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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
4 NCÜ BİRLEŞİM
Kahramanmaraş'taki olaylarda hayatlarını kaybe
den vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşun
da bulunuldu.
Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzu
rum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Ma
latya, Sivas ve Urfa illerinde 26 . 12 . 1978 günü saat
07,00'den itibaren ikıi ay süre ile ilan edilen Sıkıyö
netim hakkındaki Balkanlar Kurulu kararının onaylan

masına dair Baş/bakanlık tezkeresi. (3/191), yapılan
görüşmelerden sonra kabul edildi.
Birleşiime saat 19,31'de son verildi.
Divan Üyesi
Başkan
Bursa
Cahit Karakaş
Halil Karaatlı
Divan Üyesi
Rize
Yılmaz Balta

••••»

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 14,00
BAŞKAN : Cafoit Karakaş
DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), İrfan Bimty (Çanakkale)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısının 5 nci Birleşimini açıyorum.

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz.

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
/. — Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan,
Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars,
Malatya, Sivas ve Urfa illeri sınırları içerisinde ev
velce ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin iki ay süre
ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/192)
BAŞKAN — Gündemlimize göre 13 ilde daha ön
ce ilan edilmiş bulunan sıkıyönetimin 2 ay süreyle uza
tılmasına dair Başbakanlık tezkeresini okutuyorum:
Sayı: 188-2/02148
2 3 . 2 . 1979
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 26 . 12 . 1978 tarihli ve 188-2/02-950 sayılı ya
zımız:
26. 12. 1978 tarihli ve 7/16947 sayılı Kararnamey
le Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum,
Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya,
Sivas ve Urfa illeri sınırları içerisinde; 26 Aralık 1978
Salı günü saat 07,00'den itibaren 2 ay süreyle Anaya

sanın 124 ncü maddesi hükmüne göre ilan edilip,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26,12.1978 günlü
ve 518 sayılı Kararıyla onanmış bulunan Sıkıyöneti
min; 2 aylık uygulamalarından elde edilen olumlu so
nuçları esas amacına ulaştırmak için 26 Şubat 1979
Pazartesi günü saat 07,00'den itibaren 2 ay süreyle
uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı
Bakanlar Kurulunca 23 . 2. 1979 tarihinde uygun gö
rülmüştür,
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Bülent Eceviit
Başbakan
BAŞKAN — Okunmuş bulunan Başbakanlık tez
keresi üzerinde Hükümetin izahatından sonra, Millet
Meclisi içtüzüğünün 73 ncü maddesine göre görüşme
açacağım.
74 —
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Tezkere hakkında izahat vermek üzere, Sayın Baş
bakan, buyurunuz efendim. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, sürekli alkışlar)
Sayın Başbakan, takdim konuşmanızın süresi 20 da
kikadır,
Buyurunuz efendim.
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Mil
letvekili) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
değeri üyeleri; bugün Hükümet olarak huzurunuza
Sıkıyönetimin 13 ilde 2 ay daha uzatılması önerisiyle
geliyoruz.
Değerli üyeler, 26 Aralık 1978 günü bu kürsüden
yaptığım konuşmayı bitirirken, «Sıkıyönetimin, de
mokratik hukuk devleti kuralları içinde ve ulusumuza
huzur getirecek biçimde uygulanmasına Hükümet her
özeni gösterecektir» demiştim. Bugün huzurunuza bu
sözü tutmuş olarak geliyoruz. (AP sıralarından «Ooo.»
sesleri, CHP sıralarından sürekli alkışlar)
2 ayliık sıkıyönetim uygulamasın m kamuoyunda
da böyle Mili Güvenlik, Kurulu bildirisinde belir
tildiği, gibi, halikın Tüılk Silahlı Kuvvetlerine (sıkı
yönetimle ilgili göravleründe gösterdiği yardımdan!
ve destekten 'bellidir. Ayrıca, dünyada da Türkiye'de
2 ayluk sıkıyönetim uygulaması, 'bu şekilde değerüendirikniiştir, demidkratük hukuk devleti kurallarına
bağlı uygulamadan bütün dünyada, yabancı basın
da, radyolarda, televizyonlarda övgü ile söz edil
mektedir. (AP sıralarından gürültüler)
Böylece ulusumuzun dünyadaki saygınlığı art-*
iniştir AP sıralarından gürültüler) ve Türk demok
rasisinin sağlamlığına ve gerçekliğine yeni bir kanıt
sağlanmıştır. Silahlı Kuvvetlerin, ulusumuza dün
yada saygınlık kazandıracak sekilideki bu sıkıyöne
tim uygulamıasından dolayı bütün silahlı kuvvetler
mensuplarımıza Hükümet adına şükranlarımı su
narım. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Elbette bu tür bir sıkıyönetim uygulamasından
hoşnut olmayanlar da vardır. Bu tür sıkıyönetim
uygulanmasından hoşnut olmayanlar başlıca 4 kataıgorı'ye ayrılalbıiiir,
Şidfdet eylömoileriyle onları destekleyenler, bu
türlü bir uygulamadan elbette hoşnut değillerdir.
(CHP sıralarından alkışlar)
Eylemciler arasında ayrım gözetilmesini isteyen
ler.:
Eylemcilerden, şiıdldöt eylemcilerinden yalnız bir
tarafa karşı önlem alınıp, ötekilere göz yumulma
sını bekleyenler elbette bu tür bir uygulamadan
hoşnut değillerdir. (CHP sıral'aarından alkışhr)
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Demokratik hukuk devleti kurallarından ve özI ğürlü'kcü demiorkasiiden ayrılmasını isteyenler elbetI te böyle bir sıkıyönetim uygulamaisınidan hoşnut de
ğillerdir. (CHP sıralarından alkışlar) Ve nDhayet
'sıkjiyön'dtiiimin Hüklülmet yerini almasını bekleyenler
elbette böyle bir sıkıyönetim uygulamasından hoşI nut değillerdir. (CHP sıralarından alkışlar) Ancak
I bu tür işittik ve beklentilerin gerçs&l'cşrn'emiş olmlaI sı, sıikıyöneltüm uygulamasının olumsuz değil, olumlu
I yolda bulunduğunu gösterir.
I
I

I
I

I
I

I
I
I
I

I
i

Sıkıyönetim, eylemciler arasında ideolojik veya
siyasal eğilimlerine hiçbir ayrım gözetmemiştir. Silahit kuvvetlere destek olur gibi görünüp, sıikuyörae-!
itimden Anayasa dışı amaçları yönlünde yararlanmaik
isteyenlere aldanrriamışitır sıkıyönetim. (CHP sırala
rından 'alkışlar)
Ayni şekilde sıkıyönetime ve Türk Silahlı Kuvverilerime karşı açıktan dutlum alanların kışkırtmalarmdan da etkilenımlenTiiştJr. Sıkıyönetim bu kışkırtma
lara tepki gösterip de yansızlığından ve demokratik'
yolundan sapmamuştır.
'Değeri üyeler, demiökraitiık amaçlara ancak dem-okraltik anaçlarla, yöntemlerle ulaşılır. DemjoikrasJide şiddete karşı çözüm şiddet değildir. Demökratiik
devlet oforitesin'e ve güvenlik önlemleriine etkinlik
kazandırmaikitır. Bu yöntem, bu yaklaşım zaman alır,
siabır ister; ama en sağlıklı yol 'bu yoldur. Çağımız
da şiddete karşı şiddetim geçerli çözüm olmadığı deıriokratük olmayan bazı ülk|elerıde bile artık canlı
örnekleriyle görülmektedir. Ama tanları hâlâ yanıbaşımızdalki ülkelerde yer alsa bile, görmek isteme
yenler vardır,
Sıkıyönetimin amaç ve kapsamı konusunda bazı
tartışmalar bulunduğunu ve değişik düşünceler ileri
sürüldüğünü biliyoruz. Değerli üyeler, bu sıkıyöneti
min başlıca amacı şüduf: Aniaiyaisanın tanıdığı hür
demokratik düzeni, temel hakları ve hürriyetleri or
tadan kaldırmaya yönelik şiddet eylemlerini ve bu
yöndeki kışkırtmaları: önlemek.

Şiddet eylemi niteliğindeki veya şiddet eylemine
I kışkırtma niteliğindeki suçlar, hangi nedene daıyamırjsa dayansın ve nereden gelirse gelsin, Anayasanın1
1 tanıdığı hür demokratik düzene, temel halk ve öz
gürlükleri ortadan kaldırmaya yöhelMir. Çün&ü, hür
dernoknatik düzen, hiç kimseye, şiddet yoluyla veya
şiddete kışkırtma yoluyla amacına erişme hakikini
I tamımiaz. Bu, hür demıokratlik düzenin özü ile çelişir.
I
Hükümetimiz, bu tür suçlar arasında, «bölücü
I akımlardan kaynaklanıyor mu, kaynaklanmıyor mu»
'R
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diye 'bir ayrımın, isltenise bile yapılamayacağı kanısın
dadır. Asînnjda şiddet yolluyla yurttaşları ıbirbirıine kır
dıran; eylemler ve kışlkırtmalar, milli (birlik amacına
yönjedlmjiş veya devlet ve ülke bütünlüğünü koruma
ajmjaicınja yönelmliş gilbi görlünlse 'bile ibölücüğün ta kendisildlitr. (CHP sıralarımdan «ıBravo» sesleri, alkışlar)
Hülkjüimielt, aoğııafi anlaimda 'kapsam bakımından da
'•bir genişletmeye gerek, görtmemişltir. Toplum çatışma
sına yönelik eylemlerin lyşlkırtılm asına elverişli bazı
(illerle bu tür; eylemlerin yönetim merkezleri veya
(beyin merkezleri dumitounda görülen 3 büykü il sıkı
yönetimin uıygulanıması içlin seçilmiştir. Elbette, bemz'er eylemlere elverişli başlka iller de bulunabilir; ama
hepsini sılkıyönetitm (kapsamına, alıp, silahlı kuvveitlerı'n
igjülciüinlü dağıltrnlalk uygum glörülmıemfştiır. Kaldı iki, 13
ilde sjjkıyönetirn; ibulunimıası, iç güvenlik kuvveitlerinıinı
ıbaşlca duyarlı illerde yoğunlaştırılmasına olanak sağIaım|a!kJfald.M\
Amıaçı ve kıapisamı yderanoe geniş değil diye sj'kn
yönıâtilmie karşı çılkılmıasını, bele uygulaması çok sent
değil diye, deimbikklaltlk bükük devleti kuralarına uyimalkjta fazla titizlik gösteriliyor diye sıkıyönetimim«ziajtılmlai&ımla karşı çıkılmasını, demokratik açıdan da,
isa! marnltık açısından da anlama olanağı yoktur. Çünikjü sıkıyömeiöim, yeteri kadar geniş değil, yeteri ka
dar sert değil diye kaldırılmasına karar verilecek
-olunsa, sıkıyönetim hiç olmıayacalktır.
(Silahlı Kuvvetlerin saygınlığı gerekçesiyle de bu
(uygulairruaiya karşı çıkılması ^geçerisizdir. Tam tersine,
içerde SilaihİJ, Küvvettaıin, dışında Tünküye'nin say
gınlığı anloalk demfolkraltlk hulfcuk devleti kurallarına
(bağlı ve ölçülü 'bir uygulatmayla korunur ve yücelti
lir; nitekim öyle olmlaikltadır.
Devlet; gücünün e-tkinliği başkadır, devletin şiddete
başvurması başkadır. Bir topluma şiddet yo İmiyle SU'SH
kunlulk geldiği görülmüştür; ama huzur geldiği görjüil^
tmelmiişitir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri ve alikışlar)
2 aylılk sıkıyönetimin amaç, kapsam ve tuituım bakim,ından bir değerlenldirfme'sini bu şekilde yapaktan.
Sonra, şimdi uygulama ve başarı açii'sımdan bir de
ğerlendirilmesini sunlmak isterim. 'Bu değerlendirmeyi
salt rakamllara göre yapmak yanıltıcı sonuçlar verebi
lir; fakat o açıdan yapılacak 'bir değerlendirmede
bile, sıkıyönetimle nispi bir huzurun küçümsenemeye
cek ölçüde sağlandığı görülür. Nitekim, sıkıyönetim
(kapsamı içirie alınlan 13 ilde, sıkıyönetim öncesi 2 ayda
isjlkıfyön'etimin ilk 2 aylılk dönemi karşılaştırıldığında
şu rakamlar görülrneiktedir:

O :1

Sıkıyönetim öncesi 2 ayda bu 13 ilde siyasal şiddet
eylemi niteliğinde 5C|9 olay meydana gelmişken, bu ra kam 2 aylık sıkıyönetim dönemlinde 243'e iınimıişJö.T.
Azalma oranı % 53 tür. (AP sıralarından «Bravo»
'sesleri, alkışlar)
Aynı sakilde sıkıyönetim öncesi son 2 ayda
253 adet siabû'taj ve patlayıcı madde alma olayı
meydana gelmişken, sıkıyönetimde bu tür olay sayısı
da 117'ye inmiştir, azalma oranı % 54'ıtür. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri) Bu rakamları küçümsieyenler kışkırtmalarına son verseler daha da azalır bu
rakamlar. (CHP sıralarından «Brova» sesleri, alkış
lar; AP sıralarından gürültüler)
Sıkıyönetim öncesi son 2 aylık dönemde meydana
gelen şiddet olaylarında, Kahramanmaraş olayında
ölenler dahil, 258 kişi hayatını kaybetmliş ve 566 kişi
yaralanmıştır. Sıkıyönetim dönemindeki şiddet eylem
lerinde ise ölü sayısı 97'dir, yaralı s'ayısı 274'tür. (AP
sıralarından, «Bravo» sesleri) Ölü sayısında % 63,
yaralı sayısında da % 50'nin üstünde bir azalma var
dır.
2 aylık sıkıyönetim döneminin amaç, kapsam ve
tutum bakımından değerîendlirmesM ve sayısal açı
dan bu değerlendirmesini yaptıktan sorum, sonuç ba
kımından asıl geçerli sayılmak gereken değerlendirme
ye geliyorum.
Sıkıyönetim ilanına neden olan eylem türü, özel
likle mezhep ayrılıkları körüklenerek toplumsal olay
ların kışkırtıiabildiği ve oluşturulabildiğıi illerdi. Bu
tür eylemlerin, toplum çatışması niteliğindeki eylem
lerin yaygınlaşmaya başlaması karşısındadır ki 13 ilde
sıkıyönetim ilan edilmiştir ve 2 aylık sıkıyönetim dö
neminde hiçbir ilde toplum çatışması niteliğinde olay
olmamıştır. Böylelikle, ilanına neden olan eylem türü
bakımından sıkıyönetimin 2 aylık dönemdeki başarısı
tamdır ve kesindir. Ayrıoa, bu tür illerde sıkıyönetim,
yalnız yüzeysel olarak ayrılıkları, sürtüşmeleri yatıştır
makla kalmamış, mi ili birliğin pekiştirilin esine de
önemÜ katkılarda bulunmaya başlamıştır.
NURİ BAYAR (Sakarya) — Sen söylüyorsun.
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) —
Bu verdiğim bilgiden memnun olmanız gerekirdi, eğer
Türkiye'de şiddet eylemleri olmasını istemiyorsanız.
Ayrıca, eylemcilerin devlet otoritesine meydan
okuyucu davranışları ve eylemleri vardı. Bunlar ara
sında duvar yazıları yer alır. Sıkıyönetim bölgele
rinde duvar yazıları büyük ölçüde önlenmiştiır.
Halkı tedirgin edici yasa dışı davranışlar ve gös
teriler, devlet otoritesine saygıyı azaltıcı nitelikte ey-
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temlerdir. Sıkıyönetim dönemlinde bunlarda da büyük
ölçüde azalma görülmüştür. Devlet otoritesine karşı
bir meydan okuyuş olarak ortaya çıkan «Kurtarılmış
bölgeler» kavramı, sıkıyönetim dönemlinde büyük öl
çüde etkinliğini yitirmeye başlamıştır ve sıkıyönetim
döneminde, sıkıyönetim bölgelerinde, hemen tüm okul
larda barış içinde eğitim sağlanmıştır.

|
I
I
I

Eylemleri sıkıyönetim bölgeleri dışına kaydırma
taktiğine karşı sıkıyönetim bölgeleri dışında da devlet
etkinliği artmaktadır.
Sayın üyeler, vur-kaç türünden şiddet eylemlerinin
ve cinayetlerin önlenebilmesii, kesinlikle toplumdan silinebilmesi ise başka koşulların gerçekleşmesine bağ
lıdır. Yıllar boyunca yetiştirilen onbinlerce militanın
bulunduğu ülkemizde, koşullandırma ve suç işletme
yoluyla bunların artık herşeyi göze alır duruma geti
rildiği göz önünde tutulursa, vur - kaç niteliğindeki
eylemlerin ve cinayetlerin birdenbire ardının alına
mayacağı, sıkıyönetim döneminde bile buna olanak
bulunamayacağı açıktır.

I
I
I
I
I
j
I

şıhk, sıkıyönetimi çok uzun süre devam ettirmeyi de
doğru bulmamaktadır. Sıkıyönetime gerek bırakmamak için Hükümetimiz gerekli önlemleri hızla almaya çalışmaktadır.
Sonuç olarak değerli üyeler, 13 ilde sıkıyöneti
min 2 ay daha uzatılmasını Türkiye Büyük Millet
Meclisinin takdirlerine saygıyla sunuyorum.
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından «Bravo»
sesleri, sürekli alkışlar; AP sıralarından sıra kapakIarına vurmalar, «İstifa, istifa» sesleri)
ı BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan.
Şimdi, içtüzüğümüzün 73 ncü maddesine göre
görüşme açıyorum.
Söz isteyen sayın grupları ve üyeleri okuyorum:

I
I
I
I
I

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Erdoğan Bakkalbaşı, şu ana kadar grupları adına söz
talebinde bulunmuştur.
Şahısları adına söz isteyen üyeler; Sayın Sebatı
Ataman, Sayın Turhan Feyzioğlu, Sayın Süleyman
Genç, Sayın Zeki Efeoğlu.

Değerli üyeler, vaktimin sonlarına geldiğim için,
bazı açıklamaları konuşmamın sonuna bırakacağım
ve özellikle sıkıyönetim döneminin sağladığı olanak
tan yararlanarak, iç güvenlik önlemlerinde devlet
etkinliğini artırmak bakımından, yargıya daha hızlı
işlerlik kazandırmak bakımından, istihbaratta et
kinliği artırmak bakımından alınan ve alınmakta
olan önlemlerle ilgili bilgileri son konuşmamda Yü
ce Heyetinize sunmaya çalışacağım.

I
Cumhuriyet
Halk Partisi Grubu adına Sayın
I Erdoğan Bakkalbaşı, buyurunuz. (CHP sıralarından
I alkışlar)
I
Saym Bakkalbaşı, görüşme süremiz 20 dakikadır;
I buyurunuz efendim.
CHP GRUBU ADINA ERDOĞAN BAKKALI BAŞI (C. Senatosu Konya Üyesi) — Teşekkür edeI rim Sayın Başkan.
I
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclislinin
I değerli üyeleri; 26 Aralık 1978 tarihinde Hükümet
I tarafından, Anayasamızın 124 ncü maddesi gereğince
I 13 ilde ilan edilmiş bulunan sıkıyönetimin 2 ay daha
I uzatılması teklifi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi
I Gruplarının görüşlerini sunmak istiyorum.

