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I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

20 . 12 . 1978 Çar-şatmlba 

9/38 esas njumanah, Başbakan 'Bülent Ecevit lıaık-
kıınida kürufaıpş bulunıan Soruşturma Hazırlık Ko-
miisyoifliuna yeniden 30 gün süne veriilirneskıe dâir ko
misyon Bıaşkaınjlığı tezkeresi ile, 

Görev b'öîümıü yapmadan görev 'süreleri dolan': 
9/21 esas numaralı, Çanakkale eskji milletvekili 

Refdt Sezgl'm hakkımda ve 
9/59 esas numaralı, eski Başlbalkan. Süleyman De-

miirell, Maliye eski Bakanı Y:lımiaz Erıgenekon ve Ti
caret eski 'Bakamı Hali Başol malklarıtolda kurulmuş 
Ibufluınian Soraştsurmıa Hazırlık komisyonlarına karar 
Narininden litlUbanen 3Q'ar günlük süre verlillmesü Ika-
ibul ödidi, 

Goruım Milletvekilli Mehmet Irmak'ın; .tıüJtün ih
raç yolsuzluğu olayımda gerekM önlemilerî almayaırak 
görevlerini ötüye kullandıkları iddiasıyla Başbakan 
'BKilenıt Ecevit l e Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay 
Mataracı halklar mida. (9/222), 

Anlfcara Müelttvökili Hayrettin Turgut Toker ve 
13 arkadaşının; 1 Mayıs olaylarına 'seyirci kalarak 
görevlerimi yapmadıkları ılddiasıyla Başbakan Bülent 
EoaMit ve İçişleri Biakıanı İrfaini Özaydınlı haklarında. 
"(9/224), 

Ankara Mülletlvelfcili Hayreltıtin Turgut Toker ve 
O. iSemiatioısu Eskişehir Üyesii Ömer Ucuizal'ın; anarşi 
ıkönuisıunda 'gerekli önilemıleri 'allmıaiyaraik görevleninü 
lihmal ve kötüye kullandıkarı iddiasîyla Başbakan 
ıBiüiemt EcdvDt ve İçişleri 'Balkanı İrfan Özaydı!::lı halk-
larınldia. (9/226), . 

Cumhuriyet Senialbbsıu Biaızığ Üyesi Cahiiıt Dalokay 
ve 3 arkadaşımın; Malatya'da meydana gelem olay-
larid'a gerekl ömflemterii almayarak görevlerini kötü
ye kıufendıMian iddiasıyla 'Başbakan Bıülen)t Ecevit 
ve telisleri Balkanı İrifatoı Özaıydınli 'baiklanmda. (9/227), 

Giresun Milletvekili Niızarneltitin Erkımen. ve 9 ar
kadaşının; FisikolbıMlk Yönetim 'Kurulunun görevden 
ali'nimıasıinıda ıparıtiizancia davranarak görövlenkıii kötü
ye k'uila'nldık'ları iiddiasıiyla Başbakan Bülent Ecevilt 
ve Ticaridt Ba'k'anı Teoman Köprülüler halklarında. 
(9/229), 

Guimihıurıiyelt Senatosu Sivas Üyesii Talisin, Türkay 
Ve Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın; Sivas'ta 
meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri almayarak 
görevlerini ihımal Ve kötüye kullandıkları iddiasıyla 
iBaşJbalkaın Bülent Eceviıt ve tçlişlerii Balkanı İrfaüi 
Özaiydımh hıaik'larınlda, (9/23Q), 

ıBursa Milletvekilli Özer Yılmaz ve Sivas Millet
vekilli Tdvifik Korallan'ın; Ziraat iBanlkaisı yöneticile-
lii h'aklkınıdakli paırttiizıan ıtotıuımıu l e görevlini kötüye 
kullandığı iddiasıyla Ti'cvaret Bakanı Teoman Köp
rülüler bıakikılndia, (9/23ıl) ve 

Gümüşhane MUletvekili Turgut Yücel ve 2 arka
daşınım; topDu ısözleşmıdler ile' mahkeme kararlarını 
luiygulaimaıyarak görevdnli köitlüye kullandığı iddiasıyla 
Köy İşleri ve Kooperatifler Balkanı Ali Topuz hak
kımda (9/232) ıbirer Meclis Soruşturması açılmaisına 
ilişkin önergeleri okundu; Soruşturma Hazırlık Ko-
miısyonlarıînun 16'şar üyedıejıı fcurulrnası komisyonla-
'rın çaiişma slüreîeıtinin üye seçimli' tariMnden başla-
rniası ve illgli Başlbalkan ve 'balkanilarm yazılı görüşle-
riini üye seçimli' tajıiihlindeın İtibaren 15 güm içlimde ver
meleri kajbui edüldii1, 

Niğda M'illeitvekili Sadıi Soım'uınouoğlu'inun; yaban
cı iki aşjiret tarafından Doğu lilleriımizde meydana 
getirilen olayları önlamıedie görevlerini lühmıal ve kö-
ftüye kullianldıkları ilddiasuyla Başbakan Bülent Eoelvit 
ve İçiişlerü 'Bakanı İrfan, Özaydınilı halklarında. (9/2]23) 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesiy
le, 

Anjkara Milatlvekili Hayretıtia Turguıt Tolker ve 
'2 aıikiaidaşının; yabancı ilki 'aşiret tarafınldan Doğu il-
leriımıizdıe ımıeydainia geltirlen alayları önlemede gö-
ırevlerini ıkötülye IkulHandıikilıarı iddiasıyla Başbakan 
Büılenlt Bödvıilt ve İçişleri ©akanı İrfan Özaydıınlı h'alk-
larınlda (9/225) bir M'edıis Soiru'şturmalsı açılmasınla 
ilişkin öın'erigfâsi dkıunidıu; aynı rnaibiyette olan bu ilki 
ısıoruışituırmıa önerjgeisli içilnı bir Soruşjturma Hazırlık Ko-
m'ısyonu kurulması onaylanarak; Soruşturma Hazır
lık KömisiyoınıuirDun 16 Üyöden Ikurelmfası, Komisyo-
njun çalışma süresiniin üye sieçiımıi tar'jhiinden başla-
iması ve ilgiıliı Baışlbaka'3 ve B'akianın yazılı görüşlerıini 
üye seçimli ıtariiıhinideın itibaren 15 gün içinıde verime-
'lefıi kalbul ödldi, 

Güirniüşlhane Milletvekilli Turguıt Yücel ve Mariis'a 
'MHelÖvıeflüillS Slümıer Orıaİ'ın; yaptığı taıylin ve nakiller
de partizan bir Mtum Azfeyerelk 'glörevinü kötüye ikuil-
liandığı iıddiasıyla Köy İşleri ve Kooperatlififer Baka
nı Ali Toıpujz 'halkkında (9/228) ib>ir Metis Soruştıur-
maisı açulmiası̂ ıa üşlk'ın önerigesiiyle, 

Muğla Miletvekil Alhımet Büldanlı ve 4 arkada
şının; yaptığı tayin ve naklilerde partizan bir tutum 
ılzHeyörek; göınevürHi kötüye kullanjdığı iddiasıyla Köy 
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işleri ve Kooperaltüffler Baklanı Ali Topuz hakkında 
(9/233) 'bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önıengesü okundu; ayan miahıiyeüfce olan bu ilki soruş
turma önergesli içlin de bir Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu kurulması onaylanarak; Soruşturma Hazır
lıık Komisyonunun 16 üyeden kurullmıaısı, Komıisyo-
.nıun çalışıma süresıini^ üye seçikmi tanMından başla
ması ve iidlgüıli Balkanın yazılı görüşünü üye seçimi ita-
riihıinjden İtibaren 15 gün içlinde vermesi 'kabul edıildi. 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yaıpıMı) 

1. — Kahramanmaraş'taki olaylarda hayatlarını 
kaymeden vatandaşlarımız için saygı duruşu. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
grubu bulunan sayın üyelerin ortak arzularına da uya
rak, son üzücü olaylarda, Kahramanmaraş'ta hayatla
rını kaybeden aziz vatandaşlarımız için, Yüce Meclisi 
bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

(1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.) 
BAŞKAN — Ruhları şad olsun. 
2. — Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Er

zurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, 

birleşimlerinde alınan 'karanlar gereğince kurulmuş 
buüutoian 2 ve 4 numaralı Sorutturma Hazırlık Ko
misyonlarınla ve 

9/221 esas numaralı, Ticaret Balkanı Teoman 
Köprülüler ve Sanayii ve Teknoloji Balkanı Orhan 
Alp haklarımda kurulmuş bulunan Soruşturma Ha-
zu'lılk Komisyonuna, Siyasi parti gruplarınca gösıte-
riletii adaylar «ieçiiMiler. 

©Meşime saaıt 17.361da son verildi. 

'BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

Malatya, Sivas ve Urfa illerinde 26.12.1978 günü 
saat 7.00'den itibaren iki ay süre ile ilan edilen Sıkı
yönetim hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının onay-
lanmastna dair Başbakanlık tezkeresi (3/191) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, 13 ilde sıkıyö
netim ilan edilmesine ilişkin, Bakanlar Kurulu Kara
rının Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına su
nulmasını isteyen Başbakanlık tezkeresini okutuyo
rum: 

TBMM ©irleşilk Toplanltüsı Genel Kurulunun 
19 4 , 1978 tariilhl'i 4 midi Birla§ı;m,ind'e alınan karar 
'gereğince kumıfauş bulunan 1 ve 3 numaralı Soruş-
'turma Hazırlık, Komiisyonları ille, 

TEMİM Birleştik Toplantısı Genel Kurulunun 
19 . 4 . 1978 tarihli 4 ncu ve 24 . 5 . 1978 tarihli 7 ncı: 

Başkan 
Başkanvekili 

Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
DeriizM 

Mustafa Gazalcı 

Dülvaın Üyesli 
Bursa 

Halil Karaath 

BÎRİNCt OTURUM 

Açıimia Soaîi : 15.00 

BAŞKAN : C ıfoM Karabaş 

DÎVAN ÜYELERİ : Halü KaİJJtaik (Bursa), Y ı t a z Baîta (Rize). 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclislinin 4 neü ©irieşiimlinli açıiyorum. 

II. — YOKLAMA 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın tanıdığı hür demokratik düzeni, te

mel hakları ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yöne
lik yaygın şiddet hareketlerinin kesin belirtilerinin or
taya çıkması üzerine Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, 
Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahraman
maraş, Kars, Malatya, Sivas ve Urfa illerinde 26 Ara
lık 1978 günü saat 7.00'den başlamak üzere, 2 ay sü
re ile Sıkıyönetim ilanı, Bakanlar Kurulunun 26.12.1978 
günlü toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Durumun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ona
masına sunulmasını saygı ile arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞ/KAN — Okunmuş bulunan Hükümet tez
keresinin, Hükümetçe izahatından sonra Millet Mecli
si içtüzüğünün 73 ncü maddesine göre müzakere aça
cağım. 

Tezkere üzerinde Hükümet adına izahatta bulun
mak isteyen var mı efendim?... 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir Milletvekili) — Söz istiyorum efendim. 

'BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı, buyurun efen
dim. (AP sıralarından gürültüler, «istifa, istifa» ses
leri.) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — istifa 
et, istifa et. (AP ve CHP sıralarından ayağa kalkma
lar, şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan... Sayın Bakan, bir da
kikanızı rica edeyim. 

Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri, lütfen... 
(AP sıralarından şiddetli gürültüler; «istifa et» ses
leri.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın senatör
ler... Sayın üyeler.. (Şiddetli gürültüler.) Sayın üye
ler... Sayın senatörler, sayın milletvekilleri... (Şiddet
li gürültüler, AP ve CHP sıralan arasında toplanma
lar karşılıklı sataşmalar.) 

Senato ve Meclis idare Amirlerini göreve davet 
ediyorum... Senato ve Meclis idare Amirlerini göre
ve davet ediyorum. 

Sayın üyeler, lütfen yerlerinize oturunuz.. Sayın 
üyeler, lütfen yerlerinize oturunuz. 

DOĞAN GÜNEŞ (istanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, dışarıda yaygm olan anarşiyi" Meclise getirdi 
bu adamlar. 

» . 12 . 1978 O : 1 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen yerlerinize otu
runuz. 

Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun Sa
yın idare Amirlerini göreve davet ediyorum. (Şiddet
li gürültüler, AP ve MHP sıralarından sıra kapakları
na vurmalar.) 

HÜSEYİN KALELİ (Konya Milletvekili) — Sa
yın Başkan, atlara ve itlere sahip olun, boşandılar. 

'BAŞKAN — Sayın Erdoğan Adalı.. Sayın istanbul 
Senatörü Erdoğan Adalı, lütfen yerinize oturunuz. 

ERDOĞAN ADALI (C. Senatosu istanbul Üyesi) 
— Sayın Bakan, istifa et. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz... Böyle mü
zakere yoktur; lütfen yerinize oturunuz. (Şiddetli gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Adalı... Sayın Adalı, lütfen 
yerinize oturunuz... 

ERDOĞAN ADALI (C. Senatosu istanbul Üyesi) 
— (Ayağa kalkıp, sıra kapaklarına vurarak) Sayın Ba
kan, istifa et, istifa. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan Adalı, hareketleri baş
latıyorsunuz, lütfen yerinize oturunuz. 

Mecliste müzakerelerin yapılmasını engelleyenler 
susturulur. (AP ve CHP sıralarından bazı üyelerin 
ayağa kalkmaları, sıra kapaklarına vurmalar, gürül
tüler.) 

NAZIM BAŞ (İçel Milletvekili) — (Sıra kapakla
rına vurarak.) İstifa etsin istifa. (AP sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Nazım Baş, lütfen sıralara vur
mayınız... İçel Milletvekili Sayın Nazım Baş, sıralara 
vurmayınız lütfen. (AP sıralarından gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar.) 

Meclisi tatil etmemi istiyorsanız... (AP sıralarından 
gürültüler.) 

Sayın Üyeler... Sayın üyeler... Sayın grup yönetici
leri, lütfen grublarınızı sükûnete davet ediniz. (AP 
sıralarından gürültüler.) 

Sayın grup yöneticileri... (Gürültüler.) Sayın üye
ler, lütfen yerlerinize oturunuz. 

'Bu şekilde Meclis müzakerelerine devam edilmeye 
imkân, kalmayacaktır. (Gürültüler.) 

Sayın üyeler, birleşime yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 1537 
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İKİNCİ OTURUM 

Acıtma Saati : 16.10 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Karart* ^Bursa), Yılmaz Batta (Rize) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir leşik Toplantısının 4 ncü Birleşiminin 2 noi Oturumu
nu açıyorum, 

IH. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Er
zurum, Gazkottep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, 
Malatya, Sivas ve Urfa illerinde 26.12.1978 günü saat 
7.,00'den itibaren iki ay süre ile ilan edilen Sıkıyöne
tim hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının onaylan
masına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/191) (Devam) 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde izahat vermek 
üzere Sayın İçişleri Bakam, buyurunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba-
Iıikesir Milletvekilli) — Sayın Başkam, saygıdeğer üye
ler, ulusumuzun en acılı günleri yaşadığı bugünde, 
Anayasamızın 124 ncü maddesinde ifadesini bulan Sı
kıyönetimi ilanı nedenliyle huzurunuza çikmış bulunu
yorum. Hepinize saygılar sunarım. 

Sözlerime - •birkaç saat önce geldiğim - Kahraman
maraş olaylarıyla başlamak istiyorum. 

Saygıdeğer üyeler; Kahramanmaraş Üinıiz, hassas 
olan ülertmizden birisidir. Bunun içindir ki, Nisan 
ayından bu yana Kahramanmaraş gibi hassas olan il
lerimizde toplumsal olayların oluşturulmasına, silahlı 
eyfiem içinde bulunanlar büyük çaba göstermektedir
ler. Nitekim, paket bombaların Kahramanmaraş'ın 
Pazarcık ilçesiyle Malatya iline gönderildiği; Malat
ya'da, adım burada rahmetle andığım merhum Ha-
mit Fendoghı ve yatanlarının ölümüyle sonuçlanan 
Malatya olayı, Sivas olayı, Elazığ olayı ve nihayet 
tüm ulusumuzu eleme garkeden Kahramanmaraş ola
yı nedenleri üzerinde hiçbir parti çıkarı düşünmeden 
eğilmek zorundayız. Bu, ulusal birliğimiz bakanından 
kaçınılmaz bir görevdir; bunun ötesinde bir vatan 
boroaâurj 

Saygıdeğer üyeler, yüksek müsaadelerinizle Kah
ramanmaraş olaylarının içinde tüm acı ve dehşet ve
rici durumları yaşamış ve görmüş bir arkadaşınız 
olarak d®e getirmeye çalışacağım. 

Kafıramanrflftraş'ın genel toplum yapısmı gözönü-
ne serdiğkcsade görürüz ki; senelerce beraberce, kar
deşçe vatanları için kahramanca tüm olanaksızlıkiara 

rağmen omuz omuza beraberce savaş vermiş ve ille
rinin adım «Kahramanmaraş» olarak tarihe geçirmiş 
bu Mmizde, bugün toplumda elem verici bir durum 
hâsıl olmuştur. 

23 Aralıkta meydana gelen feci ve elem verici 
olayların bir kaç gün gerisine gittiğimizde şunları 
görürüz : 

19 Aralık 1978 günü bir sinemaya tahrip gücü az 
ve fakat panik yaraıtacak bir patlayıcı madde atılıyor, 
suçlusu hemen yakalanıyor, adalete teslim ediliyor ve 
halen de tutuklu bulunmaktadır. 

22 Aralık 1978 günü Endüstri Meslek Lisesi öğ
retmenlerinden 2 öğretmen evlerine giderken vurula
rak öldürülüyor. Ertesi gün yani 22 Aralık Cuma gü
nü, cenaze merasimi için aşırı sol fraksiyonların tah
riki ile topluluk Devlet Hastanesinde toplanıyor ve 
camiye doğru yürüyüşe geçiriliyor. Burada Kahraman
maraş için gerçekten üzüntü veren aşırı sol fraksiyon
ların sloganları atılıyor. Camiye yaklaşıldığında Sün
ni vatandaşlar camide namaz kılınmasını, cenazenin 
camiye sokulmasını önlemek üzere büyük bir toplu
luk oluşturuyor. Çatışmayı önlemek için cenaze tek
rar Devlet Hastanesine nalklediliyor. Fakat cami 
önünde oluşan topluluk şehir merkezine doğru yürü
yerek, Alevi yurttaşların işyerlerinin camlarım ve iş
yerlerinin eşyalarını dışarıya çıkararak tahrip ediyor
lar. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi il binası da 
tahrip edilenler arasındadır. 

Bu alaylı günün gecesinde hemen tümüyle bir ta
rafın yerleştiği (iki mahallenin, ki bunlar Yörükseflim 
Mahallesi ile Mağaralı Mahallesinin bitişiğinde bulu
nan bir yerde, yörece iyi tanınmayan ve evvelce ka
til zanlısı olarak yatmış ve çıkmış bulunan bir kişi 
tarafından 3 Sünni vatandaşımız vurularak öldürülü
yor. 

İşte olaylar, 23 Aralık olayları bundan sonra dau 

ha büyük boyutlara ulaşarak devam ediyor. 23 Ara
lık sabahı bu 3 Sünni vatandaşın cenazesini almak ve 
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yakınları tarafından orada yaralıları görmek üzere ge
len topluluk, birdenbire çoğalıyor. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, bu iki mahalle, Yö-
rükselm Mahallesi tümüyle Alevi yurttaşlarımızın 
yaşadığı b̂ir bölge. Mağarah Mahallesi ise tamamen 
Sünni vatandaşlarımızın yaşadığı bir bölge. Âdeta bir
birleriyle kırgın ve kızgın bir durumdadırlar. Böyle 
bir olayın burada olması, Devlet Hastanesinin de bu 
hududa yakın bulunması dolayısıyla yurttaşlar orada 
toplu halde bulunurken ufak bir tahrikle galeyan ha
ine geliyorlar ev karşı tarafa, YörükseMm Mahallesi
ne doğru bir harekete geçmek üzere iken, karşı ta
raftan maalesef ateş ediliyor. Orada bir kaç kişi öl
dükten sonra olaylar daha büyüyor ve bu olayların 
'büyümesi sonunda orada evvelce hazırlık durumunda 
bulunan askeri 'birliklerimiz derhal harekete geçi
yorlar, önlemek istiyorlar; fakat önleme oldukça zor 
oluyor; çünkü silahlar konuşmaya başlamıştır. 

İşte o andan itibaren, Silahlı Kuvvet birltikleri ve 
Güvenlik Kuvvetleri olayla meşgul iken, mahallele
rin diğer yörelerinde Sünni vatandaşîarırnızın çoğun
lukta ve Alevi yurttaşlarımızın azınlıkta tek tek bu
lunduğu yerlerde Müslümanlıkla, Türklükle asla ka
bili telif olmayan çok üzücü olaylar cereyan ediyor. 
Bu üzücü olayların sonunda, biraz evvel almış oldu
ğum rapora göre, ölü sayısı 97'ye çıkıyor. 

