarfında 2 050 civarında cereyan etmiş, 260'ı aşkın 
vatandaşımız ölmüş, 2 000'e yakın vatandaşımız da 
yaralanmıştır. Bunlar elem verici hadiselerdir, büyük 
üzüntü kaynağıdırlar. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Kaç kişi yakalandı? 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
KEMAL DOĞAN (Devamla) — Gensoruyla gö

rev dışı bırakılan Sayın Demire! Hükümetinin 3 yıl

lık zamanındaki zayiat, bu Hükümetin 100 günlük 
zamanınkinden çok daha azdır. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Kaç sanık yaka
ladınız?. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
KEMAL DOĞAN (Devamla) — Memleketimiz

de, eşine emsaline rastlanmayan ürkütücü, düşündürü
cü olaylar cereyan etmektedir. Ülkenin kanun ve ni
zam hâkimiyetini sağlamakla görevli Cumhuriyetin 
polisine saldırılar olmaktadır. 4 ay zarfında polise 87 
saldırı olmuş, 108 polis yaralanmış ve 14 polis şehit 
edilmiştir ve polisin bölünmesi suretiyle anarşi tahrik 
edilmiş, anarşiye çanak tutulmuştur. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

İçişleri Bakanı, «Silahlı eylemlerin karşısındayız» 
diyor. İçişleri Bakanı silahlı eylemler karşısında da, 
Devletin temelini yıkan, 1 Mayısta Türkiye vasatın
da gösterilen silahsız eylemler, pankartlar, yazılara 
karşı değil mi? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 1977'de de 
aynı pankartlar vardı. 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — Rusya'nın afa-
roz ettiği Stalin'in resimlerim Türk Milletinin sema
larında 1 defa daha göstermek, vicdanla, izanla, in
safla bağdaşır mı? (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Ne diyor İçişleri Bakanı, «Etkin ve yansız davra
nıyoruz.» Ne demek «Etkin ve yansız davranıyoruz?» 
Etkin nedir, yansız nedir? Karakolda milliyetçi öğ
renciyi dövdüreceksin, dövülmesine müsamaha ede
ceksin, ondan sonra da, «Yansız davranıyorum» 
diyeceksin!... (AP şualarından «Bravo» sesleri) Olur 
mu böyle şey? Devlet adamı taraftır; kanundan, ni
zamdan yana taraftır, Devletin varlığı, birliği için 
taraftır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

1 Mayısta Türkiye'de, İstanbul'da hadise çıkma
dı diye beyanat veren, sevinenler, ne ile çıkacaktı ha
dise? Bir ülkeyi işgal kuvvetleri işgal ettiği zaman, 
karşısında Devlet ve vatandaş olmazsa ne hadise çı
kar? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu sözü tav
zih ettirin Sayın Başkan. 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — İstanbul da böy
leydi. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen... 
KEMAL DOĞAN (Devamla) — 20 Martta, sırf, 

«Olay çıkmadı» denilsin diye Hükümet Ankara'da 
26 polisin yaralanmasına, Ankara'nın solcu kuruluş
larca işgaline göz yummuştur. Başlangıçta polise de 
müdahale etmeme emri vermiştin 
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Sayın milletvekilleri, bu hadiselerin sebebini an
layabilmek için işbaşındaki Hükümetin anarşi konu
sundaki yanlış teşhislerim göstermekte fayda vardır. 

5 Ocak 1978'de işbaşına gelen Hükümet «tik işi
miz can güvenliğini sağlamaktır» demiştir. 

21 Ocakta, «Kanunlar yeterlidir, anarşinin kay
nağına girip, orada kurutacağız» denilmiştir. 

29 Ocakta, «Anarşiyi önce sevgiyle, olmazsa ilaç
la ve ameliyatla tedavi edeceğiz» denilmiştir. 

10 Şubatta, «Bir iki ay içinde durumun tamamıy
la kontrol altına alınacağı» ifade edilmiş; 31 Martta 
ise, «Bozuk düzen sonucu olarak sabrının taşma nok
tasına varan birçok iyi niyetli insanların eyleme baş
vurmasından anarşinin doğduğu» ileri sürülerek, anar
şiye meşruluk kazandırılmak istenmiştir ve nihayet 
7 Nisanda da, «Emniyet kadroları büyük ölçüde has
ta durumundadır. Polis ideolojik çatışma içine girmiş 
olunca asayiş kolay kolay sağlanamaz» denilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu beyanlar, kendisi iktida
ra geldiği zaman anarşinin duracağını iddia eden 
Hükümetin aczinin, beceriksizliğinin ve hadiselerin 
üstesinden gelemeyeceğinin ifadesidir. Karakollarda 
işkence yapılmasına, resmi dairelerde baskı rejimi ku
rulmasına, solcu ve komünist dernek ve kuruluşların 
Devleti ve milleti tahribe yönelik ve bizatihi Hükü
met olma faaliyetlerine seyirci kalan, göz yuman bu 
Hükümetin 1 Mayıs 1978 Taksim Mitingine koydu
ğu teşhis ve meseleye bakış tarzı fevkalade önemli
dir. Hükümet solcu ve komünist teşekküllerle bir nevi 
mütareke imzalamıştır. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Vatandaşlarımızın korkusuz yaşama 
hürriyetinden mahrum olduğu, canından, malından 
endişe duyduğu, kapı zili çalındığında bakmadan, ses 
almadan kapıyı açamadığı, geceleri sokağa çıkamadı
ğı, çocuğunu okula gönderemediği, eşkıyanın dağba-
şından şehirlere indiği, meydanlarda yol kesip, adam
ların soyulduğu, Ceza Kanunundaki 141 - 142, ko
münizmi yasaklayan hükümler meriyette olduğu hal
de, komünizm propagandasına göz yumulduğu, Dev
letin emniyet kuvvetleri nezaretinde, Türk ülkesinde 
komünizm propagandasına müsaade ettikleri, anarşi
nin büyük şehirlerde sokağa çıkma yasağı koyduğu... 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Aşama, 
aşama... 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — ... Günümüz 
Türkiye'sindeki bu feci tabloyu, solcu Cumhuriyet 
Halk Partisinin yıllardan beri takip ettiği ve ektiği 
kötü tohumlar ve bugünkü Hükümet meydana ge
tirmiştir. 

Cumhuriyet tarihimizin hiçbir döneminde görül
memiş kâbus ve dehşet ile bunalmış vatandaş, «Bu 
işin sonu nereye varacaktır?» diye acı acı düşünmek
tedir. Zira 4 aylık Ecevit Hükümeti zamanında mey
dana gelen olaylar, 55 yıllık Cumhuriyet döneminden 
daha fazladır, daha elem vericidir. 

Muhterem milletvekilleri, Malatya'daki menfur 
katliam ve Malatya olayları; 

Pazarcık eski Belediye Başkanına gönderilen bom
ba olayı; 20 Mart 1978'de solcu komünist bilinen 
derneklerin Ankara'yı işgali, 20 Martta Ankara Vali
sinin İncirlik Lisesinde 2,5 saat rehin kalması; 15 
Martta İstanbul Üniversitesinde 8 öğrencinin hayat
larının menfur bir cinayetle kaybolduğu olayda ce
nazelerin; «Bu kan denizinin ufkunda kızıl güneş 
doğacaktır» denilerek sokaklarda dolaştırıldığı; ibret 
ve dehşet verici değil midir? 

Polisin katledilmesi, karakolların kurşunlanması, 
okullarda eğitimin jandarma ve polis nezaretinde 
dahi sürdürülmekte güçlük çekilmesi, soygunlar, yur
dun her tarafında görülen talanlar, yağma hareket
leri, polis şefini vuran anarşistin İçişleri Bakanınca 
hastanede ziyareti, 1 Mayısta Türk Devletinin hay
siyeti ile oynayanlara göz yumulması, ülkenin bir 
kargaşa içine itilmesi, siyasi parti binalarının tahribi, 
mezhep ve ırk kavgalarının teşviki, Devleti bölme, 
milleti parçalama gayretlerinin; yukarıdan beri arz 
etmeye çalıştığım bütün bu olayların temelinde, di
binde Cumhuriyet Halk Partisi ve onu iktidar eden
ler vardır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Adalet 
Partisi yanında... 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Size vereceğiz ik
tidarı, bekleyin. 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — Bu Hükümet 
anarşinin kanunsuzluğun, huzursuzluğun ağababası-
dır. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Anası da 
Adalet Partisidir. 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — Bir gün dahi 
iktidarda kalmasını vatan için tehlike addedenlerin, 
işbaşına geldikten sonra, memleketi ve milleti nereye 
götürdüklerini 20 dakikalık zaman içinde gözlerini
zin önüne sermeye çalıştık. Vicdan ve izan sahibi her 
vatandaş ülkenin bugün, 4 ay öncesinden çok daha 
kötü, çok daha huzursuz, çok daha vahim, çok da
ha karışık bir ortam içinde bulunduğunda hemfikir
dir. Bunun müsebbibi işbaşında bulunan ve ne şe
kilde kurulduğu manim olan Cumhuriyet Halk Par-
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tisi Hükümetidir. Bu Hükümet işbaşında kaldığı sü- j 
rece, hadiselerin, yukanda arzına çalıştığım sebepler 
dolayısıyla azalmayıp daha vahim boyutlara ulaşa- I 
cağından kesin endişa duymaktyız. i 

Adlet Partisi Grupu bu önergeye müspet oy ve- I 
recektir. Muhterem milletvekilleri, meseleye açıklık 
getirebilmek için, kanun ve hukuk nizamını teessüs I 
ettirebihnek için Adalet Partisi bu önergeye müspet I 
oy verecektir. j 

Yapağınız icraatların hukukiliğine inanıyorsanız, j 
yaptığınız icraatlarda kanunsuzluk olmadığı kanaa- S 
tinde iseniz, geliniz müspet oy veriniz ve bununla da j 
meselelerin açıklık kazanmasından endişe duymayı- i 
mz. 1 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Partisi Grupu ve ] 
şahsım adına Yüce Meclisin sayın üyelerine saygı- I 
lar sunarım. (AP ve MHP sıralarından «Bravo» ses- i 
leri, alkışlar.) 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. I 
CHP Grupu adına Saym Orhan Sezai, buyurunuz 

efendim. I 
CHP GRUPU ADİNA ORHAN SEZAL (Kahra

manmaraş) — İçişleri Bakanı hakkında verilen Gen- I 
soru için kürsüye çıkarken, Sayın Başkam ve Medi- I 
sın «saygıdeğer üyelerini selamlamakla şeref duyarım. I 

Cumhuriyet Halk Partisinin güvenoyu aldığı gün- I 
den bugüne değin geçen 3 aylık kısa süre zarfında... I 
(AP sıralarından «4 ay, 4» sesleri) I 

«Güvenoyu aldıktan sonra.» O nüansı görüyorsu- I 
nuz, çok şeyleri görmüyorsunuz. I 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — O 
sayılmıyor mu? I 

ORHAN SEZAL (Devamla) — Evet, bu süre zar
fında muhalefet partilerince bir çok Gensoru, Genel I 
Görüşme, Meclis Araştırması ve yazılı önergeler ve- I 
riunistir. I 

Bu sağnak halindeki önergelerin bir kısmı iyiniyet I 
çabalarından çok, hükümet çalışmalarını aksatmak ve I 
Hükümeti yıpratmak maksadına matuf bulunmakta- I 
dır. Hele, zaman zaman oturumda çoğunluk varken, I 
Adalet Partisinin sayın üyeleri yerlerinde varken, an- I 
Başmalı olarak Adalet Partili 10 tane milletvekili ar- I 
kadaşmuzın kendi arkadaşları da burada bulunduğu I 
haSde, ayağa kalkarak çoğunluğun olmadığım söyle- I 
yerek yoklamaya davet etmelerini izah etmek müm
kün değUdür. <CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al- I 
kışlar) 

Bu tür davranışlar, yasama görevine karşı işlen- I 
miş bir sabotajdır. (AP saralarından «Bir zamanlar si- I 
zin yaptığınızda mı sabotajdı?» sesleri) j 

Bugün, gündeme gemlen Gensoru, Kahramanmaraş' 
ta yapıldığı iddia edilen işkence iddiaları yanında, 
küme halinde birçok olayları kürsüye ve Yüce Mec
lise getirecek ve buradan Türkiye'yi aydınlatacaktır. 

Kahramanmaraş'ta oynanan ve ortaya çıkan oyun, 
faşizm ve Makyevalizm karakterini işleyen ve Kah
ramanmaraş'ı kargaşaya, kardeş kavgasına, iç savaşa 
davet eden bir senaryonun bir perdesidir. <CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Operasyonla perde açılmış ve faşizmin maskesi ye
re düşmüştür. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar, AP sıralarından gürültüler) 

Olarîar, tüm Türkiye'ye ışık tutan, ipuçları veren, 
herkesi sarsması ve ibretle uyarması gereken nitelik
tedir. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Komünist var 
mı yok mu? İşkence var mı yok mu? 

ORHAN SEZAL (Devamla) — Esasen, gösteri
len telaş da buradan ileri gelmektedir. (AP şuaların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sezai, bir dakikanızı rica ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bu kadar nazik bir mesele 
görüşülürken, hakikaten Parlamentonun bugün sa
bırla bu şekilde dinlemesi iç açıcıdır, güzel bir şeydir. 
Gelin bu usulü bozmayın, sabırla dinleyelim; netice, 
nihayet oylarla halledilecektir. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun devam edin Sayın Sezai. (CHP sıraların

dan, «IBraivo» sesleri) 
ORHAN SEZAL (Devamla) — Sayın Adalet Par

tililer, bu memlekete komünizm gelirse, aşın ve katı 
kapitafizmadan ve faşizmadan geçerek gelir. Bunu 
böyle biliniz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Söylediğine kendin de inannuyorsun. (AP sıralann-
dan gürültüler) 

ORHAN SEZAL (Devamla) — Dünya demokrasi 
tarihîne bakınız, bugün dünyada komünizm ile de
mokratik sol ve sosyal demokrasi savaşmaktadır. (AP 
sıralarından gürültüler) Kapitalizm, faşizm savaşı bı
rakmıştır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ne demek o? (Çü
rüttüler) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen sükûneti bozma
yınız. <AP sıralarından gürültüler) 

Devanı edin Sayın Sezai. 
ORHAN SEZAL (Devamla) — İşkence olayları 

abartıhrken, çok nıühtim ve vahim olaylar örtbas ve 
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kamufle edilmekte, dikkatler başka noktalara çevril
mektedir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Faşizana ne de
mek, f aşizma? 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Sezai. 
ORHAN SEZAL (Devamla) — (Burada dahi in

sana söz hakkı vermiyorsunuz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, susturun şunlara 
ORHAN SEZAL (Devamla) — Elinizden gelse 

konuşmaya amlbargo koyacaksınız. (AP sıralarından 
gürültüler) 

Şu Mecliste konuşma hakkına meydan aradık, bu
lamadık. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Taksim Meydanına git. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... 
ORHAN SEZAL (Devamla) — Olaya girerken, 

Maraş tarihinden bir tablo -ve toplumsal yapıdan bir 
kesit vermek istiyorum. 