Bu konuşmamı bitirmeden önce, ayrıca şunu da
behrtmek isterim ki, her ne kadar Kahramanma
raş'taki bütün ulusumuza acı veren olayın manevi
yönden onarımı çok zor ise de, bu olaylar yüzün
den maddi zarara uğramış, hatta barınma olanağını
yMrmdş yurttaşlarımızın sorunlarına Hükümet ve sı
kıyönetim yoluyla Silahlı Kuvvetler büyük bir duyar
lılıkla eğilmiştir.
Açıkta kalan, evsiz kalan yurttaşlarımızın hemen
tümüne Devletçe barınabilecekleri ev sağlanmıştır.
Hayata yenliden intibak edebilmeleri için gerekli
maddi yardım sağlanmıştır. Günlük ihtiyaçları kar
şılanmıştır ve okuyamaz duruma gelen çocukların
okuma olanakları yurdun muhtelif köşelerinde yeni
den sağlanmıştır.
Sayın üyeler, sıkıyönetim, Türkiye'deki boyut
lara varmış olaylar karşısında 2 ayda elbette amacı
na ulaşamazdı, sonuç aşamasına erişemezdi. Hü
kümetimiz, sonuç aşamasına ulaşmadan sıkıyöneti
min kaldırılmasını doğru bulmamaktadır. Buna kar-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Değerli üyeler, bir ülkede sıkıyönetimi gerektiren
önemli olaylar karşısında tüm demokratik kuruluşların ve o arada siyasi partilerin ortak tavır almaları, toplumun esenliği, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşır; ama şunu esefle söylemek isteriz ki, bizim demokrasimizde bunun
böyle olmadığını kabul etmek zorundayız.
Sıkıyönetimin ilanını gerektiren olay, Kahramanmaraş'ta hepimizi yürekten yaralayan, mezhep ayrılığı ve çatışması görünümündeki bilinen tahrikler sonucunda meydana gelen halk çatışmasıdır. Hükümet, Kahramanmaraş'taki olayı geçmişte ülkenin
belli bazı yerlerinde meydana gelen olaylardan soyutlayamadığı için, kışkırtmaya müsait bir sosyal yapıya sahip illerde de sıkıyönetim ilan etmiştir.
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Bu arada bireysel şiddet eylemlerinin sürdüğü bü
yük kentler de sıkıyönetim içine alınarak il adedi
13'ü bulmuştur.
Sıkıyönetim ilanıyla birlikte muhalefet kanadın
dan ülkenin daha başka yerlerinde de sıkıyönetim
ilan edilmesi gerektiği feryatları başlamıştır. Bu
Anayasal kurumun sırtından Hükümeti yıpratma ça
balan sürdürülmek istenmiştir. Her muhalefet parti
si kendi yararına düzenledikleri gerekçelerle arzu et
tikleri illerde sıkıyönetim gerektiğini ileri sürmüşler
dir. Böylece, normal olmayan bir yönetimden Kah
ramanmaraş'ta son örneğini gördüğümüz yaygın şid
det eylemlerinin önlenmesi ve halkın huzurunun sağ
lanması değil, siyasal çıkarlar düşüncesiyle daha ilk
günden sıkıyönetim biçimine itiraz edilmiştir.
. Özellikle Adalet Partisi yöneticileri, Hükümetimi
zin kurulduğu ilk günden beri bütün güçlerini Hü
kümetin yıpratılmasına yöneltmişler, Meclis içinde
sık sık verilen Gensorularla bir sonuç alamayacak
larını anlayınca, Temsilciler Meclisi aracılığıyla hal
kı Hükümete karşı kışkırtmaya teşvik ve tahrik yo
lunu dahi denemişlerdir.
Bu yöneticiler, kendi örgüt ve yandaşlarını her
an iktidara gelecekleri ve Hükümet gitti gidecek şek
linde avuttukları ve sonunda gerçekler kendilerini
doğrulamadığı için, onları tatmin amacıyla son ola
rak sıkıyönetime hayır kararı almışlar ve Genel Baş
kanları vasıtasıyla Sayın Cumhurbaşkanına da bir
mektupla başvurmuşlardır.
Böylece, örgüt ve yandaşlarına, «işte biz Hükü
meti devirmeye uğraşıyoruz,» silahlı kuvvetlere de,
«Cumhurbaşkanlığı makamına baş vurduk, sonuç
alamıyoruz, suç bizde değil; suç, hükümetten düş
meyenlerde»* demek suretiyle, şimdiye kadar yaptık
ları büyük hataların vebalinden kurtulmaya çalış
maktadırlar.
Adalet Partisi yöneticileri muhalefete geçtiklerin
den beri muhalefetin tek görevinin Hükümeti düşür
mek olduğu gibi yanlış bir kanıya saplanıp kalmış
lardır.
Saygıdeğer üyeler, demokratik yönetimlerde mu
halefet ve iktidarın bir geminin çift uskurunu teşkil
ettiği unutulmamalıdır. Devlet gemisinin olumlu yol
da ilerlemesi, bu 2 uskurun düzenli çalışmasına bağ
lıdır. Hele ülke koşullarının büyük ve tehlikeli bo
yutlara ulaştığı, dünya ekonomi politiğinde çok önem
li gelişmeler meydana geldiği şu günlerde, muhale
fet uskurunun ters çalışması, geminin hareketini güç
leştirir. Bunun idraki içinde olması gereken Ana Mu
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halefet Partisi huyundan vazgeçme niyetinde olma
dığım göstermeye devam etmektedir.
Adalet Partisi Genel Başkanının Sayın Cumhur
başkanımıza gönderdiği mektup, bu tutumun bir öze
ti ve en çarpıcı belgesidir.
Sayın Demirel, mektubunda; Hükümetin görev
süresinde meydana gelen adi suçları her toplumda
olağan asayişe müessir olayları toplumsal ve şiddet
olaylarıyla bir kefeye koyup sunmuştur.
Doğal afetleri, Yıba Çarşısı, Bursa Merkez Ga
rajı yangınları, tren ve trafik kazalarını bu Hükü
metin sırtına yüklemeye kalkışmıştır. Böyle bir tutu
mun ne amaç taşıdığını Yüce Heyetinizin takdirine
sunmak isterim.
Sayın Demirel Cumhurbaşkanımıza yazdığı mek
tupta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisine verilen
görevi tam anlamıyla yapacağından emin olduğunu;
ancak Hükümetin sıkıyönetimi sulandırdığını, komu
tanlara iş yaptırmadığını iddia etmekte ve bu yakın
mayı birkaç nokta üstünde toplamaktadır: Sıkıyöne
tim ilan gerekçesinin eksik oluşu, Eşgüdüm Dairesi
nin kurulması, hâkim tayinlerinin tartışmaya neden
olması...
Sayın üyeler, Adalet Partisi yöneticilerine, başta
Genel Başkanları olmak üzere, muhalefet dönemle
rinde çarpık bir mantık egemen olmaya başladı. O
da şu: Kendilerinin beğenmedikleri, istemedikleri
doğrular İçin şikâyetçi olup, bu doğruları yanlış yar
gılamak suretiyle yanlış olarak, beğendikleri, istedik
leri yanlışları da doğru gibi savunarak kamuoyuna
açıklamak.
Örnekler mi istersiniz : Sıkıyönetimin ilan gerek
çesinde, vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve ey
lemli kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölün
mezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren ibare
lerinin bulunmayışını, komutanların yetkilerini kul
lanmada tereddüde düşürdüğünü ileri sürmektedirler.
Bu ibare eksikliğinin komutanların elini kolunu bağ
ladığını, cereyan eden olay ile ona karşı alınan ça
reyi uyumlu olmaktan çıkarttığını belirtmekte, Eş
güdüm Dairesinin kurulmasıyla sıkıyönetimin caydı
rıcılığının zedelendiği ileri sürülmektedir.
Anayasamızın 124 ncü maddesi sıkıyönetim ve
savaş halinden bahsetmektedir. Maddenin tertip edi
lişi, başta savaş hali olmak üzere, savaşı gerektire
cek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olması,
Sayın Demirel'in eksikliğini iddia ettiği, vatan ve
Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma
nın, ülkenin ve milletin bölünmezliğinin tehlikeye düş-
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mesi, Anayasanın tanıdığı hür demokratik düzeni ve- 1 gatına uygun olarak ve Öztürkçe biçiminde «eşgü
düm» olarak ifade edilmiştir.
ya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yö
Bir eski Başbakanın güdüm sözcüğünü, gençliğin
nelik yaygın şiddet hareketleri hakkında kesin belir
de köy çocuğu olarak yaptığı bir işle karıştıracağına
tilerin ortaya çıkması biçimindedir. Bu uzun madde
hiçbir zaman da inanmak istemiyorum. (CHP sıra
nin cümleleri, noktalama işaretlerinin en harcı alem
larından «Bravo» sesleri, alkışlar)
olan virgül, veya kelimeleriyle ayrılmak suretiyle sı
kıyönetimi gerektirecek haller düzenli bir biçimde sa
Değerli üyeler, diyor ki, Sayın Demirel : «Hâkim
yılmıştır. Hükümet, bu haller arasında sıkıyönetim1!
tayinlerinde tartışma olmuştur.» Peki, bu tartışma ne
gerektiren hali 20 Aralık 1978 tarihli kararıyla şöyle
rede olmuş ve kim çıkartmıştır?.. Bir kısım balsın,
«dile getirmiştir : «Anayasanın tanıdığı hür demok
neyi savunduğu belli bir kısım basın, makale, yo
ratik düzeni, temel hakları ve hürriyetleri ortadan
rum, haber biçiminde bunu ortaya atmış, bu yanlışı
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin kesin
yapanlar şimdi karşımızda doğruyu savunur gibi sa
belirtilerinin ortaya çıkması üzerine...»
vunmaktadırlar.
Şurasını önemle belirtmeliyiz : Anayasa ve ya
Hükümetin olaylara koyduğu teşhis budur ve
salardan kaynaklanan sıkıyönetim gibi bir kuruma ve
doğrudur.
onun yargı organlarına bu tür gölge düşürmeye kal
2 ay önce burada yapılan görüşmelerde, Adalet
kışmak, toplumumuza yapılan en büyük kötülükler
Partisi Grubunun ve Genel Başkanının bu gerekçeye
den biridir. Bir taraftan şiddet eylemlerinin aktığın
karşı çıktığına şahit olmadık. Aksine, bu Meclislerde
çok ender görüldüğü üzere, bu gerekçe Adalet Par
dan şikâyet edeceksiniz, öte yandan anayasal bir sfetisinin de katılmasıyla 537 kabul oyuyla onanmış bu
temi siyasal çıkarlar için lekelemeye kalkışarak bun
lunmaktadır. 2 aylık süre içinde meydana gelen olay
dan bir yarar umacaksınız; bunun milliyetçilikte, bir
larda, eksik olduğu ileri sürülen anayasal ibarele
lik ve beraberlikle en küçük bir ilişkisi yoktur.
rini gerektirecek bir hal olmamıştır. Yok, eğer Sayın
Diyor ki, Sayın Demirel : «Silahlı Kuvvetlerimi
Demirel, ülkenin ve milletin bölünmezliğinin içten
zin itibarı üzerine tereddütler meydana gelmesi ihti
tehlikeye düşürüldüğü endişesinde ise, şunu söyleye- I
mal dahilindedir.»
lim ki, bundan 13,5 ay önce sıkıyönetime 'ihtiyaç kal
Değerli üyeler, hemen şunu
belirtmeliyim ki,
madan bu tehlike Millet Meclisi tarafından bertaraf
edilmiştir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış- I Türk Silahlı Kuvvetleri Türk milletlinden ayrı düşünü
lemez. Onu teşkil edenlerin hepsi, erin'den başkomu
lar)
tanına kadar Türk halikının bağrından çıkmış kişiler
Gelelim «eşgüdüm» sözcüğüne. Bu masum, ya
dir. Türk milletinin itibarıyla Silahlı Kuvvetlerinin
rarlı, herkesin anlayabileceği sözcük, komutanların I itibarı her zaman eşdeğerdedir. (CHP sıralarından
elini kolunu bağlamış... Öztürkçeden başka, diğer dil- I «Bravo» sesleri) Allah göstermesin bütün ülikeyı sa
leri ve yabancı sözcükleri konuşmaya alışmış olanlar I ran bir dış müdahaleyi önleme veya herhangi bir as
ile bilmeyenler için söyleyelim ki, bu kelime Fransız
keri harekât başarıya ulaşırsa, başarı Türk mifletica «koordinasyon» kelimesinin karşılığıdır ve 1402 I nindir, başarısızlığa ulaşırsa, başarısızlık hepimizindir.
sayılı Yasanın 5 nci maddesinin son fıkrasına göre I
O nedenle, Türk Silahlı Kuvvetlerini milletten kö
Baş'bakana verilmiş bir görevdir. 5 nci maddenin son
pük, sırça köşkte oturan bir zümre olarak görmek ve
fıkrası aynen şöyle : «Çeşitli bölgelerde veya bütün J göstermek alışkanlığından vazgeçelim. (CHP sırala
yurtta sıkıyönetim ilan edilmesi halinde, sıkıyönetim
rından «Bravo» sesleri, alkışlar)
komutanlıkları arasındaki işbirliği ve koordinasyon I
Türk Silahlı Kuvvetleri aldığı her görevi her za
(yani eşgüdüm) Başbakanlıkça sağlanır.»
I
man milletine yaraşır biçimde yerine getirmiştir; bun
Aynı Yasanın 6 nci maddesini de aynen okuyo- I dan sonra da yerine getireceğine olan İnancımız ve
rum :
güvencemiz tamdır.
«Madde 6. — Sıkıyönetim komutanı, bu Ka- I
Sıkıyönetim idaresi 2 aylık süre içinde kendisine
nunda kendisine verilen görev ve yetkilerden dolayı I verilen görevleri tam anlamıyla yerine getirmiştir. Yıl
Başbakana karşı sorumludur.»
I ların ekonomik, toplumsal ihmalleriyle üst üste yığıl
Görüldüğü gibi yapılan iş yasaya uygundur. Ya- I mış sorunlar ve bu sorunlar sonucu ortaya çıkan hür
sadaki Fransızca kökenli «koordinasyon», kelimesi, I demokratik düzeni, temel hak ve özgürlükleri yok
milli bir kuruluşumuz olan Türk Dil Kurumunun lü- | etmeyi amaçlayan şiddet hareketlerini bastırmanın,
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j mektedirler. Halkımız genellikle sıkıyönetim uygulaI malarından memnundur. Adalet Partisinin tabam da
memnundur ve topluma huzur getirdiği kanısında
dır.
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi
I Grubu olarak Hükümetimize olan güvenimizden, sı
kıyönetimi uygulamakla yükümlü Silahlı Kuvvetlerirriizin yansız tutumuyla yaygın şiddet hareketlerinin
kökenine inip Türk halkına huzur getireceğinden emin
olduğumuz için Hükümet tarafından getirilen bu öne
riye olumlu oy kullanacağımızı bildirir, Yüce Heyeu
tinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışI 1ar)
ı BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakkalbaşı.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Sadi
Somuncuoğlu. (MHP sıralarından alkışlar)
Sayın 'Somuncuoğlu, görüşme süreniz 20 dakika
Hükümetlin sıkıyönetimi sulandırdığı ve etkisiz bı
dır, buyurunuz.,
raktığı, caydırıcılığının ortadan kalktığı iddialarının
MHP GRUBU ADINA SADİ SOMUNCUOĞ
•yukarıdaki cümleler en güzel cevabı olmakla birlik
LU (Niğde Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın mil
te, muhalefet veya «Sıkıyönetime hayır» diyenler
letvekilleri; sıkıyönetim idaresinin 2 ay daha uzatıl
acaba nasıl bir sıkıyönetim istiyorlardı?.. Zalim, ür
masına ihtiyaç olup olmadığını müzakere ediyoruz.
kütücü, korkutucu, astığı astık, kestiği kesftik, yasa
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Yüce Heyeti
dışı tutumlarla; böyle mi olsun isteniyor?
nizi saygıyla selamlarım.
İşte değerli üyeler, o zaman Silahlı Kuvvetlerin
Biraz önce burada sıkıyönetimin uzatılması ko
»itibarına gölge düşmüş olur. 12 Mart dönemindeki
nusunda sunuş konuşması yapan Sayın Başbakanı
uygulamalar; yaptım, kapattım, biçimindeki sıkıyö
dinledikten sonra, sıkıyönetimin bir ihtiyaç olabile
netim uygulamaları hafızalardan silinmedi daha.
ceğini ve Türkiye'deki çok kötü şartları iyiye doğru
(CHP sıralarından alkışlar)
götürebileceğini anladığını öğrenmekle büyük bir bah
Sayın üyeler, Anamuhalefet Partisi sözcüsü 26
tiyarlık duyduğumu söyleyerek sözlerime başlıyorum.
Aralıkta burada yapılan görüşmelerde, sıkıyönetime
Değerli milletvekilleri, Türkiye bir yandan, mevki
kabul oyu Vereceklerini açıklarken şöyle demişti : I
bakımından değeri ölçülmez bir ülke olmakla bera
«iEvetimiz, bu Hükümete olan güvenden değil, eveber, öbür yandan süper> güçlerin ilgilerini çekmek su
timiz, sıkıyönetimi uygulayacak Cumhuriyete sadık
retiyle de çeşitli tehlikelerle yüz yüze gelmektedir.
kalmış, milli bütünlüğe sadık kalmış, Atatürk ilkele
rine sadık kalmış büyük Ordumuza olan sadakatıI
Dünya dengesini kendi lehine çevirmek isteyen ve
mizdandır.» Doğru.
I Türkiye'yi kendi hayat sahası içerisinde gören Rus
Aradan geçen 60 gün, Adalet Partisinin Silahlı
imparatorluğunun aziz vatanımızla ilgilenmesinin ta
Kuvvetlerimize olan güven ve sadakat duygularında
rihi çok eskidir. Ama biz Cumhuriyet dönemini haacaba nasıl bir değişiklik yaptı da sıkıyönetimin de
I. tırlayacak olsak, bugün içinde bulunduğumuz ciddi
vamına hayır dİyebiliyorsunuz?.. (CHP sıralarından
I bunalımın kaynaklarını bütün açıklığı ile ortaya koy•dBravo» sesleri, alkışlar)
I muş oluruz. Cumhuriyet tarihi boyunca Atatürk, İs
Adalet Partisi yöneticileri bu kararlarıyla sıkıyö
met İnönü, Celal Bayar ve 12 Mart 1971 dönemlenetimden umduklarını bulamadıklarını açıklamışlar I rinde sayısı 50'ye varan toplu komünist tevkifatlarıdır,
I nın olduğunu görürüz.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu Milletvekili) — Eli- I
Bugün Doğu Almanya'dan korsan yayın yapan
>ni çek, elini
I Türkiye Komünist Partisinin Sesi Radyosu, 1920 yıERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Sıkı I lında kurulan, Moskova'nın talimatıyla kurulan Türyönetimi kalksın isterlerken, aslında, sertleşsin, demok I kiye Komünist Partisi tarafından idare edilmektedir.
ratik temel hak ve özgürlüklere engel olunsun iste- I Türkiye Komünist Partisi, sürekli tevkifatlara rağkökenine inmenin 2 aylık bir süre içinde mümkün
olmadığı açıktır; ama bir hayli etkin tedbirlerin alın
dığı, olayların kökenlerine inilmekte olduğu da tespit
edilmiştik'.
Nitekim, Milli Güvenlik Kurulunun 23 Şubatta
yaptığı toplantı Sonucu açıklanan bildiride de bu du
rum ifade edilmiştir. Diyor ki, Milli Güvenlik Ku
rulu bildirisinde : «2 aylık süre içindeki uygulama
larıyla, bu amaca ulaşması bakımından önemli adım
lar atıldığı, bir çok olay ve eylemlerin kontrol altına
alındığı görüşünde birleşmiştir. Milli Güvenlik Ku
rulu, sıkıyönetimin Anayasa ve yasaya tam uygunluk
içinde ve kesin tarafsızlıkla işlediği, halkın sıkıyö
netime her bakımdan destek ve yardımcı olmasının
da bunu kanıtladığı görüşündedir.» Bu cümleler sa
nıyorum kî, en güzel cevaptır.;
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men yine sahnede ve karşımızdadır. Çünkü arkasın
da Rus İmparatorluğu ve onun değişmeyen menfaat
leri vardır. TKP yurdumuzda çeşitli legal ve illegal
teşkilatlar kurdurmuş, onlar vasıtasıyla güçlenmeye
çalışmıştır. Sendikalar, öğretmen, kadın ve gençlik
dernekleri vasıtasıyla amacına ulaşmayı öngörmüştür.
TKP, Türkiye'deki komünist fraksiyonlar içinde ye
tişmiş kadrosu, Devletin içine sızmış elemanlarıyla en
güçlüsüdür.
Bugün karşımızda duran devlet varlığını, millet ve
vatan bütünlüğünü tehdit eden mesele buradan kay
naklanmaktadır. Büyümek ve dünya güç dengesini
kendi lehine çevirmek isteyen Kuzey komşumuz, ya
rım asırdan beri yürüttüğü planlı ve sistemli çalışma
larının devamına kararlıdır. Devleti silah zoruyla,
kanlı kitle hareketleriyle ele geçirmek isteyen düş
man, bölücülüğü en büyük güç kaynağı olarak gör
mektedir. Bu maksatla Devletin bütün kurumlarının
üzerine yürümektedir. Bu yürüyüşle birlikte, felsefe
leri itibariyle düşman bir felsefe olarak gördükleri kit
leleri şartlandırmada engel saydıkları Türk milliyetçi
liğine de saldırmaktadırlar. Bu saldırılar, seneler için
de ölümler zincirini uzatarak ilerlemeye başladı. Hü
kümetler vatandaşın can ve mal emniyetini koruma
da, kanlı saldırıların durdurulmasında tam etkili ola
mayınca, burada karşılıklı çatışmalar ve meşru mü
dafaa durumu meydana geldi.
Görüldüğü gibi, şahıslar ve gruplar arasındaki ça
tışmalar, Türkiye'yi Kuzey komşumuzun arzusuna uy
gun bir şekle sokmak isteyenlerin hedeflerine yürür
ken, meydana getirdikleri görüntülerden sadece bir
tanesidir. Bu hazin olaylar zinciri; anarşiyi bıçak ke
ser gibi önleyeceğini iddia eden Ecevit İktidarı dö
neminde, Cumhuriyet tarihi boyunca ulaşamadığı bir
noktaya geldi. Komünist ve bölücülerin öylesine teş
kilatları, dergi, gazete ve kitapları ortaya çıktı ki, ger
çekten endişe duymamak mümkün değildir. Gizli ve
açık teşkilatların eğitilmiş militanlarının silah ve para-imkânlannın haddi hesabı yoktur.
Bir yandan her 24 saat tekrarlanarak sürdürülen
kışkırtıcı, şartlandırıcı ve düşmanlık tohumları eken,
Devlete ve vatan bütünlüğüne karşı kitleleri hareke
te hazırlayan yoğun ideolojik propaganda, öbür ta
rafta silahlı örgütlerin soygunları, cinayetleri, bom
balı, yangınlı sabotajları tedhişi alabildiğine yayıyor
du. Şehirler, mahalleler, semtler ele geçiriliyor, ora
daki vatandaşlar bu kızıl eşkiyanın insafına yer yer
terk ediliyordu.
Komünist ve bölücü gerillalar o kadar güçlendi
ki, kendi aralarında bile hâkimiyet mücadelesi için
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silahlı vuruşma başladı. Dünkü bir gazetede, Anka
ra'nın Seyranbağları semtinde Türkiye Komünist Par
tisinin gençlik kuruluşu olan İGD ile başka bir ko
münist fraksiyon arasında sınır ihtilafı çıktığı için si
lahlı çatışma olduğu ve ODTÜ'lü bir militanın vu
rularak öldüğü haberini veriyordu. Demek ki, Sey
ranbağları semtini iki komünist kuruluş paylaşmış;
ancak biri hâkimiyet sınırını genişletmek isteyince,
hudut ihtilafı olmuştu.
Değerli milletvekilleri; gizlenmesi mümkün olma
yan bu büyük tehlike bulaşıcı hastalık gibi yayılır
ken, 1 Ekim 1978 günü bir bildiri yayınlayan Milli
yetçi Hareket Partisi genel idare kurulu, «Devleti, ül
kesi ve milletiyle bütünlüğünü ve demokratik rejimi
korumak, can ve mal emniyetini sağlamak maksa
dıyla Anayasanın 124 ncü maddesine göre sıkıyöne
tim ilanını» istedi. Milliyetçi Hareket Partisinin bildi
risinde; halkın, adına sivil sıkıyönetim dediği, askerin
geniş ölçüde valilerin emrinde iş güvenliği sağlamak
için göreve sokulması üzerinde duruluyor; selahiyetin
sivil idarede, mesuliyetin Orduda olmasının tehlike
li yıpranmalara ve sürtüşmelere yol açacağı endişe
siyle üzerinde duruluyordu.
Sayın Başbakan. bu bildiriden çok fena rahatsız
landı. Türkiye'nin sıkıyönetimsiz idare edilebileceği
ni, Anayasanın 124 ncü maddesinde seîahiyet ve so
rumluluğun Orduya devrini istemenin demokrasi düş
manlığı olduğunu söyledi. Hatta Adalet Bakanlığı,
An'kara Cumhuriyet Savcılığını harekete geçirerek
Milliyetçi Hareket Partisi Genel İdare Kurulu üyele
ri hakkında soruşturma açtırdı.
Şimdi soruyoruz, 13 ilde yetki ve sorumluluk ki
me devredildi? Sayın Ecevit'in rahatsızlığının gerçek
sebebini biliyoruz. Yandaşı olan TÖB - DER, POL DER, DİSK, İGD, TÜM - DER gibi bölücü ve Mark
sist kuruluşlara zarar geleceğinden korkuyordu. Halk
lara anadilinden eğitim yapma ve halkların kendi kaderlemni tayin hakkının tanınmasın: şûra kararına bağ
layan TÖB - DER kapanır, bölücü militanlar yaka
yı Türk Ordusuna kaptırırsa, Sayın Ecevit bu yandaş
lara, partisi içindeki uzantılarına ne cevap verecekti?
Hükümet bile yıkılabilirdi. Herkes biliyordu ki, Türk
Ordusu vatan bütünlüğü 'konusunda herkesten daha
hassastı.
İki ay böylesine kısır tartışmalarla geçti. Pek çok
kişi hayatını kaybetti. 1 9 - 2 4 Aralık tarihleri arasın
da kanlı Maraş vahşeti meydana geldi. Oraya giden
eski İçişleri Bakanı Sayın Özaydınlı hemen sıkıyöne
tim ilanını istedi; ama Sayın Ecevit üç gün bocaladık-
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tan sonra, cinayetler büyük boyutlara ulaştıktan son
ra 26 . 12 . 1978 günü 13 ilde sıkıyönetim kararını
verdi.
Bu kararı Cumhuriyet Halk Partisinin Grubunda
şöyle 'izah ediyordu Sayın Başbakan. «Silahlı Kuvvet
lere sıkıyönetim içlin başvurulduğu vakit kimin kime
ne ölçüde, nasıl buyruk vereceği; kimin nasıl davrana
cağı belirsizdir. Böyle bir durumda Silahlı Kuvvetle
rin yetkileri, sorumlulukları belirsizdir. Bu durum
Kahramanmaraş'ta büyük, boyutlarda görüldü» di
yordu.
25 . 12 . 1978 günü geç saatlerde Hailk Partisi Gru
buna Sayın EcevitUn anlatmaya çalıştığı bu gerçeği,
muhalefet partileri Sayın Başbakanın kafasına, aylar
ca uğraşmalarına rağmen sokamamışlardı. Demek ki
109 kişinin daha Kahramanmaraş'ta can vermesi ge
rekiyormuş.
Sayın milletvekilleri, Sayın Ecevit Halk Partisi
Grubunda daha neleri itiraf ediyor balkınız: «Türkiye'
de şimdiye kadar çok sıkıyönetim ilan edildi. Ben hiç
bir zaman sıkıyönetimin Anayasada belirlenen gerek
çelerinin son Kahramanmaraş olaylarından sonraki
kadar belirgin duruma gelmemiş olduğunun kanısın
dayım». Onun için mi üç gün beklediniz Sayın Baş
bakan?
Başkalarını sıkıyönetim istedi diye demokrasi düş
manı ilan eden Sayın Başbakan şimdi neler söylüyor,
görüyor musunuz?
Şimdi çok önemli bir ikinci noktaya dikkatlerini
zi çekmek istiyorum. Sayın Başbakan aynı konuşma
sında millet olarak önümüzde duran tehlikeyi balkınız
nasıl tarif ediyor: «Bugün isterseniz Anayasadaki ifa
delere göre ayaklanma denilebilecek, isterseniz vatan
ve Cumhuriyete karşı ülkenin ve milletin bölünmez
liğini içten tehlikeye düşüren bir eylem denilebilecek
bir olayla karşı karşıyayız.»
Şimdi, bu iki bölümü okuduktan sonra sıkıyöne
tim ilanının gerekçesini lütfen hatırlamanızı rica edi
yorum. Anayasanın 124 ncü maddesi yarıdan bölün
müş, yukarıdaki konuşmalarla ilgili kısımlar gerekçe
den çıkartılmıştır. Buradaki samimiyetsizliği ve art
niyeti bilhassa Yüce Meclisin dikkatlerine sunmak is
tiyorum. Acaba Sayın Ecevit niçin böyle bir ihtiyacı
duymuştur? Kendisi parti grubunda gerekçeyi açıkça
ortaya koyduğuna; ayaklanma, Cumhuriyete karşı
koyma, devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü teh
likeye düşürme halinin varlığından bahsettiğine gö
re, kanaati bellidir. Sayın Başbakanın bu kanaatte ol
duğu halde sıkıyönetim ilanı gerekçesinden bunları
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çıkarması, herhalde bölücü ve komünist yandaşları
korumak maksadından başka bir şey güdemezdi.
Bu durum ayrıca 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun birinci maddesine de aykırı düşmektedir. Bu
madde Anayasanın 124 ncü maddesine göre verilmiş
sıkıyönetim kararından bahsetmektedir. 124 ncü mad
denin bir kısmından değil, tamamından bahsetmek
tedir.
Değerli milletvekilleri; sıkıyönetim ilanı, sadece
bölücüleri ve komünistleri gerekçe dışında bırakarak
değil, aynı zamanda sıkıyönetim idaresini hasretle bek
leyen ve anarşinin odaklaştığı illeri kapsam dışında
tutarak, eksik şekilde ilân edildi. İzmir, Antalya, Tun
celi, Diyarbakır, Mardin, Artvin gibi illerde yaşayan
vatandaşlar kan ağlıyor, Devletin imdada yetişeceği
günü bekliyordu. Buraların sıkıyönetim dışında bıra
kılmasını milletimiz demek ki, komünist ve bölücüle
rin kökünün kazınması istenmiyor diye yorumladı.
Esasen başka türlü izahı da mümkün değildi.
Eşgüdüm uydurması da aynı ihtiyaçtan doğmu
yor mu? 1402 Sayılı Kanunda eşgüdüm diye bir keli
me yoktur. 1402 Sayılı Kanunun beşinci maddesi,
«sıkıyönetim komutanları arasındaki işbirliği ve koor
dinasyon Başbakanlıkça sağlanır» demektedir. Bura
da, ne eşgüdüm başkanlığından, ne genişletilmiş eşgü
dümden, ne de herhangi bir daireler ve başkanlıklar
kurmaktan, uydurma sıfat ve isimlerden bahsetmemektedir. Hukukla bağdaşmaz yollara başvurunca, elbet
te keşmekeşle karşılaşılır.
29 . 12 . 1978 günü yapılan bir açıklamada, «Baş
bakanlık Eşgüdüm Başkanlığı kurulmuş ve Başkanlı
ğına Korgeneral Şahap Yardımoğlu getirilmiştir» de
nilmektedir, ama daha sonraki açıklamalardan öğre
niyoruz iki, Korgeneral Şahap Yardımoğlu, 1402 sayılı
Kanunun beşinci maddesinde yazılı olan «Sıkıyönetim
Koordinasyon ve Askeri Hizmetler Başkanı» unvanı
nı kullanıyor; böylece de Eşgüdüm Başkanlığı Sayın
Ecevit'e bırakılıyordu, yani iki Başkanlık doğuyor;
hukuktan ayrılmanın kaçınılmaz bir sonucu böylece
ortaya çıkıyordu.
Yine 29 . 12 . 1978 tarihli resmi açıklamada, çok
önemli bir cümle yer alıyor. Aynen şöyle: «Basın ve
TRT ile ilgili tüm ilişkiler bu kurul aracılığı ile eşgü
dümle düzenlenecektir» buna göre, bütün sıkıyöne
tim komutanları Eşgüdüm Başkanlığına tebliğlerini
gönderecek, orası uygun görürse, basın ve TRT'ye
iritikal ettirecek. Bu hal ise açıkça müdahaledir.
Nitekim, Ankara Sıkıyönetim Komutanının POL I DER'i kapattığını beyan eden tebliğinin, eşgüdüme
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takıldığını, daha sonra öteki polis derneklerinin kapa
tılması şartıyla POL - DER'in de kapatılabileceği ifa
de edilmektedir. Bu tasarruf koordinasyon değil, bir
eşgüdümdür, yani komutanların kanunla düzenlen
miş yetkilerine müdahaledir, işleyişi ile de anarşist
lerden yana bir müdahaledir.
Değerli milletvekilleri; nedense Sayın Ecev'it telaş
içindedir; «Acaba koumtanlar bir şey yapar da, diyet
borcu taşıdığım yandaşlara 'karşı zorda kalır mıyım»
diye çırpınmaktadır. Onun için de sıkıyönetime ala
bildiğine karışmakta ve tesir etmeye çalışmaktadır.
Miskim, işin başında verdiği bir beyanatla, «Te
mel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmadan sıkıyö
netim çalışmaları yürütülecektir» demekte ve âdeta
bazı çevrelere teminat vermektedir. Bu beyan 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Kanununun üçüncü maddesi ile komu
tanlara tanınan yetki ve görevlere açıkça müdahale
dir. Çünkü, temel hak ve özgürlüklerin hangi ölçüde
kısılacağı veya ortadan kaldırılıp kaldırılmayacağı ta
mamen şartlara ve komutanların takdirine bırakılmış
tır.
SAFFET URAL (Bursa Milletvekili) — Komutan
ların başına mı?..
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Biraz ka
nunu okuyun da ondan sonra konuşun.
Değerli milletvekilleri, bütün bu 'kaydırmaca ve
saptırmacaları Sayın Ecevit ustalıkla yaparken, eski
Millii Savunma Bakanı Sayın Işık da hissesine düşeni
ihmal etmiyordu. Uğur Alaoakaptan'm da bulundu
ğu özel bir komisyonun hazırladığı hâkim ve savcı
lar listesi oluşturuluyordu. Sıkıyönetim Kanununun yet
kili kıldığı Genelkurmay Adli Müşaviri, Milli Savun
ma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı ve Askeri
Adalet Teftiş Kurulu Başkanından meydana gelen
heyetin hazırladığı liste 3 defa geri çevriliyor, bazı
isimlenin listeye konulması sağlanıyordu. Bu kanunsuz
gayretkeşliğin sürdüğü sırada, Başbakan ve Milli Sa
vunma Bakanına
yönelttiğimiz soru önergesinde,
örnek olarak 3 hâkimin ismini vermiş ve müdahalenin
olup olmadığını sormuştuk. Milli Savunma Bakan
lığından yapılan açıklamada müdahale olmadığı ileri
sürülüyor ve (aynen okuyorum) «listeye alındığı söy
lenen bazı a'skeri hâkimlerin isimlerinin kararname
de bulunmamış olması bu rivayetin asılsız olduğunu
ortaya koymaktadır» deniiliyordu. Halbuki bizim soru
önergemlizde ileri sürülen 3 isimden 2'si, Hamdi Se
vinç ve Remzi Şirin, yayınlanan resmi listede vardı.
Demek k'i, bu açıklamanın gerekçesi müdahalenin
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olmadığını değil, olduğunu ispatlıyordu. Hâkim ve
savcılarla ilgili Resmi Gazetede yayınlanan Kararna
me metni mutada aykırı olarak, isimleri ihtiva etmi
yor, ekli listeden bahsediyordu.
Sayın milletvekilleri, Sayın Ecevit'in, birbirini ko
valayan, hepsi de kanunlarımıza göre suç teşkil eden
müdaha'leleleri sürüp gitmektedir. Eşgüdüm toplantı
larına bazı hareket tarzları telkin edilmesine çalı
şılıyordu. Mesela, «Efendim, 12 Mart doğdu, çok yıp
randı, dikkatli olalım. Askeri sokağa çıkarmadan
mevcut polisle işi yürütelim, yetmediği hallerde askeri
devreye sokalım» telkini bunlardan biridir. Çok ma
sumane görülen bu sözlerin altında yatan gerçek açık
tır. Mevcut polis deyince önümüze POL - DER çı
kar, çünkü emniyet teşkilatı bunların kontrolü altın
dadır. POL - DER ise, «burjuva
düzeni» dediği,
«egemen güçlerin çıkarlarına hizmet eden düzen» de
diği bugünkü Anayasa nizamımıza düşman bir ku
ruluştur.
MUSTAFA ŞENTÜRK
(Malatya Milletvekili)
— Bakalım bu köpekliği ne zamana kadar sürdü
receksin? Hem de 4 ayaklı. (AP sıralarından gürültü
ler)
SADt SOMUNCUOĞLU (Devamla) — O sen
sin. O söylediğin terbiyesiiz sözü sana aynen iade edi
yorum.
BAŞKAN — Sayın Şentürk, lütfen müdahale et
meyiniz.
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya Milletvekili) —
Saldırıyor Sayın Başkan, saldırıyor. (Gürültüler) Kö
pek!
BAŞKAN — Sayın Şentürk, birkaç defadır mü
dahale ediyorsunuz, ikaz etmedim, lütfen arka sıra
lara geçiniz.
SADİ SOMUNCUOĞLU
(Devamla) — Saldı
ran sensin. Onu sana iade ediyorum. (Gürültüler)
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya Milletvekili) —
Köpek nereden almış bunları Sayın Başkan?
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Aynen
iade ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Şentürk, Sayın Şentürk, size
bir ihtar veriyorum.
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Terbi
yem müsait olmadığı için tekrarlamıyorum. Misliyle
iade ediyorum. (Gürültüler)
BAŞKAN — 2 dakikanız kaldı Sayın Somuncuoğlu.
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SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — POL DER'in Hükümetten ve CHP içinden aldığı cesaretle,
yapmayacağı kanunsuzluk yoktur. Nitekim bazı il
lerde bunların örneklerini gördük. Bu, meselenin
önemli bir tarafı. Öbür tarafı i'se, eğer mevcut po
lisle olsaydı, yetmediğinde askerin takviyesi de me
seleyi çözseydi, sıkıyönetime ihtiyaç olmazdı.
Değerli milletvekilleri, bütün bu baskılara rağ
men, sıkıyönetim komutanları ve personeli fedakârca
mücadele etmeye çalışıyorlar. Birçoğu Sayın Başba
kanca muteber olan ve esasen yandaş saydığı kuru
luşların yayın organları bir bir kapatılıyor; 35'e yakın
komünist ve bölücü gazete ve dergi yasaklandı. Ülke
nin ve milletin birliğini bozucu, milli duyguları za
yıflatıcı yayınlar yaptığı gerekçesiyle kapatılan bu ya
yınların sıkıyönetim dışındaki illerde de gerekli şekil
de takibata uğramasını milletimiz beklemektedir. Ya
yınlarda olduğu gibi, sıkıyönetim döneminde üslenen
suçlarda da gözaltına alınanların tamamına yakını ko
münist ve bölücülerdir. Tarafsız harekat edilen 'sıkıyö
netimi dönemindeki bu iki rakam bile anarşinin kay
nağını açıkça ortaya koymaktadır.
Sayın milletvekilleri, 26 Aralık günü samimiyetle
hareket edilerek, ülkenin ihtiyacına göre iller tespit
edilse, askeri savcı ve hâkimlerin tayinlerine müda
hale edilmese, «eşgüdüm» giîhi uydurma baskı araç
larına başvurulmaca, temel hak ve özgürlüklerin ne
ölçüde sınırlanacağı kanunun yetkili kıldığı gibi ko
mutanlara bırakılsa, hepsinin üstünde, Anayasanın
124 neü malddesi sıkıyönetimin gerekçesi yapılarak,
komünist ve bölücü militanların sıkıyönetimin dışında
bırakılmasınla izin verilmese idi, İnanıyoruz ki bugün
anarşinin kaynağına inilmiş olacaktı. Kısaca; TKP,
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi, TKPML,
TİKKO, ÎGD, DEV - GENÇ, DİSK, TÖB - DER,
POL - DER gjibi, legal ve illegal komünist teşkilâtla
rın yakasına yapışılırdı. Bölücülük sıkıyönetim gerek
çesi dışında kalmasaydı, halklara anadiliyle eğitim
yapması ve kendi kaderlerini tayin etmesi hakkının ta
nınmasını isteyerek, 56 yıl sonra Misaki Miliiyeye kar
şı olduğunu pervasızca ilan eden TÖB - DER'den bu
nun hesabı sorulur, Anayasayı çiğnememin ne demek
olduğu öğretilirdi...
BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, lütfen bağlayı
nız.
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Ama ol
madı, bunlar olmayınca 'da sıkıyönetimin başarılı kılmması zorlaşmaktadır. Çünkü, Türkiye'yi Sovyet pla
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nına göre ele geçirmek isteyen yerli ihanet örgütleri
korunmakta ve her türlü melanetini sürdürmektedir.
TÖB - DER arandı diye sıkıyönetim komutanlarına
ateş püslkürülimektedir. Bu cesareti bu maceracılar, bu
bölücüler kimden almaktadır?
Değerli milletvekilleri, ülkemizdeki tehlikeye anar
şi veya silahlı ve örgütlü terörizm denilmektedir. As
lında her iki tabir de yanlıştır, kasıtlı değilse düzeltil
melidir. Çünkü, bunlar vasıtalardır; ama bu vasıtala
rın kullanılma maksadı ortaya konmamaktadır. Mak
sadı, başından beri anlatmaya çalıştığımız gibi; Rus
İmparatorluğunun yayılma siyasetinin aracı olan ko
münizm vasıtasıyla ülkemizde Devletimizi ele geçir
me ve vatanımızı bölme planlanmıştır. Devletin ele
geçirilmesi için de vatanın ve milletin bölünmesi, şu
veya bu mezhep arasında kanlı çatışmalar çıkarılma
sı, çeşitli sosyal gruplar arasındaki çelişkilerin sömü
rülmesi gibi yollara başvurulmaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Ecevit mü
dahalelerden vazgeçerse, yukarıda saydığımız hatalar
düzeltilirse, komutanlarımız Devletimizi düşmanların
dan süratle arındıracaklardır inancındayız. Kesin inan
cımız budur.
Bu duygu ve düşünceler ışığında, sıkıyönetimin iki
ay daha uzatılması konusunda müspet oy kullanacağı
mızı beyan eder, Yüce Meclisi saygıyla selâmlarım. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncu
oğlu.
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Turgut Toker,
buyurunuz. (AP sıralarından «Bravo sesleri, alkış
lar).
Sayın Toker, görüşme süreniz 20 dakikadır.
AP GRUBU ADINA TURGUT TOKER (An
kara Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin sayın üyeleri; sözlerime başlarken,
Adalet Partisi Grupları adına ve şahsım adına hepi
nizi saygılarımla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım; anaların gözyaşlarını istis
mar edenler, evlat acılarını ikbal basamağı yapanlar,
yine, hiçbir tedbire lüzum görmeden anarşi ve terö
rü bir günde durduracaklarını vaat ve taahhüt eden
ler, sıkıyönetim için ikinci defadır ki Yüce Heyetin
huzurundalar. Hem de, kendi dönemlerine ait ölüm
olaylarının, cinayet olaylarının nisbetlerini ve rakam-.
larını vererek huzurunuzdalar.
Değerli arkadaşlarım, anarşi ve terör bugünkü
Hükümetin döneminde her gün ve her saat yaşanan
bir konudur. Yaşandıkça hergün bir veya birkaç va«.
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tandaşı kurban eden, yaşayan vatandaşı da günde
bir defa değil bin defa öldüren bir konudur.
Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet döneminde
Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş kemiyet ve key
fiyette vahim ve kanlı olaylar cereyan etmiştir. Ci
nayetler, toplu katliamlar, sabotajlar, yangınlar, soy
gunlar, birbirine can düşmanı haline getirilmiş va
tandaşlar, savaş alanı haline gelen semt, mahalle ve
şehirler bu Hükümetin zimmet hanesine kayıtlıdır.
Bu Hükümet döneminde belediye başkanları, profe
sörler, öğretim üyeleri, hâkimler, savcılar, güvenlik
kuvvetleri mensupları, askerler, siyasi parti temsilci
leri, gazeteciler, terörün hedefi olmuşlar, kurşunlan
mışlar, öldürülmüşlerdir. Duraklarda bekleyen ma
sum insanlar, camiden çıkan cemaat, okuldan çıkan
öğrenci, otobüse binen yolcu bu devrin anarşi kur
banlarıdır.
Değerli arkadaşlarım, vatandaşı onarılmaz endi
şelere ve ülkeyi eleme sokan bu olayların hiçbirinin
faili bugüne kadar bulunamamıştır. Her olayın so
nunda Hükümetin beyanı şu ibare ile ifade edilebi
lir. «Maktul derdest, katil hali firarda.» (AP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). Artık canilerin bu
lunamaması olağan, mevkuf ve mahkûmların ceza
evlerinden firarı ahvali adiyedendir. Devlet önlemek
te de, devlet ceza vermekte de, cezalandırdığını mu
hafazada da tam bir acz içindedir.
Değerli arkadaşlarım, bugünkü Hükümetin göre
ve başladığı tarihten bu yana geçen süre içinde 6404
anarşik olay vukubulmuş, 1 277 vatandaşımız hayatı
nı kaybetmiş, 7 141 vatandaşımız yaralanmıştır, 527
soygun olayı olmuştur.
Değerli senatörler, değerli milletvekilleri; anarşi
nin, terörün ve arkasındaki gizli ellerin hedefi dev
lettir. Anarşi, gerçekte bir araçtır; Anayasa ve yasa
dışı teşkilatlar, devleti ve millet bütünlüğünü hedef
almışlardır. Devleti ve devlet güçlerini tesirsiz, ken
dilerini tesirli hale getirmek için her gün bir veya
birkaç kurban seçip, zalimce kurşunlamakta, cana
kıymaktadırlar. Bir rakip otorite tezi, bir dolaylı sal
dırı stratejisine hedef olmuştur Türkiye.
Atatürk Cumhuriyetini yıkmak, ülke ve millet bü
tünlüğünü parçalamak amacını güden dış güçler ve
onların yerli işbirlikçileri pervasızca
faaliyettedir.
Kurtarılmış bölgeler, kurtarılmış semtler ve halk
mahkemeleri bu dönemde sözü edilir hale gelmiş
tir.
Bu hükümet döneminde Kars'ta, Elazığ'da, Ma
latya'da, Gaziantep'de, Urfa'da, Erzincan'da, Sivas'

