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Ta — Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl,
Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gazi
antep, Hakkâri, İstartbul, Kahramanmaraş,
Kars, Malatya, Mardin, Siirt, Sivas, Tunceli
ve Urfa illerinde evvelce ilan edilmiş bulunan
Sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre ile uzatılma
sına iiilşkân BıaşIbaJkiaırilıik tıelzlkercısi. I(3/2C|2)
344:363
2. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve
Tokat Milletvekili Barak Demirtola'nın; Ba
kanlığına ait inşaat ihalelerinde yakınlarına
menfaat sağladığı ve gümrüklerdeki yolsuzluk- '
lara gözyumarak görevini kötüye kullandığı
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve
Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakkında Ana-

Sayfa
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi.
(9/269)
363):364
3. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun; Gümrük Memurları Yardımlaşma
Derneğinin yasa dışı faaliyetlerine gözyumarak
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı
Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi. (9/270)
364:365
4. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve
Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun;
milli bütünlüğümüzü bölücü olaylara gözyu
marak görevini kötüye kullandığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent
Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/271)
365':366
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5. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve Aydın Milletvekili Behiç Tozko
paranın; görevini kötüye kullanarak Hazine
yi zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza
Kanununun,240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla Gümrük ve Tekel Balkanı Tuncay Ma
taracı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
f
masına ilişkin önergesi. (9/272)
366:367
6. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve îzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın; anarşik olaylara karşı gerekli önlem
leri almayarak görevlerini ihmal ve kötüye
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uy
duğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve
İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/273)
3671:368
7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın; 237 sayılı Taşıt Kanununu ihlal ede
rek görevini kötüye kullandığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent
Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/274)

368

8. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer
Ucuzal ve 3 arkadaşının; POL - DER, TÖBDER ve Halkevleri derneklerinin Anayasa ve
kanun dışı faaliyetlerine gözyumarak görev
lerini kötüye kullandıkları ve bu eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve
İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesi. (9/275)
1368:371
9. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer
Ucuzal ve 2 arkadaşının; Mısır Büyükelçiliği
baskını olayındaki tutum ve davranışlarıyla
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Tüfk Ceza Kanununun 240 ncı mad-
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desine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent
Ecevit ve İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi
Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/276)
B7ll:373
10. — C. Senatosu Esikişehir Üyesi Ömer
Ucuzal ve 3 arkadaşınım; Devlet anaçlarını po
litik gayesine alet ederek göreVinıi ikötüye kul
landığı ve bu eyleminim Türik Ceza Kamunu
num 240 ncı maddesine uyduğu iddia'suyla Baş
bakan Bülent Ecevit hakkında Anayasamın
90 ncı, TBMM Bıiıfeşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 noi maıddteleri uyarımca bir Meclis Soruşitunması açıiımasıına ilişiklin önergesi. (9/277) 373:
374
11. — Muğla Milletvekilli Ahmet Budanh'nın; Mısır Büyükelçiliği baskını olayında
ki tutum ve davranışlarıyla görevlerimi kötüye
kullandıkları ve bu eylienillerjinin Türk Ceza
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id
diasıyla Başbakan Bülent Ecevit, İçişleri eski
Bakanı Hasaln Fehmi Güneş, Dışişleri Balkanı
Gündüz Ökçün ve Milli Savuınima Balkanı
Neş'et Aikmandor haklarımda Anayasamın 90
ncı, TBMM Birleşik Toplantı İçtüzüğünün
12 noi maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşitunması 'açılmasına ilişkin iönertgiesi. (9/278) 374:375
12. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Öımar
Ucuzal ve C. Senaltosu Anlkara Üyesi Yiğit
KÖker'im, ilaç yokluğu konusunda gerekli
önlemleri allmayaraık görevlerini kötüye kul
landıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı malddesitne uyduğu iddiasıyla
Başbakan Bülent Ecevit ve Sağlık ve Sosyal
Yardım Balkanı Mete Tam haklarıınlda Anaya
samın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarımca bir Meclis
Soruşturması açılmasına ilişiklim önergesi.
(9/279)
375:377
13. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer
Ucuzal ve C. Senatosu Anlkara Üyesi Yiğit
KÖker'im; Seçimlilerim Temel Hükümleri ve
Seçmen Kütlükleri hakkımdaki 298 numaralı
Kanunu ihlal edbrelk götievlerinli kötüye kuMaın'diikları ve bu eylemlerinim Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıy
la Başbakan Bülent Ecevit, Sosyal Güvenlik
Bakanı Salih Yıldız ve İşietaefer Bakanı
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Kenan Bulutoğlu haklarında Anayasanın 90
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca b!ir Meclis Soruşturiması açılmasına ilişiklin önergesi. (9/280) 377:378
14. — C. Senatosu Esikişiehir Üyesi Ömıer
Ucuza! ve C. Senatosu Anlkara Üyesi Yiğit
Köker'in; Tanı Gün Yasiasının uygularım asındia görevlerini kötüye kuianid^ktarı ve bu
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı
njaddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent
Eceviiıt ve Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanı Melte
Tan haklarımda Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birieşic Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarında bir Meclis Soruşturması açıl
masınla (ilişiklin önergesi, (9/281)
378:380
15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nın; kendisine rüşvet teklif edenler hak
kında yasal 'işlemleri yapmayarak görevini
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza
Kalnununun 240 ncı maddesine uyduğu iddlia
sıyla Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Farulk Sükan hakkında Anaya'sıanun 90
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/282)
38Q
16. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'
nın; KÖY - KOOP'un gaye dışı faaliyetleri
ne gözyuım'arak görevlerini kötüye kuşandık
ları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
240 ncı maddiesiıne uyduğu iddiasıyla Başba
kan Bülent Ecevit, Enerji ve Tabii Kaynalklar Balkanı Deniz Baykal ve Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Orhan Alp haklarında Anayasasinn 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Soıruştuırmaisı açılmalına, ilişkin. (9/283) 381:382
17. — C. Senatosu Eskişehir Üyösi Ömer
Uouzal ve C. Senatosu Ankara Üyösli Yiğit
Köker'in; anarşi konusund a gerekli önlemleri
almayarak görevlerini kötüye kuHa»djkfarı ve
bu eylemlerinin Türlk Ceza Kanununun 240
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan

-
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Bülent Ecevİıt ve İçişleri eski Bakanı Hasan
Fehmi Güneş haklarında Anayaisamn 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi. (9/284)
382:384
18. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'
nin; Artvin'de meydana gelen olaylarda gerek
li önlemleni almayarak görevlerini kötüye kullandıiklan ve bu eylemlerinin Tünk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesinle uyduğu iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevlit ve İçişleri eski
Bakanı Haşlan Fehmi Günıeş haklarında Anayasianın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkim öner
gesi. (9/285)
384:386
19. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üyesıi Hüsamettin Çetelbi'niin;
Doğu illerinde meydana gelen olıayl/aır karşısın
da gerekli önlemleri allmayarak görevlerini
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddliasıyla Başbakan Bülent Eoevilt, Adaıltet
Balkanı Mehmet Can, İçişleri eski Bakanı
Hasıan Fehmi Günıeş, Mİlfli Eğitim Bakanı
Necdet Uğur ve Bayındırlık Balkanı Şerafettin Elçi haklarında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/286)
386:387
20. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun; Urfa - Ceylanpınar'da meydana ge
len olaylarda gerekli önlemleri almayarak gö
revlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem- terinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi
Güneş halklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/287)
387
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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
21 . 8 . 1979 Salı
Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyarbakır,
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri,
istanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mardin,
Siirt, Sivas, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce ilan
edilmiş bulunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre
ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/20)1),
yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

Birleşime saat 18.0Q'de son verildi.
Divan Üyesi
Başkan
Denizli
Cahit Karakaş
Mustafa Gazalcı
Divan Üyesi
Adana
İsmail Hakkı Öztorun

II — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ
24 . 10 . 1979 Çarşamba
Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyarbakır,
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, İs
tanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mardin, Si
irt, Sivas, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce ilan edil
miş bulunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre ile uza
tılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/202) yapı
lan görüşmelerden sonra kabul edildi.
İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Tokat Mil
letvekili Faruk Derrtirtola'nın; Bakanlığına ait inşaat
ihalelerinde yakınlarına menfaat sağladığı ve gümrüklefdeiki yolsuzluklara göz yumarak görevini kötü
ye kullandığı idiasıyla Gümrük ve "Jekel Bakanı
Tuncay Mataracı hakkında. (9/269),
Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun;
Gümrük Memurları Yardımlaşma Derneğinin yasa
dışı faaliyetlerine göz yumarak görevini kötüye kul
landığı iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay
Mataracı hakkında. (9/270),
Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve Kocaeli Mil
letvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun; milli bütünlüğümü
zü bölücü olaylara göz yumarak görevini kötüye kul
landığı iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında
(9/271),
Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve Aydın
Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın; görevini kötüye kul
lanarak: Hazineyi zarara uğrattığı idiasıyla Gümrük
ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakkında.
(9/272),
Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve İzmir
Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın; anarşik olaylara
karşı gerekli önlemleri almayarak görevlerini ihmal
ve kötüye kullandıkları iddiasıyla Başbakan Bülent
Ecevit ve İçişleri eski Ba'kanı Hasan Fehmi Güneş
haklarında, (9/273),

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın; 237 sa
yılı Taşıt Kanununu ihlal ederek görevini kötüye
kullandığı iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkın
da. (9/274),
C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve 3
arkadaşının; POL - DER, TÖB - DER ve Halkev
leri 'derneklerinin Anayasa ve kanun dışı faaliyetle
rine göz yumarak görevlerini kötüye kullandıkları
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri eski
Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında. (9/275),
C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve 2
arkadaşının; Mısır Büyükelçiliği baskını olayındaki
tutum ve davranışlarıyla görevlerini kötüye kullan
dıkları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri
eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında. (9/276),
C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve C.
Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, ilaç yokluğu
konusunda gerekli önlemleri almayarak görevlerini
kötüye kullandıkları iddiasıyla Başbakan Bülent Ece
vit ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan
haklarında. (9/279)^
C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve C.
Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki
298 numaralı Kanunu ihlal ederek görevlerini kötüye
kullandıkları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, Sos
yal Güvenlik Bakanı Salih Yıldız ve İşletmeler Ba
kanı Kenan Bulutoğlu haklarında. (9/280),
C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve C.
Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; Tam Gün
Yasasının uygulanmasında görevlerini kötüye kullan
dıkları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan haklarında
(9/281),
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Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın; kendisine
rüşvet teklif edenler hakkında yasal işlemleri yapma
yarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Devlet
eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan
hakkında. (9/282),
Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın; KÖY KOOP'un gaye dışı faaliyetlerine göz yumarak gö
revlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla Başbakan Bü
lent Ecevit, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı De
niz Baykal ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp
haklarında, (9/283),
Artvin Milletvekili Hasan Ekinei'nin; Artvin'de
meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri almayarak
görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla Başbakan
Bülent Ecevit ve İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi
Güneş haklarında. (9/285),
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin; Doğu illerinde meyda
na gelen olaylar karşısında gerekli önlemleri almaya
rak görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla Başba
kan Bülent Ecevit, Adalet Bakanı Mehmet Can, İçiş
leri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Milli Eğitim
Bakanı Necdet Uğur ve Bayındırlık Bakanı Şerafet
tin Elçi haklarında. (9/286) ve,
Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun; Urfa - Ceylanpınar'da meydana gelen olaylarda gerekli
önlemleri almayarak görevlerini kötüye kullandıkları
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri eski Ba
kanı Hasan Fehmi Güneş haklarında. (9/287) birer
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergeleri
okundu; Soruşturma Hazırlık komisyonlarının 16'şar
üyeden kurulması, komisyonların çalışma sürelerinin
üye seçimi tarihinden başlaması ve ilgili Başbakan ve
bakanların yazılı görüşlerini üye seçimi tarihinden iti
baren I5,gün içinde vermeleri kabul edildi.
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C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve 3 ar
kadaşının; "Devlet araçlarını politik gayesine alet ede
rek görevini kötüye kullandığı iddiasıyla .Başbakan
Bülent Ecevit hakkında. (9/277),
Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın; Mısır Bü
yükelçiliği baskını olayındaki tutum ve davranışlarıy
la görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id
diasıyla Başjbakan Bülent Ecevit, İçişleri eski Bakanı
Hasan Fehmi Güneş, Dışişleri Bakanı Gündüz Ok
çun ve Milli Savunma Bakanı Neş'et Akmandor haklasmda. (9/278) ve,
C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve C.
Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; anarşi konu
sunda gerekli önlemleri almayarak görevlerini kötüye
kullandıkları 'iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve
İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında
(9/284) birer Meclis Soruşturması açılmasına İlişkin
önergeleri de'okundu;
Konuları ve bakanları aynı olduğundan :
9/277 esas numaralı önergenin 9/274 esas numa
ralı önerge ile,
9/278 esas numaralı önergenin 9/276 esas numa
ralı önerge ile ve,
9/284 esas numaralı önergenin de 9/273 esas nu
maralı önerge ile birlikte görüşülmesi kabul olundu.
Birleşime saat 18.49'da son verildi.
Başkan
Cahit Karakaş

Divan Üyesi
Bursa
Halil Karaatlı

Divan Üyesi
Denizli
Mustafa Gazdcı
Toplantı Yılı : 18
No, : 9

III. — GELEN KÂĞITLAR
23 . 10 . 979 Salı
Tezkere
1. — Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyar
bakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hak
kâri, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mar
din, Siirt, Sivas, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce
ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay sü
re ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi.
(3/202)

Meclis Soruşturması Önergeleri
1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve Koca
eli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun; milli bütün
lüğümüzü bölücü olaylara göz yumarak görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan
Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya-
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7. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve 3 arkadaşının; Devlet araçlarını politik gayesine
alet ederek görevini kötüye kullandığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında
Anlayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/277)

rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi, (9/271)
2. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve
Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın; görevini kö
tüye kullanarak Hazineyi zarara uğrattığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay
Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
si. (9/272)
3. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve
îzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın; anarşik olay
lara karşı gerekli önlemleri almayarak görevlerini ih
mal ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri eski Ba
kanı Hasan Fehmi Güneş* haklarında Anayasanın
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/273)
4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 237
sayılı Taşıt Kanununu ihlal ederek görevini kötüye
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bü
lent Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/274)
5. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve 3 arkadaşının; POL - DER, TÖB - DER ve Halk
evleri derneklerinin Anayasa ve kanun dışı faaliyet
lerine gözyumarak görevlerini kötüye kullandıkları ve
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240ı ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve
İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/275)
6. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve 2 arkadaşının; Mısır Büyükelçiliği baskını olayın
daki tutum ve davranışlarıyla görevlerini kötüye kul
landıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
240, ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent
Ecevit ve İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi.
(9/276)
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8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Mı
sır Büyükelçiliği baskını olayındaki tutum ve davra
nışlarıyla görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, İçişleri es
ki Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Dışişleri Bakanı Gün
düz Ökçün ve Milli Savunma Bakanı Neş'et Akmandor haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi.
(9/278)
9. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, ilaç
yokluğu konusunda gerekli önlemleri almayarak gö
revlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk
Ceza Kanununun 240i ncı maddesine uyduğu iddiasıyla
Başbakan Bülent Ecevit ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Mete Tan haklarında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesi. (9/279)
10. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki 298 numaralı Kanunu ihlal ederek görevlerini
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Baş
bakan Bülent Ecevit, Sosyal Güvenlik Bakanı Salih
Yıldız ve İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu hakların
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/280)
11. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; Tam
Gün Yasasının uygulanmasında görevlerini kötüye
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan
Bülent Ecevit ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Mete Tan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya-
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rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/281)
12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
kendisine rüşvet teklif edenler hakkında yasal işlem
leri yapmayarak görevini kötüye kullandığı ve bu ey
lemsinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Faruk Sükan hakkında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesi. (9/282)
13. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın; Köy Koop'un gaye dışı faaliyetlerine gözyumarak görev
lerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevit, Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Deniz Baykal ve Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Orhan Alp haklarında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesi. (9/283)
14. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Kökr'in; anarşi
konusunda gerekli önlemleri almayarak görevlerini
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla
Başbakan Bülent Ecevit ve içişleri eski Bakanı Hasan
Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90l ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bis Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi, (9/284)
15. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin; Art
vin'de meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri al
mayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve içişleri
eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında Anaya-
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sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi. (9/285)
16. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çetebi'nin; Doğu illerinde
meydana gelen olaylar karşısında gerekli önlemleri
almayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, Adalet
Bakanı Mehmet Can, içişleri eski Bakanı Hasan Feh
mi Güneş, Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur ve Ba
yındırlık Bakanı §erafettin Elçi haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi. (9/286)
17. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun;
Urfa - Ceylanpınar'da meydana gelen olaylarda ge
rekli önlemleri almayarak görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bü
lent Ecevit ve içişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Gü
neş haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik
Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi.
(9/287)
Rapor
1. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevini
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çanak
kale eski Milletvekili Refet Sezgin hakkında, Ana
yasanın 90, 147 ve TBMM Birleşik Toplantısı iç
tüzüğünün 12, 13 ncü maddeleri uyarınca Meclis So
ruşturması yapılmasına dair Başbakanlık yazısı ve
21 numaralı TBMM Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu Raporu. (9/21) (S. Sayısı : 99'a 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 23 , 10 . 1979) (GÜNDEME)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Cahit Karakaş
DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaath (Bursa), Mustafa Gazalcı (Denizli)
IBAİŞKAN — TürM'ye 'Büyük -Millet Meclisi iBürleşik fltoplamltıisırun '13 ncü ©iırleişliımıinıi açıyorum.
IV. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı
lacaktır.
(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gündeme ge
çiyoruz.

V, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyar
bakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hak
kâri, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mar
din, Siirt, Sivas, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce
ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay sü
re ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi.
(3/202)
BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar kısmında
yer alan, 19 ilde evvelce ilan edilen sıkıyönetimin 2
ay süreyle uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu ka
rarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasına
dair Başbakanlık tezkeresi vardır; okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
17 . 8 . 1979 günlü ve 18-2/06357 sayılı yazımız.
26 . 12 . 1978 günlü ve 7/16947, 24 . 4 . 1979 gün
lü ve 7/17408 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarıyla
ilan edilen ve son olarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 21 . 8 . 1979 günlü ve 566 sayılı kararıyla 2 ay
süre ile uzatılması onaylanmış bulunan sıkıyönetimin
Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum,
Gaziantep, istanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya,
Sivas, Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, Hakkâri, Mar
din, Siirt ve Tunceli illerinde her türlü yasa dışı ey
lemlere karşı alman etkin önlemleri sürdürerek yurt
ta huzur ve güveni tam olarak sağlamak amacıyla,
26 . 10 . 1979 Cuma günü saat 7'den geçerli olarak,
Anayasanın 124 ncü maddesine göre yeniden 2 ay sü
re ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulması Bakanlar Kurulunca 22 . 10 . 1979 günün
de uygun görülmüştür.
Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim.
Bülent Ecevit
Başbakan

BAŞKAN —. Okunmuş bulunan Başbakanlık tez
keresi hakkında, Hükümetin izahatından sonra, konu
üzerinde Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 ncü madde
sine göre görüşme açılacaktır.
Tezkere hakkında izahatta bulunmak üzere, Hü
kümet adına Sayın İçişleri Bakanı, buyurunuz efen
dim.
İÇİŞLERİ BAKANI VECDİ İLHAN (Kastamo
nu Milletvekili) — Sayın Başkan, Büyük Millet Mec
lisinin sayın üyeleri;
Hükümetimiz, 19 ilde uygulanmakta olan sıkıyö
netimin 2 ay daha uzatılması istemiyle huzurunuza
gelmiş bulunmaktadır.
Türkiye, her zamankinden daha fazla kaynaşmış,
bütünleşmiş bir toplum olmaya doğru hızla yönelir
ken, bir müddetten beri irili ufaklı bazı örgütler ve
kişiler, düşünce, mezhep, köken, gelenek ayrılıkları
nı, bölünmeye, düşmanlığa dönüştürmek istemişler
dir; Anayasamızın getirdiği haklar ve özgürlükler dü
zenini kısıtlama ya da ortadan kaldırma girişimlerine
kalkışmışlardır. Bu girişim ve heves sahipleri, amaç
larına varabilmek için tüm kamuoyunda bezginlik ve
yılgınlık, devlet kuruluşlarında kararsızlık, bölünme,
etkisizlik ve otorite boşluğu yaratma peşindeydiler.
Bir süredir içinden geçmekte olduğumuz ekonomik
darboğazın doğurduğu darlık ve sıkıntıları, sosyal
dengesizlikleri, eylemleri için elverişli bir ortam sa
yanlar her çareye başvurmuşlardır; insanlarımızı bir
birlerinden kuşkulandırmak, birbirlerine düşman ya
pıp vuruşturmak için çok çabalar harcanmıştır. Düş
manlığı giderici, ilişkileri yumuşatıcı, toplumu birleş
tirici, barışçı girişimler, düşünceler engellenmek, etki-
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siz bırakılmak istenmiştir; söylenti, karalama, birey
sel terörden dikta terörüne kadar her türlü yönteme
başvurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, öz
gürlüklerimize ve iç barışımıza yönelen tüm bu saldı
rılar karşısında sıkıyönetim ilan etmek gereğini duy
muştur.
Aldıkları önlemler; dengeli, ölçülü ve kararlı tu
tumlarıyla, sıkıyönetim sorumluluğunu taşıyanlar,
bugüne kadar bazı bakımlardan başarılı sonuçlar al
mışlardır; büyük halk topluluğundaki tedirginliği, du
yarlığı gidermişlerdir; mezhep ayrımcılığının ve etnik
ayrımcılığının kitle çatışmasına dönüştürülmesi önlen
miştir.
Sıkıyönetim mahkemeleri, şiddet eylemlerinin
hüküm giymesini hızlandırmıştır. Sıkıyönetimin aldığı
olumlu sonuçlar değerlendirilebilmek için, geçirdiği
miz ayların sıkıyönetimsiz nasıl olacağını düşünmek
yeterlidir. Biz, bu sonuçların demokratik hak ve öz
gürlüklerin zedelenmeden alınmış olmasını ayrıca tak
dire değer buluyoruz.
Yaşadığımız son sıkıyönetim döneminin, güven
lik açısından en önemli olayı 14 Ekim seçimleri ol
muştur. Demokrasi tarihimizde ilk kez, seçimleri en
gelleme girişimleri, ülkenin geleceği bakımından yurt
taşlarımızda derin endişelere yol açan haber ve söy
lentilere karşın, devlet güçlerinin elbirliği ve ortak
inançlar içerisinde aldıkları önlemler, anarşi ve terör
odakları üzerinde kesin, caydırıcı etkisini göstermiş;
ülke, geçmiş yıllardakinden daha huzurlu bir seçim
günü yaşamıştır. Yurttaşları oy kullanmaktan caydır
mak için yapılan tüm girişimlere ve çabalara karşın,
seçimlere katılma oranı bir hayli yüksek olmuştur.
Derin şükran duygusuyla belirtmek isterim ki,
bu sonucun alınmasında kolluk kuvvetlerimizin öz
veri içerisinde çalışmaları yanında, Silahlı Kuvvetle
rimizin değerli destek ve katkılarının büyük payı ol
muştur. Devlet güçlerinin bu tutumu, kuşkusuz, gele
cekte de ülke ve demokrasi düşmanları üzerinde cay
dırıcı etki yaratacaktır; demokrasimize onur kazan
dıracak olgunluk ve düzeyde geçen bu seçimleri anar
ken, ordumuz da övülecektir.
Bu vesileyle, seçimlerin olaysız, baskısız, özgürce
yapılmasını sağlayan tüm kamu görevlilerine, iç gü
venlik kuvvetlerine, sıkıyönetimde çalışanlara ve Si
lahlı Kuvvetlerimizin komutan ve mensuplarına şük
ranlarımı sunmak isterim.
Aynı zamanda, sıkıyönetim dönemi boyunca iç
güvenlik kuvvetlerimizi ve özellikle polis örgütümü
zü şiddet eylemlerine karşı etkinleştirmek amacı da
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güdülmüştür. Bu nedenle, Hükümetimizin göreve
başladığı 1 . 1 . 1978 tarihinden 1 . 8 . 1979 tarihine
kadar mevcut polis kadrosu güçlendirilmiştir.
Yine, 1979 mali yılı içerisinde 11 300 polis amir
ve memurunun meslek eğitim işi planlanmıştır. Özel
likle 1978 - 1979 yıllarında açtian Yeraltı Yıkıcı Faa
liyetlerle Mücadele Kursuna 309 personel iştirak et
miş ve mezun olmuştur. Böylece, 6 . 8 . 1979 itibariyle
Emniyet İstihbarat Örgütü, \% 45 bir artışla, 35 faal
586 personele ulaşmıştır.
16 . 7 . 1979 tarihinde açılan Dedektif Kursuna
da 78 personel iştirak etmiş ve göreve başlamıştır.
Bu konudaki eğitim çalışmaları, belirtilen tarih
ler itibariyle halen sürdürülmektedir.
Ayrıca, Ankara, Adana, İstanbul illerindeki polis
bölge laboratuvarları yeni cihazlarla donatılmıştır.
Bu meyanda, polisin kullanmakta olduğu silahların,
savaşım verdiği kişi ve örgütlerin sahip bulunduğu
silahlara oranla yetersiz kaldığı görülerek, gerek me
kanik niteliği, gerekse atış gücü yüksek silahlarla do
natımı yoluna gidilmiştir ve hazırlanan silah standardizasyon planı uygulanmaya konulmuştur. Bu plan,
genel olarak üniforma ile görev yapan polisin, 14'lü
Belçika Browning, sivil görev yapan personelin Smitwetson tabanca ile donatımını ve takviye olarak da
MP 5 otomatik tabancaların alımı öngörülmüştür.
Bu ilkeler doğrultusunda satın alman 8 765 adet yeni
silah, polis kadrosuna dağıtılmıştır; böylece, silah do
nanımında |% 12 nispetinde bir artış sağlanmıştır. Ay
rıca; 13 403 adet yeni silah alımı ile ilgili işlemler ta
mamlanarak firmalarla bağlantıları yapılmıştır.
Şiddet eylemleriyle mücadelede polis örgütünün
hareket kabiliyetini büyük ölçüde kısıtlayan taşıt ara
cının temini konusu da ciddiyetle ele alınmıştır. 1978
yılı başında Emniyet Genel Müdürlüğü örgütünde bu
lunan toplam 3 627 adet taşıt aracı miktarına, döne
mimizde 812 adet sıfır kilometrede yeni taşıt ilave et
mek suretiyle !% 23 oranında bir artış sağlanmıştır.
Ayrıca, 1979 mali yılı sonuna kadar 662 adet taşıt
aracının daha satın alınarak hizmete sokulması plan
lanmış ve alım çalışmaları sürmektedir. Bunların dı
şında, gümrüklerde bekleyen 887 adet oto tespit edi
lerek alınmış, bugün dağıtımına başlanmıştır.
Polis örgütümüzde 1978 mali yılbaşında el telsizi
1 248 adet, oto ve motorsiklet telsizi 2 039 adet iken,
bugüne kadar 1 450 adet el telsizi, 1 080 adet en yeni
modern oto motorsiklet telsizi alımı yapılarak hiz
mete sokulmuştur. Böylece, polisimizin kullandığı tel
sizlerde ı% 116,18'lik bir artış sağlanmıştır. Bu me-
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yanda yeniden 1 000 adet el telsizi alımı sürdürül
mektedir.
Sayın senatör ve milletvekilleri, şiddet olayları
karşısında polis örgütünün etkinliğini sağlamak ama
cıyla yukarıda anahatlarıyla belirttiğim çalışmalar,
sonuçlarını vermeye başlamıştır. İç güvenlik örgütle
rimizin olaylar karşısında gösterdikleri başarılar, gi
derek artmaktadır. Özellikle, polisimizin örgütlü suç
ve örgütsüz şiddet olaylarının çözümünde, faillerinin
belirlenmesinde ve yakalanmasında elde ettiği başarı
lar övgüye değer görülmektedir,
Bütün bu önlemlere rağmen, terörün yalnız po
lisiye tedbirlerle önlenmesi olanak dışıdır. Terörist
lerin ortak bazı temel inançları vardır. Bunlar sağ ve
sol yanlısı olabilirler, milliyetçi veyahut uluslararası
niteliği de olabilir; fakat temel yönleri, zihni yapıla
rının birbirlerinin aynı olmasıdır. Bu ortak yanlarıy
la teröristlerin yetişmeleri, hedef gözetmeden işledik
leri cinayetleri yapabilecek kafa yapısına ulaşabilme
leri bir uzun zaman süreci içinde olur. Bu süreç ister
10 sene, ister 15 sene öncesinden başlamış olsun, «Şu
dönemde yahut bu dönemde fazla oldu, az oldu»
münakaşası artık gerilerde kalmıştır.
Bugün terör, Devletimizi, demokrasimizi zayıflat
maya yönelmiş bir devlet sorunu olarak ortaya çık
mış bulunmaktadır.
Şimdilik öncelikle yapılacak şey, ortamı gerginleştirici polemiklerden kurtulup, en doğru çareyi bera
berce bulmamızda mümkündür. Tethiş olaylarını
azaltmanın bir tek çaresi de, gerginliklerin, hayal kı
rıklıklarının azaltılmasıdır. Yoksa, her gün kırgınlık
ları çoğaltan beyanlar, davranışlar, bölücülüğü, kır
gınlığı daha da artırmaktan öte bir işe yaramaz.
Sayın senatör ve milletvekilleri, biz Hükümet ola
rak, sıkıyönetimin, görevini tamamladığı kanısında
değiliz. Bugüne kadarki tutum ve anlayışıyla görev
yapacak sıkıyönetimin önümüzdeki aylarda hükümet
lerin yardımcısı olacağına inanıyoruz.
Biz görev yaptığımız sürece, Devletimizi, özgür
lükler ve iç barışı sıkıyönetime başvurmadan koruya
cak bir duruma getirmek için çok çalıştık. Temenni
miz, Silahlı Kuvvetlerin en kısa zamanda asıl görev
lerinin başlarına dönmelerini sağlayacak bir ortamın
yaratılmasıdır,
Durumu takdirlerinize saygıyla arz ediyorum.
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Şimdi içtüzüğümüzün 73 ncü maddesine göre gö
rüşme açıyorum.
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Söz talebinde bulunan sayın milletvekillerini sıra
sıyla okuyorum : Sayın İhsan Ataöv, Sayın İsmail
Hakkı Öztorun, Sayın Nazım Baş.
Grupları adına söz talebinde bulunan sayın üye,
şu ana kadar olmamıştır.
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara Mil
letvekili) — Adalet Partisi Grubu adına söz istiyo
rum.
*
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın
Turgut Toker, buyurunuz efendim. (AP sıralarından
alkışlar)
Sayın Toker, görüşme süreniz 20 dakikadır.
AP GRUBU ADINA HAYRETTİN TURGUT
TOKER (Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; Adalet
Partisi grupları adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın üyeler, kanlı ve karanlık ve acı bir dönem
yaşayarak geliyoruz. Bu dönem, bir saate dahi ta
hammülleri olmadıklarını söyleyenlerin, anarşiyi hiç
bir yeni tedbire başvurmadan bir günde durduracak
larını iddia edenlerin idaresindeki dönemdir.
Meclisten kaçan, ama yakalarını milletten kurta
ramayan; daha etkin bir hükümet kurma iddiası için
deyken, milletçe yıkılan Sayın Ecevit Hükümeti, sıkı
yönetim için huzurdadır.
Sayın üyeler, ortada 9 875 anarşik olay vardır;
1 472 öğrenci olayı, 7 065 bombalı ve silahlı saldırı
olayı, 758 soygun olayı vardır; ortada 9 757 yaralı
vardır, 2 335 ölü vardır. Ortada kan vardır, sönmüş
ocaklar vardır, yetim kalan çocuklar, dul kalan eşler
vardır; elemden, gözyaşları gözpınarlarında kurumuş
analar vardır, babalar vardır; rejim ve seçim şehitleri
vardır. Sayın üyeler, işte bu, 22 ayın hazin ve kanlı
tablosudur, bilançosudur; bu Sayın Ecevit'in ve Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetinin hal ve ahvalinin
acıklı tasviridir, hane-i zimmetidir; bu, Cumhuriyet
Halk Partisinin hüviyet tespit zaptıdır. (AP sıraların
dan bravo sesleri)
Muhterem senatörler, muhterem milletvekilleri,
geçen 22 ay içinde ülkemizde emsali görülmemiş ve
duyulmamış vahim ve kanlı olaylar cereyan etmiştir.;
Âdeta, olayların büyüklüğü Hükümetin küçüklüğünü
ispatlamış ve belgelemiştir. Cinayetler, toplu katliam
lar, sabotajlar, yangınlar, soygunlar bu 22 aylık dev
renin karakteridir. Bu dönemde, her meslekten, her
gruptan vatandaş terörün hedefi olmuş, bombalan
mış, kurşunlanmış, katledilmiştir. Duraklarda bekle
yen masum insanlar, camiden çıkan cemaat, okuldan
çıkan öğrenci, otobüse binen yolcu bu devrin anarşi
kurbanlarıdır,
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Sayın Ecevit devrinde bir milletvekili ailesiyle
birlikte evinde silahlı saldırıya uğramış, yakınları öl
dürülmüş, kendisi yaralanmıştır. Seçim sırasında bir
Senato adayı alçakça öldürülmüş, Adalet Partisi mil
letvekillerinden beşinin imhasına teşebbüs edilebilmiş
tir.
Seçim ilk defa kana boyanmıştır; Kars, Mardin
ve Artvin illerinde seçim bir savaş manzarası içinde
cereyan etmiştir. Bu dönem vahşet devridir, bu dö
nem kan devridir.
Sayın üyeler, şiddet olaylarının yarattığı anarşik
ortam içinde genel bir asayişsizlik, bir huzursuzluk,
bir güvensizlik, korku ve dehşet havası bütün ülkeye
hâkim olmuştur. Temel hak ve hürriyetler işlemez
hale gelmiş, ağır tehdit ve fehhke altına sokulmuştur.
Vatandaşın yaşama hakkını kaldırmaya, Devleti yık
maya varan özgürlük vardır da, vatandaşın can ve
mal güvenliğinin sağlanması ve Devletin ayakta ka
labilmesi hakkı yoktur. Hürriyet düşmanının hürriye
ti vardır da, hürriyet yanlısının, hürriyet koruyucusu
nun hürriyeti yoktur. Âdeta, cinayet işleme hürriyeti
vardır da, kutsal olan yaşama iıak ve hürriyeti yok
olmuştur.
Kars'ta, Elazığ'da, Malatya'da, Urfa'da, Gazian
tep'te, Erzincan'da, Sivas'ta, Kahramanmaraş'ta va
tandaşlar birbirini bu devirde kırıp geçirmişlerdir.
Ankara'nın ortasında bir üniversitede İstiklâl
Marşı istiskale cüret edilmiş, Komünist Enternasyo
nal marşı söylenebilmiştir.
Bir sıkıyönetim komutanı kaldırılsın diye, yerin
den alınsın diye, emniyet gücü, polis isyan edebilmiş,
kıyam edebilmiştir.
Sayın arkadaşlarım, meydan, vatandaşın kaderi,
şirrete, zora zorbaya, eli silahlı çetelere terk edilmiş
tir, teslim edilmiştir. Vatandaşın gözünde Hükümet,
çare yeri olmaktan çıkmıştır. «Hükümet» adı, adalet
li muamele yeri, güven verme ve güven sağlama yeri
olmaktan çıkmıştır.
Başlangıçta Ecevit Hükümetinin herkesçe bilinen
ayıplı kuruluş biçimi nasıl egemenliğin kaynağının
tartışma konusu yapılması istidadını doğurmuşsa,
anarşi de, ulaştığı boyut itibariyle otorite kaynağının
tartışılmasına yol açmış, devletin varlığı üzerinde te
reddütler yaratmıştır.
Sayın üyeler, bu dönem içinde Sayın Ecevit ve
Hükümeti, gerçek tehlikeyi görmemiş, görmek iste
memiştir ve hiç bir tedbire yanaşmamıştır. Yandaş
kayırma, zülf-i yar endişesi, «Ne olur ne olmaz, al
tından çapanoğlu çıkar kuşkusu» tedbir almaktan
Ecevit'i alıkoymuştur.
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Ortaya koydukları önlem paketinin ambalajı bir
türlü açılamamış; fakat öylece ortada kalmıştır. Ken
dilerince aldıkları tek ciddi ve etkin tedbir, Türk bü
yüklerinin resimlerinin okulların duvarlarından indi
rilmesi olmuştur.
Anarşiden, ıstıraptan can derdine düşen vatandaş
değil de, huzurdan, sükûnden rahatsız olan, anarşi
den medet uman, tesir ve nafakasını vatandaş kanı
na ekmek doğrayarak sağlayan, itibar ve yakınlık
görmüştür.
Sayın üyeler, bu 22 ayda âsiyâb-ı devlet döndü
rülmüştür döndürülmesine ama, işte o biçim döndü
rülmüştür. Boy bos müsabakasına çıkar gibi ekran
ları doldurma, her şeye yeter çare kabul edilmiş ama,
fayda etmemiştir. Her şeyi istismar edegelen Sayın
Ecevit, kan ve göz yaşını da istismar etmekten çekin
memiş, kan ve gözyaşını, kurduğu Hükümetin kuru
luşuna temel yapmış, ikbal basamağı yapmıştır; son
ra da, ıstıraba ve kana basa basa saltanat sürebilece
ğini sanmış, aldanmış, kan denizinde boğulmuş kal
mıştır.
Sayın üyeler, gerçek olan şu ki, anarşinin hedefi
Devlettir; şiddet olaylarının hedefi ise kamu düze
nidir. Vatan, millet bütünlüğüdür. Amaç, her şeyi
yıkmaktır, hürriyetleri yok etmektir; milleti tasada ve
kıvançta beraber tutan ne kadar bağ varsa, kopar
maktır; vatandaşı birbirine can düşmanı yapmaktır.
Devleti ve devlet güçlerini tahrip etmek, tesirsiz ha
le getirmek; kendisini ise, tesirli hale sokmak demek
tir; kargaşa yaratmak, bezdirmek, bıkkınlık, usanç,
ümitsizlik yaratmak, vatandaşı sindirmektir ve böy
lece, Marksist bir düzen için ortam hazırlamaktır.
Bu sebeple, karşıt görüşlerden bahsetmek yanlış
tır; zavallı görüş vardır, düşman görüş vardır.
Muhterem arkadaşlarım, anarşi, gerçekte bir te
zahürdür, bir araçtır; hatta bir bakıma, esas ve ara
tehlikeyi örten bir sütredir. Büyük tehlike ve büyük
tezgâh, anarşinin arkasında saklıdır; esas tehlike, bey
nelmilel komünizmdir; bu açıktır! Gerçekte de, ko
münizmin mantığında ve tabiatında bölme vardır,
husumet vardır, düşmanlık vardır, iç hesaplaşma var
dır, vuruşma vardır, kan vardır. Komünizm, emper
yalist emeller taşıyan güçlü dış merkez ve mihraklara
sahiptir. Kuştüyünden hafif kafalar, bu tehlikeyi bir
türlü görmemişlerdir, görmek istememişlerdir. Ko
münizm, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, ülke
ye de, millete de, Devlete-de musallattır; bu açıktır.
Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkesine komünizm
düşmandır. Türkiye Cumhuriyeti iç hesaplaşmaya