Tarih sahnesinde Maraş, daima hassas bir bölge 
olarak yerini almıştır. Asırlardan beri Maraş; milli 
linançlarıyla, dini inançlarıyla sessiz yaşamıştır. Bay
rağı kaleden indirilince ayaklanmış, düşman Türk ka
dınına el atınca ayaklanmış, milli Türk tarihine kıvıl
cım olmuş ve menkıbeler yaratmıştır. (AP sıraların
dan gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sökülüyor o levha
lar okullardan. 

ORHAN SEZAL (Devamla) — Yakın tarihe ka
dar Manasta yaşayanlar, toplumda birlik ve dirik 
içerisinde, bir ayrım yaratılmadan yaşamışlardır. Tür
kiye'de demokrasi tarihinin ilk yıllarında Maraş'tafci 
Alevi yurttaşlar, oylarını çoğunlukla Demokrat Par
tiye ve daha sonra da kısmen Adalet Partisine ver
mişlerdir. Zamanla bu yurttaşların Cumhuriyet Halk 
Partisine dönmesi üzerine, Alevi - Sünni ayrımı kö
rüklenmiş, Türkiye'de Maraş gibi yörelerde bu ayrı
calık siyası bir silah olarak kullanılmış ve ulusun bu 
yönde; kutuplaşmasından politik menfaatlar beklen
miştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Çuvaladın, çuval-
ladın. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen sükûneti İhlal 
etmeyin. Bırakın, hatip konuşmasını bitkisin, müda
hale etmeyin. 

ORHAN SEZAL (Devamla) — Bu konuda top
lumlar kavgalara ve patlama noktalarına getirilmiş ve 
Kahramanmaraş'ta merkez ve özellikle Elbistan, Pa
zarcık İlçeleri bu tür olaylara sahne olmuştur. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — İşkenceye gel, iş
kenceye* 

ORHAN SEZAL (Devamla) — Hâkim düşünceye 
ve o zaman Sayın Demirel'in düşüncesine, «Böl yö
net» kuralı egemen olmuştur. Kargaşa ve çatışmalar
da Ülkü Ocakları faal rol almışlardır. (Gürültüler) Es
kiden dış düşmanlara karşı kullanılan Türklük, kendi 
öz benliğine ve kendi ırkına karşı silah olarak kuMa-
nılmıştır. 

AHMET SAYİN (Burdur) — İşkenceden bahset, 
işkenceden. 

ORHAN SEZAL (Devamla) — Bugün en önemli 
sorun mille«i bölmek değil, tek bir bütün yapmaktır. 
Amerika'da bütün renkleriyle bütün ırklar bir arada 
yaşamaktadır. Bir an için orada bütün bu ırkların kar
şı karşıya geldiğimi düşününüz, o zaman Amerika yok 
demektir. Dünyada en ari ırk ve ühıs Türkiye'de yaşar
ken, kökeni bir kardeş ırkı bölmek ve ayrıcalıklar
dan yararlanmaya kalkışmak, en azından oturduğun 
dah kesmek sayılır. (AP sıralarından «Bravo» şeşleri, 
alkışlar) 

'MUSTAFA KEMAL . AYKURT (Denizli) — 
Halklara özgürlük isteyen Sizsiniz, biz değil, siz İsti* 
yorsunuz. 

ORHAN SEZAL (Devamla) — 20 nci asırda dün
ya milletleri... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
ORHAN SEZAL (Devamla) — 20 nci asırda dün

ya milletleri birliklere, topluluklara ve federasyonlara 
gklerken, milleti, Türkiye'yi ırkçılık, mezhepçilik ve 
kafatasçılık ile bölmeye kimsenin hakkı yoktur. 
(CHP ve AP sıralarından «Bravo» şeşleri, alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi, demokratik ideler içlinde 
daima ulusal milliyetçiliği savunmuş ve bölücü sav
lara karşı çıkmıştır. Ve ulusal milliyetçilik, Cumhuri
yetin, Cunınuriyet Halk Partisinin bayrağında dalga* 
lanmak tadır. (AP ve CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Cumhuriyet Halk Partisi, sizin yarattığı
nız parti milliyetçiliğine ve cephe milliyetçiliğine dai
ma karşı çıkmıştır. (AP ve CHP sıralanndan «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bu detay, bu anlatım içinde şu noktaya gelmek 
istiyorum : Kahramanmaraş'ta sağ, sol; Alevi, Sünni 
kavgası yaratılmaktadır. (AP sıralarından gürültüler) 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
bu, Meclise yakışır mı efendim? 

BAŞKAN — İfade ediyorum efendim, ifade edi
yorum. 
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ORHAN SEZAL (Devamla) — Bu, özellikle Mil
li Hareket Partisi ve aralarında... (AP ve CHP sıra
larından gürültüler) 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Biz de konuşturma
yız onları sonra. 

ORHAN SEZAL (Devamla) — Arkadaşlarını üzül
meyin, ben yedimde alıştım onların o şekilde tepki
lerine... (CHP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültü' 
ler) 

BAŞKAN — Lütfen oturun. 
Muhterem arkadaşlar, sükûneti ihlal etmeyin, mü

zakereler bir an evvel bitsin. 
ORHAN SEZAL (Devamla) — ...ve, sesim, onları 

bastıracak kadar gürdür, hepsi bağırsa dahi, hakkın 
sesli daima yüksek çıkar. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

özelikle, Kahramanmaraş'ta sağ, sol; Alevi, Sün
ni kavgası yaratılmaktadır. Buna özellikle MHP ve 
aralarında organik bağlar olan ülkü dernekleri önayak 
Olmaktadır. Derneklerin bir çoğu hedeflerinden, 
amaçlarından ayrılmış, yasa dışı yollara sürüklenmîş-
tir. Şimdi, konular anlatıldıkça tertiplerin çirkin yüzü 
(meydana çıkacaktır. 

3.4.1978 tarihinde, toplu kıyımı amaçlayan bir 
olay olmuştur Kahramanmaraş'ta. Sanırız, olayın oluş 
ve akışına göre amaç, Alevi kesimini yok etmektir ve 
savaşa davettir. Gece karanlığında bir kalabalık, kah
veye yaklaşan kişiler ilk kez, bir patlayıcı maddeyi 
atmışlar ve hemen peşinden kahveyi taramışlardır 
kurşunla. İlk kez, bomlba patlayacak, kahvedefciler pa
nikle sarılacak ve kalkacaklar, ayağa kalkanlar yay
lım ateşine hedef olacaklardır. 

Olay, düşündükleri gibi olmadı. Bomba atılınca 
ayağa kalkacağı sanılanlar, aralarından gelen bir se-
ıse uyarak yere yattılar. Yalnız bir kişi, 81 yaşındaki 
Sabri Özkan adındaki yaşlı bir kişi yaylım ateşline 
hedef ölmüş ve kalbura dönerek yere yıkılmış, ölmüş
tür. ölenin yakınları, ateşin nereden geleceğini tah
min ediyorlardı; failin kim olduğunu bilmiyorlardı. 
Failler karanlıklara örtünerek kaçtılar; ama amaçları
na ulaşamamışlardı. Çünkü, toplu kıyana muvaffak 
Olamamışlar, beklenen karşıyı, tepkiyi görmemişlerdi. 

AHMET SAYİN (Burdur) — İşkenceden bahset. 
ORHAN SEZAL (Devamla) — Yalnız, bu ara

da Kahramanmaraş'ta ülkücü bir dernek bir bildiri 
yayınlayarak, katil olayını aşın sol fraksiyonların yap
tıklarını yazıyor ve neşrediyorlardı. 

AHMET SAYIN (Burdur) — «Halklara özgür
lük» diyen «tizsiniz* 

ORHAN SEZAL (Devamla) — Başka konulara 
değinmek istiyorum buradan. 

Sadece bu yıl, değişik günlerde 12 yöre dinamit ve 
bomlba atılmış, belde ve halkı sarsılmış ve gerilmiştir. 
Bombalardan birisi Cumhuriyet Halk Partisine, birisi 
Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısının evine, birisi 
Cumhuriyet Savcısının evine ve birisi de, benlim ora
da tanık olduğum bir esnada Adliye binasının içine 
atılmıştır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Atanı da söyle. 
ORHAN SEZAL (Devamla) — Şimdi, olayı mey^ 

dana çıkarınca aynı tepkiyi gösteriyorsunuz bu olay
lara. 

Son o3arak, 16.4.1978 tarihinde, dinamit atmak 
üzere yakalanan bir kişinin verdiği bilgilerle çorap 
söküğü gibi açılan olaylarla, yukarıda bahsedilen ka
til olayı ve patlama olaylarının sanıkları yakalanmış
lardır. 

'Sanıkların verdiği bilgilerle, Büyük Ülkü Derneğiy-
le ilişkileri meydana çıkmış, emir ve planların ora
dan kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

Yakalanan 30'a yakın kişinin bir kısmında otoma
tik silahlar, dinamitler, molotof kokteylleri, 256 mer
mi yakalanmıştır. Tabancalardan bir kaçı Rus ya
pısı silahlardır. Ülkücülerin elinde Rus yapısı silah
lar!.. 

Verilen bilgilerin eşliğinde dinimizin kutsal evi bir 
camiye, patlamaya hazır bir bomba konduğu saptan
mıştır. Bu bomba patlayacak ve sonra da, «Bunu 
Cumhuriyet Halk Partililer, komünistler attı» diye 
çığlıklar atılacak, «Din elden gidiyor» diye halk ayak
lanacak; Kahramanmaraş alevlenecek; sonu nereye 
varacağı bilinmeyen patlamalar ve ölümler doğacak; 
kan gövdeyi götürecek, suçlular kahraman olacak, ma
sum kişiler ölecekler. Ne acı bir tablo. 

AHMET SAYIN (Burdur) — «Km! güneş doğa
cak (!).» 

ORHAN SEZAL (Devamla) — O akan kanlar 
kırmızı. 

BAŞKAN — Devam edin efendini. 
ORHAN SEZAL (Devamla) — Yalnız, bu cami

ye atılan bombaya sayın Milli Selamet Partisi konuş
macısının burada değinmesini çok isterdim; ama ko
nuşmacılar meselelere tek bir açıdan, tek bir nokta 
üzerinden gittiler. Maalesef ufuklarını çok dar gör
düm. 

Yakalanan bomlbaların bir kısmının üzerinde, ne
reye atılacakları belirtilmiş. Hedeflerden birisi MtSSK 
(kendi kuruluşlarından), ülkücülerin devam ettiği Fi-
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dan Lokantası ve yüne bir çok kendi yakın hedefleri; 
halkı şaşırtacak, yönlendirici hedefler. 

Dahası var : Sağcılara atılacak şaşırtıcı bombala
rın güçlen! düşük, sol tandamslı hedeflere atılacak 
bombaların gücü daha fazla. Ayrıca, operasyonda 2 
İllegal örgüte ait ipuçları, mühür ve belgeler yakalan
mıştır. Bunlardan birisi, Türk Yıldırımı Komandoları; 
diğeri, 'Esir Türkleri Kurtarma Derneği. * 

Türkiye'nin büyük çoğunluğu aç, işsiz, sutsuz, ev
siz, ışıksız yaşarken, sefaletin pençesinde inlerken, bir 
esîr hayatı yaşarken, hele hele bunlar (sol görüşlü ise, 
Ctarahurîyet Halk Partili ise, «Moskova'ya» temposu 
ve teranelerıyle bunları Moskova'ya gönderirken, ora
larda bulunan Türkleri kurtaracaklar! (CHP sırala
rından «'Bravo» sesleri) 

Şu andığım olayların her biri, halkasıyla, toplum 
için, ulus ve geleceği için, demokrasi için, birçok için-
ler için tehditler ve tehlikeler taşımaktadır. 

Başarılı bir operasyonla ortaya çıkan, toplu kıyı
mı amaçlayan katil olayını, sabotajları, infaz manga
larını, camiye konulan bombayı görmemek ve görme-
mezlikten gelmek, bütün objektifleri tek bir işkence 
konusuna çevirerek demeçler vermek, basın toplantı
ları yapmak, sansasyon yaratmak ve ondan sonra da 
Gensoru Vermek... (Gürültüler) 

Elbette ki, polis, çok önemli ve geniş kapsamlı bir 
operasyonda, sanıkların üzerine, güllerle, çiçeklerle, 
konfetilerle gitmez. İşkence mertebesine ulaşmayan, 
yasalara ters düşmeyen metotlar uygulanması gereke
bilir. Suç unsurlarını taşıyan bir eylem olmuşsa, bu
nun yasal yoları vardır; başvurulmuştur, İçişleri Ba
kanlığı, olay yerine müfettiş göndermiştir, Cumhuri
yet Savcıhğılı hazırlık soruşturması yapmaktadır. 

Sadece sanıkların dövüldüğüne dair raporlar da, 
kesin, işkence-kanıtı sayılamaz. Tutuklanan 25 sanık
tan sadece bir kısmının işkence iddiaları vardır. Ka
rar mercii, yargı organlarıdır. 

İşkence iddialarında bulunanların rapor içerikleri 
bazıları günsüz, önemsiz; bazıları, bir kaç tanesi, mah
dut, belli günler taşımaktadır. 

HÜSEYİN CAVtT ERDEMtR (Kütahya) — Bi
raz avukat arkadaşından söz et, ne olur? 

ORHAN SEZAL (Devamla) — Siz - orada Sayın 
Karaküçük oturuyor, o da olaylara tanıktır, şahitlerin 
Ibir kısmının ifadesine tanıktır - ona danışın, ondan 
sonra oradan bağırın. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Utanan kim? 
Utanmaz kS..* 

ORHAN SEZAL (Devamla) — Polisi bu denli 
suçlayan ve tekdir edenlerden, Gensoru verenlerden 
soruyoruz : Ortaya çıkan olayların delillerinin acaba 
takdir edilecek hiçbir tarafı yok mudur? 

Biliniz ki, yukarıda anlattığım olaylara karşı çık
mayan, bu olaylara karşı çıkmayan herkes, insanlık 
ve demokrasi tarihi önünde ve Türk tarJM önünde 
suçludur. 