O :1

ta ve son olarak Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bir
birini kırmış geçirmiş, ülke kana boyanmıştır.
Şehir ve kasabaların sokak ve caddeleri sol slo
ganlarla kızıla boyanmıştır.
Bu Hükümet zamanında, anarşinin sebebi kabul
edilerek, okul duvarlarından Türk büyüklerinin re
simleri indirilmiş, yabancıların; Lenin, Stalin, Marks
ve Mao'nun posterleri polis ve jandarma ve emniyet
nezaretinde caddelerde ve meydanlarda gezdirilmiş
tir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
Hülasa, Anayasanın kapalı olduğu şeyler serbest,
Anayasanın açık saydıkları âdeta yasaklanmıştır.
Demirperde gerisine mahsus bir fikri terör hava
sı estirilmekte ve ülke tek fikrin, sol fikrin sultası
altına sokulmak istenmektedir. İhanet müdafaa edil
mekte, hıyanet her gün biraz daha meşrulaştırılma
ya çalışılmaktadır. Değersizlerin değerlendirildiği, de
ğerlerin değersizlendirilmeye çalışıldığı bir dönemi
yaşıyoruz bugün.
Değerli arkadaşlarım, bugünden, bu gidişden, dü
zeni yıkmak isteyenler, rejimi yıkmak
isteyenler,
millet ve ülke bütünlüğünü bozmak isteyenler, par
çalamak isteyen memnundur; ancak, millet ıstırap
içindedir, genel bir güvensizlik içindedir.
Ülkede can ve mal güvenliği kalmamıştır. Kimin
nereden, ne zaman boğazlanacağı ya da kurşunlana
cağı belli değildir. Devlet olmanın haysiyetinin gere
ği, can ve mal emniyeti sağlanamamaktadır. Bırakı
nız diğer hak ve hürriyetleri, düşünen kafa, inanç ta
şıyan yürek ve onu taşıyan beden her an için tehli
kededir; bu, can ve hayat tehlikesidir.
Bu hükümet döneminde ülke kanlı ve karanlık
bir ortamın içine süreklenmiştir. Geride kalan toz
dur, dumandır, kandır, kindir ve husumettir. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
Hükümet çare yeri olmaktan, adaletli muamele
yeri olmaktan, güven verici olmaktan çıkmıştır. Tam
bir hükümet boşluğu içindedir ülke.
19 Aralık'ta vukubulan Kahramanmaraş olayla
rında bu Hükümet yedi gün süreyle devlet varlığını
ve gücünü gösterememiş, acze düşmüştür. Bu acz,
108 vatandaşın ölümüne, yüzlercesinin yaralanması
na sebep olmuştur. Hükümet gereken anayasal ted
birlere başvurmaktan çekinmiştir. Önce normal ida
reye sıkıyönetim yetkisi tanımak gibi bir garipliğe
girmiş, olmamış, sonra valiye yardımcı silahlı kuv
vetler göndermiş yine olmamıştır. Eski İçişleri Baka
nının 23 Aralık günlü sıkıyönetim teklifi de kaale
alınmamıştır. Nihayet ve iş işten geçtikten sonra, zo-
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raki ve sürüklenircesine âdeta sıkıyönetim
başvurma zorunluğunda kalmıştır.

yoluna

Yıllarca sıkıyönetime karşı olmanın
faturasını
vatandaş canı ile öderken, Sayın Ecevit de kendi
kendisini bu vesileyle tekzip ve inkâr etmiştir. Sayın
Ecevit biraz önceki beyanıyla «Sıkıyönetimin karşı
sına, anarşiyi sürdürmek isteyenler çıkar»* dediler.
Yıllarca kendileri sıkıyönetimin karşısına çıktıkları
na göre, kendileri bir itirafta bulunmuş ve kendi
kendilerini mahkûm etmiştir. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar).
Sayın Ecevit ve Hükümeti Kahramanmaraş olay
larına kadar, 108 vatandaşımızın ölümüne kadar sı
kıyönetimden kaçınmıştır. Ancak, sıkıyönetim ilanın
da olay yeriyle yetinmemiş, 13 ilde sıkıyönetim gere
ğini duymuştur. Olaylar, tertipler, uzun süredir var
olan tehlike bu gereği zorlamıştır, duyurmuştur. Di
ğer 12 ilde zorunlu olduğu halde, daha önce sıkıyö
netimden kaçınma, hesapsız maddi ve manevi kay
ba ve vatandaş hayatına mal olmuştur. Bu hesap eibetteki Hükümetten sorulacaktır.
Değerli arkadaşlarım, gerçekte ülke çapında yay
gın bir tertibin sadece baş vermiş ucudur Kahraman
maraş olayları. Tehlike daha yaygın ve daha büyük
tür. Ancak, bunu anlamak isteyen ne kafa, ne de id
rak vardır.
Bugün karşı karşıya bulunduğumuz sonuç, hükü
met edenlerin bilinçli bir vurdumduymazlığının ese
ridir, yandaş kayırmanın eseridir. Hükümet, yandaş
larına tam bir teslimiyet içine düşmüştür. Biz bunca
olanlara ve olaylara ve uyarılara rağmen, gaflet çiz
gisini aşanları tarih huzurunda ithamı ve hesaba da
veti kaçınılmaz bir görev sayıyoruz kendimiz için.
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Değerli senatörler, değerli milletvekilleri, iki ay
lık tatbikatında, kanunun, sıkıyönetim komutanları
na verdiği yetkilerin kullanılmasında çeşitli tereddüt
lerin meydana geldiği açıkça görülmüştür. Bunu do
ğuran çeşitli sebepler vardır. Tereddüt öncelikle sı
kıyönetim İlânı gerekçesinden ileri gelmiştir. Anaya
samızın sıkıyönetim
ile ilgili 124 ncü maddesinde
gösterilen sebeplerden son ikisi ilana gerekçe olarak
kabul edilmiştir. Maddedeki «Vatan ve Cumhuriyete
'karşı kuvvetli ve eylemli kalkışmanın veya ülkenin
veya milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehli
keye düşüren yaygın ve şiddet hareketleri» ibaresine
itina ile sıkıyönetim, ilan gerekçesinde yer verilme
miştir. Nedense buna özel bir özen gösterilmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, Kahramanmaraş olay
ları sebebiyle milletimize yayınlanan beyanında, bö
lücülük hareketlerine ve bundan doğan tehlikeye işa
ret etmekte; ama Hükümet ve Sayın Ecevit böyle
bir tehlikeyi görmemektedir. Yine Üniversitelerarası
Kurul bu tehlike üzerinde durmakta, merhum Karafakioğlu'nun katli ile ilgili olarak yayınlanan istan
bul Teknik Üniversitesi Senatosu bildirisinde bu teh
like açıkça belirtilmekte; ama gelin görün ki, Sayın
Ecevit buna ne hikmetse bir türlü yanaşmamaktadır. Sıkıyönetim komutanları, bildirilerinde bölücü
lük faaliyet ve tehlikesini
kaydetmekte, Başbakan
bu gereği kabullenmemekte inat etmektedir. Gerçek
ler, dergiler, sloganlar, parikartlar, kanlı olaylar, ba
sın bu tehlike üzerinde durmakta, Hükümet vur
dumduymaz tavrında inatla direnmektedir. Görülü
yor ki, Anadolu tabiriyle «bu kafanın bu yastıktan
kalkması mümkün değildir». (AP ve MHP sıraların
dan «Bravo» sesleri alkışlar).
Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetim uygulamasında
doğan tereddütlerin diğer bir sebebi, daha işin ba
şından itibaren Sayın Ecevit'in sıkıyönetim komu
tanlarını ve idaresini kendi emir ve komutasına sok
ma ve sıkıyönetimi bizzat idare heves ve çabası içi
ne düşmüş olmasıdır.

Değerli arkadaşlarım, «Ben gelirim, anarşi biter»
diyen Sayın Ecevit, daha sonra «Beni başarısız gös
termek için anarşi devam ettiriliyor»' beyanında bu
lunmuştur. Böylece bizzat kendisi yine kendisini bir
taraftan
anarşiyi söndürmenin,
diğer taraftan da
anarşiyi sürdürmenin sebebi saymıştır. Hiçbir yeni
tedbire ihtiyaç duyulmadan, anarşiyi bir günde dur
duracağını açıkça ilan ve taahhüt eden Sayın Ece
vit, önce anarşiye karşı tedbirler paketinden bahset
miş, sonra gele gele, yıllarca karşı olduğu, kınadığı
ve horladığı sıkıyönetimi 13 ilde birden ilana ve ni
hayet olağanüstü hâl kanununa kadar gelmiştir. Bu
kadar uzak görüşlülük ve prensip sahibi olmayı doğ
rusu takdir etmemek mümkün değildir. (AP ve MHP
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).