Bu olayların ve Sayın Başbakanımızın direktifi üze
rine Kahramanmaraş'a, Jandarma Genel Komutan
lığına gittiğimizde ve gece oraya vasıl olduktan son
ra, komutanlarla ve gerekli ilgililerle yaptığımız te
maslardan sonra, öncelikle Hastaneyi ve diğer ma
halleleri de dolaşmış vaziyetteyim. Gördüğüm man
zara korkunçtur : 

Hiç savunmasız olan yerlerdeki yurttaşlarımız, er
kek - kadın dinlemeden; babasının önünde, anneli
nin önünde, 3,5 yaşında hatta bebek yaşta olan çocuk
lar dahi katledilmiş, öldürülmüş; bu yetmiyormuş gibi 
bir de cenazeleri içeride iken evleri yakılmıştır. Bu
nun da dışında, sokaklarda âdeta sıra sıra cesetler av 
(tüfeği ile kurşunlanmış olarak, vurulmuş olarak bu
lunmaktadır. 

Bunun da ötesinde, hastaneye gittiğimiz zaman 
•yetkililerden dinlediğimizde daha feci olaylarla kar
şılaşıyoruz, O da şudur: 

Daha hamile, doğum yapmak üzere bulunan ka
dınlar da evlerinde vurulmuş, yaralı olarak getiril
miş; ne annesi kurtulabilmiş, ne de bebeği kurtulabil
miştir. 

6 . 12 . 1978 0 : 2 

Ertesi gün (Sadece oradaki toplumun durumunu 
bildirmek için arz ediyorum), yetkili subaylarımız, ki 
Albayımız orayı gezerken 9 ila 10 yaşındaki bir çocuk 
şu ifadeyi kullanıyor; diyor ki : «Subay amca, şurada 
iki gâvur var, onu öldürdük; ama bir tanesi kaçtı, onu 
vuramadık.;»! 

Düşününüz ki, bir toplumda bu kadar hınç, bu 
kadar nefret nasıl meydana gelmiştir, nasıl oluşturul
muştur? Bu, ne bir yürüyüş sonundadır, ne bir (kısa 
sürelik bir durumdur; senelerin birikimidir. Şimdi bu 
acıyı hep beraber - oradan gelmiş bir arkadaşınız ola
rak, içli ağlayarak, sızlayarak sizlerin vicdanlarınıza 
hitap ediyorum - bu yarayı hep beraber durdurmak 
zorundayız. Oradaki yurttaşlarımızın fazla kan akıt
masına, diğer yerlere sirayet etmesine mani olmak 
mecburiyetindeyiz, işte bunun. içindir ki, diğer yöre
lerimizde hassas olan ve her geçen gün tırmanış gös
teren, her geçen gün terörün ve şiddetin (ileri bir saf
haya ulaştığı bir dönemde, Anayasamızın 124 ncü 
maddesi gereğince oluşan şartları Sizlere bildirmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

O gerekçeyi ifade etmeden önce, şunu belirtmek 
isterim : Oraya gittiğimiz andan itibaren, Silahlı Kuv
vetlerimizden celbedilen; Kayseri'den Havadan İndir
me Birliğimizle, Gaziantep'ten, İslahiye'den, Nevşe
hir'den ve - tüm adet olarak 3 000 civarında - Silahlı 
Kuvvetlerimizden ve Jandarma Komando Birlikleri
mizden alınan birliklerle önlemler alınmıştır. 

Ama şunu da ifade etmek isterim İki; alınan »tüm 
önlemlere rağmen yangın çıkarılmaktadır. Fakat, dev
let kuruluşları öyle bölünmüş ki, Belediyenin itfaiyesi
ni oraya göndermek mümkün değildir. Gece yanında 
ev yanmaktadır; itfaiyeye gittiğim ve «Niçin gitmi
yorsunuz?» dediğim zaman, «Ateş ediliyor» demiş
lerdir; «İtfaiyenin başına geçeceğim, buyurunuz gi
diyoruz» dediğim zaman, gene direnmişlerdir. Bu
nun üzerine aSker kullanarak, askerle beraber yangın 
söndürmeye gitmişizdir. Hangi yangını söndürüyo
ruz? İçeride cesetlerin bulunduğu bir yangım söndü
rüyoruz. Hangi yangım söndürüyoruz? Vatandaşımı
zın, tırnağından, kemiğinden artırdığı paralarla evini 
barkını kurduğu evi kurtarmak için gidiyoruz, sön
dürüyoruz. Böyle acı, böyle feci durumlardan gelmiş 
ölüyorum. 

Arkadaşınız olarak, sizlerin ıstırabım bilerek ve 
içtenlikle tekrar ediyorum : Bu olaylara son vermek 
zorundayız. Nitekim, Silahlı Kuwetlerinıiz almış ol
duğu önlemlerle bir dereceye kadar önlemeye çalışmış
tır. Ama 24 Aralıkta olaylar, yine gençliğin toplu-
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muyla askere dahi silah atacak duruma gelmiştir; 
onun üzerine, yine havaya silah atılmak suretiyle 
1 500'e yakın topluluk dağıtılmış, sokağa çıkma yasa
ğı böylelikle sağlanabilmiştir. 

Şimdi Kahramanmaraş'da sükûn vardır; ancak, ıs
tıraplar sonsuzdur. Meydana gelen ölüm olayları, 97 
olan ölüm olaylarından çoğunluğu 'bir grubu, 'azın
lığı bir grubu... Bu bir değer taşımaz, ama ortada 
ölüm vardır. Bunun çaresini bulmak zorundayız; hep 
'beraber bulacağız, önlemlerimizi olayların derinlikle
rine 'inerek, hep beraber, hiçbir görüş görmeden bun
ların kökenine inerek halletmek zorundayız. Biraz ev
vel de söylediğim gibi, işte bu bizlerin, hepimizin va
tan borcudur. 

Saygıdeğer üyeler, biraz önce olayları acı ve elemv 

verici durumu içtenlikle duyarak sizlere arz etmeye 
çalıştım. Tüm silahlı eylemlerin amacı, toplumsal 
olaylarla yurdumuza korku ve terörü yaygınlaştırmak, 
devlet güçlerini zaafa uğratmak amacını gütmektedir. 
Bu yıl içerisinde meydana gelen olaylarda, istanbul, 
Ankara, Adana, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 
Gaziantep, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Sivas, 
Urfa illerinde 800 ölüm olayından 659'u bu ileri
mizde olmuştur ve yurttaşlarımız hayatlarını kaybet
mişlerdir; burada huzurunuzda rahmetle anarım. Bu 
da göstermektedir ki; şiddet ve terör olayları, Anaya
samızın 124 ncü maddesinde sıkıyönetim ilanım ge
rektiren, Anayasanın tanıdığı hür demokratik düzenli 
temel hakları ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yö
nelik şiddet hareketlerinin kesin belirtilerini ortaya çı
karmış bulunmaktadır. 

Bu nedenle, anayasal bir kuruluş olan sıkıyöneti
min ilanı da zorunlu bulunmaktadır. 

Takdiri Yüce Meclise bırakıyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından 

alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesine göre görüşme 
açıyorum. 

'Söz isteyen sayın grupları ve üyeleri bildiriyorum : 
Mili Birlik Grubu adına Sayın Fahri Özdüek. 

Şahısları adına; Sayın Turan Güneş, Sayın Musta
fa Delüveli, Sayın Nurettin Yılmaz, Sayın Zeki Efe-
oğlu, Sayın Rahmi Kumaş. 

Milli Birlik Grubu adına Sayın Fahri Özditok, bu
yurunuz efendim. 

Sayın Özdilek, görüşme süreniz İçtüzüğümüze gö
re 20 dakikadır. 

MİLLİ BİRLİK GRUBU ADINA FAHRİ ÖZ
DİLEK (C. Senatosu Tabii Üyesi) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; Milli Birlik Grubunun görüşlerini arz 
edeceğim. 

Başlangıçta pek tehlikeli gibi gözükmeyen ve gün 
geçtikçe mahiyet ve şümulü artarak rejim aleyhinde 
birtakım girişimlere yönelen ve durmaksızın körük
lenerek çatışmaya ve öldürmelere dönüşen hareket
ler bazı yerlerde sürdürüle gelirken; son günlerde 
Maraş'ta geniş bir plan içinde geliştirilmiş, toplu 
öldürmelere varan gözü dönmüş kişilerin ve bunların 
tahrikçilerinin ürettiği sonuçlar küçümsenemeyecek 
bir hal almıştır. 

Güçsüz bir hale sokulmuş olan Devlet ve Hükü
met, bu durumdan hâlâ kurtulamadı, içinde bulun
duğumuz dönemde, idare bazı yetersizliklerle malul 
bir haldedir. Hükümet olayları önlemeye yön vere
memiştir. Son günlerde mahkemelerin kısa zamanda 
hükümlere varmış olmasına rağmen, Güvenlik Kuv
vetlerinin yeteri derecede etkili olamadıkları da aşi
kârdır. 

Sıkıyönetime lüzum kalmadan, mevzuattaki hü
kümler tatbik sahasına sokulabilir ve mevzuat yeter
sizliği iddia edilemezdi. Sıkıyönetim güncel bir ehem
miyet kazanmış olan yerlerde ihdas edilebilirdi, yar
gı \ etkileri daha kolayca yürütülebilirdi. 

Sıkıyönetimi bütün sorumluluklarıyla askeri ida
reye bırakarak, bunu idameye kalkışmak yersizdir. 
Sıkıyönetim idaresi, Silahlı Kuvvetlerin omuzuna yük
lendikçe, bu müesseseyi tazip ve tahrip eder. Sıkıyö
netimin kısa bir zamanda bir neticeye ulaşması için, 
ondan beklenen hizmeti hemen kıymetlendirmek ve 
bu idareyi uzatmamak, hükümetin sorumluluğu gere
ğidir. 

Sıkıyönetim idaresi sürerken, yetersiz görülen 
Emniyet Teşkilatında reforma ihtiyaç vardır. Reji
mimizin gerekleriyle kuralları çiğnenmeden, bu ida
reyi normal sisteme geçirmek faydalıdır. 12 Mart'ta 
tanık olduğumuz bir duruma orduyu düşürmemek, bazı 
uygunsuz tasarruflara kapılmadan, hizmeti dikkatle 
yürütmeye dikkat edilmek gerekir. 

Her makamdaki yetkili, görev ve sınırlarını aş
madan hizmete devam etmeli ve ettirilmelidir. 

Takibi gereken olaylar ve istihbarat örgütlerinden 
alınacak haberler dikkatle tetkik ve değerlendirme 
süzgecinden geçirilmeden, sonuca asla götürülmeme-
lidir. 

1442 sayılı Sıkıyönetim Yasası tatbik edilirken, 
ordu gücü israf edilmemelidir. Evvelce yurda tatbik 
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edilen sıkıyönetim hizmetleri sırasında bazı tutum, 
durum ve mecburiyetler karşısında; ordu, hiç uğraş
madığı görevleri düzene sokturmaya veya bunlara el 
koymaya zorlandı. Bu hale girişmemek suretiyle el
den geldiği kadar askerler, olağan olmayan hizmetler
le uğraşmamaya dikkat etmelidirler. 

Kurtuluş Savaşında yurdun kurtarılmasında can
larını feda etmiş vatan çocuklarının ahfadı, savaş 
sonunda Türk kültürünü, Atatürk ilkelerini, laik dü
şünceyi ve milli gelenekleri yaşatmada hiçbir ayırı
ma tabi tutmâksızm geliştirirken, bu konuda titizlik 
gösterirken, bu insanları mezhep ve ırk ayrımı dü
şüncesiyle saldırı hedefi yapmak, yalnız gericilik de
ğil, Türkiye'nin evrensel alandaki itibarını zedeleyi
ci ve insan haklarını çiğneyici bir suçtur; aynı za
manda ülkeyi parçalayıcı bir sonuçtur. 

Grubumuz her zaman, mezhep ve soy ayırımı gü
denlere karşı çıkmıştır. Bu konuya bütün ilgililerin 
dikkatini çekmek istiyoruz. 

Genel güvenlik ve asayişe yönelik zabıta kuvvet-. 
lerine ait yetkiler ve görevler Sıkıyönetim Komutanlı
ğına geçmektedir. Böylece zabıta teşkilatı bütünüyle 
Sıkıyönetim Komutanlığı emrine girecek ve bu idare 
emrinde hizmete devam ettirilecek demektir. Sıkıyö
netim idaresi sürerken, yasalara karşı gelenlere oldu
ğu kadar yasaları layıkıyla tatbik etmeyen veya ede
meyen kişilere ordunun müsellem olan disiplini için
de işlem yapılmasına dikkatle davranılacağına emin 
bulunmaktayız. Ordumuzu asli görevinden uzak tu
tacak bu gibi hizmetlerin kısa bir zamanda sonuç
landırılması üzerinde, bütün ilgililerin dikkatini çek
mekte yarar görüyoruz. 

Türk Silahlı Küvetleri, Türk Milletinin Silahlı 
Kuvveti olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. 

Sıkıyönetim idaresinden daha önceki olaylarda 
faaiileri ve tertipçileri bulunamayan suçluların mey
dana çıkarılmasını bekleriz. 

Hükümetin, uzun süre sıkıyönetime bel bağlama
dan, en kısa zaman içerisinde bu yönetimi gereksiz 
kılacak daha ciddi ve koordineli olarak yasalara da
yalı çalışmalara girişmesini bekleriz. 

Hayatlarım feda etmiş olan Kahramanmaraş ve 
diğer 'illerimizdeki vatandaşlara Tanrının rahmetini 
esirgememesini, kederli ailelerinin acılarını paylaşa
rak, ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunduğumuzu 
arz ederim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdilek. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ömer Ucuzal, 
buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

Sayın Ucuzal, görüşme süreniz 20 dakikadır efen
dim. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (C. Se
natosu Eskişehir Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinim değerli üyeleri; 

Adalet Partisi Grupları adıma, böylesine bir gün
de huzurunuza gelmek, benim içtin hazindir. Çünkü, 
26 Aralık 1977 günü bu Yüce Mecliste söylenen söz
ler, ortaya atılan sloganlar ve heyecanlı davranışla
rın sahiplerini, şimdi bir kez görüyor ve hallerine 
bakarak, Adalet Partisi Grupları adına, daha doğ
rusu aziz Türk Milleti adına acıyorum, sevgili ar
kadaşlarım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

55 gün öncesine, 355 güne yaklaşan, Üçüncü sol
cu Ecevit Hükümeti ömrünün 55 nci gününde geldi
ği, kendi tabirleri ile, aşamayı görüp, duyup da 
yadırgamamak, aklı başında her vatanperver için çok 
zordur, değerli arkadaşlarım. 55 gün önce başlayan 
ve gittikçe tırmanan bunca olandan ve olaydan son
ra; yani öldürülenlerden, yaralananlardan, yakılan
lardan, yıkılanlardan, soygunlardan, çalınmalar
dan; bu çirkin, hain ve alçakça olay nedeni ile sü
re gelen maddi ve manevi büyük tahribatla karşı 
karşıya bırakılan ülke ve millet, elbette her olayın 
teker teker hesabını bu Hükümetten soracaktır. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Ecevit Hükümeti bu suçluluktan ve bu büyük 
vebalden kendisıini kurtaramayacaktır, değerli arka
daşlarım. Çünkü, Ecevit Hükümeti malum yollar
la iktidarı gasbettilkten sonra, ülke çapımda cereyan 
eden son derece elim, stoaı derece vahim olaylar kar
şısında başta Anamuhalefet Partisi olmafc üzere mu
halefetin ve basının her kesiminden bu endişe veri
ci ve vehametini artıran durumu dile getirerek ted
bir isteyen, Devletin işletilmesiiıni talep eden 'istekle
rine ve yakınmalarına kulak asmamış, âdeta «kanun 
benim, her şeyi ben bilirim ve en iyisini ben ya
parım» sakat ve saMm zihniyeti ile mevcut kanunları 
boğmuş, Anayasayı çiğnemiş, bugün ülkeyi ve bü
tün milletimizi topyekün büyük yeis, keder ve ele
me garkeden noktaya getirmiştir. 

Değerli pariamenıterler; bu Hükümet işbaşına gel
dikten sonra, ülkenin bugünkü hale gelmesi ve geti
rilmesinde karanlık ve menhus emeller sahibi mih
rak ve bunların teşvik ve tahrik ettiği kişilerin ve top
lulukların yarattıkları olaylar ve eylemlerin tümünü 
arz etmeme zaman kâfi değil; aıncak bir kısmım 
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müsaadenizle arz edeceğim. (CHP stralarmdan «Şa
şırdı, şaşırdı» sesleri) 

Değerli parlamenterler, bugün 1978 Aralık ayının 
26'sı. Ecevit Hükümetinin işe başladığı 5 Ocak gü
nünden bu tarihe kadar... (CHP sıralarından «Yine 
şaşırdı» sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (C. Seatosu İstanbul Üye
si) — İşte şaşırdı. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Acele etmeyin 
efendim. Konuşma benim, takyit edilen müddet si
zin. Böylesine büyük bir meseleyi 20 dakikaya sığ
dırıp.... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) — 
İçtüzük o, îçtüzük. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu memleketi 
böyle hale getiren insanların hâlâ sesi mi çıkıyor? 
(AP sıralarından «Bravo» seslerü, alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) — 
Ucuz adam, ucuz adam, İçtüzük öyle. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ne cesaretle se
sliniz çıkıyor?. Utanın, kan deryasına getirdiniz bu 
memleketi. (AP sıralarından alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) — 
Ucuz adam, sen utan. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Olay 5 550; ölü 
sayısı 1 141. Hâlâ İçişlerinin başındaki kişi «800» 
diyor. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay Milletvekili) — Yüzüne 
pudra sür sen. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep Milletvekili) — 
Faili söyle ucuz adam. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yaralı 1 141. 
(CHP sıralarından «Ucuz adam» sesleri) 

Ucuz mu, pahalı mı, anlarsınız siz. 
MEVLÜT ÖNAL (Hatay Milletvekili) — Faili 

söylesene. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet, bombalı 

silahlı saldırı 304, bombalı saldırı 118, silahlı saldırı 
186. Güvenlik kuvvetlerine saldırı 1 186, yaralı 
güvenlik mensubu 37, öğrenci çatışması 912, ölen 
öğrenci 69, soygun 445. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) — 
Ayıp, çok ayıp. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay Milletvekili) — Ayıp, 
ayıp, 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yani, bunu az 
buluyorsanız, bu ayıbın size çok geldiğini söylemek 
istiyonuz. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay Milletvekili) — Faili 
söylersiniz, olur biter. 

f ÖMER UCUZAL (Devamla) — Fadli söyleme ye
rinde ben değilim. Faili söyleme yenindekiler burada
lar. Gelsinler buraya, «faili bu» desinler. Televiz
yonun başına çıkıp öyle dolambaçlı, entrikalı laf 
söylemek kâfi değil millete. Millete doğruyu söyle
mek lazım. Hangi siyasi kuruluş, hangi topluluk 
yapıyorsa bu hadiseleri gelip buraya söyleyecek ben-
değilim; bunlar. 

16 Martta İstanbul Üniversitesinde büyük hadise: 
8 talebe ölmüş, 40'ı yaralanmış. 

20 Martta Ankara, DİSK ve Ankara Belediyesi 
tarafından işgal edilmiş. 

12 Nisanda Ankara'nın Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi önünde 22 genç patlayan bom
bayla yaralanmış. 

Dil, Tarih ve Coğrafya Fakülteside hadise ve er
tesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisine kadar yü
rüyüş. 

Malatya Belediye Reisi ve aile efradı hunharca 
katlediliyor. Malatya'da hadiseler oluyor. 

1 Mayıs günü İstanbul'da Cumhuriyetin Taksim 
Meydanı komünist flamalarla, komünist paçavralar
la, komünist gösterilerle işgal ediliyor. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Akabinde, 60 yıldan beri gönderinden indirilme
yen Kars'ın kalesindeki bayrak indiriliyor; 17 gün, 
Kars, 17 gün, millet orada albayraksız kalıyor; o 
bayrakların asılı bulunduğu kalede duvarlar paçav
ralar ile sıvanıyor. (CHP sıralarından gürültüler) 

İSMET ATALAY (Kars Milletvekili) — Utan da 
yalan söyleme be. 

SELÂMI GÜRGÜÇ (Aydın Milletvekili) — Di
ye diye o hale getirdiniz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Milli hudutları
mızı aşarak vatan parçamız Hakkâri ilimize giren ya
bancı uyruklu ve silahlı aşiret topluluklarının, gün
lerce Hükümetin gözü önünde karşılıklı çarpışmaları 
milletten saklanarak «hudut hadiseleri» diye tevil ve 
tahrif ediliyor. (Gürültüler) 

Elazığ olayları, Gaziantep olayları, Sivas olay
ları; tekrar vahamet kesbedien Elazığ olayları yanında 
saymakla bitiremeyeceğimiz ve nice vatandaşlarımı
zın hayatına ve servetine mal olan, milli birlik ve 
beraberliğimizi bozan hareketler 'karşısında neredesi
niz siz ey «Hükümetiz» diyen topluluk?.. (CHP sı
ralarından gürültüler.) 

Olaylar, hep birbirini taMp etmiş; ama olayların 
faili takipsiz kalmış, Hükümet olagelen bu hadise
lerin menşeinde yatan beynelmilel komünizm ve bö-
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lücülüğün yattığı teşhisimi bir türlü kabule yanaşma
mış ve bmimsememiştir. Yamaşamaz ve benimse
yemez... 