Bu eylemler, Devlete, millete karşı işlenmiş bir 
suikasttır. Bu olayların faturasını kim verecektir? Gü
lenler verecektir bu olayların faturasını. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı toparlayın Sa
yın Sezai. 

ORHAN SEZAL (Devamla) — Kahramanmaraş' 
ta Büyük Ülkü Derneğinin bu faturasının bedelini de 
mi Cumhuriyet Halk Partisine ödettirmek istiyorsu
nuz? 

Milliyetçi Hareket Partisinin, koca Türkiye'de 
dört aylık sürede bir Kahramanmaraş'taki işkence 
olayı iddiaisıyla Gensoru vermesi ve bir kısım Adalet 
Parti müılletveknieriinin de bu konuda demeç verme
leri, Türkiye'de işkence olduğunun değil, olmadığı
nın bir ifadesidir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Şayet, Gensoru dışında iddiaları var da, sırf Kah
ramanmaraş üzerine düşüyorlarsa, orada ortaya çıkan 
olaylardan çok kuşku duymuş Olsalar gerekir. İşken
ce bir insanlık suçudur. Cumhuriyet Halk Partisi, iş
kenceyi hiçbir zaman savunmamış, bilakis, her za
man karşı çıkmıştır. Geriye dönüp bakınız, kadere ve 
tecelliye bakınız ki, 12 Mart döneminde, MC dönem-
5erinde, tribün localarından, bayram şenliği seyreder 
gibi işkence seyredenler, kılı kıpırdamayanlar, bugün 
bu iddia karşısında ayağa kalkıyorlar. (CHP sıraların
dan «»Bravo» sesleri, alkışlar) Binlerce, tek bir olay 
değil, binlerce olayın dramından acı duymayanlar, bu
gün ayağa kalkıyorlar. Eğer işkence dosyalarım açar
sak, karşınıza tek bir dosya lile değil, binlerce dosya 
ile çıkarız. 12 Mart ve onun uzantısındaki MC dö
nemlerinde yapılan işkenceleri unutmadık. Bu dönem
lerde çok değişik ve akıl almaz türde işkenceler uy
gulanmıştır Fizik işkence... 

BAŞKAN — Sayın Sezai, müddetiniz doluyor, 
lütfen toparlayın. 

ORHAN SEZAL (Devamla) — ...Biyolojik, psi
kolojik işkenceler, hatta işkenceye elektrik enerjisi uy
gulanmıştır zamanınızda. 

12 Mart ve onun uzantısındaki MC dönemlerinde 
yapılan işkenceleri unutmadık. Çünkü, bunlar insan
lık suçudur, insanlık yaşadığı sürece unutulmayacak-
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tır. Geçmişte, vİBalarda, köşk bodrandarında, çatı kat-
farmda, mahzenlerde generallere, ordu subaylarına, 
öğretim üyelerine, düşünürlere* yazarlara, belini adam-
famm yapılan işkenceleri unutmadık. Demokrasi tari
hînde özgtörtüklerin doruğa eriştiği bür çağda, düşün
celerinden dolayı işkenceye uğrayanları, okuduğu ya
yınlar içm, okuduğu bir Cumhuriyet ve Milliyet ga
zetesi için işkence tezgâhlarından geçenleri unutma
dık. 

BAŞKAN — Saym Sezai, toparlayın, süreniz bit
ti efendini. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Beş dakikası var 
daiba. 

BAŞKAN — Zatıâfiniz kronometre mi tuttunuz 
acaba? Saatiniz iyi işlemiyor herhalde, belki bozul
muştur efendim. 

ORHAN SEZAL (Devamla) — işkence yerlerin
de ölenleri, itkinden sonuncusuna kadar unutmadık. O 
dönemdeki ceza mahkemesi dosyalarına bakınız; çoğu, 
işkence savferryJa doludur. Kaç işkence iddiası hak
kında soruşturma yapılmıştır? İşkence, geçen dönem
lerin simgesi, sizlerin alameti farikanızdır. (CHP sı
ralarından «flfeavo» sesleri, alkışlar) 

Cumhuriyet Hane Partisi Grupu olarak - Gen
sorunun kabulü için geçerli gerekçeler yoktur; iddia, 
inandırıcı demlerden yoksundur - biz, olumsuz oy 
kuBanacağız. (AP sıralarından gürültüler) 

Yalnız bir işkence olayında bu kadar hassasiyet 
gösteriyorsunuz; yüzlerce insan ölmüştür; bunlara kar
şı aynı hassasiyeti göstermliyorsunuz. Acaiba bunun 
sebebi nedir? (AP sıralarından gürültüler) 

Sözlerimi bitirirken, hepinizi ve tüm partileri, Dev
letin ve milletin önünde, birliğe ve beraberliğe davet 
ediyorum. Düşmanlık, mutsuzluktur; barış, Türkiye' 
uin ye dünyanın tek umudu ve kurtancısıdır. Sözle
rimi, Hiroşima Belediye Başkanının bir sözüyle kapa
tıyorum : «Çağımızda yaşayan herkestin görevi bu
dur; barış ülküsünün savaşçısı olmak ve bu uğurda sa
vaşmak.» 

Hepinize saygılar sunarim. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın {Sezai. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Saym 

Mehmet Yusuf özbaş, buyurun. 
Süreniz 20 dakikadır Sayın özbaş 

MHP GRUPU ADINA MEHMET YUSUF ÖZ
BAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. I 
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. Muhterem parlamenterler, bu dava, biraz önce 
muhterem hemşehrimin söyledikleri gibi değildir. Si
ze kısaca malumat verirken, bu davanın Meclis da
vası ve hükümet davası olmayıp, insanlık davası ol
duğunu ispat edeceğim kardeşlerim. Sabırla dinleyin, 
ondan sonra hükmünüzü verin. 

Kardeşlerim... 
YELİ YILDIZ (İçel) — Otomatik silahlarla ya

kalanmak insanlık mı? 
MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Hepsini 

izah edeceğim. 
Borada, hepiniz gibi, Um Kitabımızın şu emrine 

bütün imanıyla inanmış bir parlamenter olarak, bir 
inşam katletmenin bütün insanlığı katletmek kadar 
korkunç bir küfür olduğunu bilerek konuşuyorum. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza edin. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Eğer 
benim oğlum, yahut da benim tuttuğum zihniyet- kas
ten ve bilerek bir adamı katletmişse, Allah belasını 
versin. 

DURMUŞ ALİ ÇALEK (Konya) — Onlar hoca 
duası. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Benim 
burada dile getirmek istediğim husus, işkence mev
zuudur. Bunun için, biraz öncelerinden başlayarak 
olayı izah etmek istiyorum. 

Bundan bir süre önce, Sayın Korkut Özal İçişleri 
Bakanı iken, Maraş'taki Pol - Der üyeleri polislerin 
yaptıkları işkenceleri dile getirmek üzere, Ortadoğu-
da bir yazı yazdım. 

Arkadaşlar; Pol - Der üyeleri, inanışları icabı, 
hasımlarını yok etmek için türlü işkenceler yaptılar. 
Seçimden üç gün önce, bizim gece toplantımızı dı
şarıya hoparlörle ses verdik diye bastılar; bütün din
leyicilere meydan dayağı çektiler ve bu gençlerden 20 
kişiyi karakola götürüp dövdüler. Bir gün süren bu 
işkenceden sonra, bugünkü işkence olaylarında da 
sanık olan bir kısım üyeler mahkemeye sevk edildi, 
halen davası derdestin Bundan sonra da, zaman za
man aym şahıslar, aym hatayı irtikâp ettiler. Bir ay 
önce Maraş'ta bir vatandaş öldürüldü, failin kim ol
duğunu kimse görmedi. İkinci gün, bu vatandaşın de
fin merasimi yapılırken, Pol - Der'li polislerin hima
yesinde, Maraş'ın dışından getirilmiş bir grup anar
şist, Türklüğe, Müslümanbğa hakaret etmek suretiy
le, defin merasimi yaparken, benim yazıhanemin 
önünden geçmiş ve «Katil Özbaş» diye feryat etmiş
lerdir. Cenaze merasiminde hiçbir uhrevi kelime sarf 
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etmeden, cenazeyi mezara götürüp bıraktıktan sonra, 
yine polisin himayesinde, Maraşlıya ve Maraşhmn 
inançlarına hakaret edilmiştir. Bundan sonra arkadaş
lar, bu suçun ülkücüler tarafından işlendiği yolunda 
bir iddia çıkarılmış ve ülkücülerden Emir Demir is
mindeki bir genç üç gün işkenceye tabi tutulmuştur. 
Emir Demir üç gün sonra suçu ikrar etmedi diye bı
rakılmış, yeni failler aranmaya başlanmıştır. Pol -
Der üyeleri, oğlumu tehdit edip, Emir'e de «Edip Öz-
baş'ın bu suçu işlettiğini söylerseniz sizi bırakırım» 
dedikleri için, oğlum 10 Nisanda Maraş Valiliğine 
müracaat edip, kendisinin emniyetçilerden korunma
sını istemiştir. Bundan sonra arkadaşlar, 15 Nisanda 
Ankara'da yürüyüş yapılmıştır. Maraş'lı ülkücülerin 
bir mehter takımı vardır; bu takım da Ankara'ya 
gelmiş ve Maraş'a döndükleri gece, bu ülkücülerin is
mi tespit edilmek suretiyle, l l ' i mehteı çilerden, 10 ta
nesi de Ankara'ya merasime gelenlerden olmak üze
re 28 kişi, geceleyin saat 2,5'ta evlerinden polis tara
fından toplanmıştır. 

Benim bu olaylardan malumatım olmadı. Hami-
do'nun vefatı dolayısıyla Malatya'ya gittim. Maraş' 
tan oğlum telefon etti, «Baba, bugün bizim evi ara
dılar...» 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Baba duy
gusuyla konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, 

hep bize yapmazlar ya, biraz da biz yapalım. 
BAŞKAN — Yok, sükûnetle dinlemek daha iyi

dir. 
MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — «... ve 

arkadaşlardan bir kısmına da iki günden beri işkence 
yapılıyor» dedi. Bunun üzerine Maraş'a geldim, saat 
2,5'ta evde kimse yoktu. Sabahleyin duydum, oğlum 
da saat 2,5'ta karakola götürülmüş. 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Çok babalar 
ağladı, sizin gibi burada konuşmadan. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Sa
bahleyin adliyeye indim, adliyenin önü ana baba gü
nü. Kadınlar feryat ediyor, erkekler grup grup top
lanmış, herkes çocuğunun akibetini soruyor. İki gün
den beri çocuklarının işkence altında tutulduğunu, 
feryatlarına konu - komşunun artık dayanamaz ol
duğunu söylediler. Savcı beye gittim, «Bugün tahki
kat bitecek, akşama hepsini adliyeye getirecekleı» de
di. Özleden sonra, oğluma çok tazyik yapıldığını, öl
düğünü söylediler. Savcı beye gittim, «Savcı bey, oğ
luma fazla işkence yapılıyormuş; oğlum da bir adli-
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yeci, lütfen ilgilenin dedim», «Katiyen yapmazlar» 
dedi. Dedim ki : Yapıyorlarmış, bir kere gidin gö
rün. Gitmedi ve üçüncü günü akşam üzeri hava ka
rarırken sanıkları adliyeye getirdiler. Gayeleri, işken
ce izlerini halka göstermemek. Fakat bu gelenlerin 
içerisinde oğlum yoktu. Savcı beye dedim ki, oğlum 
nerede? Dedi ki : «Onun tahkikatı henüz bitmedi, sa
bahleyin gelecek» Mahkemeye sanıklar sevk edildi, 
bunların hepsi Pol - Der'li üyelerin önünde Sorgu Hâ
kimine çıkarılmış, adliyeye kimseyi sokmadılar, fo
toğrafçıları koymadılar. Evvela, polis korkusundan, 
200 sanık, «Bizim eski ifademiz doğru» demiş. Bunun 
üzerine hâkim demiş ki, «Oğlum, durumu anlatın. 
Bu ifadeler, ileride sizin için çok kıymetli olacaktır» 
Sanıklar demişler ki, Efendim, biz tekrar karakola 
gidecek miyiz?» Hayır gitmeyeceksiniz. Ya serbest 
bırakılacaksınız yahut salıverileceksiniz» deyince, 
«Efendim, biz üç günden beri şu gördüğünüz işken
ceyi gördük; onun için, ne dedilerse onu ifade ettik. 
Biz suçsuzuz» demişler. Bunun üzerine, Savcılık, sor
guya çekilmeyen 15 kişiyi tekrar karakola göndermiş. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Makineli tüfekler 
nerede, bombalar nerede? 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — İkinci 
gün, o gece de sabaha kadar evde bekledik. Çünkü, 
aynı gece pederim vefat etti. Sabaha kadar işkence 
haberleri yine devam etti. Bunun üzerine, sabahleyin 
elyazısıyla Savcı beye bir dilekçe yazdım. Dilekçem
de dedim ki : «Bu sanıklara işkence yapılıyor. Belki 
oğlum bir suç ikrar edebilir. Onun için, adliyeye gel
diği anda ifadesini siz alın ve doktora sevk etmeden 
mahkemeye yollamaym» 

Arkadaşlar, ondan sonra, o akşam... 
DOĞAN ONUR (İstanbul) — Ondan sonra hâ

kimi dövdün. 
MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Akşam 

karanlığına kadar yine sanıklar adliyeye getirilmedi 
ve akşam karanlığında oğlum, iki polisin kolunda sü
rüklenmek suretiyle adliyeye çıkarıldı ve sanıklar sor
guya çekildi. Sulh Hâkimi, bu sanıklardan - birisi oğ
lum olmak üzere - ikisini tutuklamamış; fakat Cum
huriyet Savcısı, bilahara, mağdur durumda olan Kâ
zım Beyi, herhangi bir ihtimale karşı makamında 
bekletmiş. Saat 20.30'da, itiraz etmek suretiyle, oğ
lumla birlikte diğer sanığı da tutuklattırmış. Bundan 
sonra da kalkıp oynamış. 

Arkadaşlar, bu sanıklar da cezaevine gittiler ve 
bu tutuklama saat 20.30'da olduğu halde, Anadolu 
Ajansı, yani TRT'miz, 19.00 haberlerinde bunların 
tutuklandığını peşinen Türkiye'ye ilan etti. 
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ADNAN KESKİN (Denizli) — Partinin adına mı 
konuşuyorsun, ailenin adına mı konuşuyorsun? 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Arka
daşlar, geceleyin eve gelenler, oğlumu görenler de
diler ki, «Bir kere çocuğu ziyaret et» sabahleyin doğ
ru cezaevine gittim. Ben, Maraş'ta uzun süre avukat
lık yaptığım için gardiyanlar tanır; baktım, yüzleri 
hüzünlü. Gardiyanlara, «Oğlumu görmek istiyorum» 
dedim. «Getiriyoruz» dediler, beklediler, yarım saat 
sonra dediler ki, «dışarıya gelmesin, gardiyan odasın
da gör» İçeriye girdim arkadaşlar, oğlum insanlıktan 
çıkarılmıştı. Her ayağı bir futbol topu gibiydi, dili dı
şında, gözleri kapanmış ve illetli gibi nefes alıyordu. 
Oğlumla konuşamadım arkadaşlar. (CHP sıralarından 
gürültüler, Başkanın tokmağı vurması) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Dertli bir baba
yı dinleyin bari. 