Değerli arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetleri tüm
milletin malı ve gözbebeğidir. Herkesin
ordusuna
güveni tamdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, vatanımızın
dış ve gerektiğinde iç güvenliğini sağlayan en büyük
güç ve teminattır. Bunda kimsenin şüphesi yoktur.
Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine ne görev verilirse,
tarihi şanına yakışır bir şekilde daima kemaliyle ifa
etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisi de, kim
sede şek ve şüphe uyandırmayacak bir itina içinde
görevini yapmasını sağlamalı ve behemahal başarılı
86
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olmasına çalışılmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri işte
gördünüz mü o da başaramadı, denecek bir müesse
se değildir.
Silahlı Kuvvetleri, iç ve dış güvenlik gücü vasfı
dışında bir siyasi ve açıkça belli bir düşünce ve ni
yetin istikametinde kullanılabilir bir araç imajını ya
ratacak biçimde göstermeye kimsenin hakkı yoktur.
Bu, ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Türk
Silahlı Kuvvetlerini, bir kişiyi su üstünde tutmaya
yarayan ve yardımcı güç gösterilerinde kullanılabilir
halde göstermeye de yine kimsenin hakkı olmamak
gerekir. Bu tip davranışlar, ordunun itibarına gölge
düşürür, açık ifade ediyorum; sıkıyönetimin en önem
li niteliği olan caydırıcılık tarafını, yanını zedeler.
Değerli arkadaşlarım, Hükümetin daha sıkıyöne
timin ilanında Anayasada ve kanunlarda mevcut ol
mayan Başbakanlığa bağlı ve eş sevkü idare anla
mına gelen Eşgüdüm Dairesi kurmaya kalkması, hâ!
kim tayinlerinde söylentiler ve tartışmalara
sebep
olunması, sıkıyönetimin caydırıcılığını zedeleyen se
beplerinden bir diğeridir.
Değerli arkadaşlarım, Başbakan sıkıyönetimin de
mokratik uygulamasından bahsetmiştir. Önce şunu
belirtelim ki, sıkıyönetim esasında Anayasal ve de
mokratik bir müessesedir. Meclislerce kabul edilmiş
bir yasaya göre görev yapar. Sıkıyönetimin ilanının
Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanması, bir
bakıma bu kanunun belirlenen alanda veya alanlarda
yürürlüğe girmesi demektir. Kanun, içgüvenlikle il
gili olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine görev ve yetki
vermektedir. Kanun sınırları içinde sıkıyönetim için
«demokratik, antidemokratik» gibi bir ayrım yap
mak gariptir, gülünçtür; sıkıyönetim idarelerinde şe
refle vazife ifa etmiş kumandanlara ve diğer görev
lilere karşı güvensizlik ve bir bühtandır. (AP ve
MHP sıralarından alkışlar). Bir Başbakanın hiç ol
mazsa bu konularda ağzından çıkanı kulağının duy
ması ve ciddi olması lazımdır. (AP sıralarından «Bra
vo»! sesleri, alkışlar).
Değerli arkadaşlarım, Sıkıyönetim Kanununda
tespit olunan yetkiler ne Hükümete verilmekte ne
Başbakana ve ne de normal Devlet idaresine. Yetki
ler, bu kanuna göre, doğrudan sıkıyönetim komutan
larına verilmektedir. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nun 2 nci maddesi ile 1728 sayılı Kanunla değiştiri
len 3 ncü maddesi açıktır. Sıkıyönetimde sıkıyöne
tim komutanları sorumludur. Sıkıyönetim komutan
ları tek yetkilidir. Bu yetkiler sınırı içinde tedbir al
mada komutanlar, takdir hakkına sahiptir. Bu yet
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kiyi ve bu takdir hakkını ne kullanmaya ne de bu
yoldan müdahaleye kimsenin yetkisi yoktur; Başba
kan olsa bile. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar).
Bütçe Plan Komisyonunda eski Milli Savunma
Bakanının da ifade ettiği gibi, Başbakan, komutan
lara emir veremez, bu konuda komuta zinciri dahi
işlemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi, çıkardığı ka
nunlara ve bu kanunların uygulanmasına
titizlikle
sahip olmalıdır. Bu hususu bir kere daha kaydet
mekte kaçınılmaz yarar görüyorum.
Sıkıyönetim Kanunun 2 nci maddesi sıkıyönetim
altına alınan yerlerde genel güvenlik ve asayişe iliş
kin zabıta kuvvetlerine ait görev ve yetkiler Sıkıyö
netim Komutanlığına geçer, dediği, yine aynı kanu
nun 3 ncü maddesi, Sıkıyönetim Komutanı, sıkıyö
netim bölgelerinde genel güvenlik ve kamu düzeni
ni korumak ve sağlamakla görevlidir, diye kaydetti
ği halde, halen bu dönemde sıkıyönetim bölgelerinde
ve özellikle Ankara ve İstanbul'da emniyet müdürle
rinin bağımsız faaliyetleri cereyan etmekte, bir sav
cı ve hâkim gibi sanıklar hakkında, siyasi akideler
bakımından karar verilmekte ve bu faaliyetler T R T
aracılığıyla da yayınlanabilmektedir. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri).
Değerli arkadaşlarım;
Bütün bu saptırma ve sulandırma teşebbüslerinin
sonucu, sıkıyönetimin yeterince müessir olması ön
lenmiştir, caydırıcılık gücüne halel getirilmiştir. Ni
tekim, geçen iki ay içinde Sayın Başbakan da bazı
rakamlar verdiği gibi, anarşik olaylar durmamış ve
hatta bir ölçüde artmıştır. Sıkıyönetim alanı içinde
ki illerde nispi bir sükûnet meydana gelmiş olsa da
hi, anarşi ve terör İzmir, Bursa, Diyarbakır, Sam
sun, Trabzon gibi illerimize de sıçramıştır. 26 Ara
lıktan bu yana iki ay içinde 619 olay olmuş, 125 va
tandaşımız hayatını kaybetmiştir. Dün Ankara'da bir
banka soyulmuş, dün Türkiye'de beş kişi öldürül
müştür. İstanbul ve Ankara'da
resmi kuruluşların
duvarları dahil, çeşitli sokak, cadde ve
duvarlara,
Sıkıyönetime hayır, ibaresi başta, sol sloganlar resmedilebilmektedir. İstanbul'da cinayetler,
rahmetli
Sayın Abdi İpekçi dahil, Devlet güçlerine karşı mey
dan okumalar, çeşitli gösteriler, anma törenleri te
şebbüsleri sürmüş, devam etmiş gitmiştir.
BAŞKAN — Sayın Toker, iki dakikanız kaldı
efendim.
HAYRETTİN T U R G U T TOKER (Devamla) —
Tamamlıyorum Sayın Başkanım.
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Ankara'da soygunların ardı arkası kesilmemiştir. I arkadaşlarım, sözlerime başlarken Yüce Heyetinizi
Halen Ankara'nın çeşitli semtlerinde militan güçler o
saygıyla selamlıyorum.
semtler ve mahallelere devlet otoritesinin yerini alacak I
Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetimin
uzatılması
şekilde hâkimdir. Vatandaşlar o semtlerde kan kus
hakkında bir karara varabilmek için, önce sıkıyöneti
maktadır, devlet aramaktadır. Bu iki aylık süre içinde
min ilanındaki gerçeklerin ortadan kalkıp kalkmadı
anarşi ve terör mihraklarının köküne inilememiştir ve
ğına kısaca bir göz atmakta fayda mülahaza ediyo
böylece teröristler, daha cüret kazanmışlardır. Terör
rum.
yuvalan masun bırakılmıştır, perdeler kaldırılamamış
Türkiye'nin şartlan içerisinde öyle görünüyor ki,
tır. Tabancalı cani ellerin arkasındaki güçler bir türlü
sıkıyönetimin ilanındaki gerçekler ortadan kalkma
nedense tespit olunamamıştır. Bundan önceki sıkıyöne
mıştır. Mesela bir Maraş'ta sıkıyönetim faydalı ol
timle ilgili, müzakerelerde, (yani 2 ay önce) grupları
muş; nispeten tansiyon düşmüş, ortalık yatışmıştır.
mız sözcüsü Sayın UcuzaTın, gruplarımız adına ifade
Ama buna rağmen Türkiye'nin bir çok yerlerinde
ettiği üzere, Hükümetin sıkıyönetimi yozlaştıracağı en
hâlâ yeniden vahim hadiselerin çıkması da muhte
dişesi maalesef haklılık kazanmıştır.
meldir. Sıkıyönetimin tatbikattaki
başarısının veya
başarısızlığının hakkında hüküm vermek için vakit
Üzülerek, hicran duyarak kaydedeyim ki, bu Hü
henüz erkendir. Bu Hükümetin göreve başladığı an
kümet, her müesseseyi olduğu gibi, sıkıyönetimi de da
dan itibaren yaptığı yanlış ve kasıtlı tatbikatla, anar
ha baştan saptırmaya, tesirsiz kılmaya ve yozlaştırma
şi on misli artmış, bu Hükümet, bu tırmanan anarşiyi
ya çalışmıştır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
önleyemez hale gelmiştir.
lar)
Gerçekler yerine, vatandaşın ıstırap ve şikâyeti ye
İktidarın, kendi yapısından gelen, zihniyetinden
rine, akıl yerine yandaş kayırma kaygısı ve duygusu
gelen başarısızlığının devamını isteyemeyiz. Zira, bu
hâkim olmuştur. Göz sadece bakmış, görmek isteme
vatan evlatlarının kurşunlanmasına, işkencelerle hun
miş; kafa yerine çene çalışmıştır. (AP sıralarından
harca öldürülmelerine razı olmak demek olur. Öyley
«Bravo» sesleri, alkışlar) Tehlikeye göre tedbir yeri- |
se, Hükümetin beceremediğini, Hükümetin başara
ne, gösterişçi hareketler tercih olunmuştur. Gerçek ha
madığını, bir başka meşru müessesenin üslenmesi
yatı yaşama yerine, olayların içine girme yerine, va- I
gerekir. İşte, bu ordudur. Bu sıkıyönetimdir. Bu nok
tandasın çile ve ıstırabının içine girme yerine âdeta j
tada, «Ordunun yıpranması ihtimali vardır, sıkıyöne
sahne hayatı yaşama, rol ve şov tercih olunmuştur.
timin kaldırılması gereklidir» fikrine de itibar ede
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
meyiz. Zira, bunun neticesinde iki şey husule gelir:
Böylece güçlü ve son bir çare, âdeta çaresizlik ha
Bir; millet anarşi yangınından mahvolmaya terk edi
line sokulmak istenmiştir. Silahlı Kuvvetler ve ordu
lir. İki; silahlı anarşist grupların arkasına millet de
vatan ve milleti, siyaset adamları ise askeri korur ge
takılır, o zaman âdeta bir iç harp vukua gelir.
reğine inanan, Adalet Partisi gruplarının, Türk Silahlı
Siyasi mücadelelerin bunu da körüklediğini naza
Kuvvetlerine engin güvenini burada belirtirken ve her
rı
itibara
alırsak, böyle bir kararı gönül rahatlığıyla
sahada başarısını yürekten dilerken; gelişi değil de, ar
vermenin
imkânsızlığı
ortaya çıkar.
tık biran önce gidişi millet için umut haline gelmiş
Hükümetin, tutum ve davranışı sebebiyle, sıkıyönetime
Değerli arkadaşlarım;
Adalet Partisi grupları olarak ret oyu vereceğimizi ve
Ordumuzun, kendini yıprattığı ididasını da huzur
böylece bu Hükümete belki uyarı olur düşüncesiyle bir
larınızda eleştirmek istiyorum. Bütün bu iddiaları bi
kere daha güvensizliğimizi belirteceğimizi millet adına
taraf bir şekilde huzurlarınızda eleştirdikten sonra,
arz eder, Yüce Heyetinizi gruplarımız ve şahsım adına
sıkıyönetimin uzatılıp, uzatılmaması hakkında hüküm
saygılarla selamlarım. (AP sıralarından «Bravo» ses
kendiliğinden ortaya çıkar zannediyorum.
leri, sürekli alkışlar)
Ordumuzun, kendisini yıpranmaya terk edeceği
ne ihtimal vermenin hatalı bir düşünce olduğunu
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toker.
zannediyorum. Geçmiş tatbikatlarından da görüldü
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Oğuzhan
Asiltürk, buyurun efendim. (MSP sıralarından alkış- I ğü gibi, ordumuzun dinamizmi, kendisini müdafaaya,
kendisini korumaya yeterli ölçüdedir.
lar)
Sayın Asiltürk, görüşme süreniz 20 dakikadır.
I
Cumhuriyet Halk Partisinin sıkıyönetim ilanında
MSP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK
geç kaldığı doğrudur. Yalnız, bu hatanın tamiri, sı
(Ankara Milletvekili) - - Muhterem Başkan, değerli \ kıyönetimin tamamen ortadan kaldırılması olamaz.
— 88
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Eğer, bugün Sıkıyönetim tamamen ortadan kaldırı
labilecek olsaydı, ilanına bu kadar büyük gayret gös
terilmezdi. Halbuki, sıkıyönetim, Hükümetin başara
madığını başarmaktadır.
Sıkıyönetimin şümulünün geniş olmasına gelince;
bu münakaşa edilebilir ve doğrudur. Sıkıyönetimin
bölücülükle de mücadele etmesi gerekir.
«Eşgüdüm» denilen, ne ifade ettiği anlaşılmayan
bir kelimenin altında yapılan toplantılara gelince;
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün izah et
meye gayret ettiği, ancak izahında güçlük çektiği
«Bu eşgüdümün, koordinasyon şeklinde anlaşılması
mümkün değilse de, o şekilde anlaşılmasını kabul
ediyoruz, o niyetle yerine koyduk»ı ifadesini iyiniyet ölçüsü kabul ediyorum. Yalnız, eşgüdüm, eşdeğer
gibi, bir şeyin idaresinde, ortak şartlarla ortaklık
meydana getirmek demektir. Halbuki, 1402 sayılı Ka
nuna göre, «eşgüdüm» kelimesiyle ifade edilecek bir
ortaklık söz konusu değildir.
•Zannediyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisinin,
her zaman olduğu gibi, milleti gütme yolundaki ar
zusunun bir ifadesi olarak, yanlış bir kelime seçilmiş
tir, eşgüdüm değil, müşterek tatbikat denmesi daha
doğrudur.
EROL SARAÇOĞLU (Ankara Milletvekili) —
İkisi de aynı şeyi dedi.
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Çünkü,
güdülmesi mevzubahis değildir, idaresi mevzubahis
değildir, olsa olsa koordinasyonun manası olan, mü
esseseler arasındaki ahenk mevzubahistir. Bu ise, gü
dümle alakalı değildir.
Değerli arkadaşlarım;
Bu toplantıların gündeminde görüşülenlerden ve
Hükümetin telkinlerinden haberdar değiliz. Hükümet
eğer, anarşist silahlı çetelerin göz kırpmadan, hiç ta
nımadığı veya kendi fikrinde olmadığı için, münaka
şa ettiği birini, en ufak bir vicdan acısı duymadan öl
dürenlerin üzerine gidilmesinde fren oluyorsa, buna
mani oluyorsa, bu çok zararlı davranışta uzaklaşması
gerekir ve bu şikâyetleri ortadan kaldıracak tedbirleri
alması gerekir. Aynı zamanda kamuoyunu açıklıkla
tatmin ötmesi gerekir.
(Hükümetin, Silahlı Kuvvetlere karşı, sıkıyönetimi
güçlendirecek şekilde davranması gerektiğini 'bir ke
re daha ifade etmek istiyorum. Ancak, bu ağır göre
vin, anarşiyle, silahlı saldırılarla mücadelenin devamlı
olarak ordumuzun üzerine yıkılıp, Hükümetin bir ke
nara çekilmesine de müsaade etmeyiz.
Hükümet en kısa zamanda gereken her türlü ted
biri alaralk kendi sorumluluğunu kendi taşır hale gel-
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melidir, iktidarın manası budur. Hükümetin sıkıyö
netim süresini boşa geçirmeyerek, anarşi ile mücadele
için hazırlıklarını tamamlamasını bekliyoruz. Anarşi
nin köklerine inilmesi gereklidir, yanlış birtakım tat
bikatlarla inananlara zulüm haline dönüşmesine de
müsaade edilmemelidir. Aynı zamanda bölücülükle
mücadelede ihmal edilmemelidir.
Ordumuzun işin içine girdiğini görüyoruz, olayın
köklerine inilmesi gereğini, Silahlı Kuvvetlerimizin
en duyarlı şekilde ele aldığından eminiz. Bu bakım
dan Silahlı Kuvvetlerimiz, meseleyi ele almışken bu
noktada kendilerine fırsat tanınmalıdır.
Bütün bu mülahazaların ışığı altında sıkıyönetimin
bu defa da uzatılmasına MSP Grubu eiarak müspet
oy kullanacağımızı arz eder, değerli parlamenterleri
saygı ile selamlarım. (MSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asltürk.
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına
Sayın Zeyyat Baykara, buyurunuz efendim.
Sayın Baykara, konuşma süreniz 20 dakikadır
efendim.
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER
GRUBU ADINA ZEYYAT BAYKARA (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin değerli üyeleri; 26 Aralık 1978 ta
rihinde 13 ilimizde iki ay süre ile ilan edilmiş bulu
nan sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması için Hükü
metçe getirilen teklif üzerinde Cumhurbaşkanınca
Seçilen Üyeler Grubunun 21 Şubat tarihli toplantı
sında saptadığı görüşlerini belirtmek için huzurunuz
da bulunuyorum. Sözlerime başlarken Yüce Meclisi,
Grubum adına saygı ile selamlıyorum<
Sayın üyeler, süresi sona ermek üzere bulunan
sıkıyönetim silahlı şiddet eylemlerinin hızlı tırmanma
dönemini sürdürdüğü bir zamanda başlamıştır. Bu
na bütün milletimizi derinden yaralayan Kahraman
maraş olaylarının da eklenmesiyle doruk noktasına
varan bu kritik günler, sıkıyönetimin başlangıcını oluş
turmuştur.
'Bilindiği gibi Hükümet, 13 ilimizde ilan edilen sı
kıyönetimin nedenini Anayasanın tanıdığı hür de
mokratik düzeni, temel hakları ve hürriyetleri orta
dan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri
nin kesin belirtilerinin ortaya çıkması gerekçesiyle
açıklamış ve geçen iki aylık süre içindeki uygulama
bu sınırlar içinde yapılmıştır. Oysa, Anayasamızın 124
ncü maddesi, sıkıyönetimin ilanını gerektirecek baş
ka durumları da kapsamaktadır. Bu başka, durumlar
he, gerek sıkıyönetim ilan edilen 13 ilde, gerekse bun-
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ların dışında kalan bir çok ilde fazlasıyla mevcut bu
lunmaktadır.
Sıkıyönetim kararının mevcut kapsam ve sınırla
rı içinde tutulmasının, geride bıraktığımız iki aylık
'dönem içinde sı'kıyönetim komutanlıklarını zorluklarla
karşı karşıya bıraktığı tahmin edilebilir. Aslında, ül
kenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan
tehlikeye düşüren şiddet eylemleri ile hür demokratik
düzertiimiz ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kal
dırmayı amaçlayan yaygın şiddet hareketlerini bir
birinden ayırmak çoğu kez olanaksızdır.
Bu durumun, hem sıkıyönetim kararının kapsamı
nın dar tutulmuş olmasının sakıncalarını hem de sı
kıyönetim örgütünün uygulamalarda karşılaşabileceği
güçlükleri daha belirgin hale getireceğinden korkariZj