Hâlâ, 10 gün evvel el açmaya gittiği İskandinav 
ülkelierinde, komünist partisinin kum'lmasına burada 
müsamaha göstereceğini söyleyen kişilerle bu mesele 
halledilemez sevgili arkadaşlarım. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

TÖB-DER, POL-DER denen malum ve maruf 
derneklerin, âdeta Hükümetin icrtaıat ve tasarrufuna 
istikamet vermesine, Devletin müesseselerinin mili
tanları tarafından işgaline bu Hükümet göz yum
muştur, değerli arkadaşlarım. 

İşte, çok kısa da olsa zikrettiğimiz bu olaylar ve 
yurt çapında sürdürülen fitne karşısında Hükümetin, 
ıacz, beceriksizlik, gaflet ve delaleti, ülkeyi bugün
kü içinde bulunan duruma düşürmüş ve sonunda 
Kahramanmaraş'ımızda lOÛ'e yakın vatandaşımızın 
ölümüne ve binlercesimin yaralanmasına ve bu güzel 
şehrimizin harabiyetine sebep olan ve hepliımizi elem 
ve ıstıraba sevk ©den bir noktaya gelinmiştir. 

Eğer, bu Hükümet 10 gün evvel bu kararı yüce 
huzurunuza getirmiş olsaydı, Kahramanmaraş'ta yüz
lerce vatandaş ölmez, binlerce vatandaş yarallanmaz, 
milletin malı, devletin malı tahrip edilmezdi sev
gili arkadaşlarım. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep Milletvekili) — 
Senin sevincin de kursağında kalırdı. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Kahramanma
raş'ta olan biten, ölen ve yaralananların, yıkılan ve 
yakılanların tek mesulü bu Hükümettir. 

DOĞAN GÜNEŞ (istanbul Milletvekili) — Fail
leri sizsiniz, failleri sizsiniz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu nedenle, bu 
Hükümet bu vebalden kurtulamayacaktır. Kendisini 
kurtaracak hiçbir kuvvet de yoktur, kendisinden Ada
let Partisi olarak hesap sorulacaktır. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım; Kahramanmaraş 1ta günler
ce atılan mermiler, patlatılan bombalar, bu mermi
leri patlatan silahlar Kahramanmaraş'a ne zaman, 
nereden, nasıl geldi, nasıl depolandı? (CHP sırala
rından «Siz biliyorsunuz» sesleri) Bu silahlar ve bu 
mermiler gelirken «yansız önlem tedbirleri» lafını 
söyleyen bu Hükümet nerede idi? Bu «yansız etkin 
önlem» edebiyatının sahibi Hükümet, bu silahlar 
patlayıp, bunca canlara kıyıldıktan, bir şehir maddi 
ve manevi bütün varlığı ile tahrip olduktan sonra 
dahi uykuda olacak ki, hadiselerin oluşunu televiz

yondan millete naklederken dahi, ömrü boyunca sür
dürdüğü sistemden ayrılmamış; tarafsız olamamış, 
mesuliyetini idrak edememiş olmalı ki, bu hadisede 
dahi bir hükümet başına yakışmayan tavır ve eda 
içerisinde olayları dile getirip, yalan yanlış, bölücü
lüğe ve tahrikçiliğe çekinmeden devam etrniış. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri) Diltirnizde ve sözlüğümüz
de bulunmayan tabirlerle konuşmasında «soykırım» 
gibi, başkasına ait terimlerle, milletimize hitap et
miştir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

MALİK YILMAN (Hatay Milletvekili) — Geri 
zekâlısın sen, anlamazsın. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu konuşma sa
dece Kahramanmaraş'ta değil değerli arkadaşlarım, 
yurt sathında bütün vatandaşlarımızı endişeye sevk 
etmiş, eleme gark etmiştir. 

Değerli parlamenterler, Kahramanmaraş'ta öl
dürülen aziz vatadaşlarımızım yaraları hep kurşun 
yarasıdır, siopa değil. Etkin tedbir sahipleri, o ku
lelerden atılan mermiler, o kulelerde kullanılan si
lahlar, sizim bu maruf ve malium etkin tedbirlerini
zin mahsulüdür. Böyle mahsul istemekten, yeter artık, 
aziz milletimiz bıktı; böyle mahsulleri yaratanları la
netliyor bugün milletimizin tümü. Siz, mesuliyet yerin
de oturanlar, kendi sözünüzle siz, 1141 defa, geçen 355 
günde müstafi durumuna düştünüz. Siz değil miydi
niz bir yıl evvel bu kürsüden söyleyen; «Bir kişinin 
öldürüldüğü ülkede hükümetler istifa eder» diyen. Siz 
neden 1141 kişi öldü de hâlâ istlifia etmiyorsunuz?,. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Size tekrar söylüyoruz, ister Isltifa edin ister etme
yin; ama buraya getirdiğiniz bu «Sıkıyönetim» ka
rarı, sizin iflasınızın, sizin istif anızım alametidir. (AP 
sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Size söylüyoruz; (bırakım bu milletlin yakasını, çe
kilip gidin artık, yeter... (AP sıralarımdan «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (C, Seatosu Sakarya 
Üyesi) — Sayım Başkam, parmağıyla gösteremez, belli 
bir terbiye düzenli gerekmez mi?... 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay Milletvekili) — Sen mi 
getirdin o Hükümeti oraya?... Sen kim oluyorsun? 

TEMEL ATEŞ (Ordu Milletvekili) — Süleyman 
Demirel'i mi Başbakan yapalım? 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim, takip edi
yorum ben. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sizi, Yüce Par
lamentoya getirdiğiniz çok geç kalmış kanuni tedbirler 
olan sıkıyönetim de kurtaramayacaktır. 

— 46 — 



TBMM B : 4 26 . 12 . 1978 O : 2 

Adalet Partisi Grupları alarak, kanuni tedbirlerin 
alınması ve uygulanması yolundaki aylardan beri 
süregddliğimıiz gayret ve çabalara sadık kalarak, geti
rilen bu sıkıyönetim tedbirine «Evet» diyeceğiz. 

Değerli parlamenterler, «Evet» imiz, bu Hükümete 
olan güvenden değil; «Evet» imiz, sıkıyönetimi uygu
layacak, Cumhuriyete sadık kalmış, milli bütünlüğe 
sadık kalmış, Atatürk ilkelerine sadık kalmış Büyük 
Ordumuza olan sadakatirnlizdenıdür, itimadımızdandır. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Anoalk, Hükümetin sıkıyönetim kararında uygula
ma biçimini kendisine göre tefsir ederek beyanda bu
lunması, bu müesseseye her hususta olduğu gibi, kemdi 
'düşünce, ve görüşü istikametinde bir nevi gayesinden 
saptırma ve etkisini azaltma amacı taşıdığı hususunda 
haklı olarak endişeye düşmekteyiz. 

Değerli parlemenıterleır, Hükümet'in sıkıyönetim 
kararı alırken 355 günlük dönemindeki tutumuna ters 
düştüğünü sözümün başında söylemiştim. Onun için 
yadırgamıyoruz. Geçen 12 aylık döneminde her tutum 
ve davranışı sonucunda ilk görüşüne hep ters düş
müştür. Bu bir huydur sevgili arkadaşlarını. Buna bir 
diyeceğimiz yok; ama her tutum ve davranışının sonucu 
doğru yola gelinceye kadar, milletimizi telafisi çok zor 
zararlara soktu ve sokmayada devam etti. 

Bugün Türkiye'yi analarının gözyaşını dindirecekler 
anarşinin bir günde kökünü kurutacaklıarın getirdiği 
haine bakın: Gece sakaklarda vatandaş yok, evinde 
oturan vatandaşta huzur yok, sinemaya giden vatan
daşlar soyuluyor, lokantaya giden vatandaşlar soyu
luyor, dağda da, şehirde de eşkiyalar tarafından 
vatandaş «oyuluyor. 

Tekrar ediyoruz... 
SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edime Milletvekili) 

— Siz zamanında Devleti soydunuz, soydurdunuz. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sahip olun. 
Tekrar ediyoruz: Hükümet sıkıyönetimi sulandır

masın, saptırmasın, saptırma gayretine de girmesin. 
Bu görev milletin ve memleketin kurtuluşu için son 
çare ve son ümittir. Hükümet bu ümidi kendi umuduna 
çevirmesin, benzetmesin ve kafasına iyi koysun değerli 
arkadaşlarım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

Artık uykudan uyansın. Çünkli, Türkiye sayelerinde 
iflasın eşiğine gelmiştir. (CHP sıralarından «Sizin 
sayenizde» sesleri) Hükümet de tamamıyle iflas et
miştir. Hariciyede yaptıkları gibi, Maliyede yaptıkları 
gibi, ekonomik sahada yaptıkları gibi, zinhar sıkıyö
netimde de herhangi bir teşebbüste bulunup kendi 
hareketlerine benzetmesin. 

i DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul Milletvekili) — Bu 
kadar yalancılık olmaz. ,r 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli arkadaş- ' 
farım, söylenecek çok sözüm var, zaman kısıtlı. Bu 
sıkıyönetim kararını getiren Hükümet, sözümün başın
da da söyledim, kendi düşüncesine ters düşerek huzu
runuzda gelmiş ve böylece hükümet edememenin 

I aczi 'içerisinde iflas ederek burada oturmaktadır, 
I DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul Milletvekili) — Ül

keyi siz iflas ettirdiniz. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, (2) dakikanız kaldı 

efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu Hükümet 

J sayesinde Türkiye yanar hale gelmiştir. 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul Milletvekili) — Siz 
I yaktınız. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Hâlâ bu kürsüye 
I gelip, «Efedim, sıkıyönetim karan alınacak illerdeki 
I sayı 650...» 
I Allahtan korkmadınızmı bu sayı 650'ye gelinceye 
I kadarda Hükümet olarak tedbir almadınız?.. 
j (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul Milletvekili) — Sizde 
I Allah korkusu varım?.. Devleti böldünüz, parçaladımz, N 

eşkiya yetiştirdiniz... 
ÖMER UCUZAL ( Devamla) — Esasen sevgttli 

I arkadaşlarım, bu Hükümetin bugün Parlamentoya, 
I sıkıyönetim kararıyle huzurunuza gelmeyi değil, sılkı-
I yönetim talebinde bulunmak için değil, «Ben istifa 

ettim gidiyorum, kusura bakmayın» diye gelmesi . 
I lazımdı. 
I Bu duygularla Yüce Kurulunuza saygılar sunarım. 

(AP sıralarından «Bravo» sesleri ve 'alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Hasan 

I Aksay; buyurunuz efendim. 
Sayın Aksay, görüşme süreniz 20 dakikadır, 

I buyurunuz. 
MSP GRUBU ADINA HASAN AKSAY (Ada-

I raa Milletvekilli) — Teşekkür ederim efendim. 
I Muhterem Başkan, muhterem milietveıkdlleri; 
I Aylardan beri anarşi büyük bir hızla gelişiyor ve bu 

gelişmeler nihayet, bütün mMetimıizi, bütün Par-
I lamen/tomuzu, herkesi ıstıraba gark eden, Maraş'taki, 
I menfur, acı, son derece elem verici hadiselerle bu nok-
I taya gelmiş bulunuyor. 
I Bu gün sabalhlieyin saat 07.00' dan itibaren, 
I Hükümet 13 ilimizde Örfi İdareyi iian etmiştir. Bu 
| vesileyle, bu anarşi hadiseleri üzerinde 20 dakikalık 
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bir çerçeve içerisinde de olsa, esaslara işaret ederek , 
durmakta bir kere daha fayda vardır. 

Muhterem milletvekilleri, mesele öyle bir anda 
olmuş, hemen tesadüfen ortaya çıkmış, fevri bir 
ıbareketten ibaret olsaydı, onun tahlilini yapmak 
için saatlere ihtüyaç olmayaibiiıdi. Ancak, bu mesde 
çan çala çala gelen bir meseledir, har gün (3-5) 
ölü vere vere gelinen bir noktadır. Bu itibarla, aylardan 
beri Mili Sdâmet Partisi çok çeşitli çağrılarda bulun
muş; bayramda bizzat Genel Başkanımız parti lider
lerine giderek ziyaret etmiş, «Gelin, diş güçler mem
leketimizi bölmek istiyorlar, memleketimizi acı gün
lere götürmek istiyorlar, hep beraber olalım, şu anar
şiyi, şu felaketli gidişi bir durduralım» demiş bu 
sözleri söyleyip durmuş. Onun için, mesele hakikaten 
basit izahlarla geçiştirilebilecek bir mesele değildir. 
Mesele, «Efendim, Hükümeti zayıf düşürmek için 
böyle şeyler yapıyorlar. Onun için böyle tenkit edi
yorlar, böyle yapıyorlar» gibi birtakım kelimelerle 
geciktirilemez. Hayır, Hükümet zayıf olduğu için, I 
Hükümet hakikaten devlet güçlerini hakkıyla, adil 
olarak kullanamadığı için bu işler oluyor. Haddi 
zatında, Hükümeti zayıf düşürmekten çok Hükümetin 
zayıflığından gelen hadiseler olduğu için bu işleri 
hakikaten söylemek gerekiyor. 

«Efendim, böyle bir günde, böyle acık bir günde I 
Hükümeti tenkit etmeyelim.!» 

Asıl yangını çıkartan ana şaltere dokunmadan, asıl I 
meselenin çözüm noktasına, suya sabuna dokunmadan J 
bu meseleyi halletmek mümkün değil ki, Hükümetin I 
tutumuna hiç dokunmadan sadece hadiselerin{üze
rinde duralım. Bu hadiseler kendiliğinden olmuş 
hadiseler değil. I 

Balkınız, burada Hükümetin asıl kabahati nedir?., j 
Biz burada Hükümetin (3) tane kabahati var diye 
görüyoruz, 

Bunlardan bir tanesi, Hükümetin taraf tutmasıdır. I 
Bugüne kadarki icraatında Hükümet taraf tutunca, 
o taraf tutmanın neticeleri (Burada 20 dakikanın 
içerisinde bunları saymak mümkün değil) birike I 
birike tahrip edici bir noktaya gelyor. I 

İkinci mesele, Hükümetin âciz kalmasıdır, tedbir 
alamamasıdır. Burada sadece bir tek misal vermek 
istiyorum. Bizim Maraş ti Başkanımız «Bir hafta 
kimse evinden çıkmasın» diye lifci-üç gün önce bütün ] 
arkadaşlara tembih etmiş. I 

Bir Maraş ti Başkanı bıi işleri bilyonda... 
İSMET ATALAY (Kars Milletvekilli) — O zaman 

senin haberin var. | 
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HASAN AKSAY (Devamla) — Bu işleri.., 
İSMET ATALAY (Kars Milletvekili) — Olaylar

dan haberin var senin o zaman. . 
HASAN AKSAY (Devamla) — Türkiye'de olay

lardan haberi olmayan (Her gün 9-10 kişi ölürken) 
herhalde yalnız sensin. (AP, MSP ve MHP sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar) Yalnız sensin; çün
kü başka türlü Türkiye'de olaylardan haberi olma
yan insan mı kaldı?.. Türkiye yanıp yıkılırken, bir 
vatan parçası harp yapmaktan beter... 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul Milletvekili) — 
Onun için «Müslüman Türkiye» diye bağırıyorlardı. 
Kim diyor «Müslüman Türkiye» diye?.. 

HASAN AKSAY (Devamla) — .. 3-5 yaşındaki 
insanlar öldürülürken, memleketin bir tarafı çöker
ken, koskoca Parlamentoda bir milletvekilinin kal
kıp da, «Bunlardan haberin var» demesi.. Elbette 
herkesin haberi var. Bu iş öteden beri... 

İSMET ATALAY (Kars Milletvekili) — Siz ter
tiplediniz öyleyse. 

HASAN AKSAY (Devamla) — Muhterem kar
deşlerim, bu iş herkesin haberi olacağı şekilde geliş
tiği halde, «bir tedbir alınmamış olması bir eksiktir, 
bir noksandır; gelin bunları halledelim» dediğimiz 
için, bu meseleleri konuşmakta, bu meselelerin asıl 
çözüm noktalarına işaret etmekte fayda görüyoruz. 

Üçüncü olarak muhterem kardeşlerim, Hükü
metin kupkuru bir materyalist tutum içerisnde ol-' 
masından dolayı memleket bu anarşinin içerisine sü
rüklenmektedir. 

Şüphesiz anarşinin çözümü maneviyatçılıktır. Al-
laha şükür, biz geçmiş tarihimizde; - bir İtalyan sefi
rinin İstanbul'daki hatıralarını anlatan kitabında de
diği gibi, «dünyanın en büyük başşehrinde bir sene
de zabıtaya intikal eden bütün hadise sadece iki ta
neden ibarettir» dediği gibi - biz düşmanın ekili ara
zisini çiğnetmemiş bir milletin evladıyız, değil ki, bir-
ıbhvrmki ötidüretiirn. Bizim miilletimiz son delrecs tole
ransa sahiptir, böyle vahşete katiyen müsaade etme
yen, son derece geniş görüşe, toleransa, insan hak 
ve hürriyetlerine yer vermiş bir milletin evladıyız, 
bir inancın sahibiyiz. 

Biz, Patrikhaneye müsaade eden bir inancın sa
hibi bir milletin evladıyız; düşmanın ekili arazisini 
çiğnese kumandanını azleden bir idareye sahibiz; düş
manın bağından bir üzüm koparsa parasını dalına 
bağlayan bir milletin evladıyız. Yeniden im manevi 
değerleri güçlendirmek lazım. Bu da sadece «mane
viyatçıyız» demekle elbette olmaz, maneviyaitçıhk 
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gökten inmez, onun şartlarını mutlaka yerine getir
memiz lazımdır. Onun şartlarını yerine getirdiğimiz 
zaman, herkes bir karıncayı ezmekten korkar. Bu 
millet bin yıl bir karıncayı ezmekten korkan bir 
inançla yaşamış, nasıl olur da şimdi bu millet ken
di evladını kendisi öldürür, kendi evladını kendisi 
boğazlar ve bir şehir harabeye döner, harpten çık
mıştan daha beter bir harabeye döner? 

Tabii acımız her yönden çok büyük. Acımız, bir 
taraftan ölen kardeşlerimizin, bir taraftan yıkılan 
şehrimizin, bir taraftan da, bu manevi değerlerden 
uzaklaşmanın ne hale getirdiğini görmekten dolayı; 
her bakımdan içimiz kan ağlıyor. (MSP sıralarından 
alkışlar) 

Bu ıstıraplardan dolayıdır ki, meselenin tahlili
ni yaparken basit bir üstten bakışla, «efendim Hü
kümeti güçsüz düşürmek için bu laflar söyleniyor, 
bilmem ne yapılıyor» gibi işleri bırakmamız lazım 
artık. Memleket batarken bu lafları bırakıp, «nasıl 
olur da bu milleti, yeniden bin yıl olduğu gibi kar
deş, birinin ayağına - diken batsa, öbürünün acısını 
duyacağı bir hale getirebiliriz,» deyip bunun ıstıra
bını, bunun acısını yüreğimizde duymamız lazım. 

Hiç kimseyi itham etmek için bunları söylemi
yoruz zaten. Bu materyalist gidiş, gide gide buraya 
gelmiş. Gelin, bundan sonra hiç kimse birbirini it
ham etmeden oturalım, şu işi halledelim; ama bu işi 
halletmek için nereden başlamak lazım? Komünist-
den. Evet, komünistler Devleti, rejimi yıkmak için 
senelerden beri bu memlekette var güçleriyle çalış
tılar. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara Milletvekili) — Ya 
faşistler?.. 

HASAN AKSAY (Devamla) — Dış güçler. An
cak, meseleyi sadece burada bırakmak mümkün de
ğil. 

Muhterem kardeşlerim, bir dakika, lafımızı söy
leyelim; «Ya faşistler?» demeye hiç lüzum yok. 

Mesele, şu; bütün dış güçler kalkınan Türkiye'nin, 
güçlü olacak bir Türkiye'nin düşmanlığında birleş
mişlerdir. Hepsi birden memleketimizin aleyhinde 
çalışıyorlar. Onun için komünistler, evet; ama öbür 
tarafta Siyonistler de, israil'in gelip Ortadoğu'nun 
ortasına huzursuzluk gibi siyonizmin bir timsali ola
rak gelenlerin de, asıl bu işin kökünde memleketi
mizi yıkmada, tahrip etmede ne büyük bir etken ol
duğunu, dış güç olduğunu çok iyi bilmemiz lazımdır. 
(MSP sıralarından alkışlar) 

Muhterem kardeşlerim, bu iş, zaten tarihe bak
tığımız zaman, hemen her zaman olmuyor mu? En 
yakın zamanlara bakalım. 1895'lerde Anadolu demir
yollarını yapıp, o büyük kalkınma başladığı zaman 
ne kadar entrikalar döndüyse, Kıbrıs zaferini kazan
dığımız zaman nasıl bir hükümet buhranına gittiy-
sek, ağır sanayi kalkınmamızı, güçlü, süratli kalkın
mamızı yaparken nasıl ambargolarla karşılaştık ve 
arkasından erken seçime gittiysek; güçlü bir Türkiye 
için bütün siyonist güçler, dış güçler şimdi de birleş
miştir. 