ALİ FUAT EYÜBOĞLU (Yozgat) — Küstahlık 
yani artık bu. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Bunun 
üzerine, arkadaşlar sabahleyin, «verdiğin söz bu muy
du? Bu genç bu şekle sokulur muydu?» demek için, 
Savcı beyin odasına gittim. Savcı bey odasında yok
tu; akşamki marifetini tefsir etmek için Hâkim bey 
oradaymış. Hâkim beye bunu sorunca, üzerime yü
rüdü ve bu nahoş olay zuhur etti. 

Ben kimseye silah çekmedim ve eğer bu hareke
timde bir suç varsa, bunun cezasını çekerim. Benim 
anlatmak istediğim, arkadaşlar, işkence olayı ve buna 
Savcılığın alet oluşudur. 

Savcılık, bu 28 çocuğun hiçbirisinin işkence gör
mediğini, Hükümet Tabibinden rapor almak suretiyle 
tevsik etmiş. Bunun üzerine müracaat ettik ve ancak 
4 gün sonra oğlum doktora gösterilebildi arkadaşlar. 
Cezaevine gelen doktorlar oğlumu muayene ettiler, 
muayene raporunu sizlere okumak isterim. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Ö raporu kimbi-
lir nasıl aldınız? Bizi ilgilendirmez. (AP sıralarından 
gürültüler) 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Oku
yayım da görün. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Meclis kür
süsü, Anayasanın ilkesi açısından böyle kullanılmaz. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devanda) -r- «Sol 
omuzda ekimoz, sağ diz üzerinde ekimoz, sağ pek-
toronil adalesi üzerinde derin ekimoz...» 

BAŞKAN — Mikrofona yanaşın Sayın Özbaş, 
sesiniz duyulmuyor Sayın özbaş, sesiniz duyulmuyor. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — «... sağ 
kolda ekimozlar, ağız boşluğunda uyulada, yumuşak 
ciltte çok sayıda ve muhtelif büyüklüklerde ülseras-
yonlar; avuç içlerinde hemetonlar; her iki ayakta, 
ayak bileklerinden itibaren ileri derecede hemetona 
bağlı ödem, yaygın eksülserasyonlar, ekimozlar, sol 
ayak bileğinde 7 santim uzunlukta ve 1,5 santim enin
de; sağ ayak bileğinde 5 santim uzunlukta 1,5 santim 
eninde, üzeri kurut bağlamış eksülserasyon tespit 
edildi. 

Arkadaşlar o gün ben oğlumla konuşamadım; üç 
gün sonra oğlumun yanına gittim, konuşabildim. «Ba
ba» dedi, «ayağımın altına 300 tane cop vurdular, ağ
zıma cop soktular ve sırtıma ayakkabısıyla çıkan po
lisler tekmelediler; yalnız sırtımda 89 tane ayak izi 
var» (CHP sıralarından gürültüler) 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Bir sürü de oğul 
öldü, onlann babaları konuşamıyor ama. Hep senin 
oğlunla mı uğraşacağız? 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Çok babanın 
başına getirdiniz. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Dinle
yin, dinleyin; yarın hepinizin başına gelir, hepinizin 
evlatlarının başına gelir. Başına gelenler cezalarını gö
receklerdir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Bun
dan sonra arkadaşlar, diğer... (CHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdiye ka
dar öbür tarafı tenkit ediyordunuz, lütfen susunuz, 
sükûneti muhafaza edin. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Sanık
lardan 8 tanesine daha heyeti sıhhiyeden rapor alın
dı. Bugüne kadar, arkadaşlar, diğer sanıklar dilekçe 
verdikleri halde, dilekçeleri doktora havale edilip, sa
nıklar henüz raporlarını alamadı. 

Arkadaşlar, bu sopa yiyenler yalnız bu 28 kişi de
ğil; o gün yolda bulduklarını, adliyeye seyre gelenleri 
de işkenceye tabi tuttular. İşte... (CHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — İşte, 

bizim şikâyet ettiğimiz mevzu bu. Sayın İçişleri Ba
kanı, böyle itlerin, böyle uşaklarının sözlerine inana
rak, «Maraş'ta bir ihanet şebekesi buldum» diye se
vinirse, Pol - Der'in kurbanı birkaç çocuğu memleket 
haini ilan ederse, bu memleketin akıbetinden korku
lur. (CHP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Müsaade edin, hatibi dinleyin lütfen. 
(CHP sıralarından gürültüler, Başkanın tokmağı vur
ması) Lütfen... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, 
Adalet Partililere de hitap ediniz. 

BAŞKAN — Efendim, ama burası da durmuyor, 
aynı müdahaleyi yapıyor. Orası da yapıyor, siz de 
yapıyorsunuz. Karşılıklı yapılırsa, nasıl başa çıkılır? 

Az bir zaman kaldı, sabırla dinleyin, bitsin bu da. 
MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Savcı, 

hâkim, polis birleşip de, Türkiye'de kanunları katle
derse, hepiniz mahkûm olursunuz. 

Bir savcı ki, yaralı adamlara «bir şey yapılmamış
tır» diye rapor alırsa; bir Adalet Bakanlığı ki, bir suç
luyu tevkif etmiyor diye, ikinci gün, Nevşehir'e sü
rerse; cezaevi gardiyanı, çocuklara akşam yatak ver
di diye ikinci gün Elbistan'a sürülürse arkadaşlar, bu 
memleket yaşamaz. (CHP sıralarından «Yaşar yaşar» 
sesleri, gürültüler) Bunu yaşatmazsınız, yaşatırsak biz 
yaşatırız; bunu biz yaşatırız; bu, memleket hainleri 
yaşatmaz. 

Memlekette, Maraş'ta Sünni - Alevi çatışması yok
tur arkadaşlar. 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Onun için Malatya' 
da öyle yaptınız, değil mi? 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Malatya'da ne işin 
vardı? 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Maraş' 
ta Aleviler ve Sünniler kardeştir ve biz Ankara mera
simine gelirken, Aleviler otobüslerimize binmiş, oto
büslerimize para yardımı yapmıştır. 

Bulanık suda balık avlayıp, kardeşi kardeşe düşür
mek isteyenlere kulak vermeyin. Benim istediğim şu 
arkadaşlar, dinleyin, ondan sonra hükmünüzü verin. 
Oraya siz gidin, sorun hepsini; gidip göreceksiniz. 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Malatya'da ne işin 
vardı? 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Malat
ya'da Hamido ölmüş. Ben... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın Sayın Özbaş. 
Sayın özbaş, yapılan müdahalelere cevap vermeyin, 
konuşmanızı sürdürün. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Arka
daşlar, bu memleket sizin gibi düşünenlerin elinde 
kahrsa, akıbet bu olur. Böyle İçişleri Bakam olursa, 
bu memleket böyle olur; (CHP sıralarından gürültü
ler) bir tertibe kurban olup, Pol - Der'in emriyle ha
reket ederse, bu memleket böyle olur; mahcup olur, 
evvela mahcup olur, ondan sonra belasını bulur; fa

kat korkarım ki, biz de beraber buluruz. Onun için, 
gözümüzü açmalıyız. Bu Hattı Partisinin, muhalifle
rin, muvafıkların davası değil, insanlık davasıdır; bu
na dikkat edin arkadaşlar. Oyun oynanıyor, Halk 
Partisi de oyuna geliyor. (MHP sıralarından alkışlar) 
Bu, Halk Partisinin de isteği dışında, Sayın Bakanın 
da isteği dışında oynanan bir oyundur; gözünüzü açın. 
Benim arz etmek istediğim bu. Ben eğer bir suç iş-
lemişsem, oğlum bir suç işlemişse, bunun cezasını 
seve seve çekerim» Bir masumu mahkûm edebimıek-
tense, 40 suçluyu beraat ettirmek eftaldir» denmiş
tir. Bu çocuklardan bir tanesi, 13 Şubat günü Maraş' 
ta bomba patlattığı söylenen İsmet Çalışır ismindeki 
kardeşimiz, 13 Şubatta İstanbul'da Askeri Verem 
Hastanesinde yattığım raporla ispat etmiştir. Bu ik
rarlar bu şekilde mualleldir. 

Biraz önce hemşerim dedi ki : «Bunlar bir cami
ye bomba gömmüşler. Orada bomba patlayacak; Sün
niler ölecek, Alevilere husumet besleyecek.» 

Arkadaşlar, bu «cami» diye söyledikleri yer, eski 
Ayazağa Camii harabesidir, deredir. Taşların içeri
sinde, bu olaylardan önce üç dört tane bomba bu
lunmuş ve bunu bulan çocuk emniyete götürülmüştür. 
İşte, orada bulunan bombalar, «Dört gün sonra cami 
berhava edilecek. Sünniler Alevilere hücum edecek» 
diye tertip yapılmıştır. Bunların hepsi ispat edilecek
tir. 

Arkadaşlar, dünyada en kötü şey, yalan söylemek
tir. Yalan söyleyen alçaktır. Ben bu iddiamı ispat ede-
mezsem, alçağım. Her iddia ispat edilemez; fakat, 
ben iddiamı ispat edemezsem, alçağım; fakat, iddia
larını ispat edemeyip de, mahcup duruma düşecekle
rin, siz, hesabını ileride verisiniz. Onun için, tertip
lere alet olmayın, buradan bir komisyon yollayın, du
rumu tespit etsin. Maraş'ta o gün işkence gören en 
aşağı 50 kişi vardır. Analar, babalar ağlamıştır; ço
cukları - affedersiniz - «Sizin ırzınıza geçeceğiz» di
ye tehdit edilmiştir. 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Hiç kimse bunu ya
pamaz. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Bu suç
lulardan Eğitim Enstitüsü Müdür Muavini Mehmet 
Bilâl'a, şikâyet dilekçesi verdi diye, Pol - Der Üyesi 
Hilmi Yalçın tarafından şu şekilde tehditte bulunul
muştur : «Bu şikâyeti almadığın takdirde - affeder
siniz - senin kıçına cop sokar, bu karakolu dilinle sa
na paspas yaptırırım» demiştir arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın özbaş, konuşmanızı toparla
yın, müddetiniz doluyor. 
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MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Bu va
him durumu hepinizin ıttılaına arz ediyorum. 

İşkence çok kötü bir şeydir, buna mani olun. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Delilleri, delilleri?.. 
MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Delil

leri... 
Beyefendi, raporların hepsi yanımda; fotokopileri, 

fotoğrafı yanımda. 
BAŞKAN — Sayın Özbaş, cevap vermek mecbu

riyetinde değilsiniz, lütfen konuşmanızı tamamlayın. 
MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Hep

si yanımda. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Savcı var, polis 

var... 
MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Polis

ler, sizi kullanan polisler, bir gün, başınıza çorap örül
düğü gün uyanırsınız; fakat son pişmanlık akçe ver
mez. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Ama dün siz öy
le diyordunuz. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Arka
daşlar, ben bunu hissiyatım itibarıyla arz etmek is
temedim; fakat Maraş'ta oynanan oyunu size izah 
etmek istedim. Maraş'ta Alevi - Sünni çatışması yok
tur şehirde. Maraş'ta 150 bin nüfusun içerisinde an
cak 3 bin tane Alevi kardeşimiz vardır; bunlar da 
bizimle beraber haşır neşirdir. 

HÜSEYİN DOĞAN (Kahramanmaraş) — Niçin 
devamlı Alevi mahallesi kurşunlanır, Aleviler öldü
rülür? 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Bu si
yasi oyuncuların, bu madrabazların sözüne inanma
yın. Tahkik edin, ondan sonra hükmünüzü verin. Öl
dürün; fakat dinleyin kardeşlerim. Yalan söylüyor
sam dünyanın en alçak adamıyım. 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Haşa, estağfurullah... 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Size 
göre, sizin düşüncenizde olanlara göre... 

BAŞKAN — Sözlerinizi toparlayınız Sayın Öz
baş, müddetiniz dolmuştur, lütfen sözünüzü bitiriniz. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Sözle
rimi bitirirken ktsa bir anımı arz edeceğim. Ben 1947 
yılında Osmaniye'de hâkimdim. Kardeşim askerdi, 
verem olmuş, geldi. 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Müddeti bitti Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, siz böyle müdahale ettik
çe, tabii uzayacaktır; müdahale etmezseniz çabuk bi
ter. 

i ALTAN TUNA (Çanakkale) — Üzerine bir de 
I fıkra anlatsın bari. 
j BAŞKAN — Siz hiç durmadınız bir defa; katiy-
I yen... Devamlı müdahale ettiniz. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devanda) — Bir 
I gün Maraş'tan bir tel aldım, dediler ki : «Kardeşin 
j askere gidiyor.» Kardeşimi karşıladım, dedi ki : 
I «Doktor bana bir rapor verdi, sen askere gidebilir-
I sin dedi.» İleri derecede verem... Kardeşimi, Adana' 
I da Muzaffer Lokman diye bir doktor var, götürdüm 
I ve raporunda dedi ki : «Bu çocuk ancak 20 gün ya-
I şar.» Askeri hastaneden tekrar rapor verdiler. Osma-
I niye'ye getirdim; Maraş'a gitmeden Osmaniye'de 
I kardeşim vefat etti. 