Değerli üyeler, sıkıyönetim Anayasamızın öngör
düğü olağanüstü bir yönetim usulüdür, organları ve
işlemterin'in nasıl yürütüleceği yasa ile belirlenmiştir.
O halde, sıkıyönetim yasa dışı bir yönetim biçimi de
ğildir, insancıl olması da doğaldır. Bu kurallara uy
mayan uygulamalar ise yasa dışıdır, suçtur. Zorunlu
hallerde özgürlüklerin yine hukuk devleti kuralları
çerçevesi içerisinde bir ölçüde anayasal deyimiyle kayıtlanaibilmesi sıkıyönetimin mahiyetinde, varlığında
ve amacmda yatmaktadır. Bu nedenlerle «Sıkıyönetim
uygulamalarının çok zorunlu hallerde dahi özgürlük
ler hiç kayıtlanmadan yürütülmesinin zorunlu oldu
ğu» şeklindeki görüşler hem Anayasa hükümlerini
tam anlamıyla yansıtmaz, hem de Silahlı Kuvvetleri
mizin sıkıyönetimdeki kanuni yetkilerini gereksiz ye
re kısıtlayarak onu yıpratacak bir görünüm ortaya çı
karır.
Değerli senatör ve milletvekilleri;
Geride bıraktığımız iki ayli'k dönem içinde çeşitli
yorumlara, tereddütlere ve eleştirilere neden olan baş
ka bir konu da, sıkıyönetim örgütleri arasındaki ko
ordinasyon ve işbirliğinin sağlanış şekli olmuştur. Öy
le sanıyoruz ki, bu durum yasada «koordinasyon»
dîye yazılı olan bir deyimin «eşgüdüm» diye kullan
maya başlanılmış olmasından çok, koordinasyon ve
işbirliği toplantılarının kapsamının, amacının ve yet
kilerinin kamuoyuna gereği şekilde duyurulmamış ve
anlatılmamış olmasından ileri gelmiştir. Aslında 14Ö2
sayılı Sıkıyönetim Kanununun 5 nci maddesinde «Sı
kıyönetim komutanlıkları arasındaki işbirliği ve ko
ordinasyon Başbakanlıkça sağlanır» hükmü yer al
maktadır. Sayın Başbakanların bu tür bir işbirliğini
sağlamaları ise doğaldır. Demek oluyor ki, eleştirile
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rin ve tereddütlerin kaynağı uygulama ve koordi
nasyon görevinin sunuş şeklindeki belirsizliktir. Bu
nedenle Sayın Barbakanın bu konuya hiç olmazsa bu
rada açıklık getirmesini özellikle rica ediyoruz.
Değerli üyeler;
Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratacak her türlü davra
nış ve tutumlardan kaçınılması hepimizin en önde
gelen görevidir. Eğer bunun aksine bir durum ve tu
tum varsa bundan derhal vazgeçilmelidir diyoruz. An
cak, ülkemizin içinde bulunduğu bugünkü zor koşul
lar altında karşılıklı görüşme, diyalog ile açıklığa ka
vuşacak, çözümlenebilecek uygulamalardaM hataları
ve tereddütleri neden göstererek sıkıyönetimin uzama
sına karşı çıkmanın da acele verilmiş bir karar ola
cağını düşünüyoruz.
Başka bir önemli konu da, sıkıyönetim emrine gir
miş olan sivil zabıta kuvvetlerimizin durumudur. Sa
yın Başbakan ve tçişleri Bakanı, poliste bölünmeye
neden olan dernek uygulamalarına kısa zamanda son
verecek önlemlerin alınacağını açıklamışlardı. Üzün
tüyle belirtelim ki, bu, bugüne kadar Sağlanamamış
tır. Sıkıyönetimin başarılı çalışmasında bu önlemle
rin gerçekleştirilmesinin çok önemli bir rolü olduğu
nu hatırlatmak istiyoruz.
Bununla ilgili olarak, anarşik olaylarla mücadele
için hazırlanmış olan önlemler paketinin dört aya ya
kın bir zaman geçtiği halde hâlâ kanunlaşamadığını
da hatırlatmak istiyoruz. Bu kanun tasarıları hem sı
kıyönetime daha kolay çalışma olanağı verecek, hem
de sıkıyönetim sonrası için gerekli hazırlığı sağlamış
olacaktır. Kaldı ki, bugün sadece 13 ilimizde sıkıyö
netim vartlır. Sıkıyönetim ilan edilmeyen 54 ilimizin
çoğunda silahlı şiddet eylemleri mevcuttur. Bölücülük,
mezhep ayrılığı kışkırtıcılığı yapıldığı da bir gerçek
tir. Hükümet bu illerde bu tehlikeli hareketlere karşı
mücadelesini siivil idareyle yürütmek durumundadır.
Daha az önemli konularla ilgili kanunların gerekti
ğinde olağanüstü toplantılarla Meclislerden geçirildi
ğini hatırlayacak olursak, dernekler ve anarşinin Ön
lenmesi gibi bay ati konularla ilgili tasarıların bu ka
dar geri bırakılmasının 'nedenlerini anlamak cidden
güçleşmektedir.
Değerli üyeler;
Sıkıyönetimin suçlar ve suçlular hakkında zama
nında haber toplamasının önemi bellidir. Bu bakım
dan, devletin bütün haberalma örgütleri arasında ger
çek ve sıkı bir işbirliği sağlanmasının Hükümetin en
önde gelen görevlerinden biri sayarız.
90 —
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Değerli üyeler;
Ülkemizde yaygın bir durum gösteren anarşinin,
'terörün, bölücülüğün, mezhep kışkırtıcılığının iki ay
gibi kısa bir süre içerisinde kaynaklarına inilerek kö
künün kazınması elbette ki beklenemez; ancak, bu
süre içerisinde bizi bu amacımıza yaklaştıracak bir
mesafe aldık mı, alamadık mı; önemli olan budur. Biz
böyle bir bilgiden ya da izlenimden yoksun olduğu
muzu açıkça belirtmek isteriz. Umarız ki Hükümet,
bugüne kadar yapılan çalışmalardan Sıkıyönetimce el
de edilen sonuçları ve ülkenin ve milletin bölünmez
liğine yönelik eylemlerin kaynaklarına inilebilmesı
amacı ile önümüzdeki iki aylık dönem için düşündük
leri önlemleri, gerekiyorsa gizli oturum da isteyerek,
bugünkü görüşmelerimizde açıklayacaklardır. Sayın
Başbakan sunuş konuşmalarında, iki aylık dönemdeki
öldürme ve öteki olaylar bakımından sayısal bilgiler
verdiler. Bunlar iyi gelişmelerdir. Anarşi kaynaklarına
inme açısından aldığımız mesafe üzerinde de açıkla
ma yapacaklarını umarım.
Sayın Başkan, değerli üyeler;
Biz, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu
olarak, sadece son bir kaç yılın ürünü olmayan bu
günkü her yönden kritik dönemi atlatabilmek için he
pimize büyük görevler düştüğü kanısındayız. İktidar
muhalefet, taraflı tarafsız ayırımı yapmadan, şu çatı
nın altında bütün gruplar ve parlamenterler, hiç ol
mazsa birbirimizi anlamaya, anlayabilmek için birbi
rimize yaklaşmaya, konuşmaya istekli olmalıyız. Si
yasi görüşlerimizden fedakârlık yapmadan hür de
mokratik rejimimize, ülkemizin ve milletlimizin bölün
mezliğine yönelik her türlü şiddet eyleminin karşısın
da Parlamento olarak işbirliği halinde saflarımızı
siklaştırmalı ve milli birliğini korumadaki duyarlığı
nı tarih boyu ispat etmiş olan yüce milletimize, on
ların temsilcileri olarak birer örnek olmalıyız. Bu, he
pimizin görevidir.
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
çok değerli üyeleri; sözlerime burada son verirken
Yüce Kurulunuza Grubum adına en derin saygıları
mı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykara.
Grupları adına başka söz talebi yoktur.
Şimdi şahısları adına söz talebinde bulunanlara
sırasıyla söz veriyorum.
Sayın Sebati Ataman, buyurunuz.
Sayın Ataman, görüşme süreniz 10 dakikadır.
SEBATt ATAMAN (Ankara Milletvekili) —
Muhterem Başkan, değerli üyeler;
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«Ülkemiz, tarihinin en ağır bunalımını geçirmek
tedir» deniyor. Hakikatte geçirmekte değil, maalesef
bir türlü geçirememektedir. Geçirmek şöyle dursun,
bunalımın batağına her gün biraz daha gömülmekte
dir. Eğer, bunalım sadece bir asayiş ve emniyet bu
nalımı olsaydı, sıkıyönetim meseleyi halletmeye kâ
fi gelirdi. Halbuki; gerek bölge bakımından, gerek
görev sınırları bakımından, gerek güdüm bakımın
dan maksada uygun ve kusursuz bir sıkıyönetimin
dahi elinin uzanamadığı sahalarda da bunalım var
dır, hüküm sürmektedir. Bunalım, toplum ve devlet
yapımızı bodrumundan çatısına kadar alevler içeri
sinde bırakmıştır. Ekonomi çöküntü halindedir. Her
gün, dünden daha pahalıdır. Enflasyon gemi azıya
almıştır. Daha kötüsü; artık enflasyondan korkmaz
olmuşuzdur. Affedilmez bir gafletten başka hiç bir
izahı bulunmayan, küçük hesaplar içinde, elbirliği
ile ve büyük bir gayretle talebi kamçılamaya uğraşı
yoruz. Buna karşılık, üretimin hemen her alanda to
pallamasına, hatta yer yer felce uğramasına şaşılacak
bir umursamazlıkla seyirci kalıyoruz. Darboğazlar
giderek daha darlaşıyor; bazıları büsbütün tıkanmış
tır, yoklara her gün yeni yoklar eklenmektedir. İda
re laçkadır, nemelazımcılık salgın bir hastalık haline
gelmiştir, rüşvet ve iltimas umuru âdiyeden olmuş,
yolsuzluk söylentileri dağları taşları tutmuştur. Etek
ler gittikçe uzamakta, uzadıkça çamurlara bulan
maktadır.
Zorbalık, soygun, terör, bölücülük âdeta resmen
bağımsızlık ilan etmiştir. Güvenlik kuvvetlerine, hat
ta devletin en son ve en güçlü güvenlik aracı olan sı
kıyönetime dahi biperva meydan okumaktadır.
Biz yorgan kavgası ile uğraşıp dururken, sınırla
rımızın hemen ötesinde Devletimizin kaderi ve gele
ceği ile çok yakından ilgili son derece önemli ve teh
likeli gelişmeler olmaktadır. Vatandaş bizardır, hu
zursuzdur, karamsardır, yarınından emin değildir.
Sürekli can ve mal kaygısı içindedir. Hükümetten
çoktan ümidi kesmiş, Devletten de kesmek kertesine
gelmiştir. Manzara; tam bir inkıraz manzarasıdır.
Devletimiz, gerçekten yıkılmak tehlikesi ile karşı kar
şıyadır.
Muhterem arkadaşlar, dünyanın her yerinde ve
tarihin her döneminde, varlığı böylesine tehlikeye dü
şen her toplum için bir tek kurtuluş yolu, bir tek
kurtuluş çaresi vardır: Birleşmek,., Ne pahasına olur
sa olsun birleşmek. Bizim milletimiz de, vaktiyle
devleti çökmek tehlikesi ile karşılaştığı, yurdu düş
manlar tarafından istila edildiği zaman böyle yaptı.
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Bir Büyük Millet Meclisi kurup, onun çatısı altında
birleşti. O Mecliste de, bu Mecliste olduğu kadar hat
ta daha keskin fikir ve kanaat ayrılıkları vardı. Ho
calar ve din adamları vardı, masonlar ve «Li bre
penseur» 1ar vardı. İttihatçılar vardı, itilafçılar var
dı. Aşiret reisleri yanında, genç ve ateşli Türkçüler
vardı. Yanık yüzlü yorgun savaşçılar yanında, kolalı
yakalı mon beyler vardı. Birleştiler ve vatanı kurtar
dılar.
Biz ise, bugün maalesef bölünmüşüzdür. birbiri
mize can düşmanı kesilmişizdir. Daha kötüsü, bö
lünmüşlüğümüzü sanki dokunulmaz bir imtiyaz, kut
sal bir değermiş gibi canımızı dişimize takarak, gün
düzümüze gecemizi katarak kör bir gaflet içinde sa
vunur olmuşuzdur.
Böylece, bizim için tek kurtuluş yolu olan bir
leşmek, ancak bir mucize ile gerçekleşebilecek bir
hayal haline gelmiştir. Hakikatte ise, dokunulmaz
olan milletimizin bütünlüğüdür, kutsal olan devleti
mizin varlığıdır ve bizler bu bütünlüğü ve bu varlığı
korumak için mutlaka ve mutlaka birleşmek mecbu
riyetindeyiz. Bunun için mucize lazımsa o mucizeyi
yaratmak mecburiyetindeyiz. Millet bunu bizden bek
lemektedir.
Özellikle iki kişiden beklemektedir. Bu iki kişi,
uzakta değildir, buradadır, içimizdedir.
Muhterem arkadaşlar, ben kimseyi ne öğmek, ne
yermek niyetindeyim. Belli kişilere özel bir ayrıcalık
vermeye kalkışacak kadar da hak naşinas değilim.
Onlara bu ayrıcalığı tarih ve hadiseler vermiştir, ben
vermiyorum.
Ben sadece memleketimizin siyasi hayatında bir
biri karşısında yer almış olan bu 2 kişinin müşterek
bazı özelliklerine işaret etmek istiyorum.
1. Bu 2 kişi - kişi kelimesini zat manasında kul
lanıyorum - en eski ve en büyük 2 siyasi partimizin
meşru şekilde seçilmiş genel başkanlarıdır.
2. Türk halkının % 90'a yakın çok büyük bir
çoğunluğunun bir yarısı bu 2 kişiden birini, öteki ya
rısı ötekini bütün gücüyle desteklemekte, sevmekte,
beğenmekte, bağrına basmış bulunmaktadır. Yine ya
birine ya ötekine karşı bunların tamamiyle tersi olan
duygular beslemektedir.
3. Bu 2 kişi, Partilerinin en ücra yurt köşelerine
kadar yayılmış olan teşkilatı üzerinde, tartışmasız bir
nüfuz ve otoriteye sahiptir. Her söyledikleri yandaş
larının büyük bir çoğunluğu tarafından mahzi- hik
met olarak kabul edilmekte, her davranışları kayıtsız
şartsız tasvip görmektedir.
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4. Her ikisinin de birbirinden farklı olmakla be
raber seçkin niteliklere, sıra dışı yeteneklere sahip
bulundukları inkâr edilemez. Özellikle topluluklara
hükmetmeyi, gerekirse onları coşturmayı ve istedik
leri doğrultulara yöneltmeyi iyi bilmektedirler.
5. En önemli müşterek nokta : Bu 2 kişiden
hiçbir kişisel yetenekleri veya yeteneksizlikleri bakı
mından değil, kişiliklerini çevreleyen ahval ve şerait
bakımından, ülkeyi içinde bulunduğu vahim bunalım
dan, ötekinin katkısı olmaksızın yalnız başına kurtar
mak imkânına malik değildir.
Şu basit sebepten dolayı ki; böyle bir kurtarma
için şart olan geniş bir tabana dayalı güçlü bir hü
kümetin, bunlardan herhangi biri tarafından hangi
kombinezonla olursa olsun, öteki katılmaksızın kurul
ması bugünkü durumda matematik olarak imkânsız
dır.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat Milletvekili) — Sa
yın Başkan hükümet mi kuruyoruz burada?
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, hiç kimse ve hiçbir kadro ne kadar üstün
ehliyet ve kabiliyette olursa olsun, Parlamentonun ve
halkın büyük çoğunluğunca desteklenmediği takdirde,
bugünkü olağanüstü durumun gerektirdiği isabetli ve
radikal tedbirleri alamaz. Asla da o büyük çoğun
luğun sorumluluğa fiili iştirakini, gönüllü yardımını,
inançlı tasvibini sağlamadıkça, bunları etkin biçimde
uygulayamaz.
BAŞKAN — Sayın Ataman, 1 dakikanız kaldı
efendim.
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Bitiriyorum
sayın Başkanım.
Bugünkü şartlar içinde memleketi bu durumdan
kurtarmak, cılız azınlıklara dayanan hükümetlerin, sı
radan hükümetlerin, normal hükümetlerin başarabile
ceği iş değildir. Hatta yalnız hükümetlerin başarabile
ceği iş değildir. Halkımızın toptan ve gönüllü katkı
sının da mutlaka sağlanması lazımdır.
Olağanüstü durumlar olağanüstü tedbirler ister
arkadaşlar. Bu tedbirler acı olacaktır, katı olacaktır.
Milletçe sıkıntılara, mahrumiyetlere katlanmamızı,
zevklerimizden alışkanlıklarımızdan, hatta bir kısım
ihtiyaçlarımızdan vaz geçmeyi göze almamızı, bazı
hak ve hürriyetlerimizin kısılmasına razı olmamızı gerektirici olacaktır. Bu gibi acı tedbirlerden olumlu
neticeler alınabilmesinin vazgeçilmez şartı ise, bun
ları halkımızın tümüyle tasvip etmesi, bunların lü
zumlu ve zaruri olduğuna inanması; en önemlisi de
baştaki Hükümetin bunları azimle, kararlılıkla, dü
rüstlükle ve adaletle uygulayacağına güvenmesidir.
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Şimdi her iki partiye de soruyorum arkadaşlar :
Milletin yarısı sizin karşınızda olursa, size inan
maz, size güvenmezse bunu sağlayabilir misiniz? Her
köy ve her mahalle kahvesinde radyo ve televizyon
lardan söyleyeceğiniz veya söyleteceğiniz her söze,
hem de akla yakın itirazlar ve cevaplar bulacak ağzı
laf yapan bir veya birkaç muarızınız olursa bunu
sağlayabilir misiniz? Bunu kimse sağlayamaz arka
daşlar. Bunu sağlamanın tek çaresi tek yolu o yarıyı
yanınıza almak, o kahvedeki o muarızınızla işbirliği
yapmaktır. Başka çaresi yoktur.
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Ataman.
SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkanım. İşte muhterem arkadaşlarım, ben Sa
yın Demirel ve Sayın Ecevit'e, bu mülahazaların ışığı
altında, kendilerinin biraz önce işaret ettiğim özellik
lerini gözönüne alarak, Devletimizi batmaktan kurtar
mak için «birleşin» diyorum, yanyana gelin diyorum,
el ele verin diyorum. Onlar birieşirse biz de birleşiriz.
Biz birleşirsek millet de birleşir. Millet birieşirse bahtı
kararmış olan anamız, vatanımız da kurtulur. (MSP
sıralarından anlaşılamayan müdahaleler.)
Muhterem arkadaşlarım, beni yanlış anlamamanızı
rica ederim. Ben yalnız bu iki sayın lidere hitap et
mekle öteki partileri ve liderleri kaale almamak, onları
bir kenara itmek gibi bir maksat gütmüş değilim. Bila
kis, onlara da çok önemli görevler düştüğü kanaatin
deyim. Onlardan söz etmemenin tek sebebi, demin
arz ettiğim müşterek özelliklerin bugün yalnız bu iki
liderde bulunmakta olmasıdır. Bu arada, bu özellikle
rin aşınmaz ve ömür boyu değişmez olmadığını da
hatırlatmak isterim.
Şurasını da önemle belirteyim ki, ben bu iki sa
yın lidere koalisyon kurun, şu biçim bir hükümet oluş
turun, şöyle yapın, böyle edin demiyorum. Akıl ho
calığı rolüne çıkmış değilim. Onlar ne yapmaları ge
rektiğini benden daha iyi bilirler. Ben sadece yanya
na gelin, oturun konuşun diyorum. Gerçekten son de
rece vahim tehlikelerin tehdidi altında bulunan Dev
leti ve rejimi korumak ve kurtarmak için, ne yapmak
gerektiğini birlikte kararlaştırın diyorum. Siz gerekli
kararları birlikte alırsanız ve ancak bu takdirde biz
de milletçe o kararlara uyarız diyorum ve muhterem
arkadaşlar; bu dediklerimin, bu dediğim işin çok güç
olduğunu, fevkalade güç olduğunu da biliyorum. Ha
yalperest değilim. Ancak bu son derece güç işin bir
bardak su içmek kadar son derece kolay bir ilk adımı
vardır. Bu ilk adım, Sayın Ecevit'in Hükümetten der-
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hal istifa etmesidir. (CHP sıralarından «Haydaaa,
aferin be» sesleri, gülüşmeler.) Bundan daha kolay bir
şey olamaz.
BAŞKAN — Sayın Ataman, lütfen bağlayınız
efendim.
SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Bitiyor, iki
cümlem kaldı.
ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — La
Fontain teşekkür ediyor. La Fontain teşekkür ediyor
Sayın Ataman. (Başkanın tokmağı vurması.)
SEBATİ ATAMAN (Devamla) — İstifa deyince
coşuyorsunuz hemen. İstifa etmeden nasıl konuşsun?
BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Ataman.
İSMAİL ÖZEN (Eskişehir Milletvekili) — Sizi
kurtaran Ecevit'tir.
SEBATİ ATAMAN (Devamla) — Milletler inti
har etmez sayın liderler. Onlar kendi evlâtlarının gaf
leti, enaniyyeti ve akla sığmaz yanılgıları yüzünden
iç ve dış düşmanlarca katledilirler. Eğer siz konuşmaz
sanız başkaları konuşacaktır ve o zaman, korkarım
ki, bugün şurada burada konuşmakta olan silahlar bü
tün vatan sathında ve belki de sınırlarımızda bağıra
bağıra konuşmaya başlayacaklardır.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (AP sıralarından
alkışlar.)
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı Milletve
kili) — O sizin özleminiz, özleminiz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataman.
Sayın Turhan Feyzioğlu, buyurunuz efendim. Sa
yın Feyzioğlu, görüşme süreniz 10 dakikadır.
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) —
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın
üyeleri;
Söze başlarken hemen belirteyim ki, Cumhuriyet
çi Güven Partili senatör arkadaşlarımla birlikte sı
kıyönetimin uzatılması lehinde oy kullanacağız. Bu
nun gerekçelerimi kısaca açıklayacağım.
Bugünkü ortamda sıkıyönetimin devamını ülke
miz için yararlı, hatta zorunlu görmekle beraber,
Hükümetin bu konudaki tutumuyla mutabık olmadı
ğımızı da belirtmeyi görev sayıyorum. Yalnız sıkıyö
netim konusunda değil, fakat Türkiye'yi sıkıyönetime
muhtaç hale getiren yaygın şiddet olayları Devleti
mizi parçalamayı ve hür demokratik rejimi yıkmayı
amaçlayan yıkıcı, bölücü örgütler konusunda Hükü
metin teşhis ve tutumunda bizce yanlış ve yetersiz
olan hususlar vardır.
Biraz sonra, vaktin müsaadesi oranında bazı bel
geler sunarak özelliklerine değineceğim POL - DER
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gibi bir örgüt karşısında etkisiz kalan, hatta bazı
POL - DER militanlarını kilit noktalarda görevlen
diren partizan tutuma, POL - DER'i de POL - BÎR'i
de faaliyetten men edebilen bir sıkıyönetim tutumunu
her şeye rağmen tercih ettiğimiz için, sıkıyönetime
«evet» diyeceğiz.
Sıkıyönetimin yetki alanı ve görev çerçevesi ba
kımından Anayasanın açık hükümleri ve Türkiye'nin
bugünkü gerçekleri, apaçık gerçekleri karşısında, katı
gerçekleri karşısında gereksiz yere dar tutulduğunu
biliyoruz. Hükümetin bu tutumu karşısında eleştirile
rimizi ve derin kaygılarımızı belirtmekle beraber, sı
kıyönetime «evet» diyeceğiz.
Sıkıyönetimin ilanı ile ilgili gerekçeye, Türkiye'nin
çok büyük bir sorunu olduğu halde, bunun Türkiye'
nin büyük bir sorunu olduğunu bu Hükümet sırala
rında oturan herkes belgeleriyle bildiği halde ve bazı
yetkili ağızlar daha birkaç gün önce Hükümet adına
bu kürsüden belirttikleri halde, Hükümetin bir üyesi
bu kürsüden daha birkaç gün önce belirttiği halde
sıkıyönetim ilanı gerekçesine, Devletin ülkesi ve mille
ti ile bütünlüğünü amaçlayan eylem ve örgütler ko
nusunu koyamayan Hükümetin bu tavizci tutumu
sakattır ve tehlikelidir; fakat sıkıyönetim bildirilerin
de, Devletin, ülkesiyle ve milletiyle bütünlüğünü ko
ruma görevine son zamanlarda açıkça yer verildiği
ni gömdüğümüz için; Rızgariye «dur» diyebilen sıkı
yönetim tutumunu, Türkiye'yi bölme amacı güden
Rızgariyeci militana Devlette görev veren tavizci ve
partizan tutuma tercih ettiğimiz için, Hükümetin tu
tumuna değil, fakat sıkıyönetimin bir süre daha uza
tılmasına «evet» diyeceğiz.
Sıkıyönetimin, makul bir süre uygulanabilirse, ha
zırlıklarını tamamlayarak, gerçekleri gitgide daha iyi
tespit ederek, delilleri değerlendirerek, şiddetin kök
lerine inerek; silahlı tedhiş örgütlerini, yıkıcı, bölücü
örgütleri dağıtması ümidi henüz yok olmuş değildir.
Bu ümidi yitirdiğimiz anda sıkıyönetime «hayır» de
riz. Bugün için sıkıyönetimi kaldırmanın, sıkıyöneti
me baştan beri dergileriyle, bildirileriyle, duvar yazı
larıyla ve yurt dışından her gece yayın yapan komü
nist radyolarıyla karşı çıkmış olan yıkıcı örgütleri ne
kadar sevindireceğini bildiğimiz için, sıkıyönetimin
bir süre uzamasına «evet» diyeceğiz.
Sıkıyönetim, bir demokraside, ancak zorunlu hal
lerde başvurulan bir yönetim şeklidir; fakat hukuk
dışı bir yönetim şekli değildir; Anayasa ve kanunlar
çerçevesinde işleyen, işlemesi zîorunlu olan bir yöne
tim şeklidir. Demokratik düzende sıkıyönetimin istis
nai ve geçici olması da zorunludur. Şu halde, bir an
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önce gelmesini dilediğimiz normal dönemde, şiddetin
ve terörün daha da büyümesini önleyecek tedbirleri
şimdiden hep beraber almak gereklidir; normal yö
netime sağlıklı bir şekilde geçmemiz buna bağlıdır.
Bunun için de, olaylara ve köklerine doğru, objektif,
tek yanlı değil, kapsamlı teşhis koymak şarttır; aksi
halde sıkıyönetimin çabaları boşa gider.
Önce bir tespit yapalım :
Türkiye'de ideolojik kaynaklı toplum ve şiddet
olayları, bazı Batı Avrupa ülkeleriyle birlikte birkaç
haftalık zaman farkıyla, 1968 yılında başlatıldı. Bu
hareketler, başladıkları dönemde de masum öğrenci
hareketleri değildi; fakat en radikal,- en sivri unsur
ların yönetimine geçti. Yıldan yıla artış gösteren
olayların ardındaki açık ve gizli örgütler, giderek ço
ğaldılar; bu örgütler çeşitlendiler, fraksiyonlara ay
rıldılar, karşıt örgütler doğurdular ve bu örgütlerin
bazı militanları yurt dışında eğitildiler; silahlandırıla
rak, gizlice sınırlarımızdan içeri sevk edildiler. Devle
tin elinde bunun belgeleri vardır.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu Milletvekili) —
Mataracı'da var.
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Büyük ça
balarla açığa çıkarılan ve dağıtılan bu örgütlerin he
men hepsi, 1974'teki zamansız Af Yasasından sonra
yeniden canlandılan kuruldular; eylem yapamaz ha
le gelen, köklerine kadar inilip dağıtılmış olan bu ör
gütlerin militanları yeniden örgütlendiler. Daha 1974'
te aftan sadece birkaç ay sonra Eylül ve Ekim 1974'
te Sayın Ecevit, CHP - MSP Hükümetinin Başba
kanı olarak görev başında olduğu sırada yayınlanan
broşürde şu yazılıyordu :
«Bize, aldatılmış gençler diyenler, kendilerini al
datmışlardır. Kavgaya, başladığımız yerden devam ede
ceğiz. İktidar seçimle elde edilmez, iktidar silah nam
lusunun ucundadır» diyordu bu broşür.
1974'te bu kürsüye bu belgeyi getirdik ve hortla
ma tehlikesi gösteren anarşiye dikkati çektik. 1975
geldi, 1976, 1977, 1978... Dört yılda dört ayrı hükü
met geldi geçti; ama dört ayrı hükümet geldi geçti.
Anarşi, 1975'teki noktadan bugün 100 kat daha yay
gındır; aldığı kurbanların sayısı 100 kat daha fazla
dır.
Sık sik verilen ve çocukça denebilecek hayalle
rin ürünü olan, «Artık Türkiye'de anarşiden bahse
dilemez. Kanlı oyunun sonuna geldik» gibi müjdelere
rağmen, (belki yirmi müjdeye rağmen) terör ve yı
kıcı eylemler yayıldıkça yayılıyor. İşbaşında değişik
hükümetler bulunmasına rağmen, 1974'ten bu yana
94 —