Komünizm Türkiye'yi tahrip etmekte büyük bir 
etkendir. 20 dakikanın içerisinde uzun boylu tahlil
lere imkan yoktur; ama hiç olmazsa şu kısa işareti 
yapmakla iktifa ediyorum. Asıl meselenin, bu dış güç
ler noktasında, temeline inmemiz lazım. 

Ortada bu dış güçlerin tahrikiyle konuşan bir ço
cuğun, konuşan bir zavallı kimsenin; şöyle, böyle ha
reket eden bir kimsenin hareketine, davranışına bak
mak bizi aldatır. Asıl bu konuşan çocuğun arkasın
da, bu çocuğu böyle konuşturan hangi dış güç var, ona 
bakmak lazım. Bunun arkasında siyonizm var, bunun 
arkasında komünizm var, bunun arkasında bütün dış 
güçler var. Yoksa bu milletin evladı niye birbirini ye
sin? Niye birbirini yesin?.. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara Milletvekili) — Faşist 
demeye niye çekiniyorsun? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen. 
Devam edin Sayın Aksay. 
HASAN AKSAY (Devamla) — Bu şartlanmışlık-

lardan kurtulun lütfen. Yani faşistti, komünistti... 
Komünist yerine de başka tabir kullanalım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) Milletvekili) — 
Hepsini söyle, hepsini. 

HASAN AKSAY (Devamla) — Hepsini söylü
yorum, hepsini söylüyorum. Bu milletin evlatlarının 
birbirine düşman olması mümkün değil. Niye?.. Ka
rıncayı öldürmekten çekinen bir milletin evladı, düş
manın ekili arazisini çiğnetmeyen bir milletin evladı, 
üzümün bağına parasını bağlayan bir milletin evladı, 
niye öldürsün birbirini?.. Ama Maraş'ı seçmede bile ne 
var?.. Milli hisleri kuvvetli bir yerli geliyor, öyle se
çiyorlar. Bu işin tesadüfen olmadığı belli değil mi?.. 
Maraş gibi milli hisleri kuvvetli, bu milli hisleri tah-
rük ciltliği zaman milleti birbrii'ine düşüreceğıi yere ge
liyor, onun için Maraş'ı seçiyor. Bu iş eğer tesadü
fen olsaydı, bu iş eğer iki kişinin hareketi ile olsaydı, 
bu iş ayların hazırlığı ile olmasaydı, bu iş Türkiye'
deki her gün artan anarşinin, içeride satın alınmış 
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veya aldatılmış 3-5 gafille yürütülen anarşinin, seçil- ı 
miş bir hareketi olmasaydı M araş gibi milli hisleri I 
kuvvetli kahramanlığa fazla temayüllü bir yer yine se- I 
çilmezdi. I 

Muhterem kardeşlerim, bu millet hattı zatında I 
hiç kimseyi öldüremez. İnancından dolayı tarih boyum- -I 
ca, bütün insanlık tarih boyunca Patrikhaneye bile I 
müsaade etmiş... I 

NURETTİN KARSU (Erzincan Milletvekili) — 
Ama, cenaze namazı kıldırmadınız. I 

HASAN AKSAY (Devamla) — Adada papaz mek
tebinin devamına müsaade etmiş, bir millet, kendi I 
memleketinde fazla Hıristiyan olmadığı halde, hiçbir j 
yere tayin yapılamayacağı halde bütün bunlara mü- I 
saade etmiş bir millet hatti zatında inancından dolayı, I 
itikadı bakımından kimseye laf söylemeyen bir millet, I 
böyle bir inancın sahibi bir millet hiç böyle kavgala- I 
ra girmez. Bunlara aldanıyorsanız, bu aldanmayı her- I 
kesin kafasından çıkarması lazım. Dış güçler, «Tür- ı 
kiye güçleniyor, Türkiye güçlenmesin diye, ağır sana- I 
yiini yapmasın, Türkiye bu halde bile kalkmıyor, I 
kalkınma hızı en yüksek ülkelerden biri haline geli- I 
yor, Türkiye kalkınmasın, Türkiye güçlenmesin» di- 1 
ye asıl dış güçler istemiyor ve herkesin kafasına böy
le birtakım şeyler sokmak suretiyle, işte, aldatıyor ve I 
bu aldanmanın neticesinde de memleket bu hale ge
liyor. I 

NURETTİN KARSU (Erzincan Milletvekili) — 
Cenaze namazı kılınmıyor ondan sonra, I 

HASAN AKSAY (Devamla) — Muhterem kar
deşlerim, netice itibariyle bugün 13 ilimizde örfi idare- I 
nin kurulması kararlaştırılmıştır Hükümetçe. Biz bu I 
sıkıyönetimin, hukuka saygılı olacağını ve anarşiyi, j 
inşallah bu hadiseleri kısa zamanda adil bir şekilde I 
durduracağını ümit ediyor, buna inanıyoruz. 

Bu vesileyle hemen bir noktaya daha işaret etmek I 
istiyorum ki, inşallah bu 2 aylık süre içerisinde sıkı- | 
yönetime lüzum gösterecek hiçbir hal kalmaz ve 2 I 
ay sonra en büyük temennimiz sıkıyönetimi uzatacak ! 
hiçbir sebebin kalmaması ve sıkıyönetimin bu 2 ay- I 
lık zaman içerisinde gitmesidir. j 

Sıkıyönetimin bomba, dinamit ve katliam şeklin- I 
deki anarşik şiddet olaylarını önlemekte, bunlara mün
hasır bir hareket olmasında inşallah başarılı bir tat
bikat yapılacaktır. 

Bu temennilerle sıkıyönetimin adil, başarılı bir tat
bikat görmesi dileğiyle ve en kısa zamanda memleke- I 
tin yeniden huzura ve selamete gelmesi temennisiy
le Yüce Meclise saygılar sunuyorum ve milletimize, j 
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memleketimize başsağlığı diliyor, Milli Selâmet Par
tisi Grubu adına geçmiş olsun diyor, bundan sonra 
Allah'ın böyle acı hadiseleri bir daha milletimize gös
termemesini niyaz ediyorum. Allahaısmarladık. 
(MSP şıralarından alkışlar) 

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

Sayın Zeyyat Baykara, buyurunuz. 
Sayın Baykara, görüşme süreniz 20 dakikadır. 
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 

GRUBU ADINA ZEYYAT BAYKARA (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 

Bakanlar Kurulunca Anayasamızın 124 ncü mad
desi uyarınca bugün saat 7.00'den itibaren 13 ilimiz
de ilan edilen sıkıyönetimin onanması işlemini gö
rüşmek üzere toplanmış bulunan Yüce Heyetinizde 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubunun görüş
lerini kısaca belirtmek amacıyla söz almış bulunuyo
rum. 

Değerli üyeler, Grubumuz demokratik rejimimi
ze, Devletimize, milletimizin bütünlüğüne yönelmiş 
olan aşırı akımlardan, etnik nedenlerden ve mezhep 
kışkırtmalarından kaynaklanan silahlı şiddet eylem
lerinin gittikçe artan bir tırmanış içine girdiğini, bu 
durumun daha etkili tedbirleri ve siyasal kuruluşla
rımızın ortak tutumlarını gerektirdiğini çeşitli bildiri
lerle kamuoyuna duyurmuş ve 13 Ekim 1978 tarihli 
bildirisi ile de, bunlara ek olarak, Devletimizin Cum
huriyet tarihinin en ciddi bunalımına sürüklenmekte 
olduğunu açıklamıştır. 

25 Aralık 1978 tarihli, yani dünkü bildirimizde 
ise, bütün milletimizi derinden yaralayan Kahraman
maraş olayları üzerine alman önlemlerin yetersizli
ğine değinerek, Hükümeti, silahlı eylemlerin faillerine 
ve doğrudan doğruya kaynaklarına yönelik olarak, 
Anayasamızda mevcut bütün önlemleri derhal ve 
tam bir kararlılıkla almaya çağırmıştık. Bugün Hü
kümetin, ülkemizin ve milletimizin içinde bulundu
ğu tehlikelerin vahametinin ve genişliğinin idraki 
içinde bir Anayasal olağanüstü tedbire, yani 13 ilde 
sınırlı sıkıyönetimi almak kararlılığı içine girebildi
ğini görüyoruz. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin, üzerine aldığı bu çok 
önemli yasal görevi, diğer bütün görevleri gibi büyük 
bir başarıyla sürdürüp, sonuçlandıracağına olan gü
venimiz tamdır. 

Değerli üyeler, hemen söylemeliyim ki, ülkemizi 
hemen hemen baştan başa sarmış denilebilecek kadar 
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genişlemiş olan huzursuzluklarla, asayişsizliklerle j 
tam olarak başa çıkabilmek için, 13 ilin dışında ka
lan bölgelerde de bugünden daha etkili, olağan, ya- I 
sal güvenlik tedbirlerinin ciddiyetle uygulanmasına j 
ihtiyaç vardır; Hükümetten bunu bekliyoruz. I 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri, I 
yukarıda belirttiğim durum ve nedenler, bizi Parla
mento, partiler ve tüm millet olarak birlik ve bera- I 
berlik içinde, devleti daha da kuvvetlendirecek bi- I 
çimde güçlerimizi birleştirmeye çağırmaktadır, zor- I 
lamaktadır. I 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin alacağı kararın j 
Yüce Meclisimizi huzura, sükûna ve kardeşliğe yeni- I 
den kavuşturmasını dileyerek, Yüce Kurulunuza de- I 
rin saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykara. I 
Grupları adına başka söz isteyen var mı efen- I 

dim?.. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — MHP Gru

bu adına söz istiyorum efendim. I 
BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 

adına Sayın Sadi Somuncuoğlu, buyurun efendim. I 
Sayın Somuncuoğlu, görüşme süreniz 20 dakika- I 

dır. 
MHP GRUBU ADINA SADİ SOMUNCUOĞ

LU (Niğde) — Yüce Meclisi Milliyetçi Hareket Par
tisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. I 

Millet vicdanında derin yaralar açan Kahraman- I 
maraş olayı ve bunu takip eden Hükümetin sıkıyö- I 
netim isteği ile ilgili olarak Grubumun görüşlerini I 
ifade etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum, i 

Sözlerime başlamadan önce, Kahramanmaraş'ta I 
hayatlarını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah- I 
tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor ve bir da- I 
ha tekrar milletimizin başına böyle bir vahim olayın I 
gelmemesini temenni ediyoruz. I 

Bu arada, yine konuya girmeden önce, böyle bir I 
milli facia karşısında yas ilan etmeyip, günlerce eğ- I 
lence programlarını sürdüren TRT'yi ve TRT'ye bu I 
ikazı yapmayan Hükümeti huzurunuzda kınamayı I 
bir görev biliyorum. I 

Sayın mületvekilleri; Kahramanmaraş'tan gelen I 
acı haberler halâ kesilmedi, birbirini kovalıyor. En I 
son olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan I 
4 milletvekili olay mahalline gitmişti. Oradan bize I 
gönderdiği son bilgileri huzurunuzda okuyarak konu- I 
ya girmek istiyorum : I 

«Olaylar bir Alevi - Sünni çatışması değildir. Vak- j 
tiyle Nurhak dağlarında başlatılmış olan kır geril- \ 

I lası hareketinin, şehir gerillası hareketine dönüştürül
mesinden ibarettir. Hareketin uygulayıcıları... 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum Milletvekili) — Hadi 
ulan sende, terbiyesiz! 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — O «Ter
biyesiz» sözünü sana iade ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bütün, lütfen müdahale et
meyiniz. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Hareke
tin 'uygulayıcıları 'Mao'eu Aydınlık grubudur. Buharı 

I tutan basın, aylardan beri 'bu gelişmenân 'hazırlığını 
I yapmıştır. Aynı grubun 'buradaki m'iliıtanıla'rı -ise fiili 
I hazırlığını ve s M ı teırnnnOnıi yapmıştır. Nitekim, 
I bunlarımı önderi Mehmet Taşikesen hadiselerin foaşla-
I tıcısı ve öncüsü olmuştur. 

I Kahramaınımaraş'daiki 'bu hazırlıklar, 'birkaç ay 
I 'evvel oraya göndermıiş olduğumuz parlamenter heye-

timiizce görülmüş, IgiM 'bütün meraiter uyarılmış, 
I hatta bir Gemsoru konusu yapılmış, burna nağmen i -
I gililer gerekli tedbiri almamışlardır. Hükümet bir yan-
I dan Kahramanmaraş'ın hıalssas ibö%e olduğunu iairu 
I ederken, diğer yandan ibu şen'irdıeM resmi müessese-
I lerc bölücü ve aşırı solcuları tayin etoiştiiır. Emnıiyet, * 
I ıMilli Eğitim ve bütün okullar ve YSE gilbü kuruluş-
I 1ar bunlar arasında sayilalbilir. 'Bunlar Maıo'ou olaralk 
I ıbiliinen grulbun buradaki nıevziilenımıesine zem'n ha-
I zırlaımışlardır. Mezhep ayrılıklarını Mao'ouılar maate-
I sef malzeme olarak kuüıanmüşlardır. Bu tayinler cüm-
I leşimden olaralk, Kaihratoanmjaraış'iüa bulunan Pol -
I Der'M M&rfosıiıst polisler aylardan beri işkencelerini 
I devam ettıirmıişlerıdiir. Öyle ki, 'bu 'işkence hadiseleri 
I Kahramanmıaraş'lıl'ariın her ıgün, konuştuğu 'b!;>r mesele 
I haline gelmıiş ve g'erilı̂ mıi büyük ölçüde artırmıştır. 

I Bütün bu gelişmelerin sonunda hadiseler şu tarz-
I da patlak vermişitlir: 
i A) «Güneş Ne Zaman Doğacak» filmiinün oynan-
I dığı sinemaya söz konusu Mao'eu gruptan bir kişi 
I tarafından bomba atılmıştır. 
I ıB) 21.12Jİ978'de iki öğretımen siyasi olmayan bir 
I sebepten dolayı öldürülmüş olmasına rağmen, bunu 
I istismar eden 'aşırı solcular o gece maıhallelerdeıki bazı 
I evleri taşlamışlardır. 
I C) Aynı gün Elbistan'da eski Cumhuriyet Halk 
I Partisi Senatörü, Avukat ve sonradan partimiziin 
I üyesi olan Hilmii Soydan 'bir suikast sonucu öldürül-
I müştün. 
I D) İki öğretmenin cenaze törenıine katılanlar, 
I kadın ve erkek slaıhlı miilûtaniardan oluşuyordu. Ce-
\ n/aze korteji cenazeyi Ulu camiye doğru gelinirken 
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bazı 'sağcı miliyetçıi tanınan vatandaşlarımıza ait 
dükkân ve işyerleri yalkılıp, taltulip ödiilfmliştir. 

E) Ulu Camiye yalklaşan kalabalık, haşa, «Mu-
ihammıed'in piçlerinle burayı mezar edeceğiz» diye 
bağırmışlardır. (CHP sıralarımdan gürültüler) Camıide 
bulunan cemaat ise bu «tavır yüzümden, cenazeyi ca
miliye sokmak iMemeımiiştıir. Cemaati taılırüik • edenler, 
cenazemin (istismarcılarıdırlar. Bu sırada camide te'd-
ıbir alan Pol-Der'li polisler havaya ateş eitmişîeridiT. 
Poislerüm ateş açması askerî ibirlkfer 'tarafımdan bıitr 
ara önjlenjmiiş, ancak silah sesi üzerinle halk, cami 
önlümde yığıılırnıştır. Cenazeyi askerlere 'bırakan silahlı 
militanlar, Yörüfcselim mahallesine doğru çekilirken 
/bazı dükkânları talhriüp etmiş, bu arada 'Milliyetçi Ha
reket Partisi Kalhramianmaraş Miilleıtvekiilli Mehmet 
Yusuf Özibaış'ın ve fcazı vatandaşlarım evlerine silahla 
tealvüizide Ibuliunimuşlardıır. 

İSMET ATALAY (Kars Milletvekili) — Ölen var 
mı? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bunla
rım öncülüğünü Melhmöt Taşikösem ve diğer Mao'cu 
militanlar yapmışlardır. 'Silalhlı soldu mü utanlar, Ce-
avl Karaiduıtilu'yu silahla öldürüp birçolk vatandaş ı-
mizt da yaralamışlarıdır. Bu hadiiseleni yapan silahlı 
mel itamlar biir yandan da hastaneyi ıkönibrol altına al
mışlardın'. Aynı gruptan 20 -• 30 Ikjişii die Mağarah rna-
lıallesimıe saldırarıa'k, Memii Bakırcı ve Haraza islimdi 
vatanıdaşlarımızı ağır şiefcide yaralamışlardır. 

YAŞAR CEYHAN (Ankara MiilleiüvökiM) — Sağ
cıların 'islirnılerind gayet iyi ezberletmişsin ya, solcula
rın liısıimıleniınii de saysanai. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bu vatan-
daşCannıız Maocıuların kontrolü altındaki hastaneye 
giremıeidi'ğş îçiın sağlık ocağında ölmüşlerdir. Ertesi 
gün sabahım e;ikıen saaıtımıdla, aikşanı öldürdülklerii Me
mii® Balkıreı'nın evine biir haslkın daha düzenleyerek ilki 
vatanldaşımıiKi daha ağır şakide yaralamışlardır. Bu
nun üzerime Yörülkseilim mahallesi sınırında topila-
nanlara, Yörlüklselim malhalesinide mezvilenen komü-
•mist militanlar taralfımdaın uzun menzilli silahlarla 
ateş açılmıştır. Öickeş İmce... 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon Miltetveikül-i) 
— Allah ibelıamı vereıim* 

SADİ SOMUNCUOĞLU {Davamla) — O söyle
diğin söz sana layıik Ibir sözdür. (CHP sıralarından 
gürültüler, «sa'hteikâr, hayasız» sesleri) 

Sahtekâr «amsıirii. 
Öktoeş İnıce dlalhil olmak üzere birçok vatandaşı

mın burada uzıumı ımıeınzilli sıillalhla ölMürüMü ve onidan 

j sonra da halkın şuursuz saldırıları, bütün bu tahrıMer 
sonucu ıbiribiniinü kovaladı. Bu analda, Aydımılık Gaze
tesinin neşriyatıyla hedef olarak gösterildiği, Hacı 
Ahmet Pa/kdire ait örnek çüıftl'Ük; bütün ağaçları, 

] mahsulü ve 7 traktörü ve Ikamyomuyla 25 kişilik 'bir 
grup tarafımdan tajhrip edildi. 

Yulkarîıda anjlaıtırniaya ve sıralamaya çalıştığımız 
olaylar, Kahraımamimaraş'ta Sünni siyle, Alevislyle 
hepsi Türik ve Müslüman olan birçok vaiiandaşiariimı-1 

zın ölümlüne ve yaralanmasına söbep olan, olaylar zin
cirimin hlirkaç ıhaflkasınidian ibarettir. iBunlarm IbÜr 
araya gelmesi ve Ibahsettiğiımiiiz Mao'cu Aydınlılk Gru
bumun tahrik ve Ikışlkırıtmajlarıniin neticesi, Kaihramam-
ınıaraş'ımuz ikanla talanimış'tır. 

Sayın millöüvekiilleri, yukarıdaki 'bilgiler, Kahıra-
mammlaraş'a güden partilere mensup millefcvelkiilterli ta-

| rafınldiaın ve ibazjı hasın, origaniları lüaılafınıdan da tespit 
I edilen ve yayınlanan bilgilerdir. Kamuoyu bu 'bii8.ig.i-

ılerli alldıkça, gerç̂ elklerli öğrenmeikt'e ve litedarın Ibaşı 
sııfialtiiyla Ecevit'ln,, Dsvleıt Radyo ve Teleivızycnun-' 
da, hemüz hadiselerin en Ikıanilı şelkiil'de sürüp giıtıtiğı'ı sı
ralarda yaptığı ıfconuşmayla mulkayese eJtımetktedir. 

Ecevit sanki bir mezhep kavgası varmış gibi ko
nuşuyor, milliyetçi, sağcı vatandaşları, üstü örtülü 
olarak da Milliyetçi Hareket Partisini suçluyor; bir 
mezhebe mensup vatandaşlar katlediliyormuş imajını 
vermeye özenle devam ediyordu. 

OĞUZ YAZICIOĞLU (Adana Milletvekili) — 
Açık suçluyoruz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (C. Senatosu Sakarya 
Üyesi) — Açıkça suçlusunuz. 

GÜNAY YALIN (Ordu Milletvekili) — Katiller. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Halbu

ki vatan haini komünistlerin, masum ve temiz va
tandaşlarımızın mezheplerini savunuyormuş gibi gö
rünerek, ülkede içharp çıkartma oyunları apaçık or
tada idi. Ecevit de sanki bu komünist canilere hizmet 
anlayışı içinde imiş gibi, şu veya bu mezhebe men-

I sup; ama milletimizin şerefli mensupları olan va-
I tandaşları kan revan içinde bırakacak tehlikeli kış-
I kırtmaları ve bölücü gayretini sürdürüyordu. (MHP 
I ve AP sıralarından alkışlar) 

Nitekim, Ecevit Başbakan olduğunu unutmuş, 
I zaten hiçbir zaman hatırlayamamıştır. (MHP sırala

rından alkışlar) Yani Cumhuriyet Halk Partisinin Ge-
I nel Başkanı gibi konuşarak, kanlı vahşetin, kardeş 
I kavgasının ve yıkıcılığın bütün yurda sıçramasını sağ

layacak içsavaş kışkırtıcılığı yapmıştır. (CHP sıra-
j larından gürültüler) 
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Milleti sükûnete, birliğe, kardeşliğe çağırarak, 
tesirli tedbirlere süratle yönelmesi gereken mesul bir 
kişinin böylesine sorumsuzlaşarak, komünist katlia
mını, bir mezhebin mensupları katlediliyormuş gibi 
göstermek ve milliyetçileri hedef göstererek işaret 
etmek suretiyle başkent Ankara ve diğer illerde, cid
di kanlı saldırıların doğmasına sebep olmuştur. 