I Arkadaşlar, o gün bu doktor arkadaşı, Yıldırım 
I Ergezer ismindeki arkadaşı gittim buldum, dedim ki : 
I «İleri derecedeki veremliye bu raporu niye verdin?» 
I Dedi ki : «Bana emir geldi. Askerde verem olduğunu 
I kimseye bildirmeyeceğiz». 
I Arkadaşlar, o günkü doktorun zihniyetiyle, bu-
I günkü Hükümet Tabibinin, Savcının zihniyeti bir. O, 
I orada bir vatandaşı öldürdü, bu da hakikati öldürü

yor. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Malatya'dakl özel 
hastanenin doktorundan bahset. Suya zehir katıldı-

I ğından... 
I BAŞKAN — Sayın özbaş, lütfen son cümlenizi 
I söyleyin efendim. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Hepi-
I mizin güvendiği adalettir. Adalete gölge düşürmeyin. 
I Hepinizi hürmetle selamlarım. (AP ve MHP sıra-
I Ianndan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbaş. 
I İçişleri Bakanı Sayın İrfan Özaydınlı, buyurun 
1 efendim. (CHP sıralarından alkışlar). 
I Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba-
I lıkesir) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; sözleri-
I me başlarken Yüce Meclisin değerli üyelerini say-
I gıyla selamlarım. 
I Sayın üyelerin değerlendirmesine yararlı olacağına 
I inandığım için, Kahramanmaraş'taki operasyon ön-
I cesi durumu ve operasyon hakkında da kısaca bilgi 
I sunmak isterim. 
I Kahramanmaraş'ta 16 Nisan tarihinden önce, 
I özellikle Ocak -- Mart aylarında patlayıcı madde at-
I ma, silahlı saldırılar devamlı artış göstermiş, Nisan 
I ayında da doruk noktasına çıkmıştır. Şöyle ki, Ocak 
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ayında 2, Mart ayında 8, Nisanın ilk haftasında da 
7 olay olmak üzere 17 olay cereyan etmiştir. Hedef 
alınan kişiler öğretmenlerdir, doktordur ,Cumhuriyet 
savcısıdır, okullardır ve parti binasıdır. 

Burada hafızalarınızı tazelemek için bir olayı da 
tekrar etmek isterim. Bu olay, Kahramanmaraş'ta el
de edilen patlayıcı maddelerin Ordu malı olması, kay
nağına inildiğinde, Ordudan ihraç edilmiş bir yüzba
şıya kadar uzananasıdır. Görüldüğü gibi, Nisan ayın
da yoğunlaşan patlayıcı madde atma, silahlı saldırı
lar, 16 Nisan akşamına kadar sürmüştür. 16 Nisan 
operasyonundan sonra patlama olayları durmuş, o 
tarihten bu tarihe kadar herhangi bir patlama olayı 
olmamıştır. 3u hususa bilhassa dikkatlerinizi çekmek 
isterim. Bu sükûnet, 16 Nisan operasyonuyla tutuk
lamalar sonunda olmuştur. 

Sayın üyeler, şimdi de çok kısa olarak bu ope
rasyondan bahsetmek isterim. Ancak, konu olan ope
rasyona geçmeden, Gensoru Önergesinde yer alan 
ve ayıp olduğu kadar da utanç verici bir itham olan 

. hususa cevap vermek isterim. 
Gensoru Önergesinde 3 milletvekili, Sayın İhsan 

Kabadayı, Sayın Turan Kocal ve Sayın Mehmet ir- \ 
mak, müştereken hazırladıkları raporun 9 maddesin
de, «Benim vilayete uğramadığım, doğruca Cumhuri- \ 
yet Halk Partisi ti Merkezine giderek, Pol ••* Der j 
Başkanıyla gizli toplantı yaptığım ve Valiyi de usu- \ 
len buraya çağırdığım» yalanını resmen zapta geçir- i 
m%, bulunmaktalar. (CHP sıralarından «Bravo» ses- j 
feri, alkışlar). Bu kadar yalanı nasıl örtbas edeceksi- \ 
niz? i 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Hayatları yalan. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Ayıp, ayıp. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Sayın üyeler, Pazarcık olayını yerinde in
celemek üzere Kahramanmaraş'a helikopterle gittim; 
yanımda Jandarma Gene] Komutanı vardı; yanımda 
Emniyet Genel Müdürü vardı; yanımda Bölge Jan
darma Komutanı vardı. Helikopterden iner inmez, 
Valinin makam arabasına binerek, onlarla beraber; 
topluca doğru vilayete gittim. Orada tam 2 saat vila
yetin asayişle ilgili konularım izledim. Ancak bun
dan sonra, Cumhuriyet Halk Partisinin bir Bakanı 
olarak partililerimle görüşmek üzere ve kalabalık bir 
kitlenin içinde Halk Partisi binasınla gittim; bunu 
açıkça söylüyorum. (CHP sıralarından alkışlar). Par
tili yurttaşlarımın dileklerini dinledim ve bu dinleyi
şim de ancak 15 dakika sürmüştür. Bu kadar kala
balık içinde, hangi TÖB -• DER başkanını göreceğim 

de tertip yapacağım? Bundan utanmanız lazım, sıkıl
manız lazım. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar). 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Kahramanma
raş'ta zulümler Cehennem azabı olmuştur; sen ondan 
utan. 

BAjŞKAN — Sayın Bakan, lütfen o şekilde hitap 
eimeyinîz. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAK ÖZAYDINLI (De
vamla) — Aynı gece de Kahramanmaraş'tan ayrıl
dım, 6 Nisan gecesi. 

Şimdi, kısaca olaylardan bahsedeyim: 16 Nisan 
gecesi, devriye gezen bekçilerin, durumlarından şüp
helendikleri iki kişinin üzerlerinin aranması ve biri
nin üzerinde ateşlenmeye hazır dinamit tokumu bu
lunmasıyla, olayın araştırılması derinleştirilmiştir. El
de edilen bilgiler, sürdürülen operasyon sonunda 
muhtelif tarihlerde İl -Cumhuriyet Savcısının evi da
hil olmak üzere, 17 yere dinamit ve bomba atmak, 
yaralamak ve otomatik silahla taramak suretiyle 
adam öldürmek, bu eylemleri planlamak ve gerekli 
silah ve patlayıcı maddeyi sağlamak, «'Tüili Yıldırım 
Komandoları» ve «Esir Türkleri Kurtarma Ordusu» 
Edıyla, yasa dışı örgütler 'kurmaktan sanık 38 irişi 
saptanmıştır. Bu sanıklardan 25 İanesi aynı -gece ve 
2 sten, 1 9 mm. İlk tıznn Port —Sait markalı siteh ol
mak üzere 3 adet otomatik silah, 256 kaçak «Geco» 
marka uzun 9 mm. i& mermi ve 7 adet patlamaya 
hazır dinamit lokumu ite birlikte yakalanmıştır. 

Sayın üyeler, (bazı resimler göstererek) işte yaka
lanan silahlar; bunları inkâr edebilecek misiniz? 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar). İşte pat
layıcı maddeler; bunları inkâr edebilecek misiniz? 
İşte tabanca, bunu inkâr edebilecek misiniz? (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 19 -20 Nisan 
1978 tarihlerinde, haklarında düzenlenen soruşturma 
evrakı He birlikte mahkemeye sevk edilen 30 sanık
tan 26'sı tutuklanmış; yakalanmayan 8 sanıktan 6'sı 
hakkında gıyabi tutuklama karan verilmiştir. 

Bu olay sanıklarından, 3 . 4 , 1978 günü bir kah
veye önce bomba atıp, arkasından otomatik tüfekle 
tarayarak 1 kişiyi öldürenler, bizzat Cumhuriyet sav
cısı tarafından alman ifadelerinde suçlarım itiraf et
mişler. Bu konuda kendilerine Büyük Ülkü Derneği 
ikinci Başkanının talimat verdiğini, suçtan kurtulma
ları iiçin o gün Adana'da bulunduklarına dair bir 
otelde yer ayırttıklarım açıklamışlardır. 

Bomba, patlayıcı madde atma sanıkları da, soruş
turmayı yürüten cumhuriyet savcısına verdikleri ifa-
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delerinde^ suçlanın itiraf etmişler^ patlayıcı maddele
ri na5il sağladıkları, nerelere, atmaklarını» bu eylem
ler için kimlerden ve nereden tajimat aldıklarını bil
dirmişlerdir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — itirafları nerede? O 
da yalan mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — itirafları buradadır, istediğiniz itirafı oku
yabilirsiniz. 

Sayın milletvekilleri, adalete intikal ettiği ve he
nüz ilk, tahkikat safhasında olduğu için sınırlı bilgi 
arz etmek zorunda bulunduğum Kahramanmaraş 
olaylan işte budur. 

Bu olayları vesile ederek, hakkımda Gensoru açıî-
ma*ım isteyenler, önergelerinde, emniyete götürülen 
sanıklara burada işkence yapıkbğını ve bu durum ba
na: intikal ettirilmesine rağmen, işkencelerin devamı
na sebebiyet verdiğimi ileri sürmektedirler. 

Hemen belirteyim; gerek sorumlu Bakan, gerekse 
kişjsel anlayışımın sonucu olarak, hangi' nedenle 
olursa olsun ve hangi görünüşte bulunursa bulunsun, 
palise gelen vatandaşlara kötü ve kaba muamele ya
pılmasına kesinlikle karşıyım; hele işkenceyi, insan
lık dışı bir tutum ve davranış sayıyorum, (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri alkışlar). 

Nitekim, göreve başlar başlamaz Ifc Güvenlik 
Kuvvetlerine yayınladığım ilk genelgede, vatandaş
larla ilişkilerinde sevgi ve gamn ortamı yaratılması
na özen. göstermelerim (AP sıralarından gürültüler), 
tutun* ve, dayraıu&Jaa ile polisin korkulan d e p , say
gı:- duyulan bir kamu görevlisi olduğu kanışıma tüm 
vatandaşlarda yaratılmasını, ısrarla istedim. Bu görü
şü». Yüce Mecliste de birçok kere tekrar ettim. 

Kesinlikle ve açıklıkla bir kere daha ifade ediyo
rum ki; göreve başladığımdan bu yana üzerinde önem
le ve özellikle durduğum konulardan biri budur; po
lis - halk ilişkilerinin dtizeltrfcıesidir. Bütün işkence 
iddiaları bu anlayışın ışığı altında titizlikle inceletil-. 
mistir ve inceletilmektedir. (AP sıralarından «Ooo». 
sesleri, gürültüler). 

iddiaları incelemek üzere emniyet müfettişleri] 
gönderilmiş bulunmaktadır. Müfettişlerin, çeşitli ille
ri kapsayan inceleme ve soruşturmaları halen devam; 
etmekte olup şayet iddialar kanıtlanırsa gerekli ya
sal işlemlerin yapılacağı kuşkusuzdur. (AP sıraların^ 
dan gürültüler). 

Hemen ifade edeyim ki, bugüne kadar, iddia edil
diği şekilde işkencelerin yaygınlaştığı konusunda 

önemli bir kanıt henüz elde edilememiştir. (AP sıra
larından «Oo, Maşallah» sesleri). 
. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; önerge 
sahiplerinin Kalıramanmaraş'da meydana gelen olay
lardan sanık olarak Emniyete götürülen vatandaşla
ra işkence yapıldığı bana in€kal etmesine rağmen 
«ilgilenmediğim» yolundaki iddialar, her yönü ile 
gerçek dışıdır. 

Ankara'da bulunmadığım bir gece MHP Millet
vekillerinden Sayın İhsan Kabadayı ve Sayın Agâh 
Oktay Gtiner, Bakanlığımın Müsteşarına telefon et
mişler ve beni aramışlardır. Ancak, Ankara'da olma
dığımı öğrendikleri için kendisi ile görüşmek zorun
da kaldıklarım ifade ederek, «Kahramanmaraş'da iş
kence yapıldığı» ndan yakınmışlardır. 

Bunun üzerine Bakanlığımız Müsteşarı konu ile 
derhal ilgilenmiş, Kahramanmaraş Valisi ile görüşe
rek aldığı bilgileri bu milletvekillerine iletmiştir. Bu 
arada işkence iddiası polisin adli görevine ilişkin ol
duğundan, cezai yönden kovuşturma yapma yetkisi -
genel hükümlere göre - cumhuriyet savcısına ait ol
duğu, bu nedenle konunun Kahramanmaraş Cumhu
riyet Savcısına intikal ettirilmesi hususu, kendilerine 
anlatılmıştır. Adı geçen milletvekilleri, açıklamaları 
ve verdiği bilgilerden ötürü Müsteşara da teşekkür 
etmişlerdir. 

Kahramanmaraş'ta işkence iddialarını tahkik et
mek üzere, derhal mahalline gönderilen 2 Mülkiye 
Müfettişi önraporunu vermiş bulunmaktadır ve bu
rada almış olduğumuz raporlarda, iddialar değişik 
değişiktir. Sorgulan yapılanlann derhal cumhuriyet 
savcısı tarafından raporlan alınmış ve o raporlar da 
mevcuttur, itiraz üzerine diğer Hükümet Tabibinin 
raporları da mevcuttur. Bunlar da Aliyeye intikal et
miştir. Hal böyle iken, aldırmaz bir tutumla bu iş
kence iddialan üzerinde durmadığım suçlamasının 
insaf ölçüleriyle ne derece bağdaştırılabileceğini tak
dirlerinize sunuyorum. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Kaç gün sonra, 
kaç gün» sonra? 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, tekrar ediyorum: iş
kence yapmayı insanlık dışı bir suç sayıyorum. İddi
alar kanıtlanırsa, işkence yapanlar hakkında gerekli 
yasal işlemleri süratle uygulamak, görevimizdir. He
men belirteyim ki, adalet mensuplarına yapılan saldı
rılan da işkence kadar, hatta ondan da daha ağır bir 
suç niteliğinde görüyorum. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 
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Kahramanmaraş'ta bir milletvekili 2 adalet men
subuna görev sırasında, fiili saldın ve hakarette bu
lunmuştur. Bu saldırı gerçekte onların kişiliğinde, 
adalete yöneliktir. (CHP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar). Adam Öldürmek, patlayıcı madde ve 
bomba atmak, uzun namlulu kaçak otomatik silah 
taşımak, yasa dışı örgütlenme gibi suçların faili ola
rak yakalanan ve hemen hepsi mahkemelerce tutuk
lanmış olan yandaşlarına işkence yapılıyor diye yay
gara koparanlar, bu saldırı karşısındaki tutumlannı 
da açıkça ortaya koymak zorundadırlar. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın üyeler, bir acı gerçeği de burada dile getir
mek istiyorum. Nerede bir gözaltına alma olayı olsa 
- eğer bunlar belirli bir görüşün insanları ise -. onlar 
ister katilden sanık olsunlar, ister patlayıcı madde su
çundan sanık olsunlar, ister üzerlerinde silahla, hat
ta otomatik silahla yakalanmış bulunsunlar, hemen 
en az 3 milletvekili emniyet müdürlüklerinde, valilik 
makamlarında arzı endam etmektedirler. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Arkalannda 
onlar var. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Ortadoğu 
Teknik Üniversitesine 50 kişi gittiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Bunlardan tipik örnekleri sayılamayacak 
kadar çoktur. 