T. B. M. M.

B : 13

değil, iç bütünleşmeye, milletleşmeye, millet bütünlü
ğüne, kuvayi milliye ruhuna ve hürriyete dayanır.
Muhterem senatörler, muhterem milletvekilleri,
işte, millet bir işgale, bir doktrin ve yabancı ideolo
ji istilasına karşı, bir dolaylı saldırı ve bir kaleleri
içeriden çökertme stratejisinin uygulanmasına karşı,
komünizme karşı ve buna müsamaha, bundan medet
uman kafalara ve buna medet uman tavra karşı uya
nıktır, savunma insiyakı içindedir. Bu millet asil bir
millettir, haysiyetli bir millettir, esir değil hür bir
millettir; vatanın bedelini adım adım, karış karış ka
nı ile ödemiş bir millettir. Bu millet, hiç bir devirde
zillete tahammül etmemiştir, boyun eğmemiştir; mil
let ruhunda ve şuurunda isyan haline gelmiştir.
14 Ekim, bu isyanın asil ve anlayan için manalı bir
ifadesidir.
Şu gerçek bir kere daha anlaşılmıştır ki, halkın
beğenmediğinde, halkın istemediğinde ne hak var
dır, ne hakikat vardır, ne de bizatihi halk vardır.
Muhterem arkadaşlarım, geniş cephe stratejisi
içinde bir faşist iddiası ve ithamı tutturulmuştur gi
der. Gerçekte, faşizmle aklını bozanlar, komünizmin
hizmetine girmişlerdir. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Bu ithamdan, solcu olmayan, hatta aşı
rı solcu olmayan kim kurtarabilmiştir kendini? Polis
faşisttir, jandarma faşisttir, kanun ve nizam hâkimi
yetinin sağlanması faşistliktir; anarşiye, tedhişe karşı
her tedbir faşisttir. Kurşunlayan demokratik, kur
şunlanan general faşisttir! Bu nasıl şeydir, anlamak
mümkün değildir.
Değerli arkadaşlarım, gerçek suçlu su üstünde
kalsın, komüniste toz kondurulmasın diye devlet hep
suçlu gösterilmiştir; devletin tahrip edilmedik yeri
ve tarafı kalmamıştır. Zaman olmuş kışkırtıcı ajan
dan bahsedilmiştir, zaman olmuş MlT suçlanmıştır,
zaman olmuş gerillayı ibra için kontrgerilla iddiası
ortaya atılmıştır ve nihayet sıkıyönetim, çaresizlik
müessesesi haline getirilmeye çalışılmıştır.
Muhterem arkadaşlarım, malumunuz olduğu üze
re Kahramanmaraş'ta bir iç savaş çıkmış, sel gibi
vatandaş kanı akmıştır. Sayın Ecevit tedbir olarak
ekrana çıkmış, soykırımdan bahsetmiştir. Hangi soy
hangi soyu kırmıştır, cevap bulmak mümkün değil
dir. Bu talihsiz beyan, sadece Türkiye üzerinde tarihi
bir iddia ve ithamın sahiplerinin işine yarayan bir
mesaj olarak kalmıştır.
Kahramanmaraş'ta 7 gün vuruşmaya seyirci ka
lınmış; Sayın Ecevit, anayasal bir tedbir olan sıkıyö
netime başvurmaktan çekinmiştir; vatandaşın ıstıra— 348
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bından, kan akmasından değil de, tedbirden çekin
miştir; devletin gücünden korkmuş kaçmıştır, tş işten
geçtikten sonra, âdeta itilircesine, sürüklenircesine,
zoraki sıkıyönetime başvurma zorunluluğunda kal
mıştır.
Bu defa korku ve telaş, sıkıyönetim ilan gerekçe
sinde kendisini açıkça göstermiştir. Anayasanın sıkı
yönetimle ilgili 124 ncü maddesinde gösterilen hu
suslardan ancak son ikisi, sıkıyönetim ilanına gerek
çe olarak kabul edilebilir.
Maddedeki «Vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvet
li ve eylemli kalkışmanın veya ülkenin veya milletin
bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren
yaygın şiddet, hareketleri» ibaresine itina ile sıkıyö
netim gerekçesinde yer verilmemiştir. Bundan özenle
ve özellikle kaçınılmıştır. Sanki bu tehdit ve tehlike
yoktur, sanki şiddet hareketleri yaygın değildir. Bu,
tedbir için değil, «Sıkıyönetime de başvurdu» desin
ler diye sureta bir sıkıyönetim ilanıdır.
Bilâhara ve iki aylık zaman geçtikten ve kaybol
duktan sonra, sıkıyönetimin sınırı ve kapsamı geniş
letilerek, 124 ncü madde, tümü ile gerekçe şümulüne
alınmıştır; buna mecbur kalınmıştır. Şimdi, eğer da
ha sıkıyönetimin ilk ilanı sırasında bölücülük tehli
kesi vardı da, kararnameye gerekçe olarak konmadıysa, bu açıkça bir ihanet ve hiyanettir. Yok, böyle
bir tehlike başlangıçta yoktu da, sıkıyönetim ilanın
dan sonraki iki ay içinde zuhur ettiyse, suçlu bizzat
Ecevit'in kendisi ve Hükümetidir.
Sıkıyönetim savcı ve hâkimlerinin tayini dahi,
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti için bir telaş ko
nusu olmuştur; müdahale edilmiş, böylece daha baş
tan müesseseyi zedeleyen söylentilere sebep ve vesile
yaratılmıştır. Sayın Ecevit'in, sıkıyönetim komutan
larını ve idaresini kendi emir ve komutasına sokma
ve sıkıyönetimi bizzat idareye kalkışma heves ve ça
basına giriştiği malumdur. Sayın Ecevit'in, daha sıkı
yönetimin ilanında, kanunlarda mevcut olmayan,
Başbakanlığa bağlı bir Eşgüdüm Dairesi kurmaya
kalkışması, hep sıkıyönetimi yozlaştırma ve caydırı
cılık gücünü zedeleme gayretleridir.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Ecevit'e, sıkıyöneti
mi tedhiş ve anarşiye karşı güçlü bir çare olmak ye»
rine, yandaşlara eylemlerinde güven veren ve ken
dini su üstünde tutabilen, askere hükmeden bir ima
jı verebilecek bir araç gibi kullanma düşüncesi dai
ma hâkim olmuştur. Sayın Ecevit, gerçekte bir Ana
yasa müessesesi olan ve Meclislerin kabul ettiği bir
yasaya göre görev yapan sıkıyönetimin demokratik
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uygulamasından bahsederek, antidemokratik uygula
ma yapılabileceğini de havi bir nevi ima etmiştir.
Gerçekte demokratik ve antidemokratik gibi bir ayı.rım sıkıyönetim için gülünçtür, ayıptır. Böylesine bir
iddia ve beyan aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetle
rinin komutanlarına ve değerli mensuplarına bir gü
vensizlik ve bir bühtandır.
Görülüyor ki, böylesine çok önemli konularda
bile Sayın Ecevit bir türlü ciddi olamamıştır.
Sayın senatörler, sayın milletvekilleri; Sıkıyönetim
Kanununun 2 noi maddesi, sıkıyönetim altına alınan
yerlerde genel güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta kuv
vetlerine ait görev ve yetkilerin sıkıyönetim komutan
lığına geçeceğini, aynı kanunun 3 ncü maddesi sıkı
yönetim komutanı sıkıyönetim bölgelerinde genel gü
venlik ve kamu düzenini korumak ve sağlamakla gö
revlidir, diye kaydettiği malumdur. Buna rağmen sı
kıyönetim bölgelerinde ve özellikle İstanbul ve Adana'da emniyet müdürlüklerinin bağımsız faaliyetleri
cereyan etmiştir. Büyük illerin idarecileri ve yayınla
dıkları dergide Marksist felsefeyi
benimsediklerini
açıkça ilan eden Pol - Der üyesi emniyet mensup
larından itina ile teşkil edilen emniyet istihbarat ve
siyasi şubeleri sıkıyönetim idarelerini daima yanılt
maya çalışmışlardır.
Ankara'dan, Başbakanlıktan özel polis timleri
Adana'ya kadar gitmiş, Avukat Adem Eroğlu'nü iş
kenceye tabi tuttuktan sonra, elektrikle eziyet ettik
ten sonra ancak örfi idareye teslim edebilmiştir. Bü
tün bu müdahaleler, bu saptırma, sulandırma ve yoz
laştırma teşebbüsleri sıkıyönetimin yeterince ve gere
ğince müessir olmasını önlemiş, caydırıcılık gücüne
halel getirmiştir. Bu sebeple de sıkıyönetim bölgele
rindeki bazı illerimizde özellikle Kars, Urfa, Adana,
Ankara ve İstanbul'da olaylar bütün vahametiyle de
vam etmiş, tırmanış kaydetmiştir.
Terör mihraklarının köküne bir türlü inilememiş,
cesaretle üzerlerine gidilememiştir. Perdeler kaldırıla
mamış, maskeler düşürülememiş, bombalı, makineli
tüfekli, tabancalı cani ellerin arkasındaki esas güçler
ve esas maksat gün ışığına bir türlü çıkarılamamıştır.
Üzülerek, elem duyarak ifade edeyim ki, Ecevit
Hükümeti her müesseseyi olduğu gibi, sıkıyönetimi
de daha başta saptırmaya, tesirsiz kılmaya, yozlaş
tırmaya, güçlü ve önemli bir çareyi çaresizlik haline
sokmaya çalışmıştır.
Muhterem arkadaşlarım; yalana ve yanlışa ken
dilerini peşinen mahkûm edenler hep doğrulardan
ürkmüş, karşısında olmuşlardır. Kendilerini duvarla— 349
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yanlar milleti de duvarlayabileceklerini sanmış, so
nuçta hepimizin, bütün milletin bildiği üzere hüsra
na uğramışlardır.
Muhterem arkadaşlarım; konuşmamın bu noktaya
kadar olan kısmının muhteva ve konusu, zaptı sabık
tır. Bugün yeni bir gündür, güneşli ve iyi bir gündür.
14 Ekim seçimleri olmuştur, millet iradesi bir kere
daha bütün haşmetiyle tecelli etmiştir. Millet, açık
seçik bir güçlü temayül ortaya koymuştur. Millet, re
jimine, devletine, vatan ve millet bütünlüğüne sahip
çıkmıştır. Anarşiye, teröre, kana «Hayır» demiştir.
Komünizmin karşısında açık tavır almıştır. Millet,
Cumhuriyet Halk Partisine ve Hükümetine «Hayır,»
demiş, defterini dürmüştür.
Böylece her şeyi saptırarak, bir kör ve karanlık
gidişte sonuç alabileceklerini sananlar, gerçek hayatı
bırakıp bir senaryoyu sahneleyenler üçüncü perdeyi
bulamamış, ilk perdede tükenmiş, bitmişlerdir. Ger
çek, bir daha hükmünü icra etmiştir. Liyakat gösteril
meden kazanılan, müstahak olunmadan kaybedilmiş
tir. Böylece değerli milletvekilleri, değerli senatörler,
mani zail olmuştur. Bu itibarla, Türk Silahlı Kuvvet
lerinin her zaman, kendisine yasa içinde imkân veril