TBMM

B : 5

her yıl, bir önceki yılı, hatta her ay bir önceki ayı
aratarak yayılıyor. Bunun gerekçesine, sebeplerine,
gerçek sebeplerine, doğru bir teşhis, objektif bir teş
his, koymadan bu hastalığı yenmek mümkün mü?
Demokrasiye ve Cumhuriyete inanan herkesin
açıkça görmesi ve objektif olarak değerlendirmesi
gereken acı gerçek şudur: Türkiye'de terör ve şid
det, bazı Avrupa ülkelerinde görülenden farklı bir
seyir ve nitelik arz etmektedir. Abdi ipekçi'nin ha
yatını kaybetmesiyle sonuçlanan menfur saldırıdan
sonra Milliyet Gazetesinde yayınlanan bir tablo şu
gerçeği sergiliyordu: Tedhiş olayları, 1978'de terö
rizmin en yaygın olduğu dünya ülkelerinde şu sayı
larda ölüme yol açmıştı: ispanya 97 ölü, italya 30,
Almanya 3, ingiltere 66, Arjantin bile 20; Türkiye'de
ise 1978'in bilançosu 1 000'e yakın ölüdür.
Yalnız nicelik bakımından değil, nitelik bakımın
dan da Türkiye'deki olaylarla o ülkelerdeki tedhiş
arasında önemli farklar vardır. Sayın Başbakan,
«Durum düzeldi» derken bir rakam verdi; sadece 2
ayda, sadece sıkıyönetimin ilan edilmiş olduğu 13 ilde
ve sıkıyönetime rağmen ölenlerin sayısı, bu listede
ki ülkelerdeki rekorun üstündedir. Yalnız 13 ilde,
yalnız 2 ayda ve sıkıyönetim altında en çok ölü
veren ülkeden daha çoksa, «Nicelik ve nitelik bakı
mından ne fark var?» diye eğilelim.
Arkadaşlar, Türkiye'de ırk ve mezhep ayrılıkla
rını körükleyen bölücülük hareketleri, bu ülkelerden
çok daha tehlikeli boyutlardadır. Komşu ülkelerle
dlişfci kurmaya, dıştan kışkırtılmaya, beslenmeye,
silahlandırılmaya elverişlidir. Türkiye, komünist
ülkelerle ve topraklarında profesyonel tedhişçi yetiş
tiren kampların bulunduğu ülkelerle, uzun ortak
sınırlara sahiptir. Türkiye'nin uzun kara ve deniz sı
nırlarından silah kaçakçılığı, para hırsıyla yapılan
veya ideolojik amaçlı silah kaçakçılığı çok" tehlikeli
ve korkunç boyutlara ulaşmıştır. Tanklara karşı
kullanılabilecek çok sayıda roketlerin bile depolan
dığı gizli örgüt cephaneliıkleım, Türkiye'ye karşı giri
şilen tertibin büyüklüğünü en gafil olanlara bile an
latmaya yetmelidlir. Keşfedilen cephaneliklerin, keşfedilemeyenlerden çok daha az olması ihtimalini de
hatırdan çıkarmamalıdır,;
Orta Avrupa ülkelerinin aksine, Türkiye'de te
rör yıldan yıla azalmayıp, korkunç bir hızla artmak
tadır.
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, 2 dakikanız kaldı
efendim.
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TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Birkaç
ilde başlatılan şehir çeteciliği, giderek yurdun başka
illerine, hatta hemen hemen bütün illerine adım adım
yayılmaktadır. Unutmayın, «Ankara, istanbul» diye
başladı; bugün en küçük illerimizde aym olaylar
görülüyor. Başka birçok ülkenin aksine, acı acı ben
den önce konuşan Sayın Ataman'ın belirttiği gibi,
Türkiye'de tedhiş ve bölücülük karşısında gerekli
milli beraberlik ortamı kurulamamıştır. Sayın Kon
tenjan Grubunun acı acı yakındığı gibi, benden önce
şahsı adına konuşan değerli üyenin belirttiği gibi,
başka saydığım ülkelerin aksine, Türkiye'de bu ko
nuda milli beraberlik ortamı maalesef kurulama
mıştır.
Bir başka fark, Türkiye'de terörün yanında her
türlü felaketin anası olan korkunç bir enflasyon, mil
yonları ezen hir hayat pahalılığı, anarşinin sona er
diği müjdesi gibi birçok defa bir tek ayın rakamına
bakılarak enflasyonun sona erdiği müjdeleri veril
mesine rağmen, hızlanarak, büyüyerek, devleşerek
sürüp gitmektedir.
Nihayet, Türkiye, açıktan açığa Devleti bölüp
parçalamak, Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyen,
bunu dergilerinde, kongrelerinde basbas bağırarak
söyleyen kişilerin, devlet kadrolarında, Devletten
para alarak beslendiği bir ülkedir. Bu gafletin bir
benzeri, akıllı demokrasilerin hiçbirinde görülmüş
değildir.
Daha birkaç gün önce bu kürsüde Sayın içişleri
Bakanı, bundan önceki Sayın içişleri Baklanı irfan
Özayditth'nın imzasını taşıyan resmi yazılarla, resmi
genelgelerle çelişkiye düşme pahasına, POL - DER'in
mevcut yasalara göre yasal bir örgüt olduğunu sa
vunmuştur.
Sayın içişleri Bakanı, POL - DER'in yayın orga
nını okumadığını, bunu okumaya vakit olmadığını,
buna gerek görmediğini, bir soruya cevaben söyle
miştir.
Sayın Bakanın, sıkıyönetim tarafından, kendisi
içişleri Bakanı iken faaliyeti durdurulan bir derneğin,
faaliyetinin neden durdurulduğunu merak etmemesi
mümkün müdür?
Değerli arkadaşlarım, bir memur derneğinin, gü
venlikle görevli silahlı insanların üye olduğu bir memur
derneğinin yayın organının sadece bir tek sayışım, me
sela Ekim Kasım 1978 sayışım okusa idi sayın Ba
kan, böyle konuşmazdı. Orakla çekici savaştan bah
seden, «Yalnız değdlsin boykot; yalnız değilsin iş
gal» diye şiir yayınlayan; «Bir gece yapılacak bas95 —
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kında, teslim olun bütün fabrikalar»
deneceğini
açıkça haykıran; «Yalnız asker mi darbe, ayaklan
ma yapar? Siyasal bilince erişmiş polis gücü de dar
be ve ayaklanma yapacaktır» diye, açık açık altında
«Polis memuru, falan yerde görevli» diye, imzasını
atarak yazı yayınlayan; daha ötesi, Lenin'in demok
ratik merkeziyetçilik ilkesine göre örgütlenmeyi öv
dükten sonrki, demokratik kitle örgütü olarak görev
lerinin, öyte yalnız mesleki, ideolojik olmadığını, si
yasi mücadele yapmaya mecbur olduklarını ve de
mokratik kitle örgütü olarak görevlerinin, halk ara
sında, halikın bütün katları arasındla pröpaıganda ve
ajitasyon olduğunu, yani halk arasında kargaşa çı
karma, sükûneti bozma olduğunu ilan eden polis ör
gütü olur mu? Sayın Bakan, olur mu? (AP, MHP
ve MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, lütfen bağlayınız
efendim.
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bitiri
yorum efendim, iki üç cümle efendim, bitiriyorum.
POL - DER olmaz da, POL - BÎR olur mu? Ha
yır, POL - BÎR de olmaz.
Değerli arkadaşlarım, Lenin'in ünlü demokratik
merkezi ilkesinin ne olduğunu bilenler bilir. Oraiklı
çeMçli savaş, işgal, boykot, darbe, ayaklanma, halk
arasında ajitasyondan bahseden memur derneğine,
«yasal» diyerek, sıkıyönetimle veya sıkıyönetimsiz
sonuca varılmaz. 2 ay içiadie 13 ilde faaliyetini durdursamız ne çıkar? Eğer başka ilde faalse, yarın ya
hut sıkıyönetimden sonra faaliyet gösterecefcse...
Hepimize düşen görevler, biliyorum, «Kanun ge
tireceğiz» diyorlar; fakat, mecvut kanunları uygu
layalım diyoruz. Hangi kanun, bir memur derneğine
bu görevi verir ve hangi devlet, bunları söyleyen
memurunu birtakım mevkilerde ve kilit mevkilerde,
güvenlik işlerinde görevlendirir?
Değerli arkadaşlarını, bu, mümkün değildir. Rica
ediyorum, hadiselere doğru teşhis koyalım. Sıkıyö
netim ilanihaye devam etmez, etmemelidir. Bir de
mokraside bunu geçici yapmak hepimizin vazifesi
dir, Onun içindir ki, Hükümetin tutumunun sakın
calarını bildiğimizden, Hükümetin tutumuna «hayır»
diyoruz. Normal düzene bir an önce ulaşmak içsin
herşeyi sıkıyönetimden beklememek gerektiğini bili
yoruz. Hükümetin yapması gerekenler vardır; ikti
darıyla, muhalefetiyle, partiler mensup olmayan de
ğerli üyeleriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisine dü
şen görevler vardır,
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Değerli arkadaşlarım 10 dakikalık süre, Türki
ye'de terörün, şiddetin ne tarihçesi, ne nedenleri, ne
tedavi çareleri üzerinde gerekli görüşmeyi enine bo
yuna yapmaya yeterli değil; fakat, özetle görüşümü
zü tekrarlıyorum:
Yetki alanı daha iyi seçilmiş, gerekçesi tavizsiz
ortaya konmuş, hukuk kurallarına saygılı ve Hükü
metten çok daha iyi destek gören bir sıkıyönetimin,
anarşinin köklerine inmeye ve kökünü kazımaya
muktedir bir sıkıyönetimin gereğini bilmekle beraber,
Sayın Başbakanın belirttiği gilbi, «Bu da kalkarsa
hiç sıkıyönetim olmaz ya» dedi, hani, «Hiç yoktan
iyidir» gerekçesiyle konuşmasının bir yerinda sa
vundu; yine de, hiç yoktan iyidir diyerek, bu sıkıyö
netime «evet» demeye kararlıyız.
Sıkıyönetimin iyi şeyler yapmaya başladığına, çok
daha iyi şeyler yapacağına inancımız vardır. Türk
Silahlı Kuvvetlerinin vatanseverliğine ve demokrasiye
bağlılıklarına inancımız vardır. Bu inançla sıkıyöne
time «evet» diyoruz ve Yüce Meclise saygılar su
narken, Sayın Ataman'ın, 2 büyük parti arasında ve
ibütün demokratik güçler arasında diyalog kurulması
yolundaki görüşüne bütün kalbimle katıldığımı ve
bunu daima, yüzlerce defa tekrarlamış olduğumuzu
belirtmeyi de görev sayarım.
Saygılarımla. (MHP, MSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu,
Hükümet adına Sayın Başbakan; buyurunuz efen
dim. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Sayın Başbakan, görüşme süreniz 20 dakikadır;
buyurunuz efendim.
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Mil
let vökiii) —• Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet
Metlisinin değeri üyeleri;
'Bu görüşmelerin başımda yaptığım sunuş konuş
masında, zamanın darlığı nedeniyle bazı konulara değineimedliğimi söylemiştim; Bu İkinci konuşmamda o
(konularla ilgili sunuşta bulunacağım Yüce Heyeti
mize
îlk konuşmamın 'bir yerinde demiştim ki, «vur
kaç» türünden denilen şiddet eylemi niteliğindeki
olayların örılerröbilmtesi, 2 aylık sıkıyönetim dönemlin
den beklenemezdi; çünkü, bu eylemleri yapanlar, uzun
yıllardan beri ktoşulandırılrnışjardır; birçoğuna, suç
Ü'stüne suç işleftüJrnıişltir, arttık onların geri dönecek oto*
malkjlari yoktur; üstelik, bu tür suçları işlemek için
eğitilmişlerdir. Dolayısıyla, bu tür şiddet dylemieriininj
'önlenebilmesi için, başka bazı koşulların gerçekleşîmesıi gerekir demiştim,
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O koşullar arasında, örneğin, Devletin istihbarat
fatiyetinlin, çalışmalarının daha etfcirdeştirtilmesi gel-,
meücltedir; yarigı organlarının daha hızlı işleyip, sonuç,
veıtm>e aşamasına gelmelerine gereksinme duyulmak
tadır. Şiddet eylemlerini yapan, yaptıran örgütlerin
ve perde ankasından onlara yön verenlerin veya on
ları. kjşfcırttanllarm, kanıtlarıyla saptanıp ortaya çıfcarıliması ve ibağıimjsız yargı organlarınca mahkûm edilebiledakleri aşamaya ulaşılması gereklidir.
Ayrıca, çök uzun yıllar ihmal edıiforeş olan emni
yetin, caydırıcı önlem gücünün artırıl'matsı gerökl id ir.
Hükümlerimiz işlbaşına geldikten sonra, büüün bu
ıgeri6kisin!meleni dulyaraik, belli çalışmalara başlamıştı;
taunların bir ıbölüimü nispeten ktsa sürede sonuç veröbilecelk; falkat bir kışımı, özelikle eğiıtimüe ve ye
niden örgütlenmeyle ilgili olanları, zamanı gerektire
cek görevlerdi Sııkjıyömetirnin sağladığı nispi rahatlık
ortamından Hüküimfelt, bu konudaki çalışmalarını da
hızlandiırlrna yolunda değerlendirmeiye, yararlanmaya
çalışjmalkjfcadır. Bu yönde, hu konularla ilgili olarak
geriçek|l!e)şltirmieye ve hızlandırmaya çalıştığımız bâzı
gereksinmeler üzerinde Yüce Heyetinize bilgiler sunmaik işitiyorum.
Bir kere, Devletin istihbaratı, iç eylemlere yönel
mek, onların kaynaklarına inmek bakımından bir hay
li yetersizdir. Hükümet olarak bu yetersizliği gider
mek için, üzerimize düşenleri yapmaya çalışıyoruz.
Gerek, MİT'in, içerideki şiddet eylemlerinin kovuşturulmasına olanak sağlayıcı istihbarat çalışması, bun
ları kolaylaştırıcı istihbarat çalışması daha yeterli dü
zeye gelebilsin diye; gerek, emniyetin istihbaratı daha
etkin duruma gelsin diye çalışmalar yapmaktayız.
Olayların, Türkiye'deki kadar şiddetlendiği, ileri
boyutlara vardığı bir ülkede, iktidara geldiğimiz za
man, emniyetin elindeki istihbarat elemanları 350'den
ibaretti ve bunların da büyük bir bölümü, gereğince
eğitilmemişti; ayrıca, gereken biçimde ve yerde çalış
tırılmıyordu. Emniyeti istihbarat okulunda eğitilmek
te olan öğrencilerin sayısı da, akıl almaz derecede dü
şüktü. Bu eksiklikleri gidermek üzere elimizden gelen
çabayı gösteriyoruz.
Ayrıca, mahkemelerin, demokratik hukuk devleti
kuralları içinde ve Anayasa güvencesi altında bulu
nan bağımsızlıklarına hiçbir şekilde gölge düşmeksi
zin, daha hızlı işleyebilmesi, özellikle şiddet eylem
leriyle ilgili olarak sonuç aşamasına daha çabuk ula
şabilmesi için, buna olanak sağlamak, yardımcı ola
bilmek için, bir yasa değişikliğini Yüce Meclise - bil
diğiniz gibi - getirmiş bulunuyoruz; fakat Adalet Ko— 97
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misyonunda bu tasarırnızın reddedilmiş olması, maa
lesef, çıkışını geciktirmiştir; ama öyle umuyorum ki,
önümüzdeki bir iki ay içinde bu tasarı da Yüce Mec
lislerin onayı ile yürürlüğe girsin.
Sayın üyeler, yargı organlarında, sıkıyönetimden
önce, şiddet eylemleriyle ilgili olarak bulunan yığılma,
maalesef 2 aydan kısa bir süre içinde, sıkıyönetim
mahkemelerinde de aynen ortaya çıkmıştır. Sıkıyöne
tim ilan edileli 2 ayın dolmak üzere olduğu günler
de, 21 Şubat 1979 tarihine kadar, yani 2 aydan kı
sa bir sürede sıkıyönetim askeri savcılıklarına intikal
eden dava dosyası 5 139'a varmıştır. Bunların 1 681'i
sıkıyönetim koınutanhklarınca düzenlenmiştir, 3 458'i
Cumhuriyet savcılıklarınca düzenlenmiş ve sıkıyöneti
me intikal ettirilmiştir.
Sıkıyönetim askeri mahkemelerine ise 306'sı sıkı
yönetim savcılıklarından, 867'si adliye mahkemelerin
den olmak üzere, toplam 1 173 dava dosyası gönde
rilmiştir.
Sıkıyönetim mahkemelerindeki bu yığılmaya kar
şın, sıkıyönetim mahkemelerinin hızla görevlerini yap
maya özen göstermeleri sonucu 111 dava sonuçlan
mış ve karara bağlanmıştır.
Böylelikle, sıkıyönetim mahkemelerine intikal eden
ve askeri mahkemelere intikal eden 1 173 davadan
1/10'i kısa bir sürede sonuçlanmıştır; kısa bir süre
diyorum, çünkü sıkıyönetim mahkemelerinin kuru
lup, görev yapabilir duruma gelmeleri, 111 davanın so
nuçlanması dolayısıyla 1 aya yakın süre almıştır; as
lında, 1 aydan da kısa bir süre içinde başarılmıştır.
Dosya ve dava çokluğunun sakıncaları açık ol
makla birlikte, sıkıyönetim mahkemelerinde ve sav
cılıklarında, adli müşavirliklerinde bu dosyaların ve
davalarının toplanması, eğer iyi değerlendirilebilirse
-ki, değerlendirileceğine inanıyorum- bir yarar da sağ
layabilir, önemli bir yarar sağlayabilir.
Bu tür eylemlerle ilgili davalar, ülkemizde ge
nellikle birbirinden kopuk olarak görülür, değerlendi
rilir. Örneğin, duvara yazı yazarken 3 kişi yakalanır.
Onlar, sadece duvara yazı yazma suçundan kovuş
turulma konusu olurlar, en çok 1 ay ceza alırlar,
çoğu kez o da tecil edilir, bırakılırlar. Oysa, muhte
lif dava dosyaları bir arada değerlendirilebilse, bir
birleriyle bağlantıları saptanarak o dosyalar ele alınabilse, belki de bir duvara yazı yazarken yakalanan 3
örgüt üyesi, yurt ölçüsünde bazı cinayetleri işlemiş ve
işletmiş olan bir örgütün yakalanmasına olanak sağ
layacak veya bunu kolaylaştırmış olacaktır.
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Dolayısıyla, bu dosyaların, mahdut sayıdaki sıkı
yönetim mahkemelerinde bu kadar çok sayıda toplan
mış olması, mahkemelerin görevlerini çok ağırlaştırsa bile, öyle umuyoruz ki, bu tür bir kolaylık sağla
yacaktır.
Adli müşavirlikler de, bu açıdan, dosyalarla dava
lar arasındaki bağlantıları saptamak ve mahkemeler,
savcılıklara yardımcı olmak üzere ellerinden gelen
çabayı göstermektedirler.
Esasen, bizim, sıkıyönetim dışı dönemlerde mah
kemelere daha çok işlerlik kazandırabilmek için duy
duğumuz gereksinme, hazırlayıp Yüce Heyete sundu
ğumuz yasaya da yansıtılmıştı. O yasa çıktığı tak
dirde de, davalar arasında bağlantı kurmak, sıkıyö
netim olmasa bile, kolaylaşmış olacaktır.
Sıkıyönetim mahkemelerine devredilen, sevk edi
len davalardan belki de bir bölümü hakkında, sıkıyö
netim mahkemeleri görevsizlik kararı verebilir. Bu
durumda, bu davalardan boşlukta kalma olasılığı var
dır.
Buna karşı da Hükümetimiz, bildiğiniz gibi, Mec
lise, Uyuşmazlık Mahkemeleri Tasarısını sunmuştu.
Millet Meclisi, bunu, şükranla belirtirim ki, kabul
etmiştir; Yüce Senatodan da yakında çıkarak, yürür
lüğe gireceğini umuyorum.
Ayrıca, Türkiye'deki soruşturma ve sorgulama yön
temlerinin, özgürlükçü demokrasi kurallarına, demok
ratik hukuk devleti kurallarına uygun biçimde etkinleştirilmesine kesin gereksinme vardır. Bunun yolları,
yöntemleri üzerinde de hazırlık çalışmalarımızı yap
maktayız.
Sayın üyeler, sıkıyönetim döneminde amacımız, yal
nız, tek tek eylemcilerin yakalanmasını kolaylaştır
mak değil, aynı zamanda bunların gerisindeki örgüt
lere ve o örgütlerin de gerisindeki destekçilere bir an
önce yönelebilmektir. Sıkıyönetimin katkısıyla bu sü
recin de kısaltılabileceğini umuyorum.
Bu arada, emniyet kuvvetlerinin, görevlerini daha
etkin biçimde yapabilmeleri bakımından, bunu sağ
lama bakımından Hükümete olanak sağlayan, yetki
sağlamayı öngören bir tüzük, geçen yılın Ekim ayın
da hazırlanmıştı; şimdi bu tüzüğün Danıştaydaki in
celemesi sonuçlanmıştır; bu tüzük, yakında uygulan
maya başlanacaktır.
Bu tüzük uygulanmaya başlandığı vakit, ideolojik
eylemlere karşı Devlet adına önlem almakla görev
lendiği halde, kendisi, ideolojik çatışmalarda, sürtüş
melerde taraf olan polislerin, doğrudan doğruya mes
lekten çıkarılması hakkı Hükümete tanınmış olmakta
dır.
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Aynı şekilde, polis dernekleri yoluyla siyaset ya
pılması da, bu şekilde önlenmiş olacaktır. Bizim gö
rüşümüze göre, polislik mesleği, hele dünyanın ve
hele Türkiye'nin bu dönemdeki koşulları içinde, en
az askerlikteki kadar sıkı disiplin gerektiren bir mes
lektir. Hazırladığımız tüzük, polislerin böyle bir di
siplin anlayışı içinde yetiştirilmesi, eğitilmesi ve çalış
tırılması olanağını Devlete sağlayacaktır.
Ayrıca, bu konuda, Devletin yetkilerini daha muh
kem duruma getirmek üzere de Hükümetimiz, Yüce
Heyetinize, Meclislere yasa tasarıları sunmuş bulun
maktadır; bunlardan, emniyetle ilgili olanı da İçişleri
Komisyonundadır. Bu yasa çıktığı zaman da. Sayın
Feyzioğlu'nun burada haklı olarak üzerinde durduğu
dernekler sorunu, polislik açısından, tümüyle çözül
müş olacaktır; yasalara uygun olarak, yasalara uy
gunluğu tartışılmaz duruma gelmiş olarak çözülmüş
olacaktır.
Ayrıca, değerli arkadaşlarım, dünya ve Türkiye
büyük ölçüde toplum çatışmaları sürecine girmiştir;
ama, Türkiye'nin iç güvenlik kuvvetleri de, silahlı
kuvvetleri de, şimdiye kadar bu amaca yönelik ola
rak eğitilmemiş ve örgütlenmem işti. Sıkıyönetim dö
neminde Türk Silahlı Kuvvetleri, başka demokratik
ülkelerdeki uygulamaları ve deneyimleri de gözönünde tutarak, bu yönde bir eğitim ve örgütlenme çalış
masını başlatmıştır ve hızla yürütmektedir. Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin bu çalışmalarıyla birlikte, içgüvenlik kuvvetlerinde de aynı yönde bir eğitim ve ör
gütlenme çalışmasını çok yakında sonuç aşamasına
ulaştıracağımıza inanıyorum.
Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetim mevzii ve mün
ferit bir olay karşısında değil, yaygın ve derin şiddet
eylemleri karşısında ilan edilmiştir ve bunların özel
likle yoğunlaştığı bazı illeri kapsamı içine almıştır.
Onun için, sıkıyönetimden, 2 ay gibi kısa bir süre
içerisinde kesin sonuç bekleme olanağı yoktu; ama ilk
konuşmamda da belirttiğim gibi, toplum çatışmaları
nı, sıkıyönetimin kesinlikle önlemiş olması, bize kı
vanç veren ve yakın gelecek için huzur ve güven ve
ren bir başarıdır.
Hükümetimiz ayrıca, Anayasaya uygun olarak bir
olağanüstü durum düzenlemesi üzerinde de durma
gereğine inanmaktadır. Bu, muhtemelen Anayasada
bir değişiklik yapmaya gerek kalmaksızın, Sıkıyöne
tim Yasasında bir değişiklik yapmak yoluyla, sıkı
yönetimin iki aşaması veya türü öngörülmek yoluy
la da sağlanabilir. Bu konudaki hazırlıklarımızı da
yakında Yüce Heyetinize sunmaya çalışıyoruz.
98 —
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Değerli arkadaşlarım, «eşgüdüm» konusunda yö
neltilen eleştirilere kısaca değinmek isterim. Bir kere,
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcüsü arkadaşım
bunun yasal dayanaklarını, hatta yasal bir zorunlu-'
luk olduğunu, yasa maddelerini burada okuyarak
açıkladığı için, aynı şeyleri yineleyerek vaktinizi al
mak istemiyorum; yasadaki kurallar, yoruma yer bı
rakmayacak kadar açıktır. Hükümet, bu yasa kural
larının gereğini yerine getirmiştir. Kaldı ki, bu, böyle
bir uygulamanın ilk örneği de değildir; bundan 8 yıl
önce Erim Hükümeti döneminde de, bir, «Sıkıyöne
tim Eşgüdüm Mekanizması» kurulmuştur; elimizde
bununla ilgili belge vardır. Sayın Erim'in Başbakan
olarak 30 Nisan 1971 günlü yazısında ve daha sonra
yayınlanmış genelgesinde aynen şu cümleler yer al
maktadır : «Sıkıyönetim Komutanlıklarıyla Başba
kanlık arasında irtibat ve koordinasyon işleri aşağı
daki şekilde yürütülecektir.
a) Genelkurmay Başkanlığında kurulacak bir sı
kıyönetim bürosu, bütün sıkıyönetim komutanlıkla
rıyla irtibat sağlayacak ve bu komutanlıklarla Baş
bakanlık arasında koordinatör olarak çalışacaktır.
Aynı şekilde, Başbakanlıkta bir Sıkıyönetim İrti
bat Bürosu kurulacaktır. Bu büronun kuruluş ve ça
lışma şekli de, Başbakan Siyasi ve İdari İşler Yardım
cılığı tarafından tespit edilecektir. Genelkurmay Baş
kanlığınca seçilecek bir subay, Başbakanlık İrtibat
Bürosuyla devamlı temas halinde bulunacaktır.» (AP
sıralarından «Eşgüdümle bunların ne alakası var?»
sesleri) Vaktinizi almayayım; her gün koordinasyon
için toplantıların yapılacağı, haftada bir geniş top
lantı yapılacağı açıkça belirtilmektedir.
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Değerli arkadaşlarım, birkaç gün önce, bu hafta
başında, bütün sıkıyönetim bölgelerinden gelen sa
yın komutanların ve sıkıyönetimin uygulandığı iller
den gelen valilerin de katılmasıyla geniş bir eşgüdüm
toplantısı yapılmıştır ve bu toplantı yalnız Hükümet
düzeyinde değil, yalnız merkezi yönetim düzeyinde
!
değil, mahalli birimlerde de, yerel birimlerde de, iller
düzeyinde de sıkıyönetimin tam bir tutarlılık ve uyum
içinde yürütüldüğünü bize göstermiştir ve bu açıdan
bize kıvanç vermiştir.
Değerli arkadaşlarım, eşgüdüm, yasanın gereği ola
rak sağlanırken ve etkin biçimde sağlanırken, sıkıyö
netim komutanlarına yasayla tanınan ve görevlerinin
kaçınılmaz gereği bulunan yetkileri, zamanında, te
reddütsüz kullanmaları bakımından herhangi bir sı
nırlama getirmek ''kimsenin aklından geçmemiştir. Sı
kıyönetim ilan edildiği zaman, sıkıyönetim komutan
larıyla birlikte yapılan toplantılarda, amaç doğrultu
sunda uygun olacak kurallar birlikte saptanmıştır;
alınması gerekebilecek önlemlerin anaçizgileri birlikte
saptanmıştır. O kurallar çerçevesinde komutanlar, ya*
saya uygun olarak elbette, gereken önlemi, gereken
anda almaktadırlar ve alacaklardır.
BAŞKAN — Sayın Başbakan, iki dakikanız kaldı,
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) —
Teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bağlarken, bazı sa
yın konuşmacıların üzerinde durduğu bir iki konu
ya da kısaca değinmek isterim.
Adalet Partisi Grubu adına konuşan Sayın Tur
gut Toker, eylemlerin sorumlularından hiçbir kim
senin yakalanmadığını burada söyledi^

Aradaki fark, belki 1971'de bu uygulama yürümemiştir; bugün yürümektedir. Aradaki ikinci bir fark
da, Türkçemizin, Atatürk'ün gösterdiği yolda özleş
mesi sonucu, «Koordinasyon»
sözcüğünün yerine,
Türk Dil Kurumunun özleştirme kılavuzunda yer alan
«Eşgüdüm» sözcüğü getirilmiştir. (CHP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
Herhalde, «eşgüdüm» yerine, Fransızca bir sözcük
olan «koordinasyon» un kullanılmasında ısrar etmek,
Türk milliyetçiliğinin doğal bir gereği olmasa ge
rektir. (AP sıralarından «Eşgüdümle mi?» sesleri,
CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)

O sözlerinden sonra hatırıma gelenleri içişleri
Bakanı arkadaşımla birlikte yazdım; şu anda hatır
layabildiklerimiz önemli olaylar olarak 25'i aşıyor.
Bir, Savcı Doğan Öz'ün katili, Bedrettin Cömert'in
katili, biri yakalanmış biri saptanmıştır; Yalçın Sanalan'ı yaralayanlar saptanmıştır; BalgatHaki kahveyi
tarayanlar yakalanmıştır, tutukludur;
Bahçelievler
katliamının sanıkları tutukludur; Mamakta halkı si
lâhla tarayanlar, tutukludur; Anayasa Mahkemesine
patlayıcı madde atanlar yakalanmıştır vesaire... De
ğerli arkadaşlarımızın lütfen bu açıdan da emniyete
hakkını vermelerini dilerim.

«Eşgüdüm» sözünü, «güdüm» sözcüğünü duyun
ca, yalnızca koyun gütmeyi hatırlayanlara, Türkçemizde öteden beri «amaç gütmek» diye bir terim ol
duğunu da hatırlatmak isterim. (CHP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)