SAFFET URAL (Bursa) — Çetebaşları onlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Kıbrıslı öğrencinin ölüm olayında, Zeytin-
burnu olayında, yurt aramalannda, silahlı yakalama
larda, Büklüm sokak operasyonunda, öğretim üyele
rinden bazılarını öldürmeye teşebbüs halinde yakala
nanlar olaylannda daima isimlerini kendilerinin bil
diği milletvekilleri vardır. Bunun da ötesinde, okul 
önlerinde polise karşı tabanca çeken milletvekilleri 
de vardır sayın arkadaşlar. (CHP sıralanndan «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Fa
şistler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 1 dakikanızı rica ede
yim. 

Muhterem arkadaşlar, vaktimiz dolmak üzeredir. 
Bu Gensoru üzerindeki görüşmelerin devamı ve işlem 
bitinceye kadar, oylama yapılıncaya kadar müzake
relerin devamı hususunda bir de önerge vardır. 

Müzakerelerin işlem bitinceye kadar devamını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan, devam edin. 

4 . 5 . 1978 0 : 1 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Saygıdeğer üyeler, şu bir gerçektir ki, re
jimimiz açık rejimdir; hiçbir şey gizli kalmaz, hiçbir 
olay örtbas edilemez. Demokratik hukuk kuralları 
içinde, yasalara karşı olanlar yasalar önünde mutla
ka hesap verirler. 

Göreve başlamamızdan bugüne dek, görüş ve dü
şünce farkı gözetmeksizin tam bir yansızlık ve karar
lılıkla yasaların geçerîiliğini sağlamaya çalışıyoruz ve 
çalışacağız. 

Sayın üyeler, Kahramanmaraş'ta yapılan operas
yon, cumhuriyet savcılığının bilgisi altında, Emniyet
çe büyük ve başarılı olarak yapılan bir operasyon
dur. Deliller ortadadır, ifadeler açıktır; karar, Türk 
Ulusunun güvencesi, adaletine ve tarafsızlığına inan
dığımız yargıçlar tarafından verilecektir. 

Sözlerime son vermeden iki konuda görüşlerimi 
açıklamak isterim : 

Polis örgütümüz, çok sevdiği halkının hizmetinde 
olmanın bilincindedir ve onun gururunu duymakta
dır. Polis, vatandaşın kendilerine ve Devlete güven 
beslemesi ve ülkenin huzur içinde olması için yurdun 
her yerinde gece gündüz demeden görev yapmakta, 
önlemleri almakta, yorulmadan, bıkmadan görev yap
maktadır. Bu anlayışta görev yapmanın olumlu so
nuçlan, her geçen gün artarak gözler önünde sergi
lenmektedir. 

Bu nedenle, büyük bir özveri içerisinde görev ya
pan tüm güvenlik mensuplarımıza; polis ve jandar
mamıza içtenlikle teşekkürü bir borç bilirim. Görev 
başında hayatlarını yitiren kahraman güvenlik örgü
tü mensuplarım da rahmetle anmayı bir borç bilirim. 
(AP sıralarından gürültüler). 

Hukuk devleti olmanın temel koşulu; kuşkusuz, 
Anayasaya, yasalara ve diğer hukuk kurallarına say
gılı olmaktır. Hukuka bağlılık, öncelikle insan hakla
rına saygı duymayı, topluma ve insanlara karşı say-
gdı obuayı gerektirir. Bu saygıyı göstermek, hukuka 
bağlılıktan bir an olsun uzaklaşmamak icranın, ida
renin vazgeçilmez görevidir. Hukuka bağlılık, aynı 
zamanda Türk Ulusu adına hüküm veren, onun adı
na yargı erkini kullanan adalet mercilerine ve onun 
temsilcilerine karşı saygılı obuayı gerektirir. Bu say
gı, sadece idarenin değil, tüm yurttaşların görevidir. 
Güçlü olsak da, güçsüz olsak da, zengin de olsak, fa
kir de olsak, yetkili de olsak, yetkisiz de olsak, do
kunulmazlığımız olsa da, dokunulmazlığımız olmasa 
da, yegâne sığınacağımız yer, adalettir. Çünkü, ada
let mülkün temelidir. (CHP sıralanndan «Bravo» ses
leri, alkışlar). 
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Takdiri Yüce Meclisin sayın üyelerine bırakıyo
rum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 
Muhterem arkadaşlar, müzakereler esnasında 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konuşma ya
pan sayın arkadaşın, Milliyetçi Hareket Partisine sa
taştığı iddiasıyla grup sözcüsü söz istemektedir. Tu
tanağı tetkik ettim; «Kahramanmaraş'ta sağ » sol, 
Alevi -• Sünni kavgası yaratılmaktadır. Buna özellikle 
Milliyetçi Hareket Partisi ve aralarında organik bağ
lar olan Ülkü dernekleri önayak olmaktadır» den
mektedir. 

Bu bakımdan söz hakkı doğmuştur. 
Buyurun Sayın Somuncuoğlu. 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Söz hakkı doğmuş 

mudur gerçekten? 
BAŞKAN — Aynı çerçeve dahilinde konuşmanızı 

ve çerçeve dışına çıkmamanızı bilhassa rica ederim. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Kaç dakika Saym Baş

kan? 
BAŞKAN — Grup adına olduğu için elbetteki 

20 dakikadır efendim. 

MHP GRUPU ADINA SADÎ SOMUNCUOĞ-
lu (Niğde) — Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; 

Burada Kahramanmaraş'ta bazı polis mensupları
nın sanık vatandaşlara işkence yapması üzerine açı
lan Gensoru hakkında... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, sataşma konusuna dikkat ediniz, sataşmadan 
verdiğiniz noktayı lütfen izleyiniz. 

BAŞKAN — Yalnız, müdahaleler olmazsa takip 
imkânım daha sıhhatli olur. 

SADİ SOMUNCUOĞLU | (Devamla) — ... Cum
huriyet Halk Partisi adına konuşan sayın sözcü ay
nen Sayın Bakan gibi, Gensorunun konusu işkenceler 
üzerinde durmak yerine, bir suçlunun... 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Ne biçim konuşu
yor?.. 

BAŞKAN — Böyle müdahale ederseniz çok uza
yacaktır. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Bir 
suçlunun psikolojisi içerisinde bu konudan süratle 
kaçarak, başka konuların üzerinde tartışmayı yürüt
meye çalışmışlardır ve bu beyanda... (CHP sıraların
dan gürültüler). 

SAFFET URAL (Bursa) — Konuyla hiç, ilgisi 
yok. 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, lütfen aynı 
mevzu üzerinde konuşun. * 

SAFFET URAL (Bursa) — Sataşmayla ügisi yok 
o sözlerin, sataşmayla ilgili değil. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, şimdi konuşmaya başla
madan hemen müdahaleler olursa, elbetteki zaten 
hatip de şaşırır, konuşmasına imkânı yoktur. Müsaa
de edin konuşsun. 

Devam edin. 
FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Konuşmaya başlar 

başlamaz konu dışına çıkarsa, elbette müdahale edi
lir. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — İşkence
ler konusunda kendisini savunamayanlar, Kahraman
maraş'taki mezheplere mensup vatandaşlar arasında 
kışkırtmalar olduğu konusunu bu kürsüye getirmek 
suretiyle, ve Milliyetçi Hareket Partisinin bu kışkırt
maları yaptığım söylemek suretiyle... 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Efendim, Ülkü 
Ocaklarıyla organik bağımız yoktur desinler, yeter. 

BAŞKAN — Müsaade edin, bırakın bitirsin. Siz
ler de müdahale etmeyin bitsin. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Hem 
konu dışına çıkmışlar, hem kendilerini savunamadık-
larım burada zabıtlara geçirerek ispatlamışlar, hem 
de Yüce Meclisin kürsüsünü büyük bir yalana alet 
etmişlerdir. (CHP sıralarından «Sensin» sesleri). 

Şimdi, aynı Peygamberin ümmeti olan iki mezhe
be mensup insanları kimlerin kışkırttığım, uzun de
lillere başvurmadan iki önemli kaynağı, Yüce Mec
lisin bütün üyelerinin bildiği iki önemli kaynağı hu
zurunuzda üzülerek ifade etmek istiyorum. 

İSMET ATALAY (Kars) — Bastırdığınız felsefe 
kitabından bahset 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Birinci 
kaynak, Cumhuriyet Halk Partisinin bu dönemde mil
letvekili olan bir saym üyesimn kitabından alınarak 
sunulmaktadır ve Kahramanmaraş'a aittir. Kahra
manmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi milletvekille
rinin bölücülük ve aleviciKk yapmak suretiyle tercih
li oy kullandıklarını köy köy, sandık sandık o kitap
ta misalleriyle vermektedir. (CHP sıralarından gürül
tüler). 

İSMET ATALAY (Kars) — Sataşmayla ne ala
kası var Başkan? 

BAŞKAN — Lütfen sataşmanın çerçevesi dahilin
de kalın, rica edeyim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş
kan lütfen... 
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SADL SOM3UN€LÎÛĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, siz hiçbir mesnet göstermeden iftira 
yapacaksınız, bu makbul' sayılacak; ama biz, kendi 
miületvekillerinizm kitaplarım kaynak göstererek, de
lil göstererek söyleyeceğiz; bu makbul olmayacak, 
Bu sizin... 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Cinayetleriniz or
tada. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi ikinci 
bir sataşma mevzuu çıkarmayın, ikinci bir sataşma 
mevzuu çıkarmayın, müdahale etmeyin, konuşsun bi
tirsin; müzakereler bitmeyecek bu durum karşısında. 
Sinirlerinize hâkim olun lütfen, az bir zaman kaldı 
zaten. 

Buyurun devam; edin sayın hatip. 
İSMET ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, konu 

dışına çıktı bile. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Gerek 
Kahramanmaraş'ta, gerekse yurdumuzun çeşitli yer
lerinde yasayan aynı dinin mensubu alevi kardeşleri
miz üzerinde kışkırtmaların yapıldığı bir vakıadır. 

Bu kışkırtmaların bir tanesi de maalesef, bu Mec
lis kürsüsünden yapılmıştır ve yine Milliyetçi Hare
ket Partisine bu ağır ve tehlikeli isnadı sorumsuzca 
yapan sayın üyenin partisinin bir mensubu «Hasan 
Hüseyin'in kat illeri bunlardır, Nesimi'nin derisini yü
zen bunlardır» diyerek burada dahi, buradan dahi 
kışkırtmalara başvuracak kadar kendini kaybetmiş
tir. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Eli kanlı katiller 
şikâyetçi olamaz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan; defalarca ikaz ettim sizi. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Yüce 
Meclisin huzurunda bu kadar kışkırtma yapanların; 
oy namına da olsa, başka bir sebebe dayanarak da 
oba- bu yola, bu Yüce MecMsin huzurunda bile baş
vuracak kadar kendini kaybedenlerin, ıssız köylerde, 
dağlarda, kahve köşelerinde nasıl bir siyaset yürüte-
cekfermi takdirlerinize sunarım. 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Sen, bunu anlayacak 
güçte, değilsin. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bu? başka hakikati de yine yüksek vic
danlarınıza sunmak suretiyle bu milli meselede soy-
<a* Mr,: tarihçe bir, bayrak, devlet ve kitapça bir ol
duğumuz ba vatandaşlarımız üzerinde kimlerin oyun 
oynadığını, yine yüksek vicdanlarınıza sunmak isti
yorum. 

Elinize son yıllarda Sayın İsmet İnimiL'ıüüu mer
hum İsmet İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi. Ge
nel Başkanlığından ayrıldıktan sonraki seçimlerin oy 
dağılım tablosunu alınız ve oy dağılım tablosu üze
rinde bir partinin mensubu olarak değil, bu vatanın 
bir evladı olarak bu Devletin ve... 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Sataşma ile ne ala
kası var bunların? 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, mez
hep kavgası diyorsunuz, izah ediyor, sataşma ile il
gisi vardır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Organik 
bağ» için söz verdiniz. 

BAŞKAN — Beni konuştu; ursanız daha uzaya
cak, beş dakika da ben konuşursam o zaman sabah
layacağız, müsaade edin bitirsin lafını. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) •• — ... Dev
letin ve milli birliğin koruyucusu sıfatıyla yorum 
yapmanızı rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz Türk milliyetçiliği gö
rüşüne bağlı insanlar olarak, Türkiye'nin her yerinde 
yaşayan vatandaşlarımızı, Türk milletinin mukaddes 
bir varlığı sayan ve bunu her yerde savunan görü
şün temsilcileriyiz. İster doğuda yaşasın ister batıda, 
ister kuzeyde, ister güneyde, hangi dili konuşursa 
konuşsun, hangi mezhepten olursa olsun, hangi aşi-
reten, boydan, oymaktan olursa olsun, bu yüce mil
letin en az bin yıllık tarihini beraberce yoğurmuş in
sanlar olduğuna ve kıyamete kadar da aynı milletin 
şerefli mensupları olarak görev yapacaklarına inanı
yor ve her yerde bunu savunuyoruz. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Ayırıcılık yapı
yor, bölücülük yapıyor. 

BAŞKAN — Ne bölücülüğü yapıyor efendim? 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Mezhepçilik ya

pıyor burada. 
BAŞKAN — Aynı milletten olduğunu iddia edi

yor, burada bir böMicük görmedim ben. Eğer her 
kelimesi üzerinde bu kadar itirazla karşılaşırsak işin 
altından nasıl çıkacağız? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Biz, mil
liyetçi görüşe bağlı insanlar olarak ırkcüık, söverdik 
ve birtakım ilim açısından değeri kaybolmuş iddia
larla Türk milletinin şu veya bu parçasını bütünün
den koparmak istenyenlerle döğttş halindeyiz, kavga 
halindeyiz. (CHP sıralarından gürültüler) Eğer bun
dan rahatsız olanlar varsa, onlarla hasımız. (CHP sı
ralarından gürültüler) 
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Değerli arkadaşlarım; gensorunun konusu, işken
cedir. Milliyetçi Hareket Partisinin ne Ülkü Ocakla
rıyla, ne de bir kuruluşla organik bağı yoktur. Ama, 
dün... (CHP sıralarından gürültüler) Ama dün bn 
kürsüye gelen sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcü
sü, «24 milletvekilinin, Marksist liderlerin ve kızel 
bayrağın altında ne işleri vardır? Bu, organik bağ 
değil midir?» sorusunu cevapîandıramamışnr. (MHP 
ve AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, CHP 
sıralarından gürültüler) 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Bu sataş
mayla mı ilgili, bunun neresi sataşma? 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğhij siz de könuş-
' manızda bir sataşmaya daha sebebiyet vereceksiniz. 
O zaman tekrar uzayacak tabii. Lütfen sadet dışına 
çıkmayın. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, gensoruyu Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak verirken, özellikle mahkemeye intikal etmiş 
olan bir konuyu, hazırlık tahkikatı safhasında bulu
nan bir konuyu, bu önergenin dışında tutmaya dik
kat Cttik. Ama bu kürsüye gelen Sayın İçişleri Baka
nı, işkenceler konusunda üç cümleyle bu ağır mese
leyi geçiştirdikten sonra, hazırlık tahkikatı bitmemiş 
olan bir konuda açıklama yapılmasının suç olduğunu 
bile bile ve mahkemelere tesir yapacağı, tahkikatın 
seyrini değiştirerek adalete gölge düşüreceği - için, bu 
kürsüden söylenmemesi gerekenleri maalesef aynen 
ve bütün açıklığıyla söylemiştir. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Onları siz yap
tınız alçaklar, siz. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, müfettiş, yollamış ne rapor vermiş? Onu 
söylemiyor. (CHP sıralarından «Sataşmayla ne ala
kası var bunların?» sesleri ve gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Saym Başkan; 
bu da rai sataşmaya cevap, Bu da mı sataşma? 