diğinde, görevini tarihi şan ve şerefine layık bir şekil
de yapacağından emin olan Adalet Partisi Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi grupları sıkıyönetimin
uzatılmasına müspet oy kullanacaklardır.
Muhterem senatörler, muhterem milletvekilleri,
bu arada bir görevi yerine getirmek istiyorum, Seçim
lerin Türkiye'nin bugünkü şartlarında sükûnet içinde
geçmesi ve milli iradenin selametle tecellisi için Türk
ordusu takdire layık bir görev yapmıştır. Ordu, mil
letiyle bir bütün olarak sandığın da, millet iradesinin
de, Devletinin de, vatan ve millet bütünlüğünün de
güçlü bekçisi olduğunu bir kere daha dosta, düşmana,
kerri gözlere göstermiş, ispatlamıştır.
Bu itibarla, Adalet Partisi grupları adına Türk Si
lahlı Kuvvetlerine şükranlarımızı sunuyorum ve he
pinizi saygı ile selamlıyorum. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toker.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Ali
Gürbüz.
Sayın Gürbüz, görüşme süreniz yirmi dakikadır
efendim, buyurunuz.
MHP GRUBU ADİNA ALİ GÜRBÜZ (Sivas
Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem üyeler; ko
nuşmama başlarken, Yüce Heyetinize Milliyetçi Ha
reket Partisi Grubu ve şahsım adına saygılar suna
rım.
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İşbaşına gelirken, milletimize; anarşiyi önleyeceği
ni, anaların gözyaşlarını
dindireceğini, pahalılığın
önüne geçeceğini, ülkeyi huzura kavuşturacağını vaat
eden Sayın Ecevit, söylediklerinin tam tersini yap
mıştır. Kan üstüne kan, zam üstüne zam, zulüm üs
tüne zulüm meydana getirmiş, vatandaşlarımıza kan
küstürmüştür.
- Anarşi tırmanmış, analar ağıta devam ederken,
yokluk, kıtlık, karaborsa, kuyruk, kaçakçılık, insan
larımızı dünyaya geldiğine pişman etmiştir.
Ecevit iktidarının, vurguncu, sömürücü, istifçi, te
feci, kaçakçı ve anarşistlerden başka kimseye hayrı
ve yararı dokunmamıştır.
Ülkeyi bir baştan öbür başa silah deposu haline
getirmiş komünist, bölücü
eşkiyanın yoluna asfalt
dökülmüş, hatırları kırılır diye üzerlerine gidilmemiş
tir. Ülkeyi kana, vatanı bölünmeye, milletimizi hu
zursuzluğa sokan bölücü komünistlere Ecevit Hükü
meti göz yummuştur.
Ecevit Hükümeti, anarşistleri razı edeyim derken,
45 milyon insanımıza dünyayı cehennem, yurdumuzu
yaşanmaz bir ülke haline getirmiştir. 14 Ekim seçim
leriyle de Ecevit Hükümeti ettiğini bulmuş, milletten
ağır bir darbe yemiştir.
Şair ne güzel söylemiştir: «Ne kendi buldu rahat,
ne halka verdi huzur göçtü gitti dünyadan, dayan
sın ehli kubur.» Bu beyitler sanki Ecevit Hükümeti
için söylenmiştir.
Ecevit Hükümeti kurulduğu günden itibaren ka
nunlara, hakka, adalete karşı ve kardeşliği, sevgiyi,
saygıyı bırakmış; insanlarımıza karşı zulüm ve işken
ce yolunu seçmiştir.
İktidar olunca pusuda yatan TÖB - DER, POL DER, DİSK gibi komünist dernekler, Ecevit'in elinden
iktidarr çekip almışlar, Cumhuriyet Halk Partisine di
yet borcunu çok ağır ödetmişlerdir. 22 ay olmadan
Cumhuriyet Halk Partisinin bir asır geriye gitmesi
- Allah düşmanımızın başına vermesin - bu duruma
gelmesi POL - DER, TÖB - DER ve DİSK gibi ko
münist derneklere yakayı kaptırmasından dolayı ol
muştur.
Sayın üyeler, Milliyetçi Hareket
Partisi Genel
Merkezi ve MİSK Eğitim Sitesi bombalanıp, kur
şunlanıyor, iki genç şehit ediliyor. Gençleri vuranla
rın, binayı kurşunlayanların bizzat sabık İçişleri Ba
kanı Hasan Fehmi Güneş tarafından POL - DER'li
polisler oldukları ifade ediliyor. Yanlarına Türk Halk
Kurtuluş Örgütü Acilciler Grubunun bazı kişilerini
alarak yaptıklarını söylüyor. Aynı Bakan, olay gece
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si anarşistlerin nerede kaldıklarını, bombayı nereden
temin ettiklerini, bir kısmının halen Ankara'da olduk
larını tespit etmek üzereyiz, diye açıklamada bulunu
yor, bir gün sonra da sükutu tercih ederek söyledik
lerine pişman hale getiriliyor.
Sayın Bakanın halefine soruyoruz. Üç buçuk ay
zaman geçti, bu caniler kimdi, şimdi neredeler, niçin
açıklama yapmıyorsunuz? Geldiniz gidiyorsunuz, bir
ayağınız çukura gitti, işiniz bitti, gerçeği ne zaman
söyleyeceksiniz?
Devleti tutsun, milletin malını, canını, namusunu
korusun diye eline silah verilen Türk polisini temsil
den uzak bu çeteleri tutana kadar, bunların yakasına
yapışıp onlardan hesap sorup, Türk Milletinden ya
na olsaydınız, kanunları ayakta tutup hakkı korusaydınız, ey CHP yöneticileri, böyle perişan olur muy
dunuz?
Anarşi bu kafayla nasıl önlenir? Bakınız, sabık
İçişleri Bakanı Sayın Hasan Fehmi Güneş İstanbul'a
önemli bir makamı ziyarete gidiyor. Makam araba
sında bir arkadaşı var. Kendisi arabadan inip üst kat
taki daireye çıkıyor. Dışarıdaki görevlilerin gözü ara
banın içindeki Sayın Bakanın arkadaşına ilişiyor. İl
gililere hiç de yabancı olmayan birisi arabaya yan
gelmiş oturuyor. Araştırıp soruşturuyorlar ki, araba
nın içinde bulunan, yasa dışı, yeraltı örgütü, Türki
ye'deki cinayet şebekelerinin başı sayılan bir örgütün
başkanıdır ve üstelik aranan bir kişidir. Üst katta
anarşiyle ilgili tedbirleri sıkıyönetim ilgilileriyle görü
şen Bakan, komünist çete reisini arabasında gezdiri
yor. «Hasmın kadı olursa yardımcın Allah olsun»
demişler. İşte Bakan, işte idare, işte anarşiyle müca
dele, ey millet; Allah seni bir daha böyle yadellere
düşmeden korusun. Bu, son çektiğin olsun.
Aynı Bakan, Mısır Büyükelçiliğini basan, bir po
lis, bir de bekçimizi şehit edenleri öpmemiş miydi?
Adına, «İnsanca yaklaşım» diyerek arabasına bindi
rip, özveride bulunmamış mıydı?
Kendisinden önceki bir Bakan da, bir polisimizi
kurşunlayıp, hastanede yatan bir anarşistin huzuruna
giderek, elpence karşısında divan durmamış mıydı?
Böyle bakanlardan, bu zihniyeti taşıyanlardan bu
millete ne hayır gelir?
Sayın üyeler; Cumhuriyet Halk Partisi idarecile
ri laf bilir, iş bilmez. Beceriksizlikleri yedi düvelce
malumdur. Ecevit Hükümeti, 21 ayda nasıl ki ül
keyi kan deryasına, vatandaşı maddi ve manevi uçu
rumun eşiğine getirmişse, sıkıyönetimi de böylece çık
maza sokmuştur.
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Sıkıyönetim, 1402 sayılı
Kanuna göre görev ı ğı bu hadisenin kendileriyle ilgisi olmadığını söyle
yapması gerekirken, Cumhuriyet Halk Partisi tara
yip geriye gönderiyor. Tekrar POL - DER'li polisler,
fından birtakım engeller ile karşı karşıya bırakıl
Adana'da, Adem Eroğlu'na, kendisini rahat bırakmak,
mıştır. İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi, Türk Ce
işkenceden kurtulmak için önceden hazırlanmış içi
za Kanununun 141 ve 142 nci maddelerine «Ana
bir sürü hadise dolu listeyi uzatıyorlar; «Biz seni ka
yasaya aykırı» diyerek itiraz etmiş, Diyarbakır Sı
til ilan ettik, bundan vazgeçemeyiz; bu listenin için
kıyönetim Mahkemesi de aynı görüşe katılarak, dev
den beğendiğin bir olayı kabullen» diyerek yeniden
let ve demokrasi düşmanları bölücü komünistlerin
İsrar ediyorlar. O da hiçbir şeyi kabullenmiyor. İş
yargılanmaları askıya alınmıştır. Bu tehlikelere kar
kence, azap, sıkıntı; Adem Eroğlu kendinden geçmiş
şı tedbir olmak üzere vazedilen 141 ve 142 nci mad
ve ölüm tehlikesi ile karşı karşıya gelmiş durumda;
delerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurma
ancak, bu cinayetin işlendiği tarihte hapiste yatan
ları, üzerinde düşünülmesi gereken bir zihniyetin ifa
bir kişiyi, «filan adamı cinayete ben azmettirdim»
desidir. Cumhuriyet tarihinde emsali görülmemiştir.
diyerek ifade verip işi bitiriyor.
Türkiye'de sayısı belirsiz kurtarılmış bölgeler ortada
Sayın üyeler; zulüm ve işkenceyle ayakta durma
bir facia olarak dururken, bazı mahkemelerin bu dav
ya
çalışanlara,
Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine
ranışı cidden düşündürücüdür.
diyoruz ki :
Sıkıyönetim ilân edilirken, sıkıyönetimde görev ala
Zulüm ile âbâd olanın.
cak hâkim ve savcıların, 1402 sayılı Kanunun 11 nci
Ahiri berbat olur.
maddesine göre tespit edilmesine fiilen imkân bıra
Böyle mahcup ve perişan olmanızın temelinde zu
kılmamış ve Cumhuriyet Halk Partililerin müteaddit
lüm ve işkence vardır. «Alma mazlumun ahini, çı
müdahaleleri ile mahkemelerin tarafsızlığına Milleti
kar aheste aheste» demişler. Zulmü hedef, yalanı ser
mizin inancı sarsılmış ve bağımsız Türk mahkemele
maye, iftirayı mubah, TÖB - DER'i mürşit, POL rine Cumhuriyet Halk Partisi gölge düşürmüştür.
DER'i destekçi, TRT'yi borazan seçen bir hükümetin
Şerefli Türk Ordusunun disiplini, gururu Ecevit
Hükümetinin tasallutuna maruz kalmıştır. İşte size
çok taze bir misal vereyim : Sayın eski İçişleri Bakanı,
Adana Emniyet Müdürünün vurulduğu gün Ankara'
dan yanına bir işkence timi alıyor, «Soruşturmayı biz
zat kendim yürüteceğim» diyerek Adana'ya gidiyor.
Sıkıyönetim Komutanlığını, Cumhuriyet Savcısını saf
dışı edip, kanunları çiğniyor, Komutanlığın ve Sav
cının görevine müdahale ederek katil aramaya kal
kıyor.
I