YAŞAR CEYHAN (Ankara Milletvekili) — Va
tan evlatlarını öldürenler milliyetçi olamazlar. On
lar milliyetsizdir. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Ecevit, 
daha hadiselerin ne olduğu anlaşılmadan ve altıncı 
gününe girdiğimiz şu günlerde, hadiselerin nasıl baş
layıp geliştiği ve nasıl bir sonuca eriştiği hakkında 
resmi bir açıklama bile yapılamamış olmasına rağ
men, devamlı konuşuyor, yorumlar yapıyor ve siyasi 
hasımlarını, akıtılan kanları sömürerek suçlamayı, si
yaset sayıyordu. (AP ve MHP sıralarından- alkışlar) 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum Milletvekili) — Katil
ler!.. Alçaklar!.. 

DURMUŞ ALÎ ÇALIK (Konya Milletvekili) — 
Kana doyamadınız mı daha?.. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Mesul 
bir kişinin taşıdığı sorumlulukla asla bağdaşması 
mümkün olmayan bu kışkırtıcı konuşmalar, sadece 
siyasi rakipleri suçlamak ve onları başka yerlerde çe
telere hedef göstermek amacını gütmüyor, aynı za
manda Kahramanmaraş'ta vazife başındaki adliyeyi, 
polisi ve idareyi de yönlendirmeyi amaç ediniyordu. 

Nitekim, bu kışkırtmalar sonunda dün, Partimi
zin altında ilçe binası kundaklanarak yakılmış, Rize 
il binamız tahrip edilmiş, çeşitli okullardaki milliyet
çi gençler, saldırıya uğrayarak yaralanmış, okullar si
lahlı komünist militanlar tarafından işgal edilmiş, 11 
vatandaşımız öldürülmüş, Ankara ve izmir dahil pek 
';ök ,ilimizin sokakları silahlı militanların kanunsuz 
toplantı, gösteri ve yol kesmelerine sahne olmuştur. 

Ortada devletten eser kalmamıştır, bütün bunla
rın sorumluları, işgal ettiği makamı unutan Ecevit'ten 
başkası değildir. 

İçişleri Bakanı, biraz önceki konuşmasında «Kah
ramanmaraş'taki vahşeti sol fraksiyonların başlattı
ğını» söyledi. Bu sözleri, iktidarın başının günlerce 
içsavaş kışkırtıcılığı yapan, komünist fraksiyonların 
ihanetini gözlerden gizlemeye çalışan beyanlarıyla 
karşılaştırmanızı ve vicdanlarınızın önünde hesabını
zı kendinize vermenizi rica ediyorum. 

Başbakan ve İçişleri Bakanı, aylardan beri Türki
ye'nin hassas bölgeleri olduğundan bahsetmekte ve 
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Kahramanmaraş üzerinde de ısrarla durmaktadır. 
Ama hassas dedikleri Kahramanmaraş'a ne kadar bö
lücü, devlet düşmanı kişiler varsa, bir kısmı da mah
keme kararlarıyla sabit olan sabıkalılar buralara dik
katle gönderilmiştir. Gaflete ve ihanete varan ha
tayı kimler işlemiş ve bu cinayetlerin, akıtılan kan
ların sorumluları kimler? Sadece bu örneklere bakarak 
görmek bile mümkündür. 

Nisan ayında Kahramanmaraş'ta Pol - Der'li polis 
kılığındaki militanların emniyet müdürlüğündeki iş
kenceleri ve kanunsuzluklarını incelemek üzere gön 
derdiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Parlamento He
yeti, dönüşünde kamuoyuna şu açıklamayı yapıyor, 
ilgilileri şöyle ikaz ediyordu : Kahramanmaraş'ta hal
kın yöneticilere karşı sevgi ve saygısı son derece 
azalmış ve güvensizlik belirmiştir. Bu arada, Maraş 
Valisi ve Emniyet Müdür ve amirleri tamamiyle 
Pol - Der mensubu bir kısım polislerin, bilhassa ma
hallin Pol - Der Başkanı polis memuru Fahri Ök-
süz'ün emrinde olduğu ve işkence tertibini Pol - Der' 
in yürüttüğünü mahallen tespit etmiş, müşahede etmiş 
bulunuyoruz. Ciddi tedbirler alınmadığı takdirde, ye
ni ve büyük olayların çıkması kuvvetle muhtemeldir. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

AHMET KARAHAN (Gaziantep Milletvekili) — 
Olayları kim çıkarttı?.. Bugün 100 kişiyi öldürdünüz 
Kahramanmaraş'ta. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, kesinlikle söylüyoruz ki, Kahramanma
raş'taki kanlı olaylar mezhep kavgasının sonucu de
ğildir... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) — 
Sizin sizin. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bu, yıl
lardan beri kendi mecrasında bulunan toplumu mec
rasından çıkartanların Türkiye çapında ektikleri to
humun orada da yeşermesinden ibarettir. (CHP sı
ralarından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) — 
Sizin militanlarınız... 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Köylüyü, 
«Anayasanın söylediği toprak reformunu hükümet
ler yapmazsa, vatandaş yapar» diyerek, başına geçe
rek toprakları işgale zorlayanlar; üniversiteleri si
lahlı militanlarla beraber işgal ederek «devrimcilik 
yapıyoruz» diyenler; fabrikayı işçiye işgal ettirenler; 
devlet, Anayasanın emrettiği Devlet Güvenlik Mah
kemesi Kanununu çıkartmak istediği zaman da işçi
lerle, gençlerle, kandırdıkları gençlerle sokakları ve 
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müesseseleri işgal ederek toplumu mecramdan çıka
ranlar, bütün bu zehirli meyvelerin tohumlarını eken
lerden başkası değildir. (CHP sıralarından gürültüler) 

ZEKÎ EFEOĞLU (istanbul Milletvekili) — Al
çaklar, katiller. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Mezhep 
kavgası gibi gösterilmesine, bazen de yer yer bu se
beple çatışmalar olmasına rağmen, Türkiye'de, Ale
vi - Sünni çatışması yoktur, dışarıdan yapılan tahrik 
ve tertiplerle aynı milletin evlatları birbirine düşü
rülmek istenmektedir. Hangi emperyalist devletin gü
dümünde olursa olsun, bütün komünist merkezler 
bu konuda Türkiye'deki militanlarına, mezhep kav- \ 
gası çıkarmasını emretmiştir. 

Bu gerçek böyle iken, Ecevit her şeyi ters yüz 
ederek, vatan hainlerinin bu iğrenç planlarını gizle-
yici her kılığa girebilmiş, laf cambazlıklarıyla herkesi 
yanıltmayı siyaset yapma sanmıştır. 

Sünnisi ve Alevisiyle vatandaşlarımız gerçekten 
saf ve temiz insanlardır. Ancak, bunların arasına 
kendilerini «Dede» olarak tanıtarak giren bazı mil
letvekilleri ve siyaset adamları, bu insanlarımızın 
Iduygu ve düşüncelerini en merhametsizce yıllarca 
sömürmüşler ve bugünkü manzaranın doğmasında 
önemli rol oynamışlardır. 

Yüce Meclisin dikkatlerini bazı noktalara çek
mek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanlığından, merhum İnönü uzaklaştırıldıktan sonra, 
Türkiye'deki partilerin oy dağılımında ciddi bir ge
lişme meydana gelmiştir. 

Eskiden, hangi mezhepten olursa olsun, hiç kim
se oy verirken, parti seçerken mezhep konusunu ak
lına bile getirmezdi. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara Milletvekili) — Ona 
da komünist dediniz. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Ama, 
Ecevit'in Genel Başkan olmasından sonra Alevi böl
gelerindeki ve köylerindeki oylar sessizce Cumhuriyet 
Halk Partisine toplanmaya başladı. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun Milletvekili) 
— İşte sizi bağırtan o ya, ahlaksızlar. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sünni 
vatandaşlar yine CHP'ye oy vermeye devam ediyordu. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (C. Senatosu Sakarya 
Üyesi) — Katliamın temeli bu. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Onların 
oylarıyla bir değişme olmuyordu ama, Alevi vatan

daşlar eski partilerini bırakarak Cumhuriyet Halk 
Partisinde toplanıyorlardı. 

Bu sessiz gelişme, elbette bu masum ve temiz duy
gulu vatandaşların istismar edilmesi sonunda mey
dana geliyordu. Bir partinin bakanı Meclis Kürsüsü
ne çıkarak, bin yıldan önceki bir meseleyi tırnakla
yarak; «Hasan'la Hüseyin'i öldürenler bunlardır, Ne-
simi'nin derisini yüzenler bunlardır» derse... 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, 2 dakikanız 
kaldı efendim. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... Va
tandaşlara nasıl kabahat bulacağımızı doğrusu düşün
mek lazımdır. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (C. Senatosu Sakarya 
Üyesi) — İtiraf ediyorsun, itiraf. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Kahra
manmaraş'ın önseçimlerinde Cumhuriyet Halk Par
tisinin listesinin 4 - 5 ve 6 ncı sırasındaki milletve
killerinin nasıl 1 - 2 ve 3 ncü sıraya geldiğini 1973 
seçimleri sonunda, bugün Halk Partisinin senatörü 
olan şahıs Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı müracaat
la bütün unsurlarıyla ortaya koymuştur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) — 
Ne olmuş o müracaat, sonucunu da söyle. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri; Hükümet şimdi 13 ilde sıkıyönetim ta
lebi ile karşımıza çıkmıştır. Türkiye çoktan sıkıyö
netimi gerektiren şartları yaşamaktaydı. Anayasanın 
emrettiği bu ciddi tedbire gidilmediği için de, pek çok 
masum vatandaşın canına kıyılıyor, ülkenin her ta
rafından ölüm, yangın, soygun ve sabotaj haberleri 
birbirini kovalıyordu. Kurtarılmış bölgeler ihaneti 
herkesin tüylerini ürpertiyor; ama iktidardan ses çık
mıyordu. Herkesin gördüğü korkunç ihanetleri ve bö
lücülük faaliyetlerini iktidar, görmek bir yana, mil
letin ve yetkililerin gözünden kaçırmayı kendisine as
li görev edinmişti. Uzak illere gitmeye bile ihtiyaç 
yoktur. Kahraman Türk Ordusunu ve Devletimizi 
topraklarımızın bir bölümünde işgalci ve sömürücü 
olarak gösteren ve; «Sömürücü faşist Türk Ordusu 
defol» diye afişler asanların imzaları bu afişlerin al
tında, afişler de Başbakanın önündeki bulvardadır. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Somuncuoğlu, 
lütfen bağlayınız. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 13 il se
çilirken bile, sıkıyönetim gibi çok ciddi ve milletimiz 
için son ümidi teşkil eden tedbirin iyi niyetle kulla
nılmak istenmediğini göstermektedir. Türkiye'de pa
saport sorulan, can güvenliği olmayan, Türk Bay-
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rağı çekilmeyen, istiklal Marşı söylenmeyen iller var
ken... (CHP sıralarından gürültüler) 

ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş Milletvekili) — 
Ne demek o, nerede çekilmiyor Türk Bayrağı? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... bu
ralar sıkıyönetim dışında bırakılırsa, bu Hükümetin 
sıkıyönetim alanındaki samimiyetine inanmak çok 
güçtür. (CHP sıralarından gürültüler, «Vakti geçti 
Başkan» sesleri) 

AHMET KARAHAN (Gaziantep Milletvekili) — 
Sayın Başkan, süresi doldu, hâlâ neden konuşturu
yorsunuz? (Gürültüler) 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Memle
ketin içinde bulunduğu durum incelendiğinde, sıkı
yönetim bölgesi iller ve dışarıda kalan iller dikkatle 
incelendiğinde, İktidarın ihtiyaca, yani ülkede can 
ve mal güvenliği sağlamaya, demokratik rejimi ve 
ülke bütünlüğünü korumaya, devletin otoritesini güç
lendirmeye göre hesap yapmadığını açıklıkla görü
rüz. (CHP sıralarından, «Yeter Sayın Başkan» ses
leri, gürültüler) 

DURMUŞ ALÎ ÇALIK (Konya Milletvekili) — 
Yeter Sayın Başkan, süresi geçti, insin artık. (CHP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — iktidar, 
militanlarına diyet borcu içinde bulunduğu için, ko
münist ve bölücü örgütleri memnun etmenin hesap 
ve gayretinden kurtulamayanlar, bu illerimizi, devlet
ten yardım bekleyen vatandaşlarımıza, bu illerimize 
Ordumuzu, milletimizin ümidi kahraman Ordumuzu 
göreve çağırmamışlardır. (CHP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sıkıyö

netimin son ümit ve çare gözü ile görüldüğünü işaret 
ederek, milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ediyor, Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. 
(MHP ve AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncu-
oğlu. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) — 

Efendim, Türkiye Cumhuriyetinin, Türk Devletinin 
bütün illerinde, her ilinde her gün Türk Bayrağı dal
galanırken, herhangi bir ili ima ederek, orada Türk 
Bayrağı çekilmiyor diye söylemek Türkiye Cumhu
riyeti Devletine ve milletine bir bühtandır, saldırı

dır. Ancak bunu bir başka düşmanın adamı yapar. 
Bunu, burada tavzih etmesi lazımdır. (Gürültüler) 
Lütfen tavzih ettirin kendisine. 

BAŞKAN — CHP Grubu adına Sayın Bayram 
Turan Çetin, buyurun. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletvekili) — 
Tavzih ettirin bunu kendisine efendim, lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, buyurunuz. (CHP sıra
larından alkışlar) 

Görüşme süreniz 20 dakikadır Sayın Çetin. 
CHP GRUBU ADINA BAYRAT TURAN ÇE-

TÎN (Bolu Milletvekili) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; 

Programında milli ve toplumsal dayanışmayı ilke 
olarak benimsemiş bir partinin temsilcisi olarak, bu
rada yapılan konuşmalara tek tek cevap vermeyi, ar
zuladığımız dayanışmanın gerekleriyle bağdaştıramı
yorum; ama şu kadarını söylememe izninizi rica ede
rim ki, milletin ı% 42'sinin oyunu almış olan bir par
tinin art niyetlere, savaş kışkırtıcılığına tenezzül et
meyeceği ortadadır. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Eğer, politika hayatımızdan şartlanmış kafaları, 
peşin hükümleri çıkarmazsak, yalanı sermaye ola
rak kullanırsak, milletimize daha uzun yıllar çile çek
tiririz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, insanların çeşitli eksiklik
leri olabilir, yüzleri kara olabilir; ama özellikle siya
set hayatında görevli olanların vicdanlarının karar
maması, körlenmemesi ve sağırlaşmaması lazımdır. 
Buna dikkat etmeye mecburuz. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Burada bir mutluluğumu dile getirmeye çalışaca
ğım. Vaktiyle şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerine haka
ret ettiği için Parlamentoda dokunulmazlığı kaldırıl
mış bulunan bir Adalet Partiliden sonra, Adalet Par
tisi adına konuşan arkadaşımızın (AP sıralarından 
gürültüler) Silahlı Kuvvetler hakkında bu kadar bağ
lılık ifade etmesini olumlu bir adım sayıyorum. (AP 
sıralarından şiddetli gürültüler) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, son günlerde 
hepimiz yaşamımızın en büyük acısı içindeyiz. Ne 
kadar acılı olursak olalım, yalnız iktidarda değil, 
muhalefette bulunduğu zaman da Devletin ve öz
gürlükçü demokrasinin sorumluluğunu üzerinde ta
şıyan partilerimizin, duygularına egemen olarak, 
içinde bulunduğumuz koşulları ve o koşulların sergi
lediği verileri, gerçekçi biçimde değerlendirerek çö
züm yolları araması ortak görevleridir. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de yaşamını alın 
teriyle kazanan büyük çoğunlukla birlikte, onların ya
şam düzeyinin çok üstünde olanlar bile ülkenin geliş
mesine, sanayileşmesine, kalkınmasına katkıda bu
lunarak kazananlardan da özgürlükçü demokrasiye 
bir tepki gelmiyor. Ama Türkiye'nin süregelmiş bo
zuk düzeninde, topluma hiçbir şey katmaksızın ondan 
bir şey eksilterek; toplumun gelişmesini, kalkınması
nı önleyerek servet yapmış gruplar, bu olanakların 
artık kapanmaya başladığını gördükçe, Türkiye'yi 
özgürlükçü demokrasi yolundan saptırmak isteyen 
iç ve dış güçlere, eskiden sağlayabildikleri desteğin 
çok daha fazlasını sağlamaya başlamışlardır. Son 
zamanlarda Türkye'de yapılan kışkırtmaları, ancak 
özgürlükçü demokrasiden kurtulmak amacıyla, Dev
leti yıkmayı, milleti bölmeyi göze alanlar yapabilir
lerdi. Ulusumuzu bölerek kendi çıkar düzenlerini sür
dürme hevesine kapılanlar, bütün güçleriyle bu çaba
ya girdiler. Üniversitelerde, okullarda, yurtlarda ey
lemlerini kolay sürdüremez duruma gelenler vur - kaç 
eylemlerine yöneldiler. Halkı bu eylemlerle sindire
meyeceklerini, demokrasiden caydırmayacaklarını 
görünce, zaman zaman, hiçbir ideolojik kampa yö
nelmemiş, toplumun ve belli çevrelerin saygısını ka
zanmış kişileri öldürttüler. Böylece toplumu umut-
suzluğe, paniğe kaptıracaklarını sananlar, onun her 
zamanki sağduyusu ve sağlamlığı ile bu oyuna düş
mediğini görünce halkı olayların içine çekebilmek, 
birbirine kırdırabilmek ve böylelikle rejimi yıkabil
mek için, yıllardır hazırlayageldikleri ve tarihin derin
liklerinden külleri deşerek çıkardıkları mezhep kış
kırtmasına yöneldiler. (AP sıralarından gürültüler) 

Tarihimizde ancak Türk Devletini yıkmak iste
yenler, başka çare bulamadıkları zaman bu yola yö
nelmişlerdir. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — Allah 
belanızı versin. 

BAYRAM TURAN ÇETİN (Devamla) — Cum
huriyet devrinde, Anayasamızda, Devletin nitelikle
rinden biri olarak yer alan laiklikle bu sorun büyük 
ölçüde tedavi edilip ortadan kaldırılmıştı. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu Milletvekili) — 
TÖB - DER'den bahset. 

BAYRAM TURAN ÇETİN (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım; Kahramanmaraş olayı, bir bakıma 
Devlete karşı ayaklanmadır. Güvenlik sağlamaya ça
lışırken yurttaşın canını incitmemeye özen göste
ren Türk Ordusuna ateş edecek, saldıracak kadar 
Devlete karşı bir eyleme yönelmişlerdir. 

Parlamentomuz ve halkımız onların nasıl bu ha
le getirildiğini, milliyetçilik adına nasıl böylesine ulu
sal duygusuzluğun içine sürüklendiğini derin derin 
düşünmelidir. 

Olaylar, yer yer aşırı sol ve sağ reaksiyonların 
çatışması ve vur - kaç olayları düzeyindeyken Gru
bumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerine, içgüvenlik için baş
vurmayı düşünmemiştir. Silahlı Kuvvetlerin yardı
ma çağırıldığı durumlarda ne sivil yönetim yetkisini 
gereği gibi kullanabiliyor, ne'de Silahlı Kuvvetler 
işlevini gereği gibi yapabiliyor. Hiçbir şekilde niyet 
eksikliği, ayak sürüme olmaksızın kimin kime nasıl 
buyruk vereceği bakımından yasamızda ve Devlet 
geleneklerimizdeki belirsizlikler yüzünden gereği gi
bi sonuç alınamamaktadır. 

Kahramanmaraş olayı, olağan bir olay olmadığı 
gibi, tasavvur edilemeyecek olaylar için nasıl davran
ması gerektiği konusunda eğitilmemiş sivil yönetimle 
de önlenecek nitelikte değildir. 

Değerli arkadaşlarım; Silahlı Kuvvetlere, sıkıyö
netimsiz başvurulduğu vakit, kimin kime nasıl buy
ruk vereceği, kimin nasıl davranacağı belirsizdir. Öy
le bir durumda Silahlı Kuvvetlerin yetkileri, sorum
lulukları belirsizdir. Bir yandan sivil makamlar ve 
polis, Silahlı Kuvvetlerimiz geldi, diye geri plana çe
kilirken, diğer yandan Silahlı Kuvvetlerimiz, kendi 
yetkisi ve sorumluluğu bakımından anlaşılabilir bir 
belirsizlik içindedir. Bu durum, Kahramanmaraş'ta 
açıkça görülmüştür. 