BAŞKAN — Sadet dışına çıkmayın lütfen, aynı 
çerçeve içinde konuşacağınızı ifade ettiniz Sayın 
Somuncuoğlu, fakat tamamen konuşmayı saptınyor-
isunuz. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisinin gerek 
Kahramanmaraş'ta, gerekse Türkiye'nin başka yerle
rinde hiçbir sözünde, hiçbir yayınında, Türk vata
nının bütünlüğünü, Türk Devletinin bağımsızlığını ve 
egemenliğini, Türk milletinin bir mukaddes bütün 
olduğunu savunmanın ötesinde, bunun mücedelesirii 
vermenin ötesinde parti ölçülerini de aşarak bu da

vaya bağlanmanın ötesinde bir söz, bir deül bula-
mazsmız, buraya getiremezsiniz. Zaten... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Felsefe ki
tabı ne diyor, okumadınız mı? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Zaten 
yaptığınız en ağır ve sorumsuzca ithamlara, bugüne 
kadar şu kürsüden bir delil dahi göeteremediniz. Bu, 
bu da açıkça her şeyi ve... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kitabınızı 
yırttınız orada. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... En 
haâsas konulardaki her hakikatin ne olduğunu İdrak 
sahibi, partizanlıktan uzak, bu memlekete huzuru ve 
birliği savunanları inandıracak kadar yeterli bir bel
ge olmakla beraber, yine de huzurunuza çdap mese
leyi kısa de olsa özetle.ifade etmekten vazgeçemedik. 

Değerli arkadaşlarım, ister Alevi olsun, ister Sün
ni, hangi mezhepten olursa olsun, bu vatanda yaşa
yan insanlar arasında ister oy hesabına dayansın, is
ter kafatası hesabına dayandırılsın, ister ırk hesabına 
dayandırılsın yapılacak her türlü ayıran, vatan hain
liğidir. Müljyetçi Hareket Partisi bunu böyle görür. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Sen buna en
gel olamazsın, vatan hainisin sen, 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Vatan 
haini, dünyada hiçibir zaman kendi mîlletlerinin mil
liyetçiliğini savunan insanlar arasından çıkmamıştır. 
Tarih buna ait hiçbir deîil göstermemiştir. Ama... 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Sizce faşizm 
iyi ideolojidir. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Ama 
beynelmilel ideolojilere kafasını ve gönlünü kaptı
ranlardan tarihte çok vatan haini çıkmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, sadet dışına 
çıkmayımz. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Başka 
milletlerde de çıkmıştır, Türkiye'de de çıkmıştır. Rus
ya'ya kaçan Nazım Hikmet',i' Atatürk'ün emriyle 
gebertilen Mustafa Suphi'leri önder sayanlar, bu va
tanın birliğini, bu mîlletin birliğini ve Türk milletinin 
kıyamete kadar kendi öz değerleriyle yaşaması da
vasını savunamazlar. Çünkü bunların düşmanıdırlar. 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bir milleti ayakta 
tutan mukaddesler yok olursa, mezhep ayırımı gibi, 
ırk ayırımı gibi, bugün için gayri ilmi olduğu belli 
olan yollara başvurarak bu mukaddesler çürtitülürse, 
o mîlletin devletinin de, vatanının da yaşamayacağı 
inancını her yerde savunmuş insanlarız. Türk: Mil-
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Jetinin zengin tarihi vardır ve bu zengin tarihin de 
tabii neticesi olarak yeryüzünün birkaç güçlü kültü
ründen birine de Türk Milleti sahiptir. Bu kültürün 
sahipleri, Alevi dediğimiz vatandaş da sahibidir, Do
ğumda yaşayan vatandaş da sahibidir, Batıdan yaşa
yan vatandaş da shibidir ve bu Türk kültürünün zen
gin ve güçlü değerlerini korumak da, ancak vatan 
bütünlüğünü sağlamakla mümkün olur. 

ÇAĞLAYAN EĞE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sataşmaya cevap mı bu?. 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, lütfen, vakti
niz doluyor. Yalnız, siz biraz konunun dışına çıkı
yorsunuz, ona dikkat edin bilhassa. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Biraz da ko
nunun içine giriyor. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Türk 
Milletinin milli kültürüne dayanan bir milliyetçilik 
anlayışını savunan insanlar arasında bölücü aramak
la hiçbir şey elde edemezsiniz. Ve bu insanların ül
kü haline getirdikleri değerlerin başında vatanın btt* 
tünlüğü vardır, milletin bütünlüğü vardır, Devletin 
yenîden yeryüzünün en güçlü varlığı olması ideali 
vardır. Milliyetçi Hareket Partisi sadece bir parti ola
rak kazanma davasını gütmüyor; bu kültür değer
lerine dayalı olarak, milli birliğe dayah olarak hiçbir 
vatandaşımıza ayrı muamele yapmadan milli kültürü 
yeniden güçlendirerek, bu güçlü kültürün üzerinde 
medeniyet kurma davasını gönlüne ülkü olarak yer
leştirmiş insanlardır. Bir parti halinde bunu görmek, 
bu büyük davayı küçültmek olur. Onun için Alevi 
vatandaşlarımız da, Doğu*da, Batı'da yaşayan vatan
daşlarımız da hepsi bizim için eşittir, birdir ve Cenabı 
Hakkın bir emanetidir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Alevileri ağ
zına alına. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Biz bu
nu her yerde gördük, her yerde savunduk ve destek 
de buluyoruz. 

GÜNAY YALIN (Ordu) — Davadan dönen ne 
oluyor? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, sözlerimi tamamlarken, biz bu kürsü
ye ne zaman çıkmışsak bütün iddialarımızın delil
lerini de huzurunuza getirdik; ama ister parti tesiriy
le, ister suçluluk tesiriyle tepki göstermiş olun, bu 
yoldan vazgeçmeyeceğiz. 

Şimdi, biraz önce bu söylediğim anlayışın bir ör
neğini huzurunuzda birlikte yaşadık. Siz Milliyetçi 
Hareket Partisinin Kahramanmaraş'ta bölücülük yap

tığını, mezhep kışkırtıcılığı yaptığını söylediniz, hiçbir 
delil gösteremediniz; ama ben Kahramanmaraş'ta ken
di milletvekilinizin kitabına dayanarak, Alevi kışkırt
macılığı yapıldığını söyledim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — O resimler ne? 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bu kp^ 

süden bu vatandaşlarımızın oy hesabına, temiz va
tandaşlarınızın tarihin birçok devrelerinde olduğu 
gibi nasıl istismar edilmek istendiğini belgeye daya
narak söyledim. (CHP sıralarından gürültüler) 

ALİ KIRCA (Malatya) — Malatya'da kurşunla
nan Alevi mahalleleri ne? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Gerisi 
sizlerin yüksek vicdanınıza ve tarihe kalmıştır. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (MHP, AP ve 
MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncu
oğlu. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
Sayın Başkan.... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bakar mısınız buraya? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına dün konuşma yapan sayın sözcü 
şöyle bir önerge göndermiştir. Önergede; «Sayın 
Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü, konuşmasında, 
dün burada konuşurken Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüsü, 24 milletvekilinin Marksistlerle kızıl bay
raklı törene katıldığının sorusunun cevaplandırması
nı, diyerek bana sataşmıştır. Bu bakımdan söz istiyo
rum» denmektedir. 

Buyurun Sayın Birgit. (AP sıralarından «Ne za
man?» sesleri, gürültüler) 

Efendim, şimdi müsaadenizle... (AP sıralarından 
gürültüler). Şimdi bir itham yapılmıştır. Milletvekil
lerinin, Marksistlikle... (AP sıralarından gürültüler) 
Gayet tabii efendim, Milli Hareket Partisi Grupu 
için de aynı şekilde söz verdim, elbetteki itham 
altında kalmayacak... (AP sıralarından «Ne sözü?» 
sesleri, gürültüler) 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Birgit, bir dakika; 
Sayın Somuncuoğlu açıklama yaparsa bu sözden vaz
geçersiniz. 

Buyurun efendim. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Baş

kan, ben; milletvekillerine herhangi bir fikir ve ide
oloji isnatında bulunmadım, «Marksist, Leninist port-
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relerin altında yürümelerini savunmamıştır» dedim, 
böyle bir şey söylemedim. (CHP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Bu da bir itham değil mi efendim? 
Bu da bir ithamdır. 

Sayın Birgit, sadece o çerçeve içinde, rica edeyim 
ikinci bir sataşma olmasın. 

ORHAN BİRGİT (İsta«bul) — Sayın Başkan, hiç 
merak etmeyin; Sayın Somuncuoğlu'nun çizdiği çer
çeveye yeteri kadar sadakat göstermeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Milliyetçi Hareket 
Partisi sözcüsü dün burada, bana sorulan bazı soru
lar olduğunu ve benim bu sorulara cevap veremediği
mi belirttiler. 

Ben, Millet Meclisi görüşmelerinde, milletvekilinin 
milletvekiline soru soracağı diye bir usu! olduğunu 
bilmiyordum. Onun için, yerinden, bana şu, yada bu 
şekilde söz atan bazı arkadaşlarımın bunu, bir cevap
landırılması, yanıtlandırılması gereken soru olarak 
sarf ettiklerini anlamamıştım. Kürsüye geldiler, tek
rarladılar. Hemen söyleyeyim : 1 Mayıs 1978 töreni
ne katılan, toplantısına katılan yurttaşlarımızın içeri
sinde hangi siyasal partilere mensup, kimler vardır, 
hiçbir siyasal partiye mensup olup olmayanlar var mı
dır, bunu da araştırmadım. 

24 Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşı
mın yahut parlamenter arkadaşımın bu toplantıya 
parti adına katılmadıkları kendi taraflarından da ifa
de edilmiştir. Hepsi parlamenter olarak muhtemeldir 
ki, Ortadoğu Gazetesinin orada dükkânların yağma 
edileceğini bildiren haberleri, bir başka milletvekilinin 
orada insanların öldürüleceğini ima eden demeçleri 
ve hiç değilse 1973 1 Mayısının 1977 1 Mayısından 
daha kansız yapmama dualarım yerinde görmek, idare
nin nasıl davrandığını ve nasıl davranacağım yasama 
görevleri içerisinde denetlemek için gitmiş olabilirler. 

Eğer bir politikacının bir yere gidişinden anlam 
çıkarılacak olursa, Saym Milliyetçi Hareket Partisi 
liderinin böylesine önemli bir gensoruda, partisi ve 
grupu tarafından verilmiş böylesine önemli bir gen
soruda, Grupunu Türkiye'de bırakıp, Almanya'da 
Hrisdyan Demokrat Parti Genel Başkanıyla görüşme
ler yapmasında ne ablanı arayacağız? Sayın Türkeş 
tanassur etmeye mi gitti, diyeceğiz değerli arkadaşla
rım? Böyle bir şey yok. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Vekilleri var, 
vekilleri var. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli arkada
şım buraya gelip, Milliyetçi Hareket Partisiyle Ülkü 

Ocakları arasında organik bağ olup olmadığını söyle
yecekti, söylemedi. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Söyledim, 
söyledim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — «Yok» dedi. Pe
ki o halde, nisan ayının son günlerinde başbuğun im
zasıyla yan kuruluşlara da ve o arada Ülkü Ocakla
rına da postalanan, «Ey Milliyetçi Hareket Partililer 
ve bilcümle yan kuruluşlar; 1 Mayıstaki olaylara sizi 
karıştırır görünmeyin diye hepiniz kırlara gideceksi
niz, evlerinizden çıkmayacaksınız» bildirisi kime git
miştir arkadaşlarım? Bunun cevabını gerçekten me
rak ediyorum. 

Teşekkür ederim. Saygılarımla. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Birgit. 
Efendim bu mevzuda Sayın Süleyman Genç'de söz 

istemiştir; fakat Sayın Süleyman Genc'in isminden 
bahsedilmemiştir. O toplantıya 24 - 30 tane milletve
kili iştirak etmiştir. Hepsine ayrı ayrı söz hakkı verir
sem bu işin altından çıkma imkânı yoktur. Bu bakım
dan özür dilerim Sayın Genç, söz veremeyeceğim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Direniyorum 
Saym Başkan, hergün bu kürsüye temcit pilavı gibi 
gelmektedir bu mevzu. 

BAŞKAN — Dün zaten ifade ettiniz, aynen zap
ta da geçti, dün de ifade ettim size. 

İçişleri Bakanı İrfan Özaydınh hakkındaki Genso
ru... (CHP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan ve de direniyorum. 

BAŞKAN — Söz vermeyeceğim efendim. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Saym Başkan, 
Tüzüğü uygulamak zorundasınız. 

BAŞKAN — Evet, gayet tabii, benim de arzum o. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — O halde direni

yorum Saym Başkan. 
BAŞKAN —T Şimdi sizin isminizden bahsedilmedi; 

«birçok milletvekili» dendi. Şimdi her milletvekiline 
ayn ayrı söz verme imkânım yoktur. (CHP sıraların
da gürültüler) 

Ben söz veremeyeceğim Sayın Genç. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Oylama zorun

luluğu vardır efendim. 
BAŞKAN — Oylama zorunluluğu da yoktur bun

da. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan; 

o zaman siz, o Yüce Başkanlığı araç olarak kullan
maktasınız. 
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BAŞKAN — Sayın Grup sözcünüz... 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Kendini savun

mak durumunda olan kişilere de söz vermiyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Grup Sözcünüz burada izah 

etti hepsini, Grup Sözcünüz burada aynen ifade etti 
Sayın Genç. Tamamen tahmin ediyorum nişlerinizin 
tercümanı da oldu. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
ben, Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulunun 
verdiği bir görevi kullanarak 1 Mayıs toplantısına ka
tılmadım. O nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Sözcüsünün sözleri, benim düşüncelerimi burada yan
sıtan sözler değildir. O nedenle düşüncelerimin gere
ğini ve savunma hakkımı kullanmak için bana söz 
vermek zorundasınız. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — O toplantı
ya ben de katılmıştım, namımıza da Sayın Genç ko
nuşabilir. 