elbette ki kefeni koltuğunda olur. Sonu harap olmaz
da ne olur?

Şimdi, katili aramaya giden Balkana soruyorum :
Hakiki katil
nerede? Adana Emniyet Müdürünün
ölümünü bahane ederek Adana'yı yakıp yıkıp Sıkı
yönetim Komutanlığını basan, «faşist ordu»( diye ba
ğıran,
Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğünün
önünde devlete karşı isyana yeltenen POL - DER'li
polislere ne gibi muamele yapılmıştır? Devlet tanı
mayan bu polisle anarşi önlenir mi? Bu polisin ha
zırladığı dosya ile amel edilir mi? Sıkıyönetim ve
Hakiki katili aramak yerine, Adana
Milliyetçi
asker bu polisin arkasına takılır mı? Anarşinin için
Hareket Partisi İlçe Başkanı Avukat Adem Eroğlu
kurban olarak seçiliyor. Milliyetçi Hareket Partisiyle I de olan polis, arkadaşı anarşistin üzerine gider mi?
aklını bozmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi yönetici- I Kendi bindiği dalı keser mi?
leri, seçim arifesinde Milliyetçi Hareket
Partisini I
Yüzlerce Milliyetçi Hareket Partisinin yöneticisi
millete karşı küçük düşürmek ve suçlu göstermek için I
katledilip öldürülmüşken, katiller sokakta gezsrkca;
radyo ve televizyondan yayın yaptırıyorlar. Bakanın I
İstanbul İl Başkanı rahmetli Recep Haşatlı ve oğlu
emri ile ilçe başkanı kaçırılıyor, tam bir hafta ken- I
nun katili, bir çatışma sonucu öldürülen vatan haini
dişine işkence ediliyor. Adem Eroğlu'nun eşi, ko
ilan edilen Taner Tâbak'tır denilirse, o emniyet inan
casının kaçırıldığını ve kaybolduğunu
Sıkıyönetim I
dırıcı olur mu?
Komutanlığına bildirip yardım talep ediyor. Sıkıyö- I
Bir siyasi partinin
milletvekili, Türkiye Büyük
netim Komutanlığının eşkıya metodu ile bir bakanın
Millet
Meclisinin
bir
üyesi
sıkıyönetim •bölgesinde
insan kaçırtıp, TÖB - DER'li azap zebanilerine iş- I
kence ettirdiğini, suç ikrar ettirmek için, aklına dahi I evinde mahsur kalır da kurtarıîmazsa, kendisi dışarı,
böyle bir şey getirmiyor ve nihayet Adana'dan An- I çocukları da okula gidemezse, bu Hükümetin mem
kara'ya getiriliyor, Ankara Sıkıyönetim Komutanlı- | leketi ne hale getirdiği artık ortadadır.
— 35
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Sayın üyeler, başından beri söylediklerimiz gibi,
sıkıyönetim, POL - DER ihanetinin, güdümlü tayin
lerin ve bunları koordine eden eşgüdümün kıslkacıylal
vazife yapamaz haile gelmiştir. Bunun için de sıkıyö
netim illerindeki cinayetler, soygunlar, sabotajlar ve
her türlü 'kanun ihlalleri öteki illeri geriye bırakmış
tır. Sayın Ecevit Hükümeti bunları, yandaşlarını ko
rumak için yapmış, Kahraman Türk Ordusunu yıp
ratan, anarşiye çare olknaktan çıkartan böyle bir sıkı
yönetim uygulamasının ülkemize yararı
olmadığını
gördüğümüz için sıkıyönetime ret oyu vereceğimizi
beyan eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (MHP
sıralarından1 ıalk ıslar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Nur
han Artemiz, buyurun efendim.
Sayım Artemiz, görüşme süreniz 20 dakikadır
efendim.
CHP GRUBU ADİNA N U R H A N ARTEMİZ
(C. Senatosu İzmir Üyesi) — Türkiye Büyük Millet
Meclisinin değerdi üyeleri; sözlerime başlarken grup
larım adınla ve şiahsım adına hepinizi saygıyla selam
larım.
Türkiye, uzun bir süreden beri devlet aüçlerine
meydan okuma cüretini gösterebilecek ölçüde örgüt
lenmiş; en modern araç, gereçlerle donanmış suç ör
gütlerinin yarattığı şiddet eylemleriyle 'karşı karşıya
dır.
Bu örgütler geçen yılın Aralık ayında farklı mez
hep mensuplarındlan bir bölümünü diğeri
aleyhine
kışkırtarak, Kahramainmaraiş'ta lOOj'den çok yurttaşı
mızın ölümüyle sonuçlanan olayları başilatabilmişlerdir. Bu nedenle 26 . 1*2 . 1978 günü 13 ilde ilan edi
len sıkıyönetim, daha sonra 19 illi kapsamına almış
ve 2 aylık dönemller halimde uzatılarak günümüze ka
dar gelmiştir.
Sıikıyönetim, yasayla düzenlenmiş anayasal bir ku
rum olmakla beraber, kuşkusuz normal bir yönetim
biçimi de değildir. Ne var ki sözünü ettiğimiz suç
örgütlerinin devleti çökertmeye, ülkeyi ve ulusu böl
meye yönelik şiddet eylemlerini durdurabilmek için
devletin polis gücü yetersiz kalınca son çare olarak
sıkıyönetime başvurmak zorunluluğu ortaya çıkmış
tır.
Gerçekten adi suç ve suçlularla mücadele etmek
üzere eğitiıbniiş ve örgütlenmiş oilıan polisimiz, örgüt
lü şiddet eylemleri karşısında etkili olamiaımıştıır. Ola
ğanüstü hallerde başvurulan ve geçici bir yönetim bi
çimi olan sıkıyönetimin bir an önce kaldırılmasını ve
— 352
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bu süre içinde polisimizin eğitim, örgütlenme, araç,
gereç yönünden yeterli düzeye çıkartılmasını diliyo
ruz.
Sayın İçişleri Bakanı sıkıyönetim kalktığı anda,
yerine Devletin etkin polis gücünü koyabilecek çalış
maların yapıldığını Yüce Meclisin bilgiılerine sunmuş
tu. Nitekim, bir süreden beri polisimizin pek çoik suç
örgütünü ortaya çıkararak elebaşılarını adalete tes
lim etmesini, faili bilinmeyen önemli bazı cinayetleri
aydınlatmasını, bomba imha ekipleri ve baliistikçiiferin başarılı çalışmalarını olumlu ve umut verici geliş
meler olarak izlemekteyiz.
Bu arada Grubumun, sıkıyönetim uygulamaları
nın demokratik hukuk devletli kuralları içinde ve ken
di yasası ile uyumlu olarak yürütülmeslinden büyük
bir memnuniyet duyduğunu belirtmek isterim. Temel
hak ve özgürlüklere saygılı bu uygulamanın bazı si
yasi çevrelerde «sulandırılmış sıkıyönetim»
olarak
nitelenmesi ve sıkıyönetimin devlet terörüne dönüş
memesinden tedirginlik duyması ise, hayret uyandır
maktadır. Çünkü Devleti, devlet terörü ile ayakta
tutmak, bugün Türkiye'de bir kaos yaratmaya çalı
şan sağ ve sol şiddet eylemcilerinin gönüllerinde ya
tan ortak dilektir.
Demokratik düzende şiddete şiddetle karşılık ver
mek, geçerli bir çözüm değildir. Şiddete kaırşı şiddet,
topllumda kin ve intikam duygularını kamçılar, geç
ve güç tedavi olan derin yaralar açar. Özelikle Türk
toplumunu iyi tanıyanlar, şiddetin çıkar yol olmadı
ğım iyi bilirler.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri;
Türkiye'de şiddet eylemlerine elvefişlli ortamın nasıl
oluştuğu, sıkıyönetimin uzatılmasına ilişkin daha ön
ceki birleşimlerdev Sayın Başbakan ve İçişleri Bakanı
tarafından
zamanın elverdiği ölçüde
açıklanmıştı.
Bu nedenle o konulara yeniden dönmek istemiyorum.
Ancak, özet olarak şu kaldarını belirteyim ki, bugün
sol nitelikli eylemci örgütlerin ve bunların fraksiyon
ları ile bölücü amaçlı suç örgütlerinin 10 - 11 yıl ka
dar önce kurulmuş olduğu öğrenilmiştir. O zaman
bunların örgütlenme çabalarını önlemek yerine hafi
fe alanilar, kendi ihmallerinim hesabını bugünkü Hü
kümetten sormaya kalkışmaktadırlar.
Keza, yurdun çeşitli yörelerinde 30 kadar kamp
kurulduğu ve bu kamplarda çocuk yaşta gençlerin
militan yetiştirilmek üzere eğitildiği, kavga, boğuş
ma, topluluklara saldırma ve gösteri düzenleme ders
leri verildiği, silahlı eğitim yaptırıldığı, o zamanım
Başbakanına rapor edildiği halde gerekli önlemleri
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almayanlar, simidi bu ihmallerinin faturasını da bu
günkü Hükümete uzatmaktadırlar.
Eılbetteki Devletin meşru güçleri yerine, bu güç
lerin üstünde başka güçler yetiştirme çabalarının bel
li bir sonucu olacaktı. Nitekim oddu da. Toplumda
ayrılıkçı tohumları yeşertip büyüten, «bize karşı on
lar»! düşüncesini yerleştiren bir zihniyet doğdu ve
adını «Milliyetçi Cephe» koydular. Cephecüer elbetteki «biz»' in değill, onların şiddet eylemlerini göre
cek ve sadece onlarla ilgileneceklerdi. Eski Cephe
Başkomutanının, bundan çok kısa bir süre önceye
kadar; «Bana sağcılar suç işliyor, cinayet işliyor de
dirtemezsiniz diye beyanatlar vermesi, cephe modeli
ne egemen olan düşüncenin dışa vuran bir görüntü
südür. Rasflanıtınım azizliğine bakın ki, bu beyanatın
ertesi günü İmiam - Hatip'M ilki sağcı militan banka
soyarken suçüstü yakalanarak, beyan sahibini1 güç
durumda bırakmışlardı. (AP sıralarından gürültüler).
Esiki Cephe Başbakanınsın sağ şiddet eylemcileri
ne karşı gösterdiği koruyucu, duygusal yakınlık bun
dan ibaret değildir. Geçön yıl 26 Ekimde Başbakan
Sayın Bülent -Ecevit Türkiye'nin sorunlarına ilişkin
partiterarası bir diyalogu başlatmak maksadıyla Sa
yın Anamunalefet Partisi Liderini ziyaret etmişti. Er
tesi günkü gazetelerde Sayın Liderin şu beyanatları
yer aldı: «Faşizm tehlikesine niye değinmediğimi ba
na sordu. Ben de Türkiye'de faşist rejim 'kurmak
»için elinize bir belge, bir plan geçti mi diye sordum.
Faşizm tehlikesi Türkiye'de yoktur.»! Yani, bu man
tığa göre, Türkiye'de, «ben faşistim», diyen olmadığı
için, faşist bir rejim kurmak maksadıyla hazırlan
mış plan ve belgeler ele geçmediği için faşizm tehli
kesi Türkiye'de yoktur. Biz, herkesin inandığı düşün
ceyi, fikri ve ideolojiyi serbestçe savunabildiği siya
sal rejime özgürlükçü demokrasi diyoruz. İçinde sol
düşünceli kişiler de var diye, hedef gözetmeden kah
veleri, otobüsleri, lokalleri yaylım ateşine tutan, bom
balarla havaya uçuran, günahsız insanları öldüren,
öğrenim kurumlarını bombalayarak gençleri parçala
yan, otobüslerden adam kaldırıp kurşuna dizen, yol
dan çevirdiği insanları çuvala sokup, tabancayla de
lik deşik eden «Ben Faşistim»! demliyorsa, ellerinde
faşizmin plan ve belgeleri de yoksa, acaba bunffları
nasıl bir siyasal rejimin takipçisi sayalım?..
Miilliyetçiiiğl komünizmle mücadele etmekten iba
ret bir işlev zanneden, komünizmle mücadeleyi ise!
kendi değerlendirmesine göre komünist saydığı kişi
leri öldürerek tüketmek biçiminde anlayan bazı kişi
ler, kendilerine «faşist»ı demiyor da, «ülkücü», diyor
larsa, biz de öyle m! diyelim?., Örneğin, «Türkiye'de
— 353
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faşizm tehlikesi yoktur; ama ülkücülük tehlikesi var-ı
dır» mı diyelim?..
TURAN KOCAL (istanbul Milletvekili) — Bunu
sen anlamazsın.
NURHAN ARTEMİZ (Devamfia) — Sen de an
lamazsın.
Olaylara tek gözle bakmanın, bir yanını görüp
diğer yanını görmezlikten gelmenin kime yararı do
kunur bilmem; ama, Türkiye'ye verdiği Zarar ortada
dır. Şiddet eylemcisi sol fraksiyonlarım işlediği suç
ları, cinayetleri delil göstererek, Türkiye'dekli bütün
sol hareketleri suçlamaya ve sindirmeye kalkışmak
faşizmin bir stratejisidir. Demokratik sol, Cumhuri
yet Halk Partisi ve onun başkanı olan Başbakana yö
neltilen tüm haksız iıtham ve iftiralar bu stratejinin
bir uygulamasıdur. Cumhuriyet Halik Partisinin Sos
yalist Bnternasyonaila üye olmasını, «Bundan sonra
Cumhuriyet Halk Partisi komünist teşkilatlardan ala
cağı direktiflerle Türkiye'yi yönetecek»; diye toplu
ma takdim etmek de bu stratejinin bir parçasıdır.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Bunların millete anlat, millet size inanmı
yor.
NURHAN ARTEMİZ (Devamla) — Çoğu parti
sözcülerinin, parti rekabeti havası içinde Cumhuriyet
Halk Partisini yıpratmak için söylediği sözlerle baş
ka maksatlara hizmet ettiğinin farkında olmadığını
da biliyoruz.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Bunları millete anlat.
NURHAN ARTEMİZ (Devamla) — Bu kürsü
den millete anlatıyorum zaten.
Ancak, olağanüsıtü koşulların baskısı altında bu
lunduğumuz şu günlerde Türkiye'nin sorunlarına, tüm
ön yargılardan sıyrılmış olarak, birbirinin açığını ya
kalamaya çalışan kısır parti çekişmelerinin üstündeki
bir noktadan bakmak zorundayız.
Kitleleri devlet otoritesine ve bu otoriteyi kulla
nan kişilere karşı güvensizliğe yöneltecek kışkırtıcı
sözler, hiç olmazsa bu zor günler geçinceye kadar bir
yana bırakılmalıdır.
Toplumsal çalkantıların durulmasından, huzurun
iadesinden, Devlet otoritesinin yeniden egemen olma
sından hükümetler kadar muhalefetler de sorumluduı%
Şu ilimizde Türk Bayrağı indirilerek kızıl bayrak'
çekildiği, bu ilimizden geçenlere pasaport sorulduğu,
komünist fraksiyonların Başbakan tarafından korun
duğu ve Başbakanın kışkırtmalarına göre cinayetler
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(işlediği, gençlerin bu Hükümet tarafından Atatürk
dllkeleriniden saptırıldığı, Lenin*ci, Mao'cu, Tiran'cı
olarak şartlandirıldığı gibi ciddiyetten uzak iddialar
la bunalımdan çıkış yolu bulunamaz. Çünkü Türki
ye'nin sorunları ciddidir. Politikacıların da en az bu
ciddiyete yakışır bir ciddiyet içinde olma zorunluğu
vardır. Normal zamanlarda toplumda tahrip edici et
kisi bulunmayan bazı sözlerin, bunalımlı zamanlarda
ciddi boyutlara varan tehlikeli sonuçlar doğurabile
ceği gözden uzak tutulmamalıdır.

9 ncu sayfa 5 nci sütunundan aynen alınmıştır; dile
yen doğruluğunu araştıralbiMr.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Kendi çocukları.
NURHAN ARTEMİZ (Dâvamla) — Verdiğim
tarih geçen yıla ait.
Bu tür ithamlarla Cumhuriyet Halk Partisini yıp
ratacağını umanlara bu kürsüden bir kez daha sesle
niyorum; Cumhuriyet Halk Partisinin legal, illegal
şiddet eylemcisi hiçbir kuruluşa borcu yoktur.

Şiddet olayları karşısında politikacılarım aldığı ta
vırlardan söz açılmışken son günlerde kürsülerde ve
televizyon ekranlarında «Kahrolsun faşizm, faşizmin
Allah belasını versin» gibi dilekler beyân öden MHP'M
politikacıların tavırlarına da değinmek isterim.
Kendilerine yöneltilen ithamları bu üslupla redde
den sayın sözcü, bir karşı saldırı ile Sayın Ecevit'e
şu ithamı yöneltiyor: «Devlet ve demokrasi düşmanı
komünist bölücülerden ve bunların teşkilatlarından
isim vererek bir gün için bahsedememişjtir. Bu hal
•bile Ecevit'in hakiki çehresini göstermeye yeter. Dev
let ve demokrasiye karşı silâh çekenlerle Ecevit aynı
mevzidedir.»

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde Milletvekili) —
Pol - Der'e?.

Sayım sözcü, Başbakanın «Son şiddet eylemlerini
isim vererek; suçlamadı» iddiasından hareketle* Dev
let otoritesini temsil eden ve onu kullanma hakkına
sahip Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını, yasa dışı suç
örgütlerinin suç ortağı ilan ediyor. Böylece partisinin
siyasi görüşlerini benimsemiş kitleleri, solun her çe
şidine topyekûn savaş ilan etmiş ülkücü gençlerini,
hem DeVlet otoritesini kullananlara karşı kışkırtıyor,
hem de «şiddet olayları neden hâlâ durmadı?» diye
'Hükümeti kıyasıya eleştiriyor. Muhalefet etmeyi böy
le anlıyorlarsa bizim söyleyecek sözümüz yok .An
cak, ithamlarına dayanak yaptığı iddianın doğru ol
madığını kanıtlarsak sözlerini geri alıp almayacakları
nı merak ederiz.
Cumhuriyet Halk Partisinin 7 nci Olağanüstü Ku
rultayında Başbakan Sayın Eceviit aynen şöyle diyor :
«Bunlar arasında şiddet eylemi bakımından ön plan
da görülenlerden THKP - C - böyle inginç isimleri
var -. bunu sayabilirim, DEV - GENC'İ sayabilirim,
THKO denen, TİKKO denen, Halkın Kurtuluşu de
nen çoğu illegal bazı kuruluşları, frak'siyonları saya
bilirim.^
MUSTAFA KİEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Yetiştirdiği mahsuller.
NURHAN ARTEMİZ (Devamla) — Bu konuşma
Milliyet Gazetesinin 5 Kasım 1978 günlü sayısının