Anayasanın 124 ncü maddesinde, diğer nedenler 
yanında Anayasanın tanıdığı hür demokratik düzeni 
veya temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya 
yönelen yaygın şiddet hareketleri hakkında kesin be
lirtilerin ortaya çıkması sıkıyönetim nedenidir. Bu 
neden, yalnız Kahramanmaraş'ta karşımıza çıkmış 
olmakla kalmıyor, başka yerlere de sıçrama olasılığı 
taşıyor. Buradaki konuşmacıların ifade ettiği gibi, 
sivil yönetimle Silahlı Kuvvetlerin görev ayrımlarının 
ve işbirliğinin nasıl olacağı belirlenemeyen bir yasal 
ortam ve düzenleme içerisinde, bu olayın üstünden 
gelinemeyeceği anlaşılmıştır. Her duruma göre ana
yasal sınırlar ve demokratik hukuk devleti kuralları 
içerisinde değişik önlemler vardır; o değişik önlem
lere başvurmayı kaçınılmaz duruma getiren, belli 
aşamalar belli koşullar vardır; o aşamalara gelmeden, 
o koşullar oluşmadan önce o önlemi almak ne kadar 
yanlış olursa, o aşamaya bir kez vardıktan ve o ko
şullar oluştuktan sonra, o önlemi almamak da en 
az o kadar yanlış olur. Şiddet eylemlerinin vur - kaç 
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olaylarına indirgendiği noktada, Grubumuz sivil 
yönetimle bunların üstünden gelineceği inancında 
idi. O tür olaylar için Türk Silahlı Kuvvetlerine gö
rev ve sorumluluk yüklemenin haksızlık olacağını 
düşünüyordu. 

Ama bugün, varılan aşamada benzerlerinin yine-
lenemeyeceğin'den emin olamayacağımız Kahraman
maraş olaylarını gördükten sonra, artık Türk Silahlı 
Kuvvetlerini anayasal ve yasal sınırlar içerisinde belli 
bir göreve çağırmanın Hükümet için bir görev sa
yıldığına inanıyoruz. 

ÎRFAN BİNAY (Çanakkale Milletvekili) — Gü
naydın, günaydın. 

BAYRAM TURAN ÇETİN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, sıkıyönetimde görev ve sorum
luluk Başbakana aittir. Sıkıyönetim makamları, Baş
bakana bağlıdır ve onun emrindedir. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin demokrasiye inancında güvenimiz tam
dır. Cumhuriyet Halk Partisi Devletin kurucusu bir 
partidir. 

ERDOĞAN ADALI (C. Senatosu tstanbul Üye
si) — Yuh!.. Yuh!.. 

BAYRAM TURAN ÇETİN (Devamla) — Bu Si
lahlı Kuvvetlerle Devleti kurmuştur. Demokrasinin 
yozlaşma sürecinde bile, bu sürecin dışında kalabil
miş Devlet kuruluşlarının başında Türk Silahlı Kuv
vetleri vardır. 

Geçmiş acı deneyimlere bakarak, sıkıyönetimden 
kuşku duyabilecek değerli arkadaşlarıma hatırlatmak 
isterim ki, sıkıyönetim keyfi bir rejim değildir, bir 
hukuk rejimidir. Sıkıyönetim makamlarının aldığı 
kararlar, yaptığı işler tamamiyle yargısal denetime 
tabidir. (AP sıralarından gürültüler) 

Sıkıyönetim rejimi tespit edilmiş kurallar dışına 
çıkarsa, işlemleri ve eylemleri iptal ve tazminat da
vasına konu olur. 

Sıkıyönetimi kabul buyurduğunuz takdirde, Si
lahlı Kuvvetlerimize üstün başarılar, hayatlarını kay
beden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. 

Belirttiğim nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunun, Hükümetin getirdiği teklif doğrultusunda 
oy vereceğini arz eder, Yüce Meclisi saygıyla selam
larım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çetin. 

Hükümet adına Sayın Başbakan, buyurunuz. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Görüşme süreniz 20 dakikadır Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak 
Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Sözlerime başlarken Kahramanmaraş'taki bütün 
millete acı veren, yas veren olaylarda ve başka her 
yerde, her türlü şiddet eyleminde canlarını yitiren 
aziz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. (AP sı
ralarından gürültüler) 

Kahramanmaraş olayı, kamu vicdanında açılmış 
bir yaradır. Kahramanmaraş olayı, ulusal saygınlığı
mıza düşürülmüş haksız bir gölgedir. Kahramanmaraş 
olayını Türk Toplumunun son zamanlarda, son yıl
larda içinden geçmekte olduğu süreçten soyutlaya
nlayız. Onu ayrı bir olay gibi göremeyiz. Bunu söy
lerken şunu belirtmek istiyorum. Olayın başlamasın
dan kimler sorumludur, belli bir aşamadan sonra bel
li boyutlara varmasından kimler sorumludur, bir ter
tip sonucu mudur, bir kıvılcımdan çıkan yangın mı
dır? Bu konular öyle umarım ki, yargı organlarınca 
ayd.nlığa çıkarılacaktır. (AP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, bu arada Sayın Milli Selâ
met Partisi sözcüsünün, bir arkadaşlarınca «Bir haf
ta evden çıkmayın» diye, bazı bilgilere dayanan bir 
uyarı ve duyuruda bulunmuş olduğunu bu kürsüden 
öğrendik. Öyle umarım ki kendilerinin değerli il baş
kanları bu bilgileriyle adalete de ışık tutarlar, yar
dımcı olurlar. Bunu bütün içtenliğimle söylüyorum 
ve bu yardımı esirgemeyeceklerine güveniyorum. 
(AP sıralarından gülüşmeler), 

Türkiye Büyük. Millet Mecl'isinin değerli üyeleri; 
asıl önemli olan Kahramanmaraş'taki acı olayın bu 
ayrıntıları değil; asıl önemli olan, Türkiye'de böy
le bir olayın çıkabileceği ortamın oluşmuş olmasıdır. 
Bu ortam bir günde oluşmamıştır, bu ortam bir yıl
da oluşmamıştır; bu ortam, yıllarca Türkiye'de mez
hep ayrılıkları körüklenerek, yıllarca düşünce ay
rılıkları düşmanlığa dönüştürülerek oluşturulmuştur. 
(AP sıralarından gürültüler) Bu ortam, binlerce gen
cin yıllardır yüreklerinde kinle, ellerinde silahla, ka
falarında bağnazlıkla yetiştirilmiş olmasının sonucu 
oiarak ortaya çıkmıştır. 

Türkiye bu ortama, Devlet güçlerini beğenmeyip 
de Devleti korumak üzere, Devlet güçlerinin üstün
de başka güçler yetiştirme heveslerinin, bu yolda 
yıllar süren çabaların, girişimlerin sonucu olarak 
ulaşmıştır. (Gürültüler) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri, 
bunların hepsinin de üstünde Türkiye bir bakıma bu 
ortama bir süredir Atatürk Milliyetçiliği dışında ba
zı milliyetçilik akımlarının oluşturulması sonucu ulaş-
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mıştır. Atatürk milliyetçiliği, ayrım gözetmeyen, in
sanca bir milliyetçiliktir. Atatürk milliyetçiliğiyle Ata
türk laikliği bütündür. Bu milletin bütünlüğü 
laiklikle birlikte sağlanmıştır, en sağlam güvenceye 
bağlanmıştır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri, 
zaman değiştikçe, toplumda ekonomik gelişme deği
şimi oldukça bir davletin kurumları değişebilir; hat
ta değişmesi zorunludur, toplumsal ilişkileri değişebi
lir; değişmesi zorunludur; ama her devletin belli bir 
temeli vardır. O temel değişmez ve o temeli değiştir
meye kalkışılmamalıdır. 

Eğer o temel çökertilmeye kalkışılırsa - Allah esir
gesin - devlet çökebilir, toplum çözülüp dağılabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde temel, Atatürk 
ilkelerinden oluşur. Atatürk'ün milliyetçilik ve laik
lik alayişi da bu temelin öz unsurlarıdır, onun da 
ötesinde toplum yapısının harcıdır. (AP ve CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türkiye'de yıllarca okul kitaplarında bile bu te
mel zedelenmiştir, bu harç kazınmıştır. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Türkiye yıllarca maneviyatın bağnazlığa dönüştü
rüldüğü ve maddiyatçılığa, maddi çıkarcılığa kılıf ola
rak kullanıldığı bir süreçten geçirilmiştir. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Üstelik ülkemizde halkın inancı, demokrasiye bağ-
lılığıyla, demokrasinin yaşamasına karşın belli çev
reler demokrasinin kurallarında anlaşamamışlardır. 
Türkiye biraz da o yüzden, bu ortama ulaşmıştır. 
Demokrasi kurallarının başında birbirinin düşüncesi
ne ve inancına saygı gelir. Oysa yıllarca bu memle
kette beğenilmeyen düşüncelerin sahiplerini vurma 
talimleri yaptırılmıştır. 

Demokraside düşünce özgürlüğü sınırlanmaz, ama 
eylem özgürlüğü sınırlanır. Oysa, Türkiye'de yıllarca 
düşünce özgürlüğü sınırlanmak istenmiş ama, eylem 
özgürlüğü, bazı kimselere, alabildiğine genişletilmiş
tir. Ve Türkiye'de toplumumuzun ert sağlam gelenek
leri arasında yer alan ve Milli Selâmet Partisi sözcü
sünün söylediği gibi, yüzyıllar boyunca... (AP sıra
larından «Oooo» sesleri, gürültüler), Yüzyıllar bo
yunca, değişik İnançlardan milletlerin bir devlet ça
tısı altında yaşamasını sağlayan ve bugün de demok
rasimizin en sağlam güvencesi olan hoşgörü gelene
ğimiz zedelenmek istenmiştir son yıllarda. 

Bütün bunların sonucu olarak, Türkiye'miz bir 
Kahramanmaraş olayları faciasının olabileceği nok
taya sürüklenmiştir, bir günde değil, bir yılda değil. 

I Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 
hoşgörüsüz bir demokraside ve hoşgörüsüz bir ço
ğulcu toplumda ulusal birlik toplanamaz. Hoşgörü 
geleneğimizden uzaklaşıldıkça, o nedenle ulusal bir
lik te zedelenmeye başlamıştır. 

Bir başka grup sözcüsünün söylediği gibi, gerçek
ten Kahramanmaraş olaylarını, özünde bir mezhep 

I ayrılığından doğmuş bir olay gibi göstermek yanlış
tır. Bu, aslında başka kavgaların, başka çıkarların 
kılıfıdır. Kim, kimler tarih boyunca Türk Ulusunun, 

I Türk Devletinin birliğini bozmak istemişlerse; ara-
I miza mezhep ayrılığı sokmaya çalışmışlardır; ama 
I bu gerçek olmayan bir ayrılıktır, suni bir ayrılıktır. 
I Nitekim, Kurtuluş Savaşında Kahramanmaraş'ın 

kahraman halkı mezhep ayrılığı gözetmeksizin bir 
safta birleşerek, Kahramanmaraş'ın bağımsızlığını 

I ve onurunu kurtarmışlardır. 

I Fakat değerli arkadaşlarım, bir yandan «Aslında 
I Kahramanmaraş olayı bir mezhep kavgası değildir.» 
I diyen bir parti sözcüsü biraz önce bir yandan da ay

nı konuşmada mezhep ayrımı gözetmenin çok ilginç 
I bir örneğini verdi ve bir mezhepten vatandaşlarımı-
I zın daha önce başka bazı partilere oy verirken, o 
I partilerden ayrılıp Cumhuriyet Halk Partisine yönel

melerini kınadı. Acaba bunun sonucu olarak, kendi-
I leri o yurttaşlarımızı davadan dönen kimseler gözü 
I ile mi görüyorlardı?.. (CHP sıralarından «Bravo» 
I sesleri, alkışlar). 

I Değerli arkadaşlarım; Türkiye'deki bazı olayların 
I nasıl çıktığını biliyoruz. Falan kimse filan caminin 
I önünde şunu söylemiş; falan kimse şuraya bir kızıl 
I bayrak asmış diye söylentiler, dedikodular yayılıp, 
I iyi niyetli yurttaşlarımızın nasıl kuşkırtıldığına dair 
I son yıllarda da, son aylarda da türlü örnekler gör-
I dük; ama bunun çok,ilginç ve açık bir örneğini bu-
I gün ne yazık ki, bu kürsüden de gördük. Birtakım 
I sokak dedikoduları, falan yerden indirilen bayrak, 
I (AP sıralarından gürültüler) falan yerde Türk bayra-
I ğının çekilemeyişi, Türkiye'nin filan yerine gider-
I ken... (AP sıralarından gürültüler). Türkiye'nin filan 
I yerine giderken... (AP sıralarından «İstifa, istifa, is-
I tifa...»i sesleri, sıra kapaklarına vurmalar; CHP sıra-
I larından gürültüler). 
I BAŞKAN — Sayın Başbakan, bir dakikanızı ri-
I ca edeyim. 
I Sayın milletvekilleri, lütfen sükunetle dinleyiniz. 
I Devam edin Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
| Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin filan yerine gider-
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ken pasaport soruluyormuş lafları, Türkiye'de bazı 
çevrelerin, bu söylentilerle nasıl tahrik edildiğini, bir
birine düşman edildiğini ve birbirinin canına kıyar 
hale getirildiğini biliyorduk. Şimdi, bunun kimler ta
rafından yapıldığını bu kez kürsüde kendi kulakla
rımızla duyduk, kendi gözlerimizle gördük. (CHP 
sıralarından «Bravo»! sesleri alkışlar ve AP sıraların
dan gürültüler). 

Değerli arkadaşlarım, Kahramanmaraş'taki olay 
bir savaş değildi, bir düşman istilası değildi; ama kö
keninde, doğuşunda savaş olmayan bu olay, ne ya
zık ki, ne acı ki, bir savaşın verebileceğinden daha 
büyük acılar bıraktı hepimizin yüreğinde. (AP sıra
larından gürültüler). 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya Milletvekili) 
— Hükümetin aczi yüzünden... 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — 
Böyle durumlar için, bu boyutlara varan olaylar için, 
demokratik hukuk devletinin elindeki etkin araçlar
dan biri, yine demokratik hukuk devleti kuralları 
içinde kullanılmak koşuluyla sıkıyönetimdir. (AP sı
ralarından gürültüler). 

Hükümetimiz belli koşullar oluşmadan önce, Dev
letin gücü yettiği kadar sivil güçlerince önlenmesi 
gereken eylemler, vurkaç eylemleri, şurada burada 
gençlerin birbiriyle çatışması karşısında Silahlı Kuv
vetleri böyle bir göreve çağırmayı düşünmedi, ama 
belli koşullar oluşuncaya kadar sıkıyönetime başvur
mak ne kadar yanlış olursa, o koşullar oluştuktan 
sonra başvurmamak da o kadar yanlış olurdu. Bu 
düşünceyledir ki Hükümetimiz, huzurunuza sıkıyö
netim kararıyla gelmiş bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım bu sıkıyönetimin uygulama
sı, Milli Birlik Grubu değerli başkanının da telkin 
ettiği gibi, demokrasi ve özgürlükler, demokratik hu
kuk devleti kuralları gözönünde tutularak uygulana
caktır. Temel hakları ve özgürlükleri kaldırmak, kıs
mak için değil, saldırılara, engellere karşı korumak 
için kullanılacaktır. 

Bu arada yine Sayın ÖZdilek'in haklı olarak be
lirttiği ve istediği gibi Devletin, bu Hükümet kurul
duğunda daha çok yetersiz duruma gelmiş olan elin
deki bazı araçları daha etkili duruma getirebilmek 
için, bir zaman ve olanak sağlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz de, Türk Si
lahlı Kuvvetleri de demokrasiye tam bir bağlılıkla 
sıkıyönetimin uygulanmasına gereken özeni gösterecek
tir ve bu konuda Yüce Meclislerin uyarılarına her 
zaman önem verecektir, değer verecektir. 
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Değerli arkadaşlarım, elbette her olayın, her du
rumun 'kendine göre değişik önlemleri vardır. Önlem
ler değişebilir, önlemler şu veya bu ölçüde iyi, ye
terli, yetersiz, kötü uygulanabilir; fakat bunların hep
sinden önce, bir ülkede barış için, demokrasiyi yaşa
tabilmek için belli bir ortam yamatabilmek gerektir. 
Eğer gerekli ortam, bütün milletlin ve siyasal kuru
luşların katkılarıyla oluşmamışsa, oluşaoıaımışsa, en 
etkin önlemler bile, bir ölçünün ötesinde istenen, bek
lenen sonuçları sağlayamayabilir. 

Değerli arkadaşlarım; çoğulcu bir toplumda ve de
mokratik bir rejimde elbette herkesin, her partinin 
değişlik görüşleri olacaktır, değişlik düşünceleri, tu
tumları olacaktır; ama özellikle iç barışın gerektiği, iç 
barış için helkesin seslini, gönlünü, kafasını birleştlr-
mesi gerektiği aşamalarda herkesin, evvela bu barışı 
tehdit edenlerde birleşmesi gerekir, ayrım gözetme
den birleşmesi gerekir; bazılarının adını söyleyip, ba
zılarının adını söylemekten çekinmeksizin söylemesi 
gerekir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Evvela suçluları bilelim, evvela suçluları birlikte 
teşhis edelim, ayrım gözetmeksliziin teşhis edelm ve 
hepsine karşı birlikte sesimizi yükselıtellkn. 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya Milletve
kili) — Ayıran sensin; bunu söylemeye hakkın yok. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Sayın üyeler; bir başka dileğim; bir Hükümete en 
ağır hakaretler, eleştiriler demokraside yöneMeblir; 
biraz evvel Anamuhalefet Partisi Sözcüsünün ağzın
dan bunlara muhatap olduk. Yine, demokrasinin ge
reği olan tahammülle dinledik. Ama bir tek dileğim 
var. Bu, Hükümet adına yapılan bir dilek değil, bu, 
milletin esenliği adına yapılan bir dilek : Lütfen her
kes, bu toplumu böyle bir ortamda ayaklanmaya kış
kırtmaktan, esnafı, isçiyli, köylüyü, memuru, polisi 
- son günlerde bildirilerle yaptığı gibi - ayaklanmaya, 
direnişe, adını koya koya direnişe kışkırtmaktan vaz
geçsin. (AP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
«istifa, istifa» sesleri, CHP şualarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, böyle olaylar karşısında, 
Kahramanmaraş'ta değişlik partilerden parlamenter 
arkadaşlarımızın, bir felaketin içinde nasıl elele ver
diklerini, sokak sökalc dolaşarak seslerini birlikte yük
selttiklerini duyduk. Hepimizin içline bir umut ışığı 
serpti. Ama Türkiye'ye barış getirmek için, gerekti
ğinde sesimizi o yönde olsun birleştirmek bakımın
dan, eğer bu türlü felaketlerin geümesinî beklemezsek, 
Türkiye'de barışı daha kolay sağlayabiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, M dalkükanız kaldı 
efendim. (AP şifalarından «25 dakika oldu» sesleri) 
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BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — 
.Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, cinayetleri: işleyenleri, adla
rını koyarak birlikte koruyalım ama, milletimizi, ma
sum insanları haksız yere suçlamayalım. Burada, bu 
kürsüde bugün çok acı bir suçlamayla karşılaştı bazı 
yurttaşlarımız. Kahramanmaraş'ta pek çok kimse gö
revline gitmezken, gidemezken, ateşin altında, sırtında 
ak gömleğiyle hasta başında nöbet tutan, onlara şifa 
gettirmeye çalışan doktorlarımıza, hemşirelerimize 
ağır lithamlarda bulunuldu. (AP sıralarından «Kim 
bunlar?» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, siz değilsiniz, ama niçin alın
ganlık gösteriyorsunuz, bilmiyorum. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya Milletvekili) — 
Kim söyledi, açıklayın bu kişileri. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVlT (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, gerçekten bu memlekette bazı 
hastahaneler bir süre vatandaşların gönül huzuruyla 
gidemeyecekleri yerler haline getirilmek istendi ama, 
çok şükür o da önlendi. 

Yüce Meclislerin değerli üyeleri; sizlere ve grup
lara, sıkıyönetime destek olma yolundaki sözleriniz 
için Hükümet adına teşekkür ederim. 

Sıkıyönetimin - dediğim gibi - demokraitik hukuk 
devleti kurallları içinde ve ulusumuza huzur getirecek 
biçimde uygulanmasına Hükümet her özeni göstere
cektir. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan sürekli alkışlar; AP sıralarından, sıra kapaklarına 
vurmalar ve tempo halinde «İstifa» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Şahıslan adına söz alan sayın üyelerden... 

ŞENER BATTAL (Konya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Sayın Başbakan Grup Sözcümüzün bir cüm
lesini değişik değerlendirdiler; maksadını aşan bir ifa
deyle değerlendirdiler. O hususu, 70 nci maddeye gö
re kısaca açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Zannediyorum, bildiğim kadarıyla 
Sayın Aksay'ın söylediği şeyi aynen kullandılar. Onun 
için açıklamanıza gerek görmüyorum. Teşekkür ede
rim. 