Sayın üyeler, Milliyetçi Hareket Partisinin sayın
sözcüsü buradaki konuşmasında, maalesef, demokra
tik hükük devleti açısından tasvip edilemeyecek din
şüncelerini yineledi; komünizm karşısında meşru mü
dafaa zorunluluğundan bahsetti.
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Demokratik hukuk devleti kuralları dışında mü
cadele ve müdafaa yöntemlerimi meşru saymaktır ki,
Türkiye'yi bugünkü şliddet eylemleri ve anarşi aşa
masına getirmiştir. (OHP sıralarından alkışlar) Yine
aynı sözcü, bizim tutumumuzu ve bu Hükümet dö
neminde sıkıyönetimin tutumunu eleştirirken, «Bu
itür tutum ve davranışlarla, olayların, anarşinin kö
kenline inilemez» dedi; kökene inilemeyişinin örnek
leri olarak da, «falan, falan, falan kuruluşlar hâlâ
kapatılmamıştır» dedi; «Bunların üzerine gidilmemiş
tir»» dedi; ama, bu falan, fakn, falan kuruluşların dı
şında, bir de herkesin çok ifi bildiği, filan, filan ku
ruluşlar Vardır; onların bir tekine değinmedi. (CHP
sıralarından alkışlar) İşte, bu ayrımdır ki, değerli
arkadaşlarım, Türkiye'de şiddet eylemlerinin önlen
mesini güçleştiriyor.
Son olarak, sayın üyeler, Sayın Sebatı Ataman'ın
büyük bir iyiniyetîe ve içtenlikle yapıldığına inandı
ğım konuşmasına geliyorum.
ISayın Sebati Ataman'ın görüşleri, birçok konular
da birbirinden ayrı partiler arasında, Türkiyelin ya
rarı gerektiğinde, davranış birliğinin gerçekleşmesi, gö
rüş birliğinin birbirine yardımcı, destek olma alışkan
lığının gerçekleşmesi yolundaki dilekleri, inanıyorum
ki, milletimıiziin büyük çoğunluğunun dileğidir; ben
de buna yürekten katılıyorum. (CHP sıralarından al
kışlar)
Değerli arkadaşlarım, ancak, bunun - Sayın Sebati Ataman tarafından yapılan bir benzetmeyi bir
adım ileri götürerek, bir benzetme ile ifade edece
ğim - çok kolay bir yolu Vardır, bir bardak su içmek
ten daha kolay bir yolu Vardır; o da, evvela, partiler
olarak, şiddet eylemelileri karşısında bölünmeyelim;
şiddet eylemcilerinden bir kısmını görmezlikten ge
lip, yalnız bir tarafın üstüne yüklenme âdetinden Vaz
geçelim. (CHP sıralarından alkışlar) Eğer ayırım gö
zetmeksizin, şiddet eylemelilerinin tümü karşısında birleşebilirsek, yolun yarısından çoğunu aşmış oluruz.
Hepinize saygılar sunarım. (CHP
sıralarından
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan,
Son söz milletvekilinindir kuralına uygun olarak,
Sayın Süleyman Genc'e söz veriyorum.
Buyurun Sayın Genç. (CHP sıralarından alkışlar)
Sayın Genç, görüşme süreniz 10 dakikadır.
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir Milletvekili) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, sayın milletvekilleri;
'Bir sürederiberi tartıştığımız sıkıyönetim, elbette
ki, bir ülkeriin, hele demokratik bir ülkenin başvura-
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cağı, olağan zamanda başvuracağı bir siyasal anlayış
olmaması gereken bir yönetim şeklidir. Gönül ister
ki, sıkıyönetime varmadan, demokratik kurallarla iş
leyen, demokratik kuralları egemen olan bir siyasal
ortamın, devamlı, sürekli ve toplumumuzda devam
öden bir yaşam olabilslîn; ama öyle görünüyor ki,
Türkiye'miz zaman zaman, olağan olmayan; ama
Anayasada yeri olan yönetimlere başvurmaktadır ve
bu başvuruşta da önemli bir ilkeyi gözden uzak tut
mamaya dikkat ermektedir. Geçmişte ulusça haklı ola
rak, haksız olarak sıkıntısını çektiğimiz bir olağan
üstü rejim uygulamasının devlet terörüne dönüşme
mesine dikkat etmesi son derece önemlidir. Halkın
oyu ile gelen ve açık iradeyi temsil eden Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin en fazla titiz olacağı,
dikkatli olacağı konu, sıkıyönetim de olsa bile, o sı
kıyönetimün insanlar üzerinde bir işkence aracı olrna^
dan, devlet terörü olmadan, demokratik kurallardan
ayrılmadan, demokratik kurallar içerisinde onu de
mokrasinin genişleyen halkalarını usta bir kuyumcu
olarak birleştirip, toplum hayatına yeni baştan sok
maktır. Bugün, eğer bu Hükümettin uyguladığı sıkn
yönetimden, devlet terörüne dönüşmesine imkân ver
mediği için bir devlet terörü olarak uygulanmasını sağ
lamadığı İçin şikâyetçi olanlar, ıstırap çekenler, neden
devlet terörü olmadı diye sıkıyönetimi aylarca pek çok
taleple isteyerek, ille de sikıyönetÜm deyip tepinenîerin sıkıyönetimin karşısına çıkmaları, ona Kayır de
meleri devlet terörü olarak görmemelerinden iletti
gelmiştir.
GALİP ÇETİN (Uşak Milletvekili) — Eşek adam,
hayvan^
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya MMvekıili)
—• Sayın Başkan, ihtar verin lütfen.
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; demokrasinin en önemli yanı şudur...
GALİP ÇETİN (Uşak Milletvekili) — Tepinen
sensin, hayvan. (Gürültüler)
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Demokratik
bir toplumda, demokratik bir hayatta, «Daîıa çok hapisanemizde insan vardır, hapüsanede işkence gören
insanlar fazladır, hapisanedeki insanların fazlalığı faz
ladır» diye övünenler demokratik kişiler olamaz.
Demokrasiye inanan kişiler, genç insanların hapiste
yapmasından övünemez. Demokrasiye inanan kişiler,
riapiisanede fazla insan vardır diye ondan gurur du
yamaz. (A'P sıralarından gürültüler)
Değerli arkadaşlarım; ne kadar laf atarsanız atın,
beni inançlarımdan ve kafamdaki
düşüncelerden
uzaklaştıramazsınız; boşuna uğraşmayın.
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Değerli arkadaşlarım; gönül isterdi ki, buraya, için
de yaşadığımız toplumun, yani Ortadoğunun harita
sının yeni baştan çizildiği bir ortamda buradaki tar
tışmaların, buradaki konuşmaların Türkiye toplumu
na ne denli sıkıntılar getireceğini, bu sıkıntıların tü
mümüz tarafından katlanması mümkün olup ola
mayacağını buraya getirsinler ve burada tartışsınlar.
Bu, bir toplumun önemli bir sıkıntısıdır. Ortadoğu'
da haritanın yeni baştan çizildiği, toplumun bu hari
ta karşısında ülkenin bütününü ıstırap çekmeden, sı
kıntı çökmeden, demokratik yaşamından ayrılmadan,
halkın oylarıyla teslim ettiği iradeyi yeni baştan halka
teslim etmenin kıvancını taşıyarak, bu zor günleri
nasıl aşacağımızı tartışabilelim; ama öyle olmadı. Ya
ne oldu?.. Burada daha az insan neren yakalandı,
daha çok insan niçin hapisanede yok?..
Değerli arkadaşlarım; pek çoğunuzun çocuğu ya
şındaki insanların suç işleyerek hapiste yatmasından,
suç işleyen insan olmasından kıvanç duymayın. Suç
işlemeyen bir toplum, suçlusu olmayan bir toplum,
suçlusu fazla olmayıp, suçsuzu olan bir toplum olma
nın kıvancını taşıyalım. Onun gururuyla beraber ola
lım*
Değerli arkadaşlarım; bu kürsüye gelen ve bu
kürsüde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü
nün sürekli olarak «sağ masumdur, sol suçludur; sağ
dan suç yoktur» şeklinde konuştu. Ama ben kültürsağın diğer bir sağa olan ilanını okuyacağım. Bakı
nız kültürsağ başka bir sağa ne söylemektedir : «İlan :
Başsağlığı. 23.2.1979 Cuma günü cuma namazım
eda ettikten sonra Fatih Camiinden çıkarken Akıncı
Kardeşimiz Metin Yüksel Beşer, sistemin eli kanlı
münafık faşistleri tarafından şehit edilmiştiir.» ilanın
'altındaki imza, Milli Selamdt Partisi Bakırköy İlçe
Başkanlığı.
Yine başsağlığı : «23.2.1979 Cuma günü cuma na
mazını kıldıktan sonra Fatih Camiinden çıkarken İs
lamcı kardeşimiz Mdtin Yüksel şehit edilmiştir. Müs
lüman kardeşine insafsızca kurşun sıkabilen kozmopo
lit, ırkçı, faşistleri ebedi olarak lanetler. Milli Türk
Talebe Birliği Küçük çekmece Teşkilatı Başkanlığı.»
(CHP sıralarından alkışlar) Daha bunların başka örndkterini de vermem mümkün.
Değerli arkadaşlarım, biz parti olarak teröre, sila
ha, kimden gelirse gelsin, hangi unsurlardan oluşursa
oluşsun, her türlü terörün, her türlü silahın karşı
sındayız. Burada konuşanlar gelebilirler mi, söyleye'bilirler mi; benim değil, kültürsağın ilan ettiği bu ka
tili savunmaktan uzaklaşabilirler mi?
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BAŞKAN — Sayın Genç, iki dakikanız kaldı.
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım.
Değerli arkadaşlarım, benim ne Karakurum'da, ne
Hitler'de, ne Mussolini'de, ne de Moskova'da her
hangi bir lider aramaya ihtiyacım yoktur. Berüm lide
rim, partimin kurucusu Mustafa Kemal'dir, bundan
başka hiçbir lidere ihtiyacım yok. (CHP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar) Ama Mustafa Kemal'in dü
şüncelerini, Mustafa Kemal'in adını, Mustafa Ke
mal'in kişiliğini kullana kullana, onun üstünde tepİne
tepine onun düşüncelerine ihanet edenler, buraya ge
lip aynı açıklıkla, aynı netlikle Mustafa Kemal'den
yana olduklarını söyleyebilirler mi?
Değerli arkadaşlarım, demokratik sola inanan biz,
bütün kültür hazinelerimize, bütün değerlerimize, de
mokrasimize, demokrasimizin geleceğine, demokrasimizün ileriemesline, yükselmesine hayatta Var olduğu
muz kadar inanmışızdır.
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli Milletvekili)
— Eşek.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Eşek gibi tepin, hayvan,
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Ama bana
laf edenler, söz atanlar emekçi halkın yetiştirdiği
ürünleri karaborsada kullanmaktan hele bir vaz
geçsinler.
BAŞKAN — Sayın Genç, bağlayınız efendim.
GALİP ÇETİN (Uşak Milletvekili) — Devlete
ben milyonlarca vergi veriyorum.
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, son söz olarak şunu söylemek istiyorum.
Ben, düşünceleriyle küçülenlere karşılık vererek kü
çülmeyi basitlik sayarım; bu küçüklerle küçülmek
— benim yaşımın küçüklüğüne rağmen - bana yaraş
maz. Ne kadar küçülürsen, sadece sana gülerim.
Değerli arkadaşlarım, gönlümce dileğim; bu ülke
nin sıkıyönetimsiz bir yönetimle başarılı, ölümsüz,
acısız, ıstırapsız, toplumumuzun geleceği, demokra'simizin yerleşeceği ve daha ileriye götüreceği, halkı
mızın çıkarlarını en iyi şekilde kullanacağı bir yeni
ortama varmaktır. Bu yeni ortamı bu Hükümetin ger
çekleştireceğine ve o doğrultuda tüm kamu olanak
larını kullanacağına yürekten inanmaktayım.
Saygılar sunar, teşekkür ederim. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Genç.
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili)
— Sayın Başkan; biraz evvel kürsüden inen sayın ha
tip, Adalet Partisi Grup Sözcüsünün ret oyunu na-
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zarı itibara alarak, «Ter ter tepinerek ret oyunu kul
lanıyorsunuz» demek suretiyle, Adalet Partisi Gru
buna alenen hakaret etmiştir.
Biz burada tepinmenin değil, düşüncenün temsil
cisi olduğumuzu, kürsüden bir kere daha ifade et
mek mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan söz rica edi
yorum Sayın Başkan,
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, tetkik ettirece
ğim.
ESAT
KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili)
— Beyefendi, tetkike lüzum yok ki...
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, birkaç tane mü
racaat var, onlarla beraber hepsini oylamadan önce
neticeye bağlayacağım.
Sayın üyeler, sıkıyönetimin 2 ay daha uzatılması
hakkımda yapılan görüşmelerde...
ESAT KIRATLIOĞLU
(Nevşehir Milletvekili)
— Sayın Başkan, müsaade buyurur musunuz, Oyla
maya geçmeden evvel bunu karara bağlamak mecfouriyeti'rides'iniz. Sıkıyönetim oylandıktan sonra mese
le (biteriiştfir.
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, zatıalinize ne de
dim? «Oylamaya geçmeden evvel bu muameleleri ik
mal edeceğim» dedim. Sözümü bitireyim.
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ve bunu hemen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
onamasına sunar» denilmektedir.
Burada Bakanlar Kurulunun yetkisi, yalnızca sı
kıyönetimin süresi ve tabik bölgesinin tespitidir. Ba
kanlar Kurulunun yetkisi, görülüyor ki, Anayasa ile
sınırlıdır.
Sözü geçen 7/16947 sayılı Kararnamede ise, Ana
yasamızın 124 ncü maddesinin ilk 30 kelimesi karar
name dışı bırakılarak, 124 ncü maddenin yalnızca
kararname metninde geçen bir kesimi
sıkıyönetim
sebepleri arasında
gösterilmiştir. Bu ise, 124 ncü
maddede sayılan ve bugün ülkemizde görülen terö
rist ve anarşik olayların hedeflerindendir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik Toplantısı Başkanlığına

Bu yoldan bugün Türk halkının gözleri önünde,
ona karşı ve devletin ve milletin bütünlüğüne karşı
işlenmiş ve işlenegelmekte olan bir kısım yıkıcılık ve
ayırıcılık suçlarının, gerçekte sıkıyönetim ilanının se
beplerinden olduğu halde, kapsam dışı bırakılması,
bıraktırılması ve sıkıyönetim uygulamasının yozlaştırılması, güçleştirilmesi manasını taşımaktadır.
Kanaatimizce Bakanlar Kurulunun Anayasamızın
124 ncü maddesinin aynı fıkrasının bölünmesine se
bep olacak bir kararname ısdar eylemesi, bizzat Ana
yasaya aykırı bir davranış, Anayasayı fiilen tadil,
tağyir ve icap ettiği halde uygulamada fiilen kaldır
mak anlamını taşımaktadır. Bu suretle Bakanlar KuTulu azim bir hatayı bilerek, bilmeyerek işlemek mev
kiinde görülmektedir. Halen sıkıyönetimin devam ve
ya kaldırılmasına karar vermek üzere toplanmış bu
lunan Yüce Parlamentonun, arz ettiğimiz konunun
üzerinde durmasını ve etraflıca görüşülmesini zaruri
bulmaktayız.

Özü : 7/16947 sayılı Sıkıyönetim Kararnamesinin
yanlış ve uygulanmasına son verilmesinin temini için
karar metninde değişiklik yapılması hakkında.

Bu görüşümüzü bizzat Sayın Başbakanın 26 Ara
lık 1978 günü Milliyet Gazetesinin 12 nci sayfasının
8 nci sütunundan aldığımız grubundaki konuşması
nın aşağıdaki parçasıyla mutabık bulmaktayız.

Sıkıyönetimin 2 ay daha uzatılması
hakkında
gruplar ve şahıslar adına yapılan görüşmeler bitmiş
tir. Ancak, Bakanlar Kurulu istemini oylarınıza sun
madan önce, Başkanlığımıza bazı itirazlar vardır. Bu
cümleden olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu
tarafından bir önerge verilmiştir, okutuyorum.

Gerekçe :
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Kanu
nunun 124 ncü maddesine göre; «Savaş hali, savaşı
gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma
olması veya vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve
eylemli bir kalkışmanın ve ülkenin ve milletin bö
lünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren veya
Anayasanın tanıdığı hür demokratik düzeni veya te
mel hak ve hürriyetleri ortadan kaldımaya yönelen
yaygın şiddet eylemleri
hakkında kesin belirtilerin
ortaya çıkması sebebiyle Bakanlar Kurulu, süresi iki
ayı aşmamak üzere, yurdun bir veya birden fazla
bölgesinde veya her yerinde sıkıyönetim ilan edebilir

«Bugün isterseniz Anayasadaki
ifadelere göre
ayaklanma denebilecek, isterseniz vatan ve Cumhu
riyete karşı ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten
tehlikeye düşüren bir eylem denebilecek bir olayla
karşı karşıyayız.»
Böyle işaret ediyor grubuna Sayın Başbakan. Fa
kat sonuçta, kararname metninde, bu anayasal lafız
ların ve ibarelerin aktarılmamasından bu tür eylemler
sıkıyönetim dışında bırakılmış addolunmaktadır.
Bu sebeplerle tatbikatı kolaylaştırmak ve Anaya
sanın 124 ncü maddesinin tam olarak tatbikini temin
için, kararnamenin baştaki 20 kelimesinin kaldırıla
rak, yerine «334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya102 —
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sa Kanununun 124 ncü maddesi uyarınca» cümlesi
nin konulmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
K. Maraş Milletvekili
Çorum Milletvekili
Mehmet Yusuf Özbaş
Mehmet İrmak
Niğde Milletvekili
Elazığ Milletvekili
Sadi Somuncuoğlu
Mehmet Tahir Şaşmaz
Ankara Milletvekili
Sivas Milletvekili
Necati Gültekin
Ali Gürbüz
Erzurum Milletvekili
Tokat Milletvekili
Nevzat Kösoğlu
Faruk Demirtola
BAŞKAN — Okunan bu önergenin, Anayasamızın
124 ncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün
26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre işleme kon
ması mümkün değildir.
Ankara Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Uğur
Alacakaptan'ın Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü Sa
yın Sadi Somuncuoğlu'nun konuşması sırasında ken
dinden bahsettiği ve dolayısıyla açıklama yapma ihti
yacı duyduğuna ilişkin önergesi vardır.
Buyurun Sayın Uğur Alacakaptan (CHP sıraların
dan alkışlar)
Kısa tavzih babında söz verdim, buyurunuz.
UĞUR ALACAKAPTAN (C. Senatosu Ankara
Üyesi) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım...
BAŞKAN — Sayın Alacakaptan; konu, sizin hâ
kim seçiminde müdahalede bulunmadığınız konusudur.
Lütfen o sınırda kalınız.
UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Biliyorum
efendim konuyu.
Milliyetçi Hareket Partisinin Sayın Sözcüsü bu
gün grubu adına yaptığı konuşmada, iki ay önce ilan
edilen sıkıyönetimden sonra göreve atanan sıkıyöne
tim adli müşavirleri, savcıları ve hâkimlerinin göreve
getirilmesi konusuna benim müdahalelerimin olduğu
nu iddia ettiler.
Bu ilk iddia olsa idi, konuşmayacaktım. Sayın
sözcü, sanırım İçişleri Bakanlığı bu Yüksek Heyette
tartışılırken aynı iddiayı ortaya attılar ve galiba bir
başka arkadaşımız tarafından da Meclis kürsüsünde
bu husus bir kez daha dile getirildi. Hepsinden ön
ce de, zannederim bazı Milliyetçi Hareket Partisi üye
si milletvekilleri bunu bir yazılı soru konusu yaptı
lar.
Ben adaletin işlemesine dışardan yapılacak mü
dahalelerin her şeyden evvel adaleti rencide edeceği
ve ona büyük zararlar getireceğine inanan biriyim.
25 yıla yakın bir süreden beri, hukukun üstünlüğü
nün Türkiye'de sağlanması için gayret ediyorum. 20
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yıl süreyle Hukuk Fakültesinde öğretim üyeliği yap
tım. Dolayısıyla adalete, ona yabancı olan siyasetin
müdahalesinin ne manaya geldiğini bilirim.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu Milletvekili) —
Mustafa Kuseyri'nin ölümünde olduğu gibi.
UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Beye
fendiler, ben o iddialardan yargılandım, beraat ettim;
ama sizin hakkınızdaki bazı iddialar hâlâ saklıdır.
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Biz al
nımızın açıklığı ile ve bütün cesaretimizle adalet önün
de hesabımızı verdik. Siz veriniz. (AP sıralarından
gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Alacakaptan, lütfen her hangi
bir sataşmaya meydan vermeyiniz. (AP sıralarından
gürültüler)
UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Efen
dim, bana sataşıyorlar.
BAŞKAN — Sayın Alacakaptan, siz izah ediniz
efendim, lütfen.
UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Efen
dim, bu iddialar, askeri adaleti dahi kendi siyasi
emellerinin bir aracı olarak kullanmak isteyenlerin
attıkları, ortaya koydukları asılsız iddialardır. Alışıl
mıştır bir kere, adaleti kendi isteklerine göre kullan
maya... Bugünün Hükümeti, Devlet kudretine, ana
yasal düzene ve insan haysiyetine yönelik bütün ey
lemlere karşı, sağdan da gelse, soldan da gelse, taraf
gözetmeksizin, yan tutmaksızın mücadele etmeyi şiar
edinmiş bir Hükümettir. Sıkıyönetim bu amaçla ilan
edilmiştir. Sıkıyönetimde görev alan hâkimlerin de
başka bir amaç güdebileceklerine inanmayan bir Hü
kümet işbaşındadır; ama bu iddiayı ortaya atanlar,
bu iddiayı sözlü ve yazılı sorularla ortaya koyanlar
hâlâ 1971'lerin, 1972'lerin, 1973'lerin alışkanlıkları
nın, uygulamalarının Türkiye'de geçerli olabileceğine
inananlardır.
Askeri olsun, sivil olsun, adalet yalnız hukukun
emrindedir; siyaset adamlarının değil, siyasi emelle
rin değil, siyasi iğrenç oyunların değil. Ben bunu be
lirtmek için söz aldım.
Teşekkür ederim efendim. (CHP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alacakap
tan.
İ. ETEM K1L1ÇOĞLU (Samsun Milletvekili) —
Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir hususu düzelt
mek istiyorum.
Biraz önce Milliyetçi Hareket Partisinin bir konu
da verdiği önergeyi okuttunuz; bilahara da, onun
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hem Anayasaya, hem de Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İç Yönetmeliğine aykırı olduğundan işleme koy
mayacağınızı ifade buyurdunuz. Kanımca bu yanlış.
Anayasaya ve îçtüzüğe aykırı bir önerge ne okunur,
ne de muameleye konur.
BAŞKAN — Sayın Kıhçoğlu,
bunun örnekleri
vardır; zapta geçmesi için okuttum efendim.
İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun Milletvekili) —
Zapta geçmesi...
BAŞKAN — Evet, örnekleri olduğu için, zapta
geçmesi için okuttum efendim.
t. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun Milletvekili) —
O da tamamlanmamış nakıs bir işlemdir Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
1. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun Milletvekili) —
Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, bir önerge ver
miş bulunuyorsunuz. Bunda, Sayın Başbakanın, ken
di konuşmanızda sarf etmediğiniz bir sözden bahse
derek grubunuza sataştığını iddia ediyorsunuz. Ben
zabıtları getirttim. Zabıtlarda, sizin konuşmalarınız
sırasında, Sayın Başbakanın ifade ettiği, «Meşru mü
dafaa durumu meydana geldi» sözünüz geçmektedir.
Bunun için size söz veremeyeceğim.
Teşekkür ederim.
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde Milletvekili) —
Müsaade eder misiniz Sayın Başkan? (CHP sıraların
dan gürültüler)
Ben komünizme karşı meşru müdafaa hakkı ol
duğunu söylemedim. O ayrı şey.
BAŞKAN — Sayın Başbakanın söylediğiyle sizin
söylediğiniz aşağı - yukarı aynı oluyor efendim.
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde Milletvekili) —
Hayır, benim söylediğim, cinayetlerin ve ölümlerin
sürüp gitmesi, Hükümet kuvvetlerinin vatandaşın mal
ve canını koruyamaması halinde, (Komünizm diye
bir şey yok) yani bir fikre karşı insanların meşru mü
dafaa hakkı, öldürme hakkı diye bir şey söylemedim.
Onun için, o kısmıyla incelerseniz mesele açıklığa çı
kar.
BAŞKAN — Efendim, etrafıyla inceledim; sizin
konuşmanızla Sayın Başbakanın ifadesi
aynendir.
Tavzihe gerek yok kanısındayım. Teşekkür ederim.
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde Milletvekili) —
Görebilir miyim? (CHP sıralarından «Neyi görecek
sin?» sesleri)
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, Sayın Süleyman
Genc'in konuşmaları sırasında bahsettiğiniz tabir geç
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miştir. O konuda size söz /eriyorum;
buyurunuz.
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) —
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Adalet Partisi olarak biz, kuruluşumuzdan bugü
ne kadar, yalnız meşruiyetin,
hakkın, adaletin ve
Türk Milletinin çıkarı uğrunda mücadele etmiş ve
bu yolda mücadele etme arzusunu izhar eden bir par
tiyiz.
Sıkıyönetimin iki ay uzatılması mevzuunda gö
rüşmeler yapılırken, Cumhuriyet Halk Partisine men
sup bir arkadaşımız, Adalet Partisinin değil de, ken
disinin hak etme durumunda bulunduğu bir tabiri
kullanarak, bizi küçük düşürtmek gayretinde bulun
muştur.
Değerli arkadaşlarım; Adalet Partisinin sözcüsü
nün burada kullandığı kelimeler, sözler ve 20 dakika
yı aşmayan konuşması bir meşruiyetin müdafaası ve
milletin çıkarının değerlendirilmesi yönünde idi. Sı
kıyönetimin anayasal bir kuruluş
olarak, anayasal
bir müessese olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin müşterek toplantısında kabulü veyahut da reddi
mevzuubahistir.
Anayasal bir müessese olan sıkıyönetimin burada
görüşülmesinde, eğer bunda
memleketin faydasını
mütalaa ediyorsak, veyahut da etmiyorsak, o yönde
cevabımızı, kararımızı kullanır ve gereğini yaparız.
Görülmüştür ki, son iki aylık tatbikatı esnasında
sıkıyönetim, kanununun öngördüğü tedbirleri bir ta
rafa bırakmak suretiyle âdeta sıkıyönetim komutan
ları kendisine verilmiş yetkinin ötesinde sanki Hükü
met Başkanının emrine verilmiş bir durumda mütalaa
edilerek sulandırılmıştır ve bu sulandırma durumu
milletin gözbebeği olan, Türk Milletinin hiç bir fer
dinin üzerinde münakaşa dahi edemeyeceği ordunun...
(CHP sıralarından «Sataşmayla ne alakası var» ses
leri) Yasal bir hak olarak sıkıyönetim itibariyle ted
birler alması bertaraf edilme yoluna gidilmiştir.
Bu durumda milletin üzerinde titrediği büyük Türk
Ordusu...
ORHAN BİRGÎT (İstanbul
de asker kaçağı lider.

Milletvekili) — Ve

ESAT KIRATLIOĞLU
(Devamla) — Milletin
sıkıntısını bertaraf
edebilme durumunda bulunan,
âdeta son çare olmaktan çıkartılıp Ordunun da iş
göremez, Ordu kararının da geçersiz durumda olabi
leceğinin birtkaım fırsat düşkünlerine, onların oyu
nuna meydan verecek şekilde hareket tarzını ayarla
ması gibi bir durum yaratılmıştır.
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Hal böyle olunca, Adalet Partisinin değerli sözcü
sü burada böyle bir tutumun Türk Milletine fayda
değil zarar getireceği düşüncesiyle, sıkıyönetimin bu
şekilde tatbik edilme durumunun memleketi felakete
götürme zincirinin bir halkası olabileceğini düşüne
rek, Adalet Partisi olarak yalnız ve yalnız bu tutum
ve davranışı protesto edebilmek durumu itibariyle ret
oyu kullanacağımızı burada ifade ettik. (CHP sırala
rından «Sataşmayla ilgisi yok Sayın Başkan» sesleri)
BAŞKAN — Müsaade edin.
Değerli arkadaşlarım; sayın sözcünün burada ifa
de ettiği gibi, «Tepinerek» tabiri, böyle bir müza
kerenin mevzuubahis olduğu şu anda, Adalet Parti
sine yaraşan bir tabir değildi.
HASAN CERİT (Adana Milletvekili) — Sizin
sözcünüzün konuşması nasıldı?
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Çünkü,
«Tepinerek» tabiri, ne Yüce Meclisin mehabetine ya
kışan, ne de insanları insanca muameleye tabi tutma
durumunun müdafaasında bulunan kimselere yakı
şan bir tabir değildi. Olsa olsa bu tabir, insani düşün
cenin üzerinde olan ve onun ötesindeki bir düşünce
nin tatbikatına zemin hazırlama durumunda bulunan
insanlara yakışan ve kendisine yakışan bir tabirdi.
Değerli arkadaşlarım; Adalet Partisi, hiç bir za
man Atatürk'ün izinde değildir diye gösterilemez.
HASAN CERlT (Adana Milletvekili) — Kıratın
izinde.
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Çünkü, sa
yın sözcü burada yine Adalet Partisini işaret etmek
suretiyle, Atatürk'ün izinde değilmiş gibi bir intiba
uyandırma durumunda bulunmuştur.
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, ben size bahsetti
ğiniz kelime dolayısıyla söz verdim. Lütfen sözünü
zü tamamlayın.
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan, bitiriyorum.
Atatürk'ün izinde olan insanlar 1 Mayısta Tak
sim meydanlarında Atatürk'ün resmini taşırdı; Lenin'in, Mao'nun resmini değil; Türkiye Cumhuriyeti
Bayrağını taşırdı; kızıl bayrağı değil.
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, sataşmaya mey
dan vermeyiniz efendim.
METlN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Yalan
söylüyorsun, yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun.
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Adalet
Partisine bühtan edenlere karşı daima karşıyız ve
onun karşısında olacağız. (Gürültüler)

25 . 2 . 1979

O :1

METlN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Ya
lan söylüyorsun, yalan söylüyorsun; resmen yalan
söylüyorsun. İnsan utanır bundan.
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, Sayın Kıratlıoğ
lu...
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bizi yıldır
ma durumunda olan insanların hep karşısında olaca
ğız.
BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, bitiriniz.
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Saygıla
rımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıratlıoğlu.
(Gürültüler)
METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Sayın
Başkan, Lenin'in, Marks'ın resmini hiç bir Halk Par
tili parlamenter taşımadı, resmen yalan söylüyorlar.
Resmen yalan söylüyorlar,
BAŞKAN — Halk Partili Parlamenterlerden bah
setmedi efendim.
METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Efen
dim ben orada bulundum, arkadaşım da orada bu
lundu. Yalan söylüyor. Onu burada hesaplaştık. (Gü
rültüler)
BAŞKAN — Sayın üyeler, Başbakanlık tezkere
sini tekrar okuttuktan sonra..
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Sayın Başkan...
BAŞKAN — Buyurunuz.
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir Milletvekili) — Sa
yın Başkan, titreme kelimesinden dolayı, tepinme ke
limesinden dolayı ben hiç bir gurubun adını söyleme
dim. Her hangi bir gruba bu doğrultuda ve bunu bu
anlama çekecek şekilde ve manada kullanmadım.
Ama, Adalet Partisi Grup Başkanvekili Esat Kıratlı
oğlu bu noktada beni kastederek, «Ona yaraşır» de
di ve başka anlamlar da çıkardı. Adalet Partisi Gru
buna bir mevhum-u muhaliften söz verdiğinize göre,
aynı terimi benim için kullandığı açık olarak orta
dayken; açık ve seçik olarak sataşma vardır, söz isti
yorum.
BAŞKAN — Sayın Genç, ben sizin konuşmaları
nızı zabıttan tetkik ettim ye doğru bulduğum için
takdir hakkımı da kullandım, söz verdim.
Size söylenen sözleri tetkik etmeden size söz ve
remem.
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Sayın Başkan...
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı Millet
vekili) — Sayın Başkan, yapılan iftiralara cevap ve
recek arkadaş, neden konuşturmuyorsunuz.
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Sayın Hasan Gürsoy? Burada.
Sayın Sıtkı Yırcalı? Burada.
Sayın Sebati Ataman? Burada.
Açık oylamanın ad okumak suretiyle ve biraz ön
ce ifade ettiğim gibi, adı okunan sayın üyenin yerin
den kalkıp; kabul, ret, çekinser şeklinde yapılmasını
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Başbakanlık tezkeresini okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
26 . 12 . 1978 tarihli ve 188-2/02950 sayılı yazı
mız :
26 . 12 . 1978 tarihli ve 7/16947 sayılı Kararna
me ile Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Er
zurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars,
Malatya, Sivas ve Urfa illeri sınırları içerisinde 26
Aralık 1978 Salı günü saat 07.00'den itibaren 2 ay
süre ile Anayasanın 124 ncü maddesi hükmüne göre
ilan edilip, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26.12.1978
günlü ve 518 sayılı kararıyla onanmış bulunan sıkı
yönetimin iki aylık uygulamalarından elde edilen
olumlu sonuçları esas amacına ulaştırmak için, 26
Şubat 1979 Pazartesi saat 07.00'den itibaren iki ay
süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne arzı, Bakanlar Kurulunca 23 . 2 . 1979 tarihinde
uygun görülmüştür.