NURHAN ARTEMİZ (Devamla) — Demokratik
düzene, temel hak ve özgürlüklere, silâhlı silahsız sal
dın yöneten herkes, ister sağda ister solda olsun Cum
huriyet Halk Partisinin doğal düşmanıdır ve bizi kar
şısında bulur. Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in
yine bu. kürsüden ifade ettiği deyimle «Onların kanlı
ellerine ellerimizi vermedik, vermeyeceğiz». Ama Tür
kiye'de sağ şiddet eylemcilerine karşı aynı şeyleri
söyleyemeyenlier var. Sağ eylemcilerin suçlarını meşru
müdafaa mazeretine sığınarak mazur göstermeye ça
lışanlar var. İşlediği siyasal suçlar ve cinayetler yü
zünden hapishaneye düşen sağ eylemcilere 1981 'de af
vaat edenler var. Bütün bunlar bize değerli bir bilim
adamının «Kaba Kuvvet Felsefesi» adlı kitabındaki
şu sözleri anımsatıyor :
«Faşist öğretinin gerçek yönünü kavrayabilmek
için faşistlerin ne dediğinden çok, ne yaptığına bak
malıdır. Kahrolsun faşizm, demekle faşizm kâhrbiraaz. Her şeyden önce fikir ve düşünce özgürlüğüne
saygı gereklidir. Kendisi gihi düşünmeyenleri ezmek,
yok etmek telkinleriyle körpe beyinleri koşullandır
maktan vazgeçmek gereklidir. Yasaların suç saydlığjı
cürüimierii komüınıisltlere Ikjarişı işlemimin milliyetçilik!
sayıldığına gençleri inandırma çabalarını bir yana
bırakmak gereklidir. Emperyalizmin uzantıisı ırkçı, şo
ven bir milliyetçilik yerine, emperyalizme karşı, çağ
daş, Kemalist milliyetçilik anlayışını getirmek gerek
lidir. Bozulmuş olan toplum barışını yeniden kur
mak için Atatürk'ten örnek almak gereklidir. Toplu
mun yapısını iyi bilmek ve iyi değerlendirmek gerek
lidir. Atatürk yönetimindeki siyasal kadrolar Osmanlı
İmparatorluğunun mirası üzerine yeni Devleti, yeni
düzeni kurarlarken toplum yapısına bakarak, özellik
le iki ilkenin 1924 AnayasaSsında yer almasını toplum
barışı, bütünlüğü ve güvenliği bakımından gerekli gör
müşlerdi. Birincisi, lâiklik ilkesidir, ki ayrı mezhep
gruplarının güvencesi olmuştur, İkincisi ise, Osman-
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lıdıa bölücü etkiler yapan burjuva milliyetçiliği yerine,
daha birleştirici nitelikteki «Türk Milliyetçiliği» il
kesidir ki, bu da çeşitli etnik grupların güvencesi ol
muştur. Atatürk, işte bu iki ilke ile toplumun çeşM
grupları arasında barışı sağlamış ve Devletin güveni
lirliğini kabul ettirmiştir. Bu ilkeler 1961 Anayasaisında da, 1924 Anayasasından daha açık, daha çağdaş
bir biçimde ifadesini bulmuştur.»
Bu nedenle; şiddet eylemlerinin üzerine sadece
polisiye önlemlerle gitmenin yararı yoktur. Ana ne
denlerin temelindeki söfsyo-polıitİc gerçekleri görme
yen ya da görmek istemeyenler, Devlet terörü ile her
şeyi halledebileceklerini sanmaktadırlar. Oysa ders
almak isteyenler için Atatürk uygulaması güçlü bir
örnek olarak karşımızda durmaktadır.
İki a'yda bir sıkıyönetimin uzatılması istemiyle açı
lan müzakereleri bahane ederek, «dostlar alış verişte
görsün» kabilinden bir tutumla galiz küfürler ve gay
ri ciddi iddialarla Hükümet eleştirmenin, Türkiye'nin
Ibu önemli sorununa bir çözüm getireceğine inanmıyoruz^
Cumhuriyet Halk Partisi grupları, Milli Güvenlik
Kurulunun tavsiyesi doğrultusundaki Hükümet kararı
nı benimsemiştir. Sıkıyönetimin 2 ay daha uzatılma
sına olumlu oy verecektir.
Yüce Kurulunuza saygı ile sunar, Hükümete ve
Sıkıyönetim kurullarına başarılar dilerim. (CHP sıra
larından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artemiz.
Gruplar adına başkaca söz Meyen?.. Yok.
Şahsı adına Sayın Ataöv. (AP sıralarından alkış
lar.)
Sayın Ataöv, görüşme süreniz 10 dakikadır, buyu
run.,
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım; 19 ilimizde Sıkıyönetimlin 2 ay daha uzatılması hususundaki Hükümet tek
lifini müzakere etmekteyiz.
Türkiye'miz 19 il değildir. Türkiye'miz 67 ildir.
19 ilde olanların pek büyükleri diğer illerde de olmak
tadır; ama Hükümet nedense bu Örfli İdareyi 19 ilde
münasip görmüş, öyle getirmiştir, öyle devam efcmefctediı\
Şimdi, burada bunu takdim ederken de, Devlet
otoritesİyle devlet terörünü iktidar partisinin sözcüsü
karıştırmaktadır. Devlet otoritesini devlet terörü ola
rak görürseniz, bugünkü akıbete düşersiniz. Bu akıbet
ten çıkmanın yolu, devlet otoritesine gerekli saygıyı
göstermektir^
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Bu Hükümetin döneminde 67 illimiz ne şekle girmişjtıir: AyyıMızlı Bayrak bu Hükümet dönemindb
direkten inmiştir, istiklâl Marşı bu Hükümet döne
minde hakarete uğrayarak, enternasyonala eşdeğer tu
tulmuştur.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Tebrik gönderilmiştir.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu Hükümet
döneminde, Diyanet İşleri Başkanlığında Allah'a,
Peyg^mber'e, Kur'an'a hakaret edilmiştir. Bu Hükü
met döneminde polis, Pol - Der, Pol - Bir diye bö
lünmüş, öğretmen «Rusçu mu olalım, Cinci mi ola
lım» diye müzakere yapmış ve bu Hükümet döne
minde bunlara hiçbir şey yapılamamıştır.
Bu suçluların cezalanmadığı bir memlekette siz,
kalkıp da, «Faşizm kahrolsun dendiği zaman faşizm
k'ahrolmaz» diyemezsiniz. «Komünizm yaşasın» di
yorsunuz; ama komünizm de yaşamıyor görüyorsu
nuz. Bdgün Yüce Meclisten kaça kaça Meclis düşü
ğü olmaktan kurtulmuş olan bir Hükümet, millet dü
şüğü olarak huzurunuzda bulunmaktadır.
Şimdi böyle bir Hükümetin 22 aylık muhasebesini
2 aylık örfi idare müzakeresi 'içerisine sıkıştırmak
mümkün değildir; ama yine bu Hükümet döneminde
size söyleyeyim, suçlular yakalanmış, adalete teslim
edilmiş iddiası vardır. Hayır, bu Hükümet dönemin
de suçlu icat edilmiştir.
ÖM'BR KAHRAMAN (Tekirdağ Milletvekili) —
HaydaL
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet, öyledir. Bu
nun delillerini veririz size. Polis dayakla, işkenceyle,
cereyan tutmak suretiyle suçu kabul ettirmiş, hâki
me gittiği zaman onların hepsi suçsuz olduğu için salınmıştır; ama sizlin emrinizdeki radyo, sizin boraza
nımız olan radyo mahkemelerden bu şekilde salınan
ları söylemiyor da, emniyette işkenceyle suç kabul
eden, canından bezmiş insanların suçu kabul etmiş
olmasını «Bir sağ görüşlü adliyeye teslim edilmiştir»
diyor ve sizin cankurtuluş simidiniz oluyor bu. Yanılııyorisunuz. Böyle yanıla yanıîa bu hale düştünüz za
ten. Şayet daha önce yapılan ikazlara, daha önce ya
pılan telkinlere değer verseydiniz veyahut bugün ken
di yöneticilerinize söylediğinizi daha önce biz söyle
diğimiz zaman siz de kabul etseydinliz bu duruma
düşmeniz mümkün değildi ve bu duruma düştükten
Sonra hangi cesaretle Ve hangi yüzle buraya çıkabili
yorsunuz, Milliyetçi Cepheden, onun başında bulu
nan zatltan bahsiedebiltiyoırsunuz? Bütün bu sözleriniz
daha birkaç gün evvel yüce milletin huzurunda detay-
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larıyla söylemdi, radyolarda söylendi, televizyonlarda
söylendi. En büyük hakem olan yüce millet kararını
verdi, bir kismını beraet ettirdi ve iftira edenleri de
mahkûm etti sevgili arkadaşlarım. (AP sıralarından
«İBra,vo» sesleri)
Şimdi ben size bu suçlular konusunda bir şey söy
leyeceğim sevgili arkadaşlarım: Bakımız, Adalet Par
tisi Genel Başkanı Sayın Dermirel Antalya'ya bir mi
ting için gelirken, Antalya'da Çubuk Boğazı'nda taşın
üzerine «AP» yazan bir çocuğumuz, bir sevgili yav
rumuz jandarma tarafından dalağı delindiğinden dala
ğı aldırılmış; ameliyat da başarılı olrriadığı için, bu
gün elemle Yüksek İhtisas Hastanesine tevdii etmiş
'bulunuyoruz. Jandarma dipçiği ile dalağı delinen genç,
ancak Ecevit iktidarı zamanımda, işte Yüksek ihtisas
Hastanesinde Tahsin Şahin adında yatıyor. Gidin
ikindisini ziyaret edin.
Yine o mitink'te, Adalet Partisi bayrağı asmaktan
başka hiçbir günahı olmayan Bayram ismindeki 16
yaşındaki bir çocuk, benim 10 mdtre uzağımda ve po
lis timinin 2 metre yakınında kurşunlanarak bağırsağı
beş yerimden delinmiş Antalya HaStaneStinde yatmak
tadır. Polise 2 metre mesafede, Cumhuriyet Meyda
nında güpegündüz bir vatan çocuğu, bir ama kuzusu
«Göz yaşlarını dindireceğiz» diyen bir hükümetin
döneminde maalesef bağırsağı beş yerinden deline
rek ölümle pençeîeşiyor. Sorduk ilgililere; «bunun
suçlusu kimdir» diye. Bana verilen cevap şu : «Suç
lunun bir tek ayakkabısını bulduk.» Şimdi, Ecevit
Hükümetinin ömrü olsaydı, bir tek ayakkabı ve bir
katil arayacaktı, onları da bulduktan sonra elbette
çıkıp «Suçlulan yakalıyoruz» diyebileceklti. Onu di
yemiyor, ama 'bir pabucu Ibulmak da Ecevit Hüküme
ti için büyük başarıdır; tebrik ederim.
Şimdi değerli arkadaşlarımı...
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ Milletvekili) —
Bu boş laflarla kürsüyü neden işgal ettiriyorsun Sa
yın Başkan?
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu lafların boş
olup olmadığını 10 gün evvel gördünüz. Boş laflar
Türkiye^de 22 ay ayakta tutabildi sizi, 22 ay boş laf
larınızın boij olduğu... Nerede umut, nerede umut?..
(AP sıralarından «iBravo» sesleri, alkışlar.) Bir kara
buluttu. Güneş doğuyor, bugün şafak söktü. Bu gü
neşten siz de faydalanacaksınız, siz de kurtulacaksı
nız, sizi de kurtaracağız, üzülmeyin. (AP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar.)
Şiandıi, bütün bunlar...
CAVİTTİN YEHAL (Edirne Milletvekilli) — Yah
ya'lar doğuyor, Yahya'lar!
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Yahya'lar doğdu,
cezasını buldu; ama Rahşan'lar cezasını bulmadı da
ha, Rahşan'lar.. (CHP sıralarından gürültüler, anla
şılmayan müdahaleler)
Umut Gazetesinde...
BAŞKAN — Sayım Ataöv, Sayın Ataöv...
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Umut Gazete
sinde...
'•BAŞKAN — Sayın Ataöv, karşılıklı fconıuşjmaya•lîrrt
'Sataşmayalım sayın arkadaşlarım. .
İHSAN ATAÖV (Devarnla) — Aşağıdan «Yah
ya» derlerse, gündemin maddesindeki Umut Gaze
tesi suiistimalini söylemek boynumun borcu olur.
'BAŞKAN T— Sayın Ataöv, karşılıklı konuşmaya
lım efendim.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi muhterem
arkadaşlarım, bütün bunlar neden oldu biliyor musu
nuz?.. Bu Devlet, güçlü Devlettir. Nasıl ki, Türk Si
lahlı Kuvvetleri meseleye el koymuştur ve «SeÇiirnîeri
emniyet altında yapacaksınız!» delmiştir, ondam sonra
seçimlerde vatandaş huzur bulmuştur. Bu Devlet güç
lüdür, onun orduSu da güçlüdür. Bu millet güçlüdür,
herkesin hakkından, her suçlunun hakkındam gelir.
Ama, bir koltuk uğruna verilen tavizler ve dermekle
re idare ettirilen partiler elbette bunun hakkından
gelemez. İşte bizim baştan beri iddiamız budur. Bir
koltuk uğruna bu ödünleri verirseniz bu memleket bu
hale gelir. Bu koltuk ne kadar baki kaldı, gördünüz
liste. Bu kadarmış demek. Bu çok bile zaten.
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop Milletvekili) —
Hepsi size geliyor, teker teker size geliyorlar.
'İHSAN ATAÖV (Devamla) — E... Ödünç aldık
larınızı daha verm'ddiniz ki.
BAŞKAN — Sayın Ataöv, karşılıklı konuşmaya
lım lütfen.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — iSayın Başkanım,
aşağıdan bana sataşıyorlarsa ben cevap veririm. Be
nim huyum bu, sataşmasınlar.
ıBAŞKAN —• Devam edin efendim.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdü sevgili ar
kadaşlarım, ben bu... (CHP sıralarından «Taleben
den bahset, talebenden!» sesleri.) Örfi İdaremin gö
rüşülmesine müspet oy veriyorum. Niçin müspet oy
veriyorum?.. Ben, Türk Silahlı Kuvvetlerine güveni
yorum. Türk Silahlı Kuvvetleri «eşgüdüm» saçma lafıyla sulandıran bir idarenin içerisine götürenlerden
Cenabı Allah'ın yardımı ile memleketimiz kurtulmuş
tur. Yeni gelecek Hükümetle Türk Silahlı Kuvvetleri-
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nin bütün meseleleri halledeceğine inanıyorum. Onun
için Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güvenlim dolayı
sıyla sıkıyönetime müspet oy vereceğimi arz eder,
hepinizi saygı ile selamlarım. (AP sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataöv.
METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Sayın
Başkanım, sayın milletvekili konuşma'sının biir ye
rinde, «şu anda kendi yöneticilerinize söylediğiniz
sözler» talbiriyle Cumhuriyet Halk Partisine sataşma
yapmıştı^
'İkindisi; Sayın Rahşan EceVit benim Genel Başıkanımın eşidlir. Genel Başlkanım Cumhuriyet Halk
Patisinin Genel Başkanıdır. Onun için Cumhuriyet
Halk Partisine bir sataşma iddiası ile söz rica ediyoruııiı
BAŞKAN — Karşılıklı sataşmaya meydan ver
memek şartı ile buyurunuz efendim.
Sayın Tüztün, lütfen yeni bir sataşmaya imkân ver
meden konuşun,
CHP GRUBU ADINA METİN TÜZÜN (İstan
bul Milleitvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük
Millet Meclîsinin sayın üyeleri;
Sıkıyönetimin uzatılması görüşmeleri yapılan bu
Yüce Mecliste, hem de 14 Ekim 1979 seçiliri sonuç
larından sonra Yüce Türk halkının bizden daha* faz
la teveccüh ettiği... (AP sıralarınidian gürültüler, anla
şılmayan müdahaleler)
BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Tüzün.
METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Başkan,
boş fıçıdan 'böyle ses çıkar. Onun için dinliyorum;
o sesler hidşümia gidiyor benim.
BAŞKAN — Lütfen devam ediniz efendim.
METİN TÜZÜN (Devamla) — Yüce Türk hal
kının^
ıBROL H. YEŞİLPINAR (İzmir MiUetövekil) —
Sen boş bidonsun, sen de boş bidonsun. (AP sırala
rından; «Öğren de gel» sesi) Ayıp, ayıp.
METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Başkan..,
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müsaade
ediniz de hatip konuşsun. (AP ve CHP sıralarından
gürültüler, karşılıklı müdahaleler)
METİN TÜZÜN (Devamla) — Efendim, izin ve
rirseniz «Türk halkı» diyeceğim. Bunu, Adalet Parti
sinin 1977 Mahalli Seçimlerinde, İstanbul Belediye
Başkan adayınız Aziz Gümüş'ün propaganda afişle
rinde «Halk» olarak siz bastınız.
SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Milletvekili) —
O İstanbul halkı, İstanbul halkı.
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METİN TÜZÜN (Devamla) — Ha... İstanbul
halkından vazgeçtiniz... Vazgeçtiniz ondan. Çok gü
zel. (AP sıralarından gürültüler)
Efendim, arkaldaşlarımm bu duygusallığını...
BAŞKAN — Devam ddiniz Sayın Tüzün.
METİN TÜZÜN (Devamla) — Devam ediyo
rum efendim.
Arkadaşlarımın bu duygusallığını anlıyorum. Ta'bii kazık atılacak kesim olunca halktır; ama yararla
nacak olunca millettir onlar için. Onun için bu man
tıklarını bağışlıyorum.
BAŞKAN — Lütfen devam ediniz. (AP sıraların
dan gürültüler)
METİN TÜZÜN (Devamla) — Konuşmamı ya
pacağın^
Sayın Başkan, yüce üyeler; bu Parlamentoda bir
partinin kendi iç işleriyle, kendi öz eleşjtirisiyle bir
başka partinin ilgilenmesi ayıptır, yakışmaz. (AP sı
ralarından gürültüler)