ŞENER BATTAL (Konya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, şöyle oldu... Müsaade ederseniz kısaca açık
layayım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şener Battal, teşekkür öde
rim. Sonradan tetkik edip ayrıca cevap vereceğim. Te
şekkür edenim. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin Milletvekili) — 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yılmaz. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin Milletvekili) — 

Söz sırasını öğrenmek istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Şahısları adına söz talep eden sayın 

üyeleri sırasıyla okuyacağım. Bunlardan iki sayın üye
ye söz vereceğim. 73 ncü maddeye göre söz verece
ğim sayın üyelerin konuşma süreleri 10 dakikadır. Sı
rasıyla okuyorum : 

Sayın Turan Güneş, Sayın Mustafa DeliveM, Sa
yın Nurettin Yılmaz, Sayın Zeki Efeoğlu, Sayın Rah
mi Kumaş, Sayın Hilmi Dura. 

Söz sırası Sayın Turan Güneş'in, buyurunuz Sa
yın Güneş. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin Milletvekili) — 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Güneş, bir dakikanızı rica ede
yim. 

Buyurunuz Sayın Yılmaz. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin Milletvekii) — 

Saat 12.00'de Kanunlar Müdürlüğüne gittiğimde, sa
dece iki kişi : Sayın Anadol ve Sayın Turan Güneş'in 
müracaatı var idi. Benim tezkerem üçüncü sırada yer 
alıyordu. Tashih edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sizlin müracaatınız üçüncü sırada 
Sayın Yılmaz. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin Milletvekii) — 
Müsaade eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Turan Güneş saat 9'da bana 
müracaat etmiştir, hatta 9'a çeyrek kala. Ondan sonra 
Sayın Deliydi müracaat etmiştir... 

NURETTİN YILMAZ (Mardin Milletvekili) — 
Hayır, Deliveli'den önce. 

BAŞKAN — Bana müracaat etmişlerdir. Siz ve 
Sayın Anadol Kanunlar Müdürlüğüne müracaat et
tiniz. Sıraya koyduk, Sayın Anadol üçüncü sırada 
idi, kendisi feragat etti; siz üçüncü sıraya geldiniz. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin Milletvekili) — 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? Dosyada zatı-
âlinizin Turan Güneş'le ilgili bir tezkeresi vardı. Ben 
saat 10'da müracaat ettim ve söz talep ettim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Başkanlık Kürsüsüne 
çıkan Başkan ben olduğuma göre, müracaat bana ya
pılır, nitekim bana yapılmıştır. Bilahara Kanunüar 
Müdürlüğüne yapılan müracaatları da aldım, sıraya 
koydum. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin Milletvekili) — 
Şimdiye kadarki teammül, müracaatlar daima Kanun
lar Müdürlüğüne yapılırdı. 
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BAŞKAN — Efendim, o konu bütçe müzakerele
rinin görüşülmesi sırasında buradan ifade ediliyor ve 
sıra yazdırma işi Kanunlar Müdürlüğünde yapılıyor. 
Onun dışında söz talepleri direkt Başkanlığa yapılı
yor. Nitekim Sayın Güneş ve Sayın Deliveli bana yap
mışlardır. Siz ve Sayın Anadol bilahara Kanunlar 
Müdürlüğüne yaptınız. Bunları ben topladım ve bu 
sıra teşekkül etti. 

NURETTİN YILMAZ (Mardin Milletvekili) — 
O zaman Kanunlar Müdürlüğüne yapılan müracaat 
geçersiz ise, benim üçüncü sıradaki yerimi de mute
ber değil o zaman. 

BAŞKAN — Sıra budur Sayın Yılmaz. 
Teşekkür edenim. 
Buyurunuz Sayın Güneş, görüşme süreniz 10 da

kikadır. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli Milletvekili) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Konuşmama başlamadan önce iki noktayı belirt
mek istiyorum. Bu sözlerim, bir milletvekili olarak, 
burada bulunan bütün arkadaşlarım gibi belli bir aşa
madan geçip, vatandaşlarca, elbette bir partiye men
sup olarak, buraya ülke sorunlarını konuşmak için 
gönderilmiş bir milletvekili sıfatıyla ve özellikle ken
dimi bir özeleştiriye tabi tutmak için yapılan bir ko
nuşmadır. 

'Bu nedenle, sözlerim sırasında, eğer, «siz;.> deyi
mini kullanırsam, bu «siz» deyimine, özellikle benim 
de dahil olduğunu ve «biz» demenin daha doğru 
olacağını; ama dil alışkanlığıyla belki «siz» diyeceği
mi size hatırlatmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, ikincisi, bu konuşmam, ger
çekten, seçime, genel oya, demokrasiye, özgürlüklere 
inanan ve sadece bu amaçla yahut böyle bir düzen 
olduğu için burada bulunanlara aittir. Ben, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bulunan üyelerin çok büyük 
bir çoğunluğunun bu görüşte olduğu kanısındayım; 
ama herkes için teminat vermek imkânım maalesef 
yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmaları dinledim; Par
lamento geleneklerine uygun olarak herkes birbirine 
söyleyeceğini söyiedi; ama, anlayabildiğim kadar bir 
konuda birleşti; o da sıkıyönetimin ilanı. Bu, bizim 
Parlamentomuzda çok nadir görülen bir olay; hepi
mizin, çeşitli partilerin aynı noktada birleşmiş olma
sı, çok nadir görülen bir olay... 

Sıkıyönetim, kuşkusuz yasal bir kurum, Anayasa
mızda yeri olan bir müessese; bunda kuşku yok; fa
kat, sıkıyönetim, normal bir yönetim biçimi de değil; 

I unutulmaması gereken önemli bir olayda budur. Bel
ki 1977 seçimlerinden beri, hatta daha önceki dönem
lerden beri ilk defa, muhalefetiyle muvafakatıyla, 
yasal olan; fakat pek de normal olmayan bir konuda 
birleşmiş bulunuyoruz. 

«Normal olmayan» dedim, «anormal» deyimini 
kullanmak istemedim. Normal olmayan bir kurum, 
bir yönetim biçimi; çünkü, her ülkenin anayasası sı
kıyönetime bir atıfta bulunmakla beraber; bizim 
kendimize model aldığımız batı ülkelerinde - savaş 
zamanları hariç - sıkıyönetimlerin ilan edildiği öyle 
sık görülen olaylardan değil. Benim bildiğim kada
rıyla - yanlış bir şey söylememek için üzerinde ısrar 
etmiyorum - belli başlı Batı demokrasilerinde, İkin
ci Dünya Savaşı sonundan beri sıkıyönetim de ilan 
edilmiş değil. 

Değerli arkadaşlarım, ben uzun yıllardan beri 
politikanın içindeyim, yakından da izlemeye çalışı
yorum, tabiri caizse bu koridorlarda sürtüyorum. 
1950 yılından beri, hangi parti iktidarda olursa ol
sun, sivil siyaset adamlarımızın, isteyerek ya da is
temeyerek, bazen hükümet, bazen idare planında 
Silahlı Kuvvetlerimizin yardımı olmadan siyasi ha
yatımıza düzen veremedikleri de açık ve gerçek bir 
vakıadır. 1950'den beri ilk defa bir sıkıyönetim 
olayıyla karşılaşmıyoruz - kelimelerimi seçerek kul
lanmaya çalıştım - isteyerek ya da istemeyerek, hü
kümet planında veya yönetim planında, 1950'den 
beri siyasal hayatımızı - bol bol demokrasiden bah
setmekle beraber - zaman zaman, Silahlı Kuvvetle-

I rimizin yardımı olmadan götüremiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü sıkıyönetimin, 
aslında bize hatırlatması gereken, bence en önemli 
vakıa, en önemli sorun budur. Hangi partinin halen 
iktidarda bulunduğu, işleri çözüp çözemediği, el-
betteki muhalefetle iktidar arasında tartışma konu-

I su olabilir; ama, 1950'den beri aynı olay, hangi 
I parti iktidarda bulunursa bulunsun karşımıza çık

mıştır. 
Şimdi, hiç kuşkum yok, kimse de alınmasın, eğer 

bugünkü Hükümet işbaşında olmasaydı, bir önceki 
Hükümet devam etseydi, yine bu sıralarda, muhteme
len, bu Hükümetin huzurumuza getirmek mecburi
yetinde kaldığı sıkıyönetimi o Hükümet getirecek 
idi. 

Bağışlayın beni, özür dilerim, ükelalık gibi olma
sın, Fransız anayasacilarından Houriou vardır; «Fran
sa'nın Devrevi Anayasal Bunalımları» diye bir teori 
kurmuştu; 1950'den beri gördüğüm, Türkiye'nin de 

j devrevi, böyle irili ufaklı bunalımları vardır. 
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Şimdi hepimiz, öyle anlaşılıyor ki, sıkıyönetime, 
yani yasal olan; fakat pek de normal olmayan bu 
yönetime oy vereceğiz. Demek ki, bir bakıma bunun 
böyle olması gerektiğine inandığımız gibi, bildiğimiz 
bir şey daha var : Bu sıkıyönetimi Meclis tasdik ede
cek olursa, hiç olmazsa seçmenlerimizden sade va
tandaşımızdan, «Niye sıkıyönetimi kabul ettiniz» di
ye tepki görmeyeceğiz. Biz ki, hepimiz seçmenimize 
bir hayli bağlı insanlarızdır; o yollarla buradayız. 
Demek ki sade vatandaşımız, bugün böyle bir sıkı
yönetimi kabul ettiğimiz zaman, bir bakıma, kendi
sini daha çok güvencede'hissedecektir; inşallah öyle 
olur; benim söyleyeceğim o değil. 

Değerli arkadaşlarım, eğer sade vatandaş, bugün 
sıkıyönetimi memnunlukla karşılayacak ya da en 
azından tahammülle, sabırla, tepki göstermeden kar-
şılayacaksa, bunu yalnız Hükümetin bir yıl zarfında 
anarşiye çare bulamamasına bağlamayınız; demin de 
belirttim, bu çaresizliklere adım adım gidiyorduk. 
Eğer, bugün, sade vatandaş, belli bir ölçüde bu sıkı
yönetimi kabul edecekse, bu, aslında, sivil siyaset 
adamlarına olan güvencesi her gün biraz daha azal
makta, bizim gibi, mesleği politikacılık veya parti 
yöneticiliği olmayan insanların, kendisinin malının, 
canının güvenini - muhalefette olalım, muvafakatte 
olalım - bizden daha iyi koruyacağı kanısına yavaş 
yavaş gelmesindendir. Eğer böyleyse, demokrasiyi 
korumak için de olsa (Siyaset adamlarına vatanda
şın inancı, güveni demokrasinin temellerinden biri
dir)' vatandaşın güvenini koruyalım; eğer mesleğimiz-
se, hiç olmazsa profesyonel nedenlerle olsun, kendi 
itibarımızı koruyalım; yani, Türkiye'nin sorunlarına, 
anarşisine, ekonomisine ve sairesine bu Mecliste, bu 
Meclisin gruplarında, bu Meclisin içinde veya kena
rındaki diyaloglarla çare bulabileceğimiz izlenimini, 
kanaatini bu vatandaşa verelim. 

Arkadaşlarım, belki bu sıkıyönetim nedeniyle bü
tün bunları söylemek, abartmalı konuşmak sayılabi
lir, belki de öyle olabilir; ama açık olay şudur - ba
ğışlasınlar beni parti liderleri - Türkiye'de bir bü
yük gazete iyi niyetle, kötü niyetle, her gün iki par
tinin liderini, tabii, normal eleştiri sayılması şekilde 
ortaya koyuyor. Halk Partililerin de, Adalet Parti
lilerin de çok kızması lazım gelirdi; kızmıyorlar, şa
ka diye karşılıyorlar; ama, bunun bir miktar bir si
yasi anlamı olduğunu da, sanıyorum arkadaşlarım 
kabul ederler; kimse alınmasın. 

Şimdi, Parlamentoyu değerlendirmek, Parlamen
toyu bir bütün olarak görmekle başlar, Parlamento

yu değerlendirmek, dünyanın her tarafında olduğu 
gibi, politikayı, iktidara gelmek için, birbirimizi Ga
latasaray - Fenefbahçe maçındaki gibi mağlup et
mek için değil, ülke sorunlarını çözmek, için yapmak
la olur Bazı ülke sorunları vardır ki, o ülke- sorunlarını 
insanlar veya partiler tek başlarına çözemezler; o 
konularda birbirleriyle yarışa giremezler;, girerlerse, 
Türk demokrasisine çok büyük bir maliyet yüklemiş 
olurlar. 

Arkadaşlarım, İtalya'da ve İspanya'da, komünist 
partileri dahil, İspanya'nın ve İtalya'nın; içinden geç
mekte bulundukları ekonomik bunalıma beraberce 
çare bulmanın yollarını arayabildiler. Bizim mem
leketimizde bugün cenazelerimiz, cenazelerimizin tö
renleri birbirinden ayrı. Eğer, eski MC Hükümetine 
mensup bir belediye başkanı ölmüşse, o belediye baş
kanından dolayı acı duyanlar veya acı duyduğunu 
söyleyenler başkaları. Örneğin, Halk Partisinden ve
ya bağımsızlardan bir belediye başkanı ölmüşse, 
cenazesine gidenler, namazını kılanlar veya feryad-ı 
figanlar ayrı... Cenazelerin bile ayrıldığı bir ülkede, 
musalla taşındaki insanın hangi eğilimde olduğunu 
saptamadan kimse namazını kılmıyor, törenini yap-
mıyons'a, o, fraksiyon, 'bu frajksiyon, bu alkım, bu partti, 
bunlar önemli değil; benim için önemli olan, bu par
lamentoda mevcut, vatandaşın seçerek gönderdiği 
senatörler ve milletvekilleridir - eğer bunlar dahi, 
Türkiye'de siyasetin içinde birimize avantaj ya da 
ötekine dezavantaj kazandıran olaylar olarak görü
lüyorsa; biz her gün biraz daha, kamuoyunun gö
zünde pek fazla işlevi olmayan - AP'li arkadaşlar için 
söyleyeyim, fonksiyonu olmayan - insanlar durumu
na düşeriz. Bu kadar insanın, bu kadar partinin boş 
oturduğu kanısı bir defa halkımıza geldi mi, o za
man biz, demokratik düzeni yaşatmakta gerçekten 
zorluk çekeriz. Türkiye'de demokratik düzeni ne dış 
kuvvetler yıkar ne Sovyetler, ne Amerika, ne şu, ne 
bu yıkar; Türkiye'de Parlamentoyu, Türkiye'nin si
yasal idüzeniiıni me illegal örgütler yıikar (iiegal örgüt
ler masum vatandaşları öldürür, hadiseler çıkartır) 
Tüıikıiıye'nliiî; 'içdüzeniniiı Türitoiye'nıin 'süyasaıt düzenini, 
yıksak yıksak biz yıkarız. Ben, hiçbir arkadaşımın 
böyle düşünmediğine, yahut büyük çoğunluğunun, 
çok büyük çoğunluğunun böyle düşünmediğine ina
nıyorum; fakat çoğu kez en ciddi konuları bile biz 
aramızda polemik konusu haline getirmeye ve bun
lardan bir diğer partinin aleyhine, kendi partimiz le
hine sonuçlar çıkarmaya çalışıyoruz. Haddim ol
mayarak, bütün bunlar, kendim için söylenmiş söz
lerdir; binaenaleyh, bunu da kendi kendime söyledi-
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ğimi kabul ediniz; haddim olmayarak, herkesin, 
kendini biraz daha derlemesini, toparlamasını ve ko
numuzun yuvarlak meşin topu sahalarda dolaştırmak 
değil, ülke sorunlarını kucaklamak olduğunu hatırla
masını diliyorum; kendime bunları söylüyorum. 

Arkadaşlarım, kendi kendime söylediğim şeyleri 
lütfen dinlediler; kendilerine teşekkür ederim. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Sayın Mustafa Deli veli, buyurun efendim. (AP sı

ralarından alkışlar) 
Sayın Deliveli, görüşme süreniz 10 dakikadır efen

dim. 
MUSTAFA DELtVELÎ (C. Senatosu Hatay 

Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem parlamenterler; 
evvela, Kahramanmaraş'ta ölenlere rahmet, kardeşle
rime sağlık ve sizlere de başsağlığı dilerim. 

Söz almak istemezdim; ileriden beri, bu sıkıyöne
tim mevzuunda sayın Halk Partililerden bazılarının 
ve bilhassa Genel Başkanınız Başbakan Sayın Ecevit' 
in bazı sözlerini burada tekrarlamak için geldim ve 
zannediyorum ki, sıkıyönetimi buraya getirirken hat
ta kedisi de getiremedi • kolay getiremedi; çünkü, 
vaktiyle memleketin şartları, gereği, getirilen ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kararı ile tasdik edil
miş, sıkıyönetimin komutanlığına tayin edilen kimse
ler, komutanlara «Faşisty» dediler, savcılarına ve hâ
kimlerine bühtanda bulundular. Bu itibarla, getireme
mesi lazımdı diyorum. Çünkü, yine bugün tayinlerle, 
memleketin sayılı ve kıymetli generalleri sıkıyönetim 
komutanı olacak; yine bir kısım arkadaşlar savcı 
olacak, bir kısmı da hâkim olacak; peki, soruyorum: 
O günkü sıkıyönetim komutanına «Faşistj» diyorsu
nuz; acaba bugünküne der misiniz?.. O günün savcı
larına bühtanda bulundunuz; bunlara ne diyeceksi
niz?.. O bakımdan, bunu tescil ettirmek için geldim. 

Arkadaşlar, bizim, bu sıkıyönetimin komutanına 
da, bundan evvelkine de, bundan sonrakine de Sıkı
yönetim hangi partiden, hangi hükümetten gelirse gel
sin - saygı; ve sevgi ifadesinden başka hiçbir şeyimiz 
yoktur. Onun için, sizin, getirmeye yüzünüz yoktu; 
zorla getirdiniz, zorla. (AP sıralarından alkışlar) 

Peki, 1 000 küsur vatandaş öldü, 2 000'e yakın 
yaralı var, 5 000 hadise oldu... Ankara'da sokağa çı
kamazsınız, İstanbul'da bir yerden bir yere gidemez
siniz; bazı mahallelere gündüz veya gece gidemezsi
niz; hele, gece, yanından geçemezsiniz. Türkiye'nin 
şartlan buraya gelinceye kadar neredeydiniz?.. 
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Sıkıyönetim, Anayasanın kabul ettiği bir müesse
se; sıkıyönetimin komutanı kim? Medarı iftiharımız 
olabilecek oltan insanlar; memleket müdafaasını ya
pan, lazım olduğu zaman bu vatanı savunan insan
lar. Hâkimd kim? Şerefli subaylar. Savcısı Mim? 
Şerefli subaylar. O halde, neden bundan kaçınıyor
sunuz? Neden, bu kadar vatandaşın ölümüne, bir
çok vatandaşın, bütün milletim, «Ey! Neredesin sıkı
yönetim?» diyeceği güne Ikadlar bekletiyorsunuz. Se
bep?.. Şimdi o sebebe girmek istiyorum. 

* Arkadaşlar, sıkıyönetim, namuslu insana hiçbir 
şey yapmaz, bir hüviyet sorar; ama bugün, inanın, 
bir parlamenter olaraik ben ve etrafımda, ister CHP'li, 
ister MHP'li, ister AP'l, hangi partiden olursa olsun, 
namuslu vatandaş, Nerede sıkıyönetim?» diyor. Bu
güne kadar, neden beklediniz? Sizin de kulağınız 
yok mu? Süz etraftan duymadınız mı? Hadi Maraş 
hadiselerini duymadınız; ama sıkıyönetim arzu edil
diğine dair etraftaki malumat sizin kulağınıza, gelme
di mi? Geldi. Neden geldi? Çünkü,' hamilesiniz, 
getirmemekte hamilesiniz; TÖB-DER'e hamilesiniz, 
söz verdiniz; DÎSK'e hamilesiniz, söz verdimiz. 
(AP sunalarından «Bravo» sesleri, alkışlar POL -
DER'e hamilesiniz... Kolay değil arkadaşlar, kolay 
değlil onu getirebilmek; vaadiniz var, sözünüz var; 
sonra, bir de hedefiniz var. Bu kürsüden diyorum: 
Bu milleti kurtarmaya mecburuz. Bir de hedefimiz 
var: Bu memleketi komünizme götürebilmek. 

Gölüremezsiniz, götüremezsiniz. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar; CHP sıralarımdan gü
rültüler) 

SABRt TIĞLI (Kastamonu Milletvekili) — Al
lah senin bekini versin. 

AHMET MELİK (Urfa Milletvekili) — Sen de 
Şellef yam'a hamilesin. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Arkadaşlar, 
müsaade edin... Demim, biraz evvel, Sayım Baş
bakanınız hoşgörüden bahsetti. Bu Mecliste saygı
sızlığı, kürsüye hürmetsizliği bu Mecliste, arkadaş
lar, sizden öğrendik. Ben, 16 senelik Parlamento 
hayatımda, söylediğiniz kelimeleri şuradan size ifa
de edemem; burada öğrendim, burada... 