BAŞKAN — Benim kanaatime göre, ben burada 
esasında Sayın Süleyman Genc'e bir söz hakkı görmü
yorum. Yalnız... 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — 24 kişi adı
na konuşabilir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade edin lafımı bitireyim. 
Yalnız, direnirse bunu oylamaya sunacağım. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Direniyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Genc'in konuşma 
hakkını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Genç. (CHP sıralarından alkışlar, 
MHP ve AP sıralarından «Yuh» sesleri, gürültüler ve 
AP'Ii milletvekillerin salonu terketmeleri) Yalnız, ko
nu dışına çıkmayın Sayın Genç. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın ^Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Uzun bir çalışmadan sonra geçen bu zamanınızı 
böylesine berrak açık, net olan bir konu için almak, 
gerçekten sağlıklı bir olay değildir. Yorulan,'gerilen 
sinirlerin son aşamasında insanların inanarak, bile
rek, görerek, düşünerek katıldığı bir toplantıdan do
layı buraya yersiz, anlamsız, manasız suçlamaları ya-
mtlamak için çıkıp, geç vakitte raman harcanması se
vindirici değildir. Ama biz, kişisel olarak söylüyo
rum. katılan arkadaşlarımın düşüncelerini söylüyo
rum; 1 Mayıs toplantısına bilerek, inanarak katıldık. 
(CHP sıralarından alkışlar) 1 Mayıs toplantısına yal
nız 1978'de katılmadım, 1976'da da katddık, 1976'da 
da yürüdük, Biz emeği savunan, emeğin en yüce de

ğer olduğuna inanan; emeğin, kendi siyasal ve sos
yal haklarının ulusal düzeyde, belli bir anlamlı gün
de, işçi sınıf mm kendi öz örgütünün, kendi demokra
tik kitle örgütünün ortaya koyduğu bir eylemde bile
rek ve inanarak katıldık. Biz, demokrasiye inanan 
insanlar olarak, yasalardan aldıkları hakkı kullanan; 
biz demokrasiye inanarak, yasalar çizgisinde eylem
lerini sürdüren ve pek çok unsurun, pek çok kışkırtı
cının, pek çok yanlışın, Türkiye'de pek çok kargaşa 
yaratmadan, kargaşa yanlısı olanın, o gün gazete ro
tatiflerinden alınız da, telefon başlarına kadar pek 
çok ulus evladının bilinmeyen, ama, amacı bilinen, 
hedefsiz kurşunlar sonucu ölmesinin bu Hükümeti 
zor durumda bırakmak için, bu Hükümetin kargaşay
la, anarşiyle başa çıkamayacağını ispat etmek için, 
var olan bu Hükümetin başarılı olmasının mümkün 
olamayacağını göstermek için, ölülerle sevinç çığlık
ları atma noktasını bekledikleri bir zaman; Türkiye 
işçi sınıfı, kendi sınıf bilincinin gereğine, kişiliğine, 
erdemliğine, olgunluğuna ve yiğitliğine uygun olarak, 
yasaların çizgisi içinde kalarak, pek çok yanlışı ve 
pek çok yanlışı da kendi içlerinde terbiye ederek, 
Türkiye insanına anlamlı, manalı ve huzur içinde ne
fes aldırıcı bir gün yaşatmıştır. (CHP sıralarından al
kışlar) Demokrasiye inanan insanlar, demokrasiden 
yana olan insanlar, kanunun çizgisi içinde bu eylemi 
ortaya koyan insanları kutlayacağı yerde, onları yar
gılamaya kalkması, demokrasiye inançsızlığın, demok
rasiye inanmamazhğm açık bir belgesidir, açık bir ka
nıtıdır. Biz şuna inanmaktayız : Eğer demokrasiyi 
gerçekten savunuyorsak, Batı demokrasilerinde ne 
varsa, hangi hak varsa, bizim ülkemizde de olmasını 
savunmaktayız. Batı ülkelerinde toplumlar hangi ki
şiliğe, erdeme ulaşmışsa, bizim toplumumuzun da 
ulaşmasını savunmaktayız. Fransa halkından benim 
halkım ne erdemsizdir, ne geridir, Batı Alman halkın
dan benim halkım ne erdemsizdir, ne geridir. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) O halde, Fran
sa halkının var olan haklarının, benim halkımda ol
mamasını savunmak, onlara yasak koymak, düşünce
lerini engellemek, düşüncelerini yasalarla ipotek altı
na koymak ve toplumu, kendi dar, anlamsız, çağdışı 
demokrasilerin çizgisinde tutmak, bizim için geri ve 
modası geçmiş bir işleyiştir ve günümüzde istediğiniz 
kadar yasak koyun, Salazar'dan daha katı olamazsı
nız. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Sala-

1 * 
zar'ın bütün tabuları yıkıldı, orada demokrasinin bü
tün çizgileri açıkça demokratik olarak temsil edile
cek bir kişiliğe ve erdemliliğe ulaştı. Siz, 44 milyonuy-
la gelişen, büyüyen, dinamizmiyle çağın bütün kurum-

— 526 — 



M. Meclisi B : 141 4 . 5 . 1978 O : 1 

laraıı kullana kullana hayata aktaran insanıyla, gen
ciyle, yaşlısıyla böylesine bir toplumu kendi kafanıza 
göre birtakım yasak hükümleri altına alıp onların öz
gürlüğe kavuşmasını istemenizle sonuca varamazsınız. 
Varmış olsaydı Salazar varırdı; varmış olsaydı Httler 
varırdı. Dünyayı dar, geri, savaşkan, öldürücü düşün
celeriyle ateşe boğan Hitler'in başaramadığını, siz 
Türkiye insanının yaşadığı bir toplumda başaracağı
nızı düşünüyorsanız, yanıldığınızı çok zaman geçme
den göreceksiniz; kendi yanlışuklarınızla, yanılgıları
nızla, geri düşüncelerinizle sadece geriyi savunduğu
nuz için mahkûm olacaksınız. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bütün Meclise saygılar sunarım; teşekkür ederim. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

—.>... 

içişleri Bakanı İrfan Özaydınh hakkındaki Gen
soru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konu
sundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, Gensoru önergesinin gündem alınıp alınma
yacağı hususunu oylarınıza sunacağım : Gensoru öner
gesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Genel Kurulun 2 . 5 . 1978 tarihli 139 ncu Birle
şiminde okunan Çalışma Bakam A. Bahir Ersoy hak
kındaki Gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı konusundaki görüşmeleri yapmak ve gün
demde yer alan diğer konuları sırasıyla görüşmek için 
9 . 5 . 1978 Sah günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.34 

\>0<i 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Urfa Milletvekili Salih Özcan ve 9 arkada

şının, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin sorunları 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca Genel Ku
rulun 20 . 4 . 1978 tarihli 135 nci Birleşiminde açıl
ması kabul edilen Genel Görüşme, (8/4) 

2. — İstanbul Milletvekili Turan' Kocal ve 9 ar
kadaşınım), Kahramanmaraş'ta meydana, gelen olay
larla, ilgili olarak emniyete götürüleni vatandaşlara 
lişkenjce yapılmasına, göz yumarak linsam haklarını ç(iğ-
nedügi ve bu konudaki ituıtum ve davranışı (ile göre
vlini kötüye kullanarak ülkeyi ağır Ibir Iburçalıma, sü-
rüküedliğii iddiasıyla, İçişleri Bakam irfan, Özaydınlı 
hakkında, Anayasanın; 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün, 107 njdi maddeleri uyarımca, Ibir Gensoru açıl
masına ilişklin önjergenlin gündeme ajımp ajınımaya-
cağı konusunda görüşme. (11/4) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ

RÜLMELER 
1. — Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Başkan-

vekiM H. Turgut Toker ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
ekonomik politikası ve hayat pahalılığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/5) 

2. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan .uygula
maların yasalara aykırı olup olmadığını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına iltişjkjn önergesi. (10/21) 

3. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arka
daşının, Kültür Bakamının mili kültürümüze ili şkiin tu
tum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/6) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, polis örgütü içinde kurulan bazı dernek
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/22) 

5. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada-
nın, hayat pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10./23) 

6. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 10 
arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve İçiş
leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/7) 

7. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre kompleksinin 
mühendislik ve satınalma hizmetlerinin ihalesinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması! 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'm, yaş
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/58) (•) 

(*) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir, 



2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/24) 

3. — îzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

4. — îzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişindekii tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/26) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alman genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi^ (6/32) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/33) 

9. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Mitli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/36) 

12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

13. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
öğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

14. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
Emek Mahallesi - Kız Meslek Lisesi inşaatına ilişkin 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/39) 

15. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

16. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

17. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi. 
(6/42) 

18. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timur ağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evH Dışişleri Bakanlığı meni 
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

20. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre 
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46) 

21. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ffişjkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

22. — Artvin Milletvekilli Hasan Ekinci'nin, Diya
net İşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

23. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

24. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

25. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DÎSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

26. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya, Bankası Başkanı Mc. Nanıa,ra'nın, ziyare
tinle ilişkin; Başlbakandaın sözlü soru önergesi. (6/63) 

27. — Diyar/bakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
lim, Türküye Elektrornekanlik Sanayi Anpnjim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakamından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

28. — Diyarbakır MliUetvelkiili M. Yaşar Göçmeni' 
in, Bakanlıkta çalışan bazı memurlara baskı yapıldığı 
iddiasına IMşIkin Çafuşmja, Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/65) 

29. — Gümüşhanjft Milletvekilli Mehmelt Çatajlbaş'ın 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına, alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından! 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

|30. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun;, 
Ankara Valisine ilişkin, İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi, (6/67) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
L — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının 

çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından de
ğerlendirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı ve Kütahya Milletvekili 
Ahmet Mahir Ablum ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedil-
mdş ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulu
nanların yaşlıkk aylıkları hakkında kanun teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçileri
mizin emeklilik hakları ile ilgili bir ek madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi. Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, Yurt dışında ça: 

bşan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliğe ve ça
lışma sürelerinin değerlendirilmesi hakkında kanun 
teklifi, Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi ve Afyonkarahisar Millet
vekili Güneş Öngüt'ün Yurt dışında çalışan Türk va
tandaşlarının çalışma sürelerinin değerlendirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Komisyonu raporları. (1/93, 2/431, 2/437, 2/444, 2/474, 
2/481) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

2. — İsparta İli, Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

3. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21, 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Manallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Haobekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

5. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 

cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi: 14.2.1978) 

6. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

7. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtk İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

8. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Şarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11.— C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M, 



Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek> (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

12. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 , 2 , 1978) 

13. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 .2 ,1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nsi fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 .2 .1978) 

15. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da biı 
üniversite kurulmasına ilişkin 6594 saydı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 55) 
(Dağıtma tarihi : 28 , 2.1978) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7,3.1978) 

19. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
zon tktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin açılışı ve 
bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi ve Milli 
Eğitim ve Plan Komisyonu raporları. (2/140) (S. Sa
yısı : 64) (Dağıtma tarihi : 21.3.1*978) 

20. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü, ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayım veriîmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değliştirümesıi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1978) 

21. — 19 . 3 . 1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/110) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma ta
rihi: 31 . 3 . 1978) 

22. — Çalışma eski Bakanı AM Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi: 7 . 4 . 1978) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Haya Ulaştırmasına 
dair 17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/19) (S. Sayısı : 70) (Da
ğıtım tarihi : 11 . 4 . 1978) 

24. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski 
Üyesi Bahriye Üçok ile Ordu Milletvekili Memduh 
Ekşji'nin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü 
maddesinün (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/208, 2/256) 
(S. Sayısı : 71) (Dağıtım tarihi : 11 . 4 . 1978) 

25. — İstanbul Milletvekili Metih Tüzün ve 12 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/546) 
(S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 11 . 4 . 1978) 

X 26. — Devletçe işlatiiecıek madenler hakkında 
kanun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret komisyonları raporları. (1/102) (S. Sayısı : 
73) (Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1978) 

X 27. — Cezaların İnfazı hakkındaki 647 sayılı 
Kanuna bir ek madde ile geçici 7 nci maddeye bir 
fıkra ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine 



dair kanun tasarısı ile Adana Milletvekili Alparslan 
Türkeş ve 4 arkadaşının, 647 sayılı Cezaların infazı 
hakkında Kanunun 1712 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/114, 2/535) (s- Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 
14 . 4 . 1978) 

28. — Vatani hizmet tertibinden aylık alanların 
aylıklarının yükseltilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Bitlis Üyesi Kâmran İnan'ın, özel ka
nunlarla bağlanmış vatani hizmet tertibinden aylık 
alanların aylıklarının artırılmasına dair kanun tek
lifi ve Plan Komisyonu raporu. (1/101; 2/107) (S. 
Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1978) 

29. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Sam
sun Milletvekili Ilyas Küıç'ın, 1487 sayılı Boğaziçi 
Üniversitesi adıyla istanbul'da bir üniversite kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Mili Eğitim ve Plan Komis^ 
yonları raporları. (2/137) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 21 . 4 . 1978) 

30. — Maliye eski Balkanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye ilker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile Q Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu, (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S, Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 , 4 , 1978) 

31. — Milli Savunma eski Bakanı Ilhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet-
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere-ı 
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 24,4,1978) 

32. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul MilletvekiM Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihî : 
25 . 4 . 1978) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf özbaş ile Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılması bazılarının da değiştirilmesi hakkında ka< 
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/516) (S. 
Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 25 , 4 . 1978) 

34. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile 
C, Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski Üyesi 
Bahriye Üçok'un, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesine 2 fıkra eklenmesine ilişkin 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (1/100, 2/4) 
(S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihî : 25.4.1978) 

35. — Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tayın be
deli verilmesi hakkında kanun tasarısı ile Konya Mil
letvekili Şener Battal'ın, 4367 saydı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin 
C ve D fıkralarının değiştirilmesine ilişkin kanun tek^ 
lifi ve MM Savunma ve içişleri ve Plan komisyonla
rı raporları. (1/28, 2/194) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

36. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel" 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisli : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 ncü ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

37. — C; Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge^ 
cici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu, (yiQ6) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
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38. — Nuri Sayın*ın özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 

•»«—~*m 

Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

39. — Günün 24 saate taksiimline dalir 697 sayılı 
Kanunun, 2 nci maddesinlin, değişitirlilmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/98) (S» 
Sayısı : 9Q) (Dağıtana, talihi: 2.5Jl 978) 

* • 

(Millet Meciisi 141 nci Birleşim) 