Sayın Başkan bunlar tutanağa geçiyor değil mfc
efendim?
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar Milletvekili) —
Geçiyor tabiî...
BAŞKAN — Sayın Akın, böyle Meclis müzake
resi yok, biliyorsunuz. (AP ve CHP sıralarından karşıhlklı konuşmalar)
Buyurunuz, devam ediniz Sayın Tüzün.
METİN TÜZÜN (Devamla) — Bir partinin iç
eleştirisini kendisine sermaye yapması yakışıksız bir
darvanıştır, anlamsız bir davranıştır. Hele 14 Efc'im
seçimlerinden sonra Türk halkından (bizden fazla gü
ven almış bir siyasi partinin daha ilk toplantıda bu ha
zımsızlığını Yüce Parlamentonun huzurunda kendisi
ne oy veren Türk halkına sergilemek, tescil ettirmek
istiyorum.
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Daha
çok dersler var...
METİN TÜZÜN (Devamla) — İkincisi; Yahya
Demire! bir Türk vatandaşıdır. Yargılanmıştır, suçu
tescil edilmiştir, şudur, budur. (AP sıralarından gü
rültüler) Şudur, budur, tescil edilmiştir; ama, iktidar
oluyorsunuz. Sayın Genel Başkanınız bugün öğleyin
Hükümet kurma görevini aldı. Sizden diliyorum, ilk
işleviniz Umut Gazetesini ve Rahşan Ecevit'in sorum
luluğunu, eğer yaptığı bir şey varsa, onu araştırmak1
olsun. Size öneriyorum bunu. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, AP malarından gürültüler) İlk getirdiği
niz gün bunun hesabını görürüz. Ama daha hükümet
kurma görevini aldığınız gün, Türkiye'de bir hanime-
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fendiden, Rahşan Ecevit'ten korkmanızı doğrusu bü
yüklüğünüze yakıştıramadım. (AP sıralarımdan gürül
tüler) Doğrusu yakıştıramadım. (AP sıralarından gü
rültüler)
Ayrıca... (AP sıralarından gürültüler) Ayrıca, Türk
halkının Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Baş
kanına «umut» demesi, «karaoğlan» demesi Türki
ye'de tartışılmıştır, doğru, Türkiye'de tartışılmıştır,
doğru. Sayın Bülent Ecevit, «umut müdür, değil mi
dir» Türkiye'de tartışılmıştır, doğru. Türk halkı bir
yargıya varmıştır, bir kısmı «evet» demiştir, bir kıs
mı «hayır» demiştir. Ama Adalet Partisinlin Sayın
Genel Başkanının da bir başka husufu tartışılmıştır.
Türk halkı buna «evet» mi dedi «hayır» mı dedi, bu
nu saygılarla huzurunuza getiriyorum.
Saygılar sunarım. (AP sıralarından gürültüler)
SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Milletvekili) —
Sayın Başkan, söz istiyorum.
BAŞ/KAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün.
Buyurunuz Sayın Demirel. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
Sayın Demirel, Sayın Tüzün'ün ifade ettiği bu ko
nuda söz talep ettiniz zannediyorum.
SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Milletvekili) —
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sa
yın üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Müzakereleri dikkatle takip ödüyoruz. Sözcü me
seleyi rayından çıkardı. Ne söyleyeeek'se söylemesi
gayet tabiidir. Yalnız burada söylemeden indi. Adalet
Partisi Genel Başkanının nesi tartışılmış, nesi neye
(bağlanmış, gelip buraya söylemedi lazım ki, hafcettiğli
cevabı verebileyim.
Saygılar sunuyorum. (AP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel.
METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Şimdi
sataşma var «,Ne söyleyeceğini söylemesi lazımdı»
diyoı",
(BAŞKAN — Hayır efendim.
METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Efen
dim, «söylemesi lazım» diyor; söyleyeyim efendim.
(CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Tüzün, neden o zaman söylemediniz efendim?
MİETÎN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Efen
dim, ben Rahşan Ecdvit'e yapılan bir haksızlığı söyle
dim. Bunda Rahşan EcevAt'in de...
BAŞKAN — Efendim, ben o maksatla size söz
verdim. Sözünüzü ifade ettiniz.
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Teşekkür ederim. (AP ve CHP sıralarından gürül
tüler)
METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Demirel'e hangi amaçla söz vendiniz o zaman?..
BAŞKAN — Efendim, siz açıkta bıraktınız bir
konuyu.
METİN TÜZÜN (İstanbul Milletivekili) — Efen
dim, suçlayıp inmek var mildir, Rahşan Ecevtit'd suçla
yıp inmek var mıdır? Ben suçlamadan indim; ama
mademki, Sayın Demirel davet ediyor, izin verin söy
leyeyim.
BAŞKAN — Sayın Tüzün, ifadeniz suçlamaydı
esasında.
METİN TÜZÜN (İstanlbul Milletvekili) — Israr;
ediyorum söz hakkımda.
BAŞKAN — Sayın Tüzün, bu- şekildeki karşılıklı
münakaşalarla bir noktaya varamayız; «dedin, dedik,»
olur. Size söz verdim, konuştunuz; ama herkes bir
kelime söyleyip inecek... Olmaz ki.
MİETİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Efen
dim, ben saygılı olarak söylemedim; ama mademki
davet var. söyleveyim.
BAŞKAN — Onu söylersinliz efendim, sonra. Bu
rası onu tekrar söyleme yeri değil.
METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Efen
dim burası Rahşan Ecevit'e hakaret etme yeri mi?
BAŞKAN — Efendim, cevabını verdiniz. Size söz
verdim o maksatla. Rica ederim efendini, örfi idarö
görüşmeleri yapıyoruz.
ADNAN KESKİN (Denlizli Milletvekili) — Sa
yın Demirel'e niye söz verdiniz Sayın Başkan?
BAŞKAN — Sataşma maksadıyla söz verdim efen
dim < Tamam.
ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekilli) — Sa
taşma olmadığını siz söylüyorsunuz.
BAŞKAN — Lütfen müsaade edin de ben idare
edeyim burayı. Siz idare etmeyecek'siniiz her halde.
ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — Ne
rede görıüimiüş (bu hulkulk mantığı?
BAŞKAN — Sataşma maksadıyla söz verdim be
yefendi,
ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) «Sataş
ma yok» diyor kendisii.
METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Efen
dim, Sayın Demirel'in sorduğu soruyu yanıtlamak
için...
BAŞKAN — Efendim, her sorulan... Burası karşı
lıklı suallere cevap verme kürsüsü değil efendim.
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METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Efen
dim, İçtüzük dahilinde bir Şey arz ediyorum. Sayın
Demürel'in sorumluluğunun ne olduğunu söylemek
için söz hakkımda direniyorum. Sayın Demireîin so
rumluluğunun ne olduğunu söylemek hususunda dire
niyorum. Oya başvurulsun.
BAŞKAN — Sayın haltip söz istemekte direni
yor. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmemiş*ir. (Gürültüler)
METİN TÜZÜN (İstanlbul Milletvekili) — Edil
di mi, edilmedi mi? Kaibul edildi mi efendim?
BAŞKAjNf — Sayın Tüzün, lütfen, böyle bir usul
yok efendim, işi rayından çıkarmayınız efendim.
Böyle bir usul yok efendim.
REFET SEZGİN (C. Senatosu Çanakkale Üyesi)
— Yanlış saydınız, yanlış saydınız. Sataşma kabul
olunmuştur, yanlış saydınız.
BAŞKAN — Sayın üyeler, örfi idare görüşmele
rine devam ediyoruz. Sayın Hükümet, 'buyurunuz
efendim. (Gürültüler)
REFET SEZGİN (C. Senatosu Çanakkale Üyesi)
— Sayın Başkan, yanlış saydınız; sataşma kabul edil
miştir.
BAŞKAN — Sayın Sezgin. (Gürültüler) Efendim,
görüşmelerden sonra tekrar oylarız gerekirse. Gere
kirse tekrar oylarız efendim. (AP sıralarından «Yan
lış saydınız» sesleri) Görüşmelere devam ediyoruz
efendim. Görüşmelerden sonra tekrar düşünürüz.
İ. ETFJM EZGÜ (Samsun Milletvekili) — Neye
hizmet ediyorsunuz?
'BAŞKAN — Meclisin mehabetine, Meclisin bir
liğine hizimet ediyorum.
Sayın Bakan, görüşme süreniz 20 dakikadır efen
dim, buyurunuz.
İÇİŞLERİ BAKANI VECDİ İLHAN (Kastamo
nu Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değevli üyeleri;
Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin,
sıkıyönetimin 2 ay daha uzatılması hakkında hemfi
kir olmalarından sonra konuşma yapmak niyetinde
(değildim; ama Sayın Turgut Toker'in bir cümlesi üze
rine konuşma yapmak için söz almış bulunuyorum.
Bundan evvelki sıkıyönetim toplantılarında muha
lefet parti sözcülerinin aynı sözcükleri kullanıp, aynı
şekilde konuşacaklarım biliyordum. Bu konuşmalarda,
anarşinin yalnız soldan geldiğini söyleyecekler, Fol Der'den bahsedecekler ve Cumhuriyet Hükümetinin
1 senelik döneminde sanki terör gelmiş gibi bütün
suçlamalarını bu Hükümete yönelteceklerini biliyor
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dum. Ama Sayın Toker'in bir cümlesi üzerine; seçim
lerin, halkın öz iradesini kullanarak olaysız geçme
sinin tek nedenini Türk Ordusuna bağlayarak, ona
teşekkür edip inmesi üzerinte söz almak mecburiye
tinde kaldım. (AP sıralarından gürültüler)
Sayın Toker'den, . ne Cumhuriyet Halk Partisi
Gurubu, ne Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, ne
bakanı teşekkür almak gibi bir düşünce sahibi de
ğildir. Onun teşekkürüne de ihtiyacımız yok; ama bir
şeyi vurgulamak istiyorum.
Seçim olan 29 il vardır. Ordu'yu da sayarsak (Ora
da belediye seçimleri var) 30 (il. Seçim olan bu il
lerden yalnız Tisinde sıkıyönetim vardır. Peki, geri ka
lan illerde (kendisi eski bir idareci, eski bir yöneti
ci) seçimin !bu şekilde geçmesini temin eden valisini,
kaymakamını, polisini, kamu görevlisini, hatta, kol
luk kuvvetlerini bir tarafa iterek... (AP sıralarından1
gürültüler) Beralberce alınan ve demokrasi tarihinde
en iyi şekilde, en vukuatsız, en olaysız, en özgürlükçe
oy kullanılmasına tesir eden bu kamu görevlilerini
bir tarafa 'bırakmasını istemezdim. (CHP sıralarından
alkışlar)
Talbii, bunun yanında ortak yargı Fol - Der. Hafı
zamı yokluyorum; Fol -- Der ne zaman 'kuruldu? 'Ben
yanlış anımsamıyorsam, Fol - Der 1970 tarihinde ku
ruldu, Ondan eVvel...
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli Milletvekili)
— Kim kurdurdu?..
İÇİŞLERİ BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla)
— Ondan evvel. 1970 tarihinde iktidarda olanlar kim
lerdi, bilmiyorum. (AP sıralarından gürültüler)
O iktidarda olanlar bunların kurulmasına niçin
mani olmadılar, onu da bilmiyorum. Pol - Ens. ise
1968'de kuruldu. Pol - Bir de 1978 tarihinde kurul'du. Polisin yakasından siyasiler elini çekmediği müd
detçe... (AP Sıralarından gürültüler)
Ayın lS'Sinde Ankara meydanında vurulan polisi
hastanede ziyaret ettim. Ameliyata gidiyoırtiu. Kula'-'
gına eğilip de «Sen Pol - Bir'li misin, Pol - Der'li mi
sin?..» diye sormadım.
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli Milletvekili)
— Haber vermiştir sana... Bu memleketin demokra
sisini, bu Devleti kurtarmak için o polis biraz sonra
şehilt olmuştur. Onun için lütfen, Pol - Der'İe, Pol «
Bir'i....
1. ETBM EZGÜ (Samsun Milletvekili) — Ecza
neye !..,
İÇİŞLERİ BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla)
— Onu söyleyen arkadaşın mesleğini biliyorum; ken-
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dişine cevap verirsem çok kötü bir durumda kalabilir, I bu konuşmam saptırılmıştır. O itibarla, açıklama im
kânı verilmesini rica ediyorum.
cevap vermeye de lüzum görmüyorum. (CHP sırala
BAŞKAN — Tetkik ederim Sayın Toker.
rından «Bravo» sesleri, alkışlar; AP sıralarından gü
Buyurunuz Sayın Özturan, görüşme süreniz 10
rültüler)
dakikadır.
Değerli arkaidaşîarım, MHP Sözcüsü Ali Gürbüz;
İSMAİL HAKKİ ÖZTORUN (Adana Milletve
MİSK Eğitim Sitesinin boınbalandığıhdan bahlsediyör
kili) — Sayın Başkan, Ortak Kurulun sayın üyeleri;
ve bu bombalanmada Hükümetimizin bakanının da
sözlerime başlamadan önce tümünüzü
saygılarımla
parimağı olduğumu söylüyor ve Ibuıraıda yine Pol - Der'
selamlarım.
li polislerin görev aldığını söylemek istiyor.
Konuşmama, yakın geçmişte belleklerden silinme
Evet, bu bombalanma savcılık tarafından, mahke
yen acı bir olayı anımsatmakla başlayacağım. 13.4.1970
me tarafından tetkik edilmiştir. Bu tetkik sonucu, bu
günü Doktor Necdet Güçlü, o zamanın Ülkü Ocakları
polislerin suçlu olmadığı giörülmüiştür.
Genel
Başkanı İbrahim Doğan ile cezaevinden çıktık
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde Milletvekili) —
tan
sonra
MHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına
Şahitlerle yüzleşti rilmedi bile, bu nasıl tetkikat?
getirilen Ali Güngör tarafından vurularak öldürül
İÇİŞLERİ BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla)
müştü. Ankara Birinci Ağır Ceza Mahkemesi, 30.9.1974
— Değerli arfcadaşlarıım, lafı uzatıp, devamlı bölücü
gün ve 1974/91 esas 1974/486 sayılı gerekçeli kara
lüğe hizmet etmek istemiyorum. Yalnız, Sayın Atarında her iki sanığı da..r
öVün eskiden beri konuşmalarını bilirim, hâlâ sert
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa Milletveki
muhalefet havası içinde. Ama şunu söyleyeyim: Eğer,
li)
—
Bunlarla ne alakası var?
sert muhalefet yapmak icap öderse, Cumhuriyet Halk
Partisi bunun en iyisini yapar. (CHP sıralarından
İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Devamla) — Gele
«Bravo» sesleri, AP ve CHP sıralarından alkışlar)
ceğim, geleceğim.
Kimseden de korkumuz yok, hiç çekinmeyin. Bizim
Her iki sanığı da işledikleri bu suçtan ötürü
muhalefette de iktidarda da veremeyeceğimiz tek he
mahkûm etmişti.
sabımız yoktur, rahatça verebiliriz; ama... (AP sıra
Asıl söylemek istediğim konu, bu öldürme ola
larından gürültüler)... Ama hdsap -verecek çok kişiler
yında kul anılan suç aracı tabancaların, bugün han
var, bunun dosyaları da araştırma, soruşturma komis
gi rütbede olduklarını bilemediğim iki subaya ait
yonlarında senelerden beri duruyor, onlar hesap ver
oluşudur; Fehmi Altınbilek ve Mustafa llerisoy.
sin, sonra biz verelim.
Ordu malı 681-5296 no. lu tabanca Altınbilek'e,
681-5248 no. lu tabanca da Mustafa İlerisoy'a ait
Saygılar sunarım.
(AP sıralarından gürültüler,
ti. Bu sicil sayılı silahlar Ankara Adliyesi 1970/814
CHP sıralarından «Bravo» sekleri, alkışlar)
sırada
kayıtlı olup, Doktor Necdet Güçlü'yü öldüren
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
silahlar
olduğu kanıtlandığı halde, bugüne değin bu
Son söz sayın milletvekilinin.
subaylar hakkında hiçbir soruşturma açılmadığı ka
Buyurun Sayın İsmail Hakkı Öztorun.
muoyunca çok iyi bilinmektedir.
il. ETEM EZGÜ (Sam'sun Milletvekili) — Sayın
Şimdi, ister istemez bu olay ile... (AP sıraların
Başkan, Sayın Bakana bir sualim var.
dan
gürültüler, «kendini eleştir» sesleri.)
BAŞKAN — Sual sorulamaz efendim.
BAŞKAN
— Lütfen, lütfen
dinleyelim sayın
t. ETEM EZGÜ (Sahı'sun Milletvekili) — Rica
milletvekilleri.
ederim, kürsüde bulunuyor daha.
Kendisi, benim mesleğime atıfta bulunarak bir ke
lime söyledi...
BAŞKAN — Karşılıklı görüşme yok efendim.
Bir dakika Sayın Öztoruh.
HAYRETTİN T U R G U T TOKER (Ankara Mil
letvekili) — Sayın Başkan, seçimin, Türk Silahlı Kuv
vetleri tarafından görev yapılarak, güvenliğinin sağ
landığı beyanım, millet iradesini küçümsediğini ve
sadece Silahlı Kuvvetlerin seçim güvenliğini sağla
dığını ifade ettiğim şeklinde yorumlanmıştır. Benim

İSMAİL HAKKI
ÖZTORUN (Devamla) —
Kendimi de, kendimi de eleştiriyorum. (Gürültüler.)
BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Öztorun.
İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Devamla) — Şim
di, ister istemez bu olay ile değerli insan, büyük yurt
sever, görev şehidi Cevat Yurdakul'un öldürülmesi
olayı arasında bir ilişki, bir bağlantı kurmamak ola
sı değildir. Rahmetli Cevat Yurdakul öldürülmeden
önceki olaylar zincirini, gelişmeleri, değerli üyeler baI sından izleme olanağı buldukları için ben burada
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ayrıntılarına girmeyeceğim; girmeyeceğim ama Rah
metli Cevat'ı demokrasi düşmanı faşist katillere kim
lerin boy hedefi olarak gösterdiğini söylemeden ge
çemeyeceğim.
t ETEM EZGÜ (Samsun Milletvekili) — Ko
münist katillerden bahset.
İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Devamla) — Anım
sarsanız, önce Sayın Demirel Adana Havaalanından
Ankara'ya dönmek üzereyken, kendisini korumak, gü
venlik önlemi almakla görevli Cevat'ı azarlamış ve
kendisinden bir gün »hesap sorulacağını söylemişti.
Onun ardında, 2 MHP milletvekili Adana'da düzenle
dikleri basın toplantısında, nereye giderse gitsin, han
gi deliğe girerse girsin, bir gün mutlaka hesap soru
lacağından söz etmişlerdi.
NAZIM BAŞ (İçel Mliletvekili) — Demirel mi
öldürttü?
İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Devamla) — Çe
şitli görüşlere sahip 6 öğretmenin öldürülmesi olayın
dan sonra da bir MHP yetkilisi, basın ve yayın yo
luyla Sayın Başbakanımız Ecevit'i, Adana Valisini ve
Rahmetli Cevat'ı ülkücü öğretmenlerin katili olarak
ilan etmişti. Tıpkı Rahmetli Doğan Öz'ü, öldürülme
den önce Meclis Kürsüsünden boy hedefi gösterdik
leri gibi.
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde Milletvekili) —
Hiç şüphe yok.
İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Devamla) — Cevat öldürülmeden önce, Diyarbakır'da askerlik öde
vini yapan Asteğmen Osman Dişçen birliğinden istirahatli olarak ayrılıp Adana'ya gelir. Yedek subay
ların nöbet sırası dışında silah taşımaları olası olma
dığı halde, birliğinden ayrılırken, Ordu malı 45'lik
Cold marka tabancayı da birlikte getirir. 24 Eylül
1979.günü Adana Narlıca mahallesinde yaralama ile
sonuçlanan bir olayda bu tabancanın kullanıldığı sap
tanır. Asteğmen gözaltına alınır, bir süre sonra da
salıverilir, Diyarbakır'a birliğine döner.
Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Sayın Uğur
Mumcu'nun bu konuyu eşeleyen birkaç yazısından
sonra, Adana Sıkıyönetim Komutanlığı bir bildiri ya
yınlayarak, Narlıca mahallesindeki olayda Osman Dişçen'in silah sesleri üzerine evinden çıkıp güvenlik kuv
vetlerini haberdar etmek, biriken topluluğa zarar ve
rilmesini engellemek için havaya ateş ettiğini, adı ge
çen 45lik Cold marka tabancayı Ordu'dan sıkıyö
netim nedeniyle senet karşılığı teslim aldığını kamu
oyuna açıklamıştır.
— 361
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Sıkıyönetim Komutanlığının bu bildirisi ile Os
man Dişçen'in hukuki durumu açıklığa kavuşmuş sa
yılmaz. Basından izleyebildiğimiz kadarıyla^ asteğmen
hakkında ileri sürülen daha başka ve önemli savlar
bulunmaktadır. Bugüne değin edindiğim izlenimlere ve
savlara bakarak, yetkililere üzerini çize çize soruyo
rum :
1. Ordu malı 45'lik Cold marka tabancayı, nö
beti dışında asteğmenin üzerinde taşıyabilmesi huku
ki midir?
2. Asteğmen Osman Dişçen, Adana Emniyet Mü
dürlüğünde verdiği ilk ifadesinde, bu tabancayı Si
lahlı Kuvvetlerde görevli bir yüzbaşıdan emanet ola
rak aldığını söylemiş midir? (AP ve MHP sıraların
dan gürültüler.)
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili) —
Kendi hükümetine sor bunları.
BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Öztorun.
İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Devamla) — Di
yarbakır'da görevli asteğmen Osman Dişçen'in, Ada
na MHP Merkez İlçe Başkanı Avukat Adem Eroğlu ile olan ilişkisi devletin istihbarat güçlerince sap
tanmış mıdır?
Yine devletin istihbarat güçlerince, MAP Marka
tabancaların Gaziantep'den Adana MHP Merkez İlçe
Başkanı Adem Eroğlu'na kimler tarafından nasıl ge
tirildiği ve silahlar getirildiğinde asteğmen Osman
Dişçen'in MHP Merkez İlçe Başkanı ile birlikte bu
lunup bulunmadığı saptanmış mıdır, ki Cevat Yur
dakul MAP marka tabanca ile katledilmiştir.
SABAHATTİN ADALI (Hatay Milletvekili) —
Bunu kime soruyorsunuz?
BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Öztorun.
İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Devamla) — Bü
tün sorumlulara, yetkililere söylüyorum. (AP sıra
larından gürültüler.)
Adako Birlik Genel Müdürü, rahmetli Akın Özdemir'i öldürmekten sanık Yunus Uzun'un, olaydan
birkaç gün önce Adana Cezaevinde görevli ikinci
müdürün odasından, yanından MHP Merkez İlçe
Başkanı Adem Eroğlu olduğu halde, Cevat Yurda
kul'a telefon ederek öldürüleceğini söylediği ve hak
larında soruşturma açıldığı doğru mudur?..
Cevat Yurdakul, öldürülmesinden bir gün önce
gece saat 23.00'de kendisine telefonla gelen istihba
rat raporu üzerine; önündeki kâğıda «Osman Dört
yol, Gaziantep» gibi notlar düşmüş müdür?...
12 Martla gelen ararejimde, kesin suç kanıtları bu
lunmasına karşın, .dosyalar kapatan sıkıyönetim sav-
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cilan, askeri hâkim müşavirler, sıkıyönetim mahkeme
si başkanları gördük; ama demokratik sıkıyönetimden
söz edilen şu günde bu tür dosyaların kapatılabileceği
ni usumuzdan bile geçiremiyoruz.
Yüce Kurula saygılar sunarım. (CHP sıralarından
alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztorun.
Sayın Toker, konuşmanızda, seçim yapılırken gö
rev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında söyledi
ğiniz sözlerin yanlış anlaşıldığı gerekçesiyle tavzih
etmek için söz talebinde bulunuyorsunuz.
Buyurunuz efendim.
ALTAN ÖYMEN (Ankara Milletvekili) — Tüzük
maddesine göre mi söz verdiniz Sayın Başkan?
BAŞKAN — İçişleri Bakanının kendi konuşması
nı yanlış anladığı gerekçesiyle söz talebinde bulunu.
yor.
Buyurunuz Sayın Toker.
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara Mil
letvekili) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Adalet Partisi grupları adına, Türkiye'nin seçim
sırasındaki şartları içinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin
seçimin selâmeti cereyanı, vatandaşın iradesini selâ
metle belirtmesi bakımından almış olduğu güvenlik
tedbirleri dolayısıyla Silahlı Kuvvetlerimize teşekkür
ettinii
Elbetteki büyük milletimiz, aziz milletimiz, Tür
kiye'de Kars gibi, Artvin gibi, Mardin gibi, bir sa
vaş manzarası içinde yiğitçe, mertçe gidip reyini ver
di. Hayır denmesi lâzım gelen şeye hayır dedi, evet
denmesi lâzım gelen şeye de evet diyerek göğsünü
gere gere söyledi,;
Neden Silahlı Kuvvetlere teşekkür ettim, onu arz
edeyim. Çünkü, seçim arifesinde birçok yerde kam
panya açıldı, «Reye hayır, seçime hayır» dendi; bu
nu Sayın içişleri Bakanı da beyan etti.
Neden Silahlı Kuvvetlere teşekkür ettim? Çünkü,
seçim arifesinde Sayın içişleri Bakanının Bakanlık
yaptığı Bakanlık, valilerin büyük bir kısmını yurt dı
şına gönderdi, yerine özel vazifeliler tayin etti. Bu
arada şahsen... (Gürültüler.)
Bir dalkika efendim.
ÜNAT DEMtR (Muğla Milletvekili) — Gizli
militanlar geldi.
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Devamla) —
Bu arada şahsen vazife gördüğüm Van'da, Van Vali
sinin, Çatak Kaymakamının, Özalp Kaymakamının
vatandaşı nasıl teker teker çağırarak «Cumhuriyet Halk
Partisine rey ver» diye tazyik ettiğini, valilerin ve kay
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makamların yağ pusulası, şeker pusulası vermek sure
tiyle Cumhuriyet Halk Partisine rey temin etmek için
pusula dağıttıklarını, televizyon dağıttıklarını, hatta
Hakkâri'de, Ağrı'da ve Bitlis'te, ayrıca cereyanlı ve
akülü olan bu televizyonların akümülatörü bulunma
dığı için 3'er bin lira da muhtarlara akümülatör pa
rası verildiğini bizzat ben gördüm.
MALİK YILMAN (Hatay Milletvekili) — Ne il
gisi var bunun Sayın Başkan?
ÖNER MİSKİ (Hatay Milletvekili) — Ne ilgisi
var bunun?
BAŞKAN — Sayın Toker...
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Devamla) —
Şu anda elimde bir kâğıt var. «İl YSE Müdürlüğüne,
hakkâri....»
BAŞKAN — Sayın Toker, ben size bu konuda kı
sa tavzih için söz verdim; lütfen sözünüzü kısaca
bağlayınız efendim.
ALTAN ÖYMEN (Ankara Milletvekili) — Ne
ilgisi var efendim?
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Devamla) —
Alakası var efendim.
METİN TÜZÜN (İstan'bul Milletvekili) — Halk
Partisi televizyon dağıtmış; generallerle televizyon da
ğıtımının ne alakası var? Ne alakası olduğunu da
(kürsüyü işaret ederek) ben söyleyeceğim buradan.
MALİK YILMAN (Hatay Milletvekili) — Ne il
gisi var?
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Devamla) —
Hayır, bundan rahatsız olmanızın sebebini anlayama
dım; ben bir vakıayı söylüyorum.
BAŞKAN — Sayın Toker, lütfen kısa tavzih edi
niz efendim.
METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Tele
vizyon dağıtımıyla ordunun ne ilgisi var?
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Devamla) —
Hayır, şu bakımdan ilgisi var, bir seçim yapılmıştır,
seçimin selametle cereyanı için, iş başındaki Hüküme
tin bütün tedbirleri alması gerekirken aksi olmuştur.
Şimdi burada doğrudan doğruya Hükümetin Başba
kanı veya Hükümetin İçişleri Bakanı, valilere ve kay
makamlara talimat vermiş olabilir veya onlar iş
güzarlık göstermiş olabilir. Bu, sadece bizi değil, ya
rın sizi de, bir siyasi partiyi de ilgilendiren fevkalade
vahim bir meseledir. Bu itibarla, bundan rahatsız ol
mamak lazımdır, bunu rahatça dinlemek lazımdır.
Elimde bir kâğıt var, bir vesika; bakın ne diyor?
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«İl YSE Müdürlüğüne - Hakkâri.
3 . 10 . 1979 Çarşamba günü Adalet Partisi Ge
nel Başkanı Süleyman Demirel'in, ilinize gelerek mü
dürlüğünüz karşısındaki boş alanda saat 16.00'da
seçimle ilgili açık hava toplantısı yapacağından, anı
lan gün ve saatte daireniz personelinin işbaşında ol
malarını, kapı ve pencerelerinin kapalı tutulması ile,
müdürlüğünüze ait duvarlara görevli, görevsiz hiç kim
senin çıkartılmamasının sağlanması ve bunlara mani
olunması için görevlinin bulundurulmasını rica ede
rim.
Altay Utkan
Vali - Hakkâri»
Sayın Ecevit buradalar, kendileri; Van il Seçim
Kurulu, eski spor sahasını bütün partiler için bilaistis
na, prensip kararı almak suretiyle miting meydanı
tayin etmiştir. Sayın Ecevit Van'a geldikleri zaman o
miting meydanında mı konuştular, yoksa valinin özel
gayretiyle Hükümet binası önündeki meydanda mı ko
nuştular, söylesinler?...
Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (AP sıraların
dan alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Töker,
Buyurun Sayın Tüzün.
METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Sayın
Başkanım, sayın konuşmacı söz alma gerekçesinin ta
mamen dışında, seçim kampanyası sırasında olup ol
madığını şu anda saptayamayacağımız konuları ve
ayrıca, Sayın Ecevit'in Van'da konuştuğu yerin Se
çim Kurulu tarafından saptanıp saptanmadığını söyle
di. Ben buradan iddia ediyorum, Sayın Demirel'in
Kartal'da konuştuğu yer, Seçim Kurulu tarafından ken
disine tahsis edilen yer değildir, Seçim Kurulunun da
kararı vardır, Zabıtlara geçirilmesinde fayda vardır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün,
Görüşmeler tamamlanmıştır.
ŞENER BATTAL (Konya Milletvekili) — Sayın
Başkanım, bir cümleye sarahat kazandırmak bakımın
dan söylüyorum :
Sıkıyönetim kararının «Savaş hali hariç» diye alın
ması hususunda Bakandan bir soru sorulması ve ko
nunun sarahate kavuşturulması lazımdır. Zira Askeri
Ceza Kanununa göre, isterse foir askeri mahkeme ölüm
cezası verebilir. Maddede açıklık lazımdır. Bu husu
sun sorulmasını arzu ediyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Sayın Şener Battal'ın önergesini oku
yorum :
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«Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan sıkıyönetim kararının «savaş
hali hariç» diye ittihaz edilmesi hususunda Bakan'dan
soru Sorarak sarahat kazandırılmasını saygıyla arz
ederim.
Konya Milletvekili*
Şener Batlbail»
Saym Bakan, bu hususta ifade edeceğiniz bir şey
var mı acaba?
İÇİŞLERİ BAKANI VECDİ İLHAN (Kastamo
nu Milletvekili) — Tezkere yeteri kadar açık efendim.
BAŞKAN — Sayın Bakanın bu hususta ifade ede
ceği bir şey yokmuş.
Efendim, Başbakanlık tezkeresini tekrar okuttuktan
sonra oylarınıza sunacağım.
(Başbakanlık tezkeresi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.^ Kabul
edilmiştir.
ŞENER BATTAL (Konya Milletvekili) — «Savaş
hali hariç» olarak kabul ediyoruz Sayın Başkan.
2. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Tokat
Milletvekili Faruk Demirtola'nın; Bakanlığna ait in
şaat ihalelerinde yakınlarına menfaat ') sağladığı ve
gümrüklerdeki yolsuzluklara gözyumarak görevini
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük
ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi. (9/269)
BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar kısmında yer
alan 9/269 esas numaralı Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergeyi okutacağım.
Sayın üyeler, önergelerin okunması uzunca bir sü
re alacağından, oturarak okunmasını oylarınıza sunu
yorum : KabuKedenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Önergeyi okutuyorum :
TBMM Meclisi Birleşik Topl&nitı Başkanlığına
Anayasamızın 90 ncı ve TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maıddesiınıe isitkıaiden Gümrük
ve Tekel Balkanı hakkında Meclis Soruşturması açıl
masını saygıyla arz ve talep ederiz.
Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Tuncay M!altaracı'nın Bakanlığına ait bazı işlerden yolsuzluk yap
tığı, Devleti ve bazı vatandaşları halkisız yere ağır za
rarlara uğrartitığıtoahaaltihâlsıl olmuştur. Yolsuzluklara
ıkonu olan bazı işlemler aşağuda sıralanmıştır:
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1. Gümrük ve Tekel Balkanı Sayın Tuncay Ma
taracı Diyarbakır'da inşa edilen rakı fabrikasının kalti
hesapların yapılmasında usulsüz olarak ve Devlet Hazâraesinli 12 milyon lira zarara sokan bir meblâğı
müteahhide ödemeye kalkmıştır. Fakat yetkili inşaat
yüksek mühendisi katli hesap raporunu onaylamaya
rak bu halksız ödemeye engel olmuştur. Bilâhare Saıyın
Bakan Mataracı bu inşaat yüksek mühenidisitti görev
den alarak, yerine bizzat kendisinin bakanlıkta gö
rev Verdiği ve ahbabı olan diğer bir inşaat yüksek
mühendisi vasıtasıyla bu kati hesap raporunu onayla
tarak 12 milyon liralık fazla ödeme imkânları arandı
ğı.
2. 1978 yılında İzmir Yaprak Tütünlevünin iha
lesi yapılmıştır. 700 milyon lira keşif bedeli olan bu
(ihaleyi, Sayın Bakan Mataracı yakını ve ahbabı olan
bir müteahhide vermek ister. Ancak bu müteahhidin
karnös'i 350 milyon liralık ihalelere girmesine imikân
Verdiği için yetersiz kalır. Alkil hocaları Bakan Maıtaracı'ya 700 milyon liralılk ihalenün ikiye bölünmesini
tavsiye ederler. İhaleye çıkan bu dosya iptal edilerek
tekrar sayın Bakanın ağırlığını koymasıyla 700 milyon
liralık keşif bödelli ihale ikiye bölünür ve ahbabı
müteahhide ihale edilr. İhalenin projeleri 1978 yılında
tasdik edilmediği halde hiçbir yatırım ve iş başlangıcı
yapılmamış olmasına rağmen yalkını olan bu müteah
hide 100 milyon lira civarında istihkak ödenmesini
temin eder. Böylece Devlet Haziriesli yeni bir yolsuz
lukla karşı karşıya getirilmiştir.
3. İzmir Çamaltı tuzlasında yapılacak Savak in
şaatının ihalesi yine Mataracı'nın yalkını olan aynı mü
teahhide verilir. Ancak, ihalenin bu müteahhide veri
lebilmesi için gazetelerde yayınlanan ihale ilânında
makine ve teçhizat şartnamesi bölümünde «Elinde
D-8-V-paleti olanlar» şartı konur. Bu özellikteki palet
Türikiye^de belirli kişilerde bulunmaktadır.. Yani bir
veya iki kişide bulunmaktadır. Buradan anlaşıldığı gi
bi Sayın Mataracı'nın yalkını olan müteahhidin adı
ve adresi ekstilk bırakılmıştır. Böylece Mataracı sev
diği, çok yakını ve her ihalede korumayı ihmal etme
miştir. Devlet yeni bir yolsuzlukla daha karşı karşı
yadır.
4. 1978 yılımda Bursa'da 1979 yılında Samsun'da
'bir sabotaj sonucu yanan ve Devlete milyonlarca li
raya malolan bu olaylarda da Sayın Mataracı'nın ağır
sorumluluğu vardır. Samsun yangını sonucunda tah
kikatı yürüten Cumhuriyet Savcısının feryat ederek
ısöyl'ediği gibi bir salbotaj vardır. Bu sabotajdan amacı
da eş-dost kayırma, Devlet Hazinieslnden ihsanda bu— 364
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lunma gibi karanlık ve İğrenç birtakım açıkların ka
patılmasına matuf olduğu kamuoyunca bilinmıdkttedSr.
5. Gümrüklerde yapılan yolsuzluklar, kaçakçılık,
rüşvet olayları artık gündelik dedikodular' arasına gir
mişidir. TIR dolusu kaçak malzemeler yakalanıyor,
akıl almaz usûllere başvuruluyor, Devletin ve milletin
hukukunu savunan namuslu, idealist memurlar ansı
zın sürgünlere gönlderiliyorlar. Hakkında tahkikat ya
pılan rüşvet suçundan maihlkemıelerde yargılanan bazı
kişiler gümrük kapılarında önlemli yetkilerle teçhiz
göreve getiri'lmişltir. Bu konuda müşahhas. olaylara
dayanan genişliğine bilgiler elimizde bulunmaktadır.
Gümrüklerdeki soygun, rüşşvet ve kaçakçılık Dev
let ve millet varlığından milyarları koparıp götürmtekte. Bütün bu işlemlerden dolayı Balkan Mataracı bü
yük çapta sorumluluk altında bulun'm aktadır.
Bu nedenle; TCK'nun 240 ncı, Anayasanın 90 ncı
ve TBMM Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 12 nci mad
delerine göre Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın Tuncak Mataracı hakkında soruşturma açılarak Yüce Di
vana şevkini saygıyla arz ve talep ederiz.
1 3 . 6 . 1979
İsltan'bul Milletvekili
Tokat MilleıtveMlli
Turan Kocal
Faruk Demiırtöla
BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyonunun
16 üyeden kurulmasını oylarınızla sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İlgili Balkanın yazılı görüşünü üye secini tarihin
den itibaren 15 gün içinde komisyona vermesiini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3. —Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun;
Gümrük Memurları Yardımlaşma Derneğinin yasa