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, biz burada bir
muameleyi mi ikmal etmek istiyoruz; yoksa kargaşa
mı yaratacağız?
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı Milletve
kili) — Onlara söz veriyorsunuz ama Sayın Başkan.
BAŞKAN — Tetkik etmeden baskı yapamazsınız.
Meclisi ben yönetiyorum, siz yönetmiyorsunuz. (AP
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
NURt ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı Milletve
kili) — Biz de üyeyiz.
BAŞKAN — Karışamazsınız. Burada İçtüzüklere
göre, teamüllere göre Meclis yönetiyorum. Aşağıdan
alacağım direktifle Meclisi yönetmem ben. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar)
İsteğinizi dinledim efendim. Tetkik edeceğim.
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir Milletvekili) — Sa
yın Başkan, başka bir nokta daha var: Ben 1 Mayıs
toplantısına katıldım; ama burada sayın sözcünün
alçakça iftirası gibi, ne Marks'ın, ne Mao'nun, ne
Lenin'in resmini taşımadık. 1 Mayıs, işçi sınıfının
ulusal günüdür. Ama burada yalan, iftira, insanları
karalamak ilkel bir alışkanlıktır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Başkanlık tezkeresini tekrar okuttuktan sonra
onayınızı alacağım.
Başkanlığa, sıkıyönetim uzatılmasının ad okun
mak suretiyle oylanmasını talep eden 15 imzalı bir
takrir gelmiştir. Buna göre takrir sahiplerini önce
arayıp, mevcut olup olmadıklarını tespit edeceğim;
ondan sonra oylamanın adı okunan sayın üyenin, adı
okunduktan sonra yerinden kalkıp; «kabul», «ret»,
«çekinser» ifadelerini söylemek suretiyle yapılmasını
oylarınıza sunacağım.
Açık oy talebinde bulunanları okuyorum.
Sayın Esat Kıratlıoğlu? Burada.
Sayın Turgut Toker? Burada.
Sayın İbrahim Vecdi Aksakal? Burada.
Sayın Halil Yurtseven? Burada.
Sayın Koksal Toptan? Burada.
Sayın Galip Çetin? Burada.
Sayın Kemal Aykurt? Buradau
Sayın Ali Yılmaz? Burada.
Sayın Kerem Şahin? Burada.
Sayın Sümer Oral? Burada.
Sayın Erol Yeşilpınar? Burada.
Sayın Osman Demirci? Burada.
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Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Bülent Ecevit
Başbakan
BAŞKAN — Okunmuş bulunan, «13 ilde ilan
edilmiş bulunan sıkıyönetimin iki ay daha uzatılma
sına ilişkin tezkereyi» oylarınıza sunacağım.
Açık oy işlemine, açık oy talebinde bulunan sa
yın üyelerden başlıyorum.
(Oylama yapıldı)
BAŞKAN — Oylamaya katılmayan başka sayın
üye var mı? Yok.
Oylama işlemi bitmiştir.
Sayın üyeler, 13 ilde daha önce ilan edilmiş bu
lunan sıkıyönetimin, iki ay süre ile uzatılmasına iliş
kin Bakanlar Kurulu kararının onaylanmasına 565
sayın üye iştirak etmiş; oylama sonunda 339 kabul,
225 ret, T çekinser oy kullanılmıştır. Böylece Bakan
lar Kurulu kararı onaylanmıştır.
Gündemimizde başkaca görüşülecek bir konu kal
madığından Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 18.19
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Adana, Ankara, BDngöL Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramaınnıaraş, Kars, Madalya,
Sivas ve Urfa İHeri Sınırları İçerisinde Evvelce İlan Edilmiş Buhınan Sıkıyönetimin İki Ay Süre ile Uzatılmasına
Dair Başbakanlık Tezkeresine Verilen Oyların Sonucu
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenlör
Kalbul edenler
Reddedenler
ÇeMnserler
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

634
565
339
225
1
65
4

Cumhuriyet Senatosu
(Kabul Edenler)
TABÎİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphü Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Mehmet özgüneş
Selâhattin Özgür
M. Şükran özkaya
Cevdet Sunay
Haydar Tunçkanat
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Hayri öner
Kemâl Sarıilbrahimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Öğür Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşaft Oğuz

ARTVİN
Recai Kocaman
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı
BOLU
Neş'e! A!kjm!aındjör>
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebip Karamullaoğlu
ÇANAKKALE
îmadettin Elmas
ÇORUM
Abdullah Ercan
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ELÂZIĞ
Hasan lldan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
HAKKÂRİ
Naci Cidal

HATAY
Kemal Kılıçoğlu
İÇEL
İsmail Çataloğlu
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Fikret Gündoğan
Besim Üstünel
İZMİR
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
KARS
Sırrı Atalay
Muzaffer Şâmiloğlu
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Ziya Müezzonoğlu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
Ahmet Remzi Hatip
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KÜTAHYA
Osman Albayrak
MALATYA
Süleyman Efe
Hamdı Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
MARDİN
Mehmet A l Arıkan
MUĞLA
Fevzi Özer
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
İdrls Giirsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehrnii Güneş
SAMSUN
Bahri Cömert
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SİVAS
Temel Kitapçı
Hüseyin öztüirk
Muhittin Tayflan
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TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
Orhan öztrak
TOKAT
Zihni Betil

URFA
Abduıligaına Demıirkol

TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Niajiim Taşan

VAN
Ferid Melen
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ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay

Fahri Çöker
Hilmi Fırat
Adnan Başer Kafaoğlu
CUMHURBAŞKANINCA H. Nail Kübalı
Safa Reisoğlu
SEÇİLEN ÜYELER
Halil Tunç
Muhsiin Batur
Şerif Tüten
Zeyyaıt Baykara
Nermin Abadan Unat
Kemal Canitürk

UŞAK
Ahmet Tahtakılıç

YOZGAT
Veli Uyar

Millet Meclisi
(Kabul Edenler)
ADANA
Hasan Aksay
Meh.met Can
Hasan Cerit
Melih Kemal Küçüktepepmar
Muslihittin Yılmaz Mete
Nedim Tarhan
Oğuz Yazıcıoğlu
ADIYAMAN
Kemal Tabak
Ramazan Yıldırım
AFYONKARAHİSAR
îsmail Akın
Hasan Akkuş
Güneş öngüt
Mete Tan
AĞRI
Rıza Polat
AMASYA
Erol Çevikçe
Vehbi Meşhur
ANKARA
Bekir Adibelli
Orhan Alp
Oğuzhan Asiltürk
Alişan Canpolat
Yaşar Ceyhan
A. İsmet Çanakçı
Kenan Durukan
H. Semih Eryıldız
Necati Gültekin
Kemal Kayacan
Mustafa Kılıç
Teoman Köprülüler
Abdurrahman Oğultürk

Selâhattin Öcal
Altan öymen
Erol Saraçoğlu
önder Sav
Cengiz Şemses
ANTALYA
Deniz Baykal
Ömer Buyrukçu
Hasan Ünal
ARTVİN
Mehmet Balta
AYDIN
ıM:dhm!et Çetükl
A. Selâmi Gürgüç
Muharrem Sökeli
BALIKESİR
Nuri Bozyel
İrfan özaydınlı
BİLECİK
Orhan Yağcı
BOLU
Bayram Turan Çetin
Halûk Karabörklü
BURDUR
Cemal Akta|
BURSA
Nail Atlı
Mehmet Emekli
Hasan Esalt Işık
Saffet Ural
ÇANAKKALE
Osman Orhan Çaneri
Al tan Tuna
ÇANKIRI
Nuri Çelik Yazıcıoğlu

ÇORUM
Şükrü Bütün
Etem Eken
Mehmet Irmak
DENİZLİ
Mustafa Gazalcı
Adnan Keskin
Ömer İhsan Pak öz
DİYARBAKIR
Haül Akgül
EDİRNE
Süleyman Sabiti Öznal
Cavittin Yenal
ELAZIĞ
Celâl Ertuğ
Faik Öztürk
Ali Rıza Sepüioğlu
M. Tahir Şaşmaz
ERZİNCAN
Nurettin Kar su
Lütfü Şahin
ERZURUM
Çetin Bozkurt
Selçuk Erverdi
ESKİŞEHİR
Gündüz Ökçün
İsmail Özen
GAZİANTEP
Emin Altınbaş
Ekrem Çetin
Celâl Doğan
Ahmet Karahan
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Hasan Vamık Tekin
GÜMÜŞHANE
Erol Tuncer
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HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Haydar Demirtaş
öner Miski
Mevlüt Önal
Sabri Öztürk
Malik Yılman
İSPARTA
Hüseyin Şükrü özsüt
İÇEL
Ali Haydar Eyüboğlu
Y. Ziya Ural
Süleyman Şimşek
Veli Yıldız
İSTANBUL
Muammer Aksoy
Ayhan Altuğ
İlhan Biber
Orhan Birgit
Fehmi Cumalıoğlu
Hikmet Çetin
Çağlayan Ege
Süleyman Arif Emre
Tarhan Erdem
Zeki Eroğlu
A. Bahir Ersoy
Orhan Eyüboğlu
Ferit Gündoğan
Doğan Güneş
Yalçın Gürsel
Enver Karabeyoğlu
Osman Kaya
Sevil Korum
Abdurrahman Köksaloğlu
Doğan Onur

TBMM
Ali Nejat ölçen
İlhan Özbay
M. Kâzım Özeke
Cengiz Özyalçın
Ali Topuz
Metin Tüzün
Necdet Uğur
Halûk Ülman
Ertuğrul Yolsal
İZMİR
Ferhat Arslantaş
Kaya Bengisu
Alev Coşkun
Yüksel Çakmur
Süleyman Genç
Coşkun Karagözoğlu
Ahmet Taner Kışlalı
Mustafa öztin
Akın Simav
Cemal Tercan
Mahmut Türkmenoğlu
KAHRAMANMARAŞ
Hüseyin Doğan
Mehmet Yusuf Özbaş
Orhan Sezai
Oğuz Söğütlü
KARS
Doğan Araslı
Turgut Artaç
îsmet Atalay
Abdülkerim Doğru
M. Kemal Güven
Hasan Yıldırım
KASTAMONU
Vecdi İlhan
Sabri Tığlı
KAYSERÎ
A. Gani Âşık
Mehmet Doğan
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Turhan Feyzioğlu
Mehmet Gümüşçü
Mehmet Yüceleı
KIRKLARELİ
Mehmet Dedeoğlu
Gündüz Onat
KIRŞEHİR
Doğan Güneşli
Kılıç Sorgucu
KOCAELİ
Turan Güneş
KONYA
M. Yücel Akıncı
M. Oğuz Atalay
Durmuş Ali Çalık
Ahmet Çobanoğlu
Necmettin Erbakan
Agâh Oktay Güner
İhsan Kabadayı
Hü'seyüın Kaleli
Faruk Sükan
Mustafa Üstündağ
KÜTAHYA
Nilzaırnettin Çoban
MALATYA
LüJfcfi Doğan
Turan Fırat
Ahmet Karaaislan
AM Kırca
Mustafa Şentürk
MANİSA
Hasan Ali Dağlı
Zetoi Karagözlü
Erkan Topkaya
Hasan Zengin
MARDİN
Şarafettin Elçi
Metin Musaoğlu
Ahmet Türk

25 , 2 . 1979
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MUĞLA
Sami Gökmen
MUŞ
Burhan Garip Şavlı
NEVŞEHİR
Yaşar Kemal YülkiseMi
NİĞDE
Yılmaz Cemal Bor
Burhan Ecemiş
Sadü Somüncuoğlü
ORDU
Temel Ateş
Memjduih Ekşi
Ertuğrul Günay
Günay Yalın
RİZE
Yılmaz Balta
Sami Kumbasar
Tuncay Mataracı
SAKARYA
Barbaros Turgut Boztepe
Hayrettin Uysal
SAMSUN
Ahmet Altun
Kenan Bulutoğlu
llyas Kılıç
1. Etem Kılıçoğlu
Muzaffer önder
SİİRT
M. Nebil Oktay
SİNOP
Hilmi İşgüzar
Tevfik -Fikret Övet
Alâettin Şahin
SİVAS
Orhan Akbulut
Enver Akova
Ali Gürbüz
Temel Karamollaoğlu

Azimet Köylüoğlu
Mahmut özdemir,
Mustafa Yılankıran
TEKİRDAĞ
Yılmaz Alpaslan
Ömer Kahraman
TOKAT
Cevat Atılgan
Ömer Dedeoğlu
Faruk Demirtola
Sermet Durmuşoğlu
Ali Kurt
TRABZON
Adil Ali Cine!
Lütfi Göktaş
Rahmi Kumaş
Ertöz Vahit Suiçmez
Ahmet Şener
TUNCELİ
Hüseyin Erkanh
Ali Haydar Veziroğlu
URFA
M. Sabri Kılıç
Ahmet Melik
Celâl Paydaş
UŞAK
İsmail Aydın
M. Selâhattin Yüksel
VAN
ihsan Bedirhanoğlu
Mehmet Salih Yıldız
YOZGAT
Hüseyin Erdal
Mevlüt Güngör Erdinç
Ali Fuat Eyüboğlu
Veli Zeren
ZONGULDAK
Bülent Ecevit
Avni Gürsoy
Burhan Karaçelıik

Cumhuriyet Senatosu
(Reddedenler)
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mehımöt ÜnaHdı
AFYONKARAHİSAR
Kâzım Karaağaçhoğlu
Ahmet Karayiğit

ANTALYA
AMASYA
Şerafettin Paker
Macit Zeren
ANKARA
AYDIN
Mehmet Atıf Benderlioğlu
İskender Cenap Ege
Turhan Kapanlı
A. Metin Taş
Yiğit Köker
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BALIKESİR
Raif Eriş
1. Sıtkı Yırcalı
BİLECİK
Mehmet Erdem
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BÎTLÎS
Kâmran İnan
BOLU
Orhan Ataullah Çalış

ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
Mehmet Kılıç

BURSA
t. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Barlas Küntay

GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bozkurt
HATAY
Mustafa Deliveli

ÇANAKKALE
İsmail Kutluk
ÇANKIRI
Gürhan, Titrek

İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay

ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Baha Akşit

İSTANBUL
Tekin Arıburun
Ahmet Vefa Poyraz

ELÂZIĞ
M. Cahit Dalokay
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlü
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KARS
Yusuf Ziya Ayrım
~ KASTAMONU
Ali Münif îslâmoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kirazıoğlu
KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Muzaffer Demirtaş

İZMİR
Akın Özdemir
Süleyman Tuncd
KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük

KÜTAHYA
Ahmet Özmumcu
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
Ruhi Tunakah
MARDİN
Salt Mehimetoğlu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu

NEVŞEHİR
Ragıp Üner
NİĞDE
Ergun Özkan
ORDU
Ata Bodor
SAKARYA
Osman SalilhoğUü
SAMSUN
Şaban Demıirdağ
Refet Rendeci
SİVAS
Tahsin Tüirfcaıy
TOKAT
Cevdet Aykan
TRABZON
Ahmet İhsan BMncSoğlu
Ahmet Cemil Kara
URFA
Hassan Oral
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

Millet Meclisi
(Reddedenler)
ADANA
Cevtdet Akçalı
Mehmet Halit Dağlı
Hasan Gürsoy
Selâhattin Kılıç
Ahmet Topaloğlu
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYONKARAHİSAR
Mehmet özutku
Ali İhsan Ulubahşi
AĞRI
Mikâil Aydemir
Kerem Şahin
Ahmet Hamdi Şam
AMASYA
Etem Naci Altunay
Muhammet Kelleci
ANKARA
Sebati Ataman
Oğuz Aygün,
Mustafa Başoğlu
Orhan Eren

Mustafa Kemal Erkovan
İsmail Hakkı Köylüoğlu
Hayrettin Turgut Toker
ANTALYA
Ataöv
Çakmakçı
Erdem
Kaya
ARTVİN
Hasan Ekinci
Mustafa Rona
AYDIN
Nahit Menteşe
İsmet Sezgin
Behiç Tozkoparan
İhsan
Kaya
Sadık
Galip

BALIKESİR
İlhan Aytekin
Cihat Bilgehan
Emin Engin Tanrıverdi
Hüsnü Yılmaz
BİLECİK
Cemalettin Köklü

BİNGÖL
Mehmet Sait Göker
BİTLİS
Albidin İnan Gaydalı
BOLU
Avni Akyol
Müfit Bayraktar
Ahmet Çakmak
BURDUR
Ahmet Sayın
BURSA
Mehmet Emin Dalkıran
Ali Elverdi
Yılmaz Ergenekon
Halil Karaatlı
Cemal Külahlı
Kasım Önadım
Özer Yılmaz
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
İrfan B'inay
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ÇANKIRI
Nurettin Ok
Arif Tosyalıoğlu
ÇORUM
Mustafa Kemal Bilberoğlu
Ahmet Çimıbek
Aslan Topçuibaşı
DENİZLİ
Musltafa Kemal Aykurt
Ahmet Hamdi Sancar
Emin Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Abdülla'tif Ensarioğlu
Mahmut Kepolu
ELAZIĞ
Rasim Küçükel
ERZİNCAN
Timuçin Turan
ERZURUM
Rıfkı Danışman
Osman Demirci
Gıyasettin Karaca
İsmail Hakkı Yıldırım

TBMM
ESKİŞEHİR
İsmet Angı
Yusuf Cemal Özkan
Seyfi Öztürk
GAZİANTEP
İmam Hüseyin încioğlu
Mehmet Atillâ Ocak
Mehmet Özkaya
GİRESUN
Şükrü Abbasoğlu
Nizamettin Erkmen
AH Köymen
GÜMÜŞHANE
Mehmet Çatalbaş
Turgut Yücel
HATAY
Sabahattin Adalı
M. Sait Reşa
Ali Yılmaz
İSPARTA
Süleyman Demirel
Yusuf Uysal
Yakup Üstün
İÇEL
Ali Ak
Fevzi Arıcı
Nazım Baş
Ramazan Çalışkan
İSTANBUL
Sabit Osman Avcı
Sadettin Bilgiç
Ekrem Ceyhun
Nilüfer Gürsoy
Kemal Kaçar
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Nihat Kaya
Recep Özel
Osman Özer
İsmail Hakkı Tekinel
Hüsamettin Tiyanşan
Numan Uzun
İZMİR
Talât Asal
Adil Demir
Zeki Efeoğlu
Ali Naili Erdem
Şinasi Osma
Neccar Türkcan
Aysel Uğura!
Erol H. Yeşilpınar
KAHRAMANMARAŞ
Halit Evliya
Mehmet Şerefoğlu
KARS
Hidayet Çelebi
Bahri Dağdaş
KASTAMONU
Fethi Acar
İsmail Hilmi Dura
Ali Nihat Karol
KAYSERİ
Kemal Doğan
Mahmut Şevket Doğan
Mehmet Zeki Okur
KIRŞEHtR
Mustafa Eşrefoğlu
KOCAELİ
Adem Ali Sarıoğlu
İbrahim Topuz
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KONYA
Mustafa Güzelkılınç
M. Kubilay İimer
Necati Kalaycıoğlu
Aydın Menderes
KÜTAHYA
Ahmet Mahir Abîunı
Hüseyin Cavüt Erdetmir
ilham Ersoy;
AH İrfan Haznedar
MANİSA
Sümer Oral
önol Şaıkar
Faük Türün
Yahya Uslu
Ha'Ml Yurtseven
MARDİN
Nurettin Yılmaz
MUĞLA
Ahmet BuManiı
Zeyyat Mandalıknoi
MUŞ
Kasımı Emre
NEVŞEHİR
İbrahim Ethem Boz
Esat Kıratlıoğlu
NİĞDE
Hüseyin Çelit
H. Avrai Kavurmacıoğlu
ORDU
Hamdii Mağden
Kemal Şensoy
Bilâl Taranoğlu
RİZE
İzzet Akçal

Cumhuriyet : Senatosu
(Çekinıser)
CUMHURBAÎ JKANINCA
SEÇİLE]N" ÜYE
Metin Toker
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SAKARYA
Nuri Bayar
Güngör Hun
SAMSUN
Mustafa Dağıstanlı
1. Etem Ezgü
Nafiz Kurt
Hüseyin Özalp
S. Orhan Uluçay
SİİRT
Zeki Çeliker
TOKAT
FeyzuUah Değerli
Ali Şevki Erek
TRABZON
İbrahim Vecdi Aksakal
Kemal Cevher
T TT% T"1 A '

URFA
Mehmet Aksoy
Mehmet Celâl Bucak
Necmettin Cevheri
UŞAK
Galip Çetin
VAN
Kinyas Kartal
YOZGAT
Ö. Lütfi Erzurumluoğlu
Turgut Nizamoğlu
ZONGULDAK
Ömer Barutçu
Abdulmuttalip Gül
Ahmet Gültekin Kızılışık
Koksal Toptan
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Cumhuriyet Senatosu
(Oya Katılmayanlar)
TABİİ ÜYELER
Vehbi Ersü
Ahmet Yıldız
AĞRI
Kasım Küfrevi
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu

BİNGÖL
Mehmet Bilgin
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrel'ioğlu
Sabahattin Savcı
ERZURUM
Lû'üf'i Doğamı
GİRESUN
Hayrettin Erkmen

İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Mehmet Feyyat
Ali Oğuz
İZMİR
Nurhan Artemiz
Mehmet Münir Dalda!
MUŞ
İsmail İlhan

YOZGAT
E. Süleyman Ergin
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Hüsamettin Çelebi
Sadi Irmak
N. Kemal Şentürk

Millet Meclisi
(Oya Katılmayanlar)
ADANA
İsmail Hakkı öztorun
Alparslan Türkeş
ADIYAMAN
Abdurrahman Unsal
ANKARA
Ahmet Hamdi Çelebi
A. Hayri Elçioğlu
İhsan Karaçam
Fikri Pehlivanlı
BALIKESİR
Necati Cebe
Cemalettin İnkaya
Sadullah Usumi
BİNGÖL
Hasan Celâlettin Ezman
BİTLİS
Muhyettin Mutlu

DİYARBAKIR
Mehmet İskân Azdzoğlu
Eşref Cengiz
M. Yaşar Göçmen
Bahattin Karakoç
EDİRNE
Mustafa Bulut
ERZURUM
Nevzat Kösoğlu
Korkut Özal
GAZİANTEP
Cengiz Gökçek
İSTANBUL
Turan Kocal
İhsan Toksan
Abdullah Tomba
Celâl Yardımcı
KAHRAMANMARAŞ
Hasan Seyithanoğlu

KIRKLARELİ
Hasan Korkut
KOCAELİ
İbrahim Akdoğan
Kenan Akman
KONYA
Şener Battal
Tahir Büyükkörükçü
MALATYA
Mehmet Recai Kutan
MARDİN
Fehim Adak
AbdüiJkadir Timurağaoğlu
MUŞ
M. Enııin Seydagil
SAKARYA
Selâhattin Gürdrama

(Açık Üyelikler)
Aydın Milletvekili
Edirne Milletvekili
Manisa Milletvekili
Muğla Milletvekili
Yekûn

1
1
1
1
4
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SİİRT
Abdülkadir Kaya
Abdülkerim Zlilan
SİVAS
Tevfik Koraltan
TEKİRDAĞ
Halil Başol
Nihan llgün
TRABZON
Ömer Çakıroğlu
URFA
Salih Özcan
VAN
Mudiin Görenîtaş (ıBş&;< V.)
ZONGULDAK
K. Kemal Anadol
Cahit Karakaş (Başkan)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
5 NCİ BİRLEŞİM
25 . 2 . 1979 Pazar
Saat : 14.00
U — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI
1. — Adana, Anıklara, Bin/göl, Elazığ, Erzincan,
(Erzurum, Oajzüantep,
Istanlbül Kaıh'raimanmaıraş,
K&rs, MaJaltiya, Sı^a's ve Urfa ileri sınırlan içersisinde
evvelce ilan edilmiş bulunan Sılayönetimin iki ay
sfcire ilci uzatılmasına dair Başıha^anutk, tezkeresi.
(3/192)
2, — TEKRARLANACAK OYLAMALAR
(3, — (SEÇİMLER
4, — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN
SÖZLÜ SORULAR
5, — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN
TASARI VB TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK
TEKLİFLERİ
6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ
1, — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE
DİVANA SEVK İLE 'İLGİLİ KONULAR
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