FEVZİ ÖZER <C. Senatosu Muğla Üyesi) — Ağ
zından çıkanı kulağın duyuyor mu? 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Hatta, siz
den öğrendiklerimizin onda birini kullandığımız za
man, bizim aramızda kavga çikar, «Niye kullanı
yorsun?» diye; biz dalha saygılıyız. (Gürültüler) 

Hoşgörüden bahsediyordu, şimdi müsaade edim, 
söyleyeyim. 
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Arkadaşlar, neden getirdiniz bugün, neden ge-
tkıdinliz?.. Korktuğunuz için getirdiniz. Söylüyo
rum siize, size sehpa da bulunmayacak sehpa, adedi
niz kadar sehpa da bulunmayacaik... (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri; CHP sıralarından gürültüler) 

UĞUR ALACAKAPTAN (C, Senatosu Ankara 
Üyesi) — Delivelii, bu laflar sanla yakışmıyor. 

ORHAN BİRGİT (istanbul Milletvekili) — Sen 
otelini kurtar. 

NURETTİN KARSU (Erzincan Milletvekili) — 
Kazıkların üstüne sen otur. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Bu memle
kette seken kurşunun, tanktan düşen insanın hesa
bını sordu bu millet; size de bunun hesabını soracak. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar; CHP sı
ralarından gürültüler) 

Sehpa bulamayacaksınız... 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun Milletveki
li) — Cellatları nereden bulacaksın? 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Onun için, 
gelin, bu memleketi kurtaralım. Ben doğrusunu 
söylüyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Sen 
otelindeki müşterilere hitap et. 

DOĞAN ONUR (İstanbul Milletvekil) — Turizm 
Bankası kredilerini bir daha alamayacaksın. 

MUSTAFA DELİVELl (Devamla) — Gelin... Bu 
memleketi istediğiniz istikamete götüremezsiniiz. Cum-
huriiyet Halk Partililerin % 90'ının bu memleketin 
kurtuluşuna, bu memlekette İstiklal Marşının mek
teplerde söylenmesine, bilmem falan kaleye bayra
ğın çekilmesine muvafakat edenli ı% 90'dır, etmeyeni 
% 10'dur, ondan hisseslini alan % 10'dur; % 90'a 
hitap ediyorum. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (C. Senatosu Sakarya 
Üyesi) — Başlka plak oku, o plağı çalma. 

MUSTAFA DELİVELl (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım; bugün talhslizlğimiz şu, evet... Sayın 
Hocam biraz evvel geldi... Bir Anayasa organıdır; 
o hükümet de getirir, bu Hükümet de getirir. Bir 
sene evvel hanıgi şartlarla geldiniz?.. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

Bir sene evvel... 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya Milletvekili) — 

Deliveli, siz yurt dışına mı kaçacaksınız?.. Bizim pa
ramız yok. (CHP sıralarında/n gülüşmeler) 

MUSTAFA DELİVELl (Devamla) — Onun da 
hesabını veririz. 

I Bir sene evvel dediniz ki, bir tek kişinin ölme
si Garp'te bir tek kişinin ölmesi hükümetin istifası
nı gerektirir. Peki, 1 000 küsur kişinin, öldüğü, 2 000 
yaralı, 5 000 hadisenin vukubulduğu Ankara'nın so
kaklarında, Hatay'ın girilmeyen mahallesinde, İstan
bul'da, İzmir'de, 67 vilayetin 50'sinde hadise var-
dıır. Bu şartlar altında neden istifayı düşünmüyor
sunuz? Ben size tavsiyede bulunuyorum... İstifa et
mezseniz, hesabı sorulur; o hesapta da, bulun ve
ya bulmayın, başınıza geleni çökersiniz, 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya Milletvekili) — 
Deliveli, kaçmayı mı düşünüyorsunuz? 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Ben devri
nizde, Milli Birlikçilerin devrinde, ölümüne dua edi
lenlerin devrinde hesap verdim, hesap. 

»Yine hesap sorarsınız veririm; ama siz bu hesabı 
da veremeyeceksiniz. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya Milletvekili) — 
Demi fel gibi kaçmaya alışkınsınız siz. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Arkadaş
lar, ti lihsizlik; demlin bir arkadaşım... 

KEMAL TABAK (Adıyaman Milletvekilli) — Ta
lihsizlik, senin Parlamentoya girişinde. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Yahu, ben 
size iyilik yapmak istiyorum; diyorum ki, talihsizlik, 
Sayın Ecevit'in Başbakan oluşudur; talihsizlik budur. 
Neden? Peki, sormuyor musunuz? Benim Başba
kanım söylesin, benim Başkanım söylesin, bak na
sıl sorarım. Bir sene evvel dedin ki, «Birinin ölümü 
düşürür.» Ee, 1000'İn ölümü... «Neredesin?» de
mediniz mi? 

Arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim, iki gün ev-
I vel Kahramanmıaraş hadiselerine «soykırımı» diye 

giriyor bir Başvekil - bugün burada tashih etti - de
di kii, «Yargı organı tespit eder.;» 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Ne 
demek soykırımı, ah benim zavallım. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Soykırımı 
mıdır? Mezhep tefriki midir? Sağ - sol meselesi mi
dir? Kim haklı kim haksız? Burada gayet güzel bir 
cevap yerdi. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Kül
tür şampiyonu.; 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Bir Genel 
Başkanın, bir Başbakanın söylemesi lazım gelen şeyi 
burada söyledi; iki gün evvel rücu etti. O zaman 
gözümün önüne geliyor; arkadaşlar bizi bugünkü bu 
vaziyete düşüren. Sayın Eceviifin başta oluşudur. 

I Size blir şeyden bahsedeyim: Rahmetli İnönü, sağ ol-

64 — 



TBMM B : 4 26 . 12 . 1978 O : 2 

saydı, batınızda olsaydı, bu durumda olmazdınız. 
(CHP sıralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Deliveli, iki dakikanız kaldı. 
MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Sebebi 

şu... 
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Sa

yın Deliveli, «Soykırımı» ne demek?.. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Bir köye 
giderken garsonun elindekini, «Vatandaş, vatandaşa 
köle olmaz» diyerek kapacaksın, öbür taraftan, 
«38'in kahramanı»1 diyeceksin. MC Hükümeti veya 
kendisinin muhalefette olduğu devirde, talebeye ve 
işçiye «Diren» diyeceksin, memura «Diren»' diyecek
sin; ambargo görüşmesine giderken, memleket men
faatini düşünmeden, «Blöf yapıyor» diyeceksin, arka
sından «NATO'ya hayır» diyeceksin, girmek için ise, 
balıklama dalacaksın; aynı şeyi Ortak Pazar için söy
leyeceksin, yine girmeye çalışacaksın... 

Peki soruyorum size : Bir günden bir güne, «Sa
yın Eccvit, yahu hep böyle söyledin, sonra böyle ol
du; nedir bu halin?» diye sorun be kardeşim; sorun, 
sorun da, siz de kendinizi kurtarın. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Deliveli. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Arkadaş
lar; Sayın Ecevit buradan «Devlet çökebilir» diyor, 
«Devlet çökebilir.» 

Devlet bir şartla çökmez, inşallah siz de, biz de 
Ecevit'ten kurtulursak, Devlet çökmez; yoksa, Ece-
vit'in bulunduğu yerde, Devlet çöker. Zihniyetine, 
felsefesine inanmıyorum arkadaşlar. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Deliveli. 
NURETTİN KARSU (Erzincan Milletvekili) — 

Sen kurban olasın Ecevit'e. Otellerini iyi işlet sen. 
BAŞKAN — Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Başbakanlık tezkeresini tekrar okutup oylarınıza 

sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın tanıdığı hür demokratik düzeni; temel 

hakları ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik 
yaygın şiddet hareketlerinin kesin belirtilerinin orta
ya çıkması üzerine Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, 
Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Kahraman
maraş, Kars, Malatya, Sivas ve Urfa illerinde 26 Ara
lık 1978 günü saat 7.00'den başlamak üzere 2 ay süre 
ile sıkıyönetim ilanı Bakanlar Kurulunun 26.12.1978 
günlü toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Durumun Türkiye Büyük Millet Meclisinin ona
masına sunulmasını saygıyla arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN — Oylamanın açık oy biçiminde ya
pılması için 15 imzalı önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
13 ilimizde 2 ay süre ile sıkıyönetim ilanı husu

sunun ad okunarak açık oylama suretiyle Birleşik 
Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ve teklif ede
riz. Saygılarımızla. 

Adana Milletvekili 
Mehmet Halit Dağlı 
Çorum Milletvekili 

Mustafa Kemal Biber oğlu 
Bilecik Milletvekili 
Cemalettin Köklü 
Bursa Milletvekili 

Ali Elverdi 

Kocaeli Milletvekili 
İbrahim Topuz 

Kastamonu Milletvekili 
Fethi Acar 

Erzincan Milletvekili 
Timuçin Turan 

Manisa Milletvekili 
Halil Yurtseven 

Artvin Milletvekili 
Hasan Ekinci 

İstanbul Milletvekili 
Recep Özel 

İzmir Milletvekili 
Zeki Efeoğlu 

Denizli Milletvekili 
Mustafa Kemal Aykurt 

Amasya Milletvekili 
Muhammet Kelleci 

Balıkesir Milletvekili 
İlhan Aytekin 

Balıkesir Milletvekili 
Emin Engin Tanrıverdi 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Halit Dağlı?.. Bu
rada. 

Sayın Halil Yurtseven?.. Burada. 
Sayın Biberoğlu?.. Burada. 
Sayın Ekinci?;. Burada. 
Sayın Köklü?.. Burada. 
Sayın Recep Özel?.. Burada. 
Sayın Elverdi?.. Burada. 
Sayın Efeoğlu?.. Burada. 
Sayın Topuz?.. Burada. 
Sayın Aykurt?.. Burada. 
Sayın Acar?.. Burada. 
Sayın Kelleci .. Burada. 
Sayın Turan?.. Burada. 
Sayın Aytekin?.. Burada. 
Sayın Tanrıverdi?.. Burada. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın üyenin ayağa 
kalkarak «Ret»', «Kabul», «Çekinser» ifadesini söy
lemesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Sayın üyeler, çalışma süremizin dolmasına pek az 
zaman kalmıştır. Oylama işlemini bölmemek için, 
oylama işleminin sonucuna kadar süremizin uzatıl
ması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık. oylamaya önerge sahiplerinden başlıyoruz. 
(Önerge sahiplerinden başlanarak oylama yapıldı) 
BAŞKAN —• Oylamaya katılmayan sayın üye 

var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzu
rum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, 
Malatya, Sivas ve Urfa illerinde, 26 . 12 . 1978 gü
nü saat 07.00'den itibaren 2 ay süre ile ilan edilen 
sıkıyönetim hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı, 1 
ret, 1 çekinser oya karşı, 537 kabul oyuyla onaylan
mıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
nın birleşimini kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 19.31 
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Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, 
Sivas ve Urf a İllerinde 26.12.1978 Günü Saat 7.00'den İtibaren İki Ay Süre İle İlan Edilen Sıkıyönetim 
Hakkmdaki Bakanlar Kurulu Karanmn Onaylanmasına Dair Başbakanhk Tezkeresine Verilen Oyların 

Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABlt ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphii Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Kemâl Sarıilbrahimoğlu 
Metanet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 
AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

Üye sayısı : 634 
Oy" verenler : 539 

Kıaibul edenler : 537 
Reddedenler : 1 
Çekimserler : 1 

Oya katılmayanlar : 91 
Açık üyelikler : 4 

Cumhuriyet Senatosu 
(Kabul Edenler) 

ARTVtN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin! Demirayak 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
1. Sıtkı Yırcah 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Neşet Akmandor 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şebip Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan lldan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuza! 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Mehmet Münir Daldal 
Kâmran Erkmenoğlu 
Süleyman Tuncel 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif Islâmoğlu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezztinpğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lütfi Tokoğlu 
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KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakanı 

MARDİN 
Mehmiet Ali Arıkan 
Saiıt Metaıetoğlu 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Meh.met Can 
Hasan Cerit 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçüktepe-
pmar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Nedim Tarhan 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHtSAR 

İsmail Akın. 

TBMM B : 4 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan, 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Ata Bodur 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlü 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demıirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Erol Çevikçe 
Muhammet Kelleci 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adibelli 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
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SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Mühüttin Taydan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birineioğlu 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Nailm Taşan 

URFA 
Abduılganıi Demuırîcol 
Hasan OraÜ 

UŞAK 
Ahmet Tahtalkılıç 

Kenan Durukan 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
H. Semih Eryıldız 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Kemal Kayacan 
Teoman Köprülüler 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 
Fikri Pehlivanlı 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şeftses 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Kaya Çakmakçı 

I VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

I Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Mulhsiin Batur 
Zeyyat Baykara 
Kemal Canltürk 
Hüsamettin Çelebi 
Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
Adnan Başer Kafaoğlu 
H. Nail Kulbali , 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şentürk 
Şerif Tüten 

Nermin Abadan Unat 

Sadık Erdem 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
A. Selâmi Gürgüç 
Nahit Menteşe 
Muharrem Sökeli 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Nuri Bozyel 
Cemalettin İnkaya 
İrfan Özaydınlı 
Emin Engin Tanrıverdi 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 
Orhan Yağcı 

Millet Meclisi 
(Kabul Edenler) 
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B ^ G Ö L I 
Mehmet Sajt Gokejr 

BİTLİS 
Alb|<^G Inag Gaydalı 

BOLU 
.Avni Akyol 
Müfit Bayraklar 
Bayram Turaa Çetin 
Halûk Karafeöjklü 

BURDUR 
Cemal Aktaf 
Ahmet Şaym 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emin Dalkıran 
AIİ Elverdi 
Mehmejt Emekli 

Yılmaz Ergenekon 
Hasan Esaıt Işık 
Halil Karaath 
Cemal Külahjı 
Kasım Önadım 
Saffet Ural 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nurettin' Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa KernaV Bjberoğlu 
Şükrü Bütün 
Ahmet Çimbek 
Etem Eken 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçu|baş; 

DENİZLİ I 
M ^ a f a Kemal Aykuft 
Mustafa Gaza^cı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 
Ahmet Hamdi Samcar 
Emin Atıf Şohoğlu 

TBJMM B : 4 

DİYARBAKIR 
Bahatüin Karakoç 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Süleyman Salbrî Pznal 
Cavitıtin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Prtuğ 
Rasim Küçükel 
Faik Öztürk 
Ali Rıza ŞeptÇioğlu 
M. Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Nurettin Karşu 
Lütfü Şahin 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Selçuk Eryerdi 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 
İsmail Özen 
Yusuf Cemal 0zkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrê nc Çetin 
Celâl Doğan 
Cengiz pökçek 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Ahmet Karahan 
Mehmet Atillâ Ocak 

GÎRESUN. 
Şükrü Abbasoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmşn 
AH Köymen 
Hasan Varmk Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

26 . 12 . im Q : 2 

| «ÂTAY 
I Haydar Demirtaş 
I Öner Miski 
I Mevlüt Öışal 
I Sabri Öztürk 
I Malik Yılman 
t Ali Yılmaz 

İSPARTA 
I Süleyman Demirel 
I Hüseyin Şükrü Özsüt 
I Yusuf Uysal 
I Yakup Üstün 

İÇEL 
I Fevzi Arıcı 
I Nazım Baş 
I Ramazan Çalışkan 
I Ali Haydar Eyüboğlu 
I Y. Ziya Ural 
I Süleyman Şimşek 

Veli Yıldız 

İSTANBUL 
I Muammer Aksoy 
I Ayhan Altuğ 
I Sabit Osman Avcı 
I İlhan B^bçç 
I Sadettin Bilgiç 
I Orhan Birgit 
I Ekrem Ceyhun 
I Fehmi Cumalıoğlu 
I Hikmet Çetin 
I Çağlayan Ege 
I Tarhan Erdem 
I Zeki Eroğlu 
I A. Bahir Ersoy 
I Orhan Eyüboğlu 
I Ferit Gün,dqğan 
I Doğan Güneş 
I Yalçın Gürsel 
I Nilüfer Gürsoy 
I Kemal Kaçar 
I Enver Karabeyoj^hı 
I Nihat Kaya 
I Osman Kaya 
I Turan Kocal 
I Sevil Korum 
I Abdurrahman Köksaloğlu 
I Doğan Onur 

Ali Nejaf Ç^çen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Recep Özel 
Osman Özer 
Cengiz Özyalçın 
İsmail Hakkı Tekinej 
Hüsamettin Tiyanşarı 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Numan Uzun 
Halûk Ülman 
Celâl Yardımcı 
ErtuğruJ Yp,lşaJ 

İZMİR 
Ferhat Arşlantaş 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun -
Yüksel Çak^mur 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naih" Erdem 
Süleyman Genç 
Coşkun, Karaşözoglu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Şinasi Osma 
Mustafa Öztin 
Akın S$n.ay 
Neccar Türkcan 
Mahmut Tüırkm.e$oğiu> 

Erol H. Y e ş ^ a r 

KARS 
Doğan Araşh 
İsmet Atalay 
Hidayet Çelebi 
Bahri Pağdaş 
Abdülkerim Doğru 
M. Kejn âl Güven 
Hasan Y^dırım 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Vecdi İlhan 
Ali Nihat Karol 
Sabri Tığlı 
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KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mahmut Şevket Doğan 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Zeki Okur 
Mehmet Yüceleı 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Hasan Korkut 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
Turan Güneş 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Tahir Büyükkörükçü 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kuibiılay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Kafeü 
Aydan Menderes 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Abffluim 
Nizaınnettin Çoban 
Hüseyin Cavilt Endefrnir 
îlıhan Ersoy 
A l İrfan Haznedar 

MALATYA 
UMi Doğan 
Turan Fırat 

Ahlmelt Karaaislan 
AH Kırca 
Mustafa Şentüıik 

MANÎSA 
Hasan Aü Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
Erklin Topkaya 
Faik Tünün 
Yahya Uslu 
Halil Yurtseven 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şeraf ettin Elçi 
Abdüllkadir Timorağaoğlu 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Ahmdt BuManlı 
Sa/mi Gökmen 
Zeyyat Mandalincıi 

MUŞ 
Kasım Emre 
M, Emin Seydagil 
Burhan Garip Şavh 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Esat Kıratlıoğlu 
Yaşar Kemal YüIkjsıelkJlıi 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Hüseyin Çelik 
Burhan Ecemiş 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Sadi Somuhcuoğlü 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduih Ekşi 
Ertuğrul Günay 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Günay Yalın 

RİZE 
İzzet Akçal 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
Mustafa Dağıstanlı 
1. Etem Ezgü 
llyas Kılıç 
1. Etem Kıhçoğlu 
Nafiz Kurt 
Muzaffer Önder 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut ÖzdemİK 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 
Nihan llgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Feyzullah Değerli 

Sermet Durmuşoğlu 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Adil Ali Cinei 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktaış 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELt 
Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
M. Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Salih Özcan 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
Galip Çetin 
M. Selahattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Ö. Lütfi Erzurumluoğlu 
Ali Fuat Eyüboğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Abdulmuttalip Gül 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

Millet Meclisi 
(Reddeden) 

MARDİN 
Nurettin Yılmaz 
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TABlt ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 

Cumhuriyet Senatosu 
(Çekinser) 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Metlin Toker 

Cumhuriyet Senatosu 
(Oya Katılmayanlar) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
İbrahim Öztürk 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreîioğlu 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lutfi Doğan 
Sakıp Haıtunoğlu (t. A.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Rahmi Erdem 
Mehmet Feyyat 

tZMlR 
Akın özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 
Adnan Karaküçük 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

SİVAS 
Tahsiin Türfcaıy 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Sadü Irmak 
Halil Tunç 

Millet Meclisi 
(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
ismail Hakkı Öztorun 
AFYONKARAHtSAR 

Mehmet Özutku 
ANKARA 

Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Ahmet Hamdi Çelebi 
A. Hayri Elçioğlu 
Mustafa Kılıç 

ANTALYA 
Galip Kaya 

AYDIN 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
Hüsnü Yılmaz 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BlTLlS 
Muhyetitin Mutlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet iskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
A'bdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ERZURUM 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 

ESKİŞEHİR 
ismet Angı 

GAZİANTEP 
Mehmet Özkaya 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 

İÇEL 
Ali Ak 

İSTANBUL 
Süleyman Arif Emre 

İZMİR 
Adil Demir 
Cemal Tercan 
AyselUğural 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 

KOCAELt 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 

KONYA 
Şener Battal 
ihsan Kabadayı 

MALATYA 
Mehinıeıt Recai Kutan 

MARDİN 
Fehim Adak 
Metin Musaoğlu 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
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SİİRT 
Zeki Çeliker (I.Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Alâettin Şahin 

TOKAT 
Faruk Demirtola 

AJi \ Kurt 

URFA 
^ehrnet Celâl Bucak 

(Açık Üyelikler) 

Aydın Milletvekili 
Edirne MİUetyekjh' 
Manisa Milletvekili 
Muğla Milletvekili 

1 
1 
1 
1 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Ömer Barutçu 
Cahit Karakaş (Başkan) 

Yekûn 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

4.NCÜ BİRLEŞİM 

26 . 12 . 1978 Salı 

Saat : 15.00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, ErzU' 

rum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, 
Malatya, Sivas ve Urfa illerinde 26 . 12 . 1978 günü 
saat 7.00'den itibaren iki ay süre ile ilan edilen sıkı
yönetim hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının onay
lanmasına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/191) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ 

GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 
SÖZLÜ SORULAR 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARI VE TEKLİFLERİ' İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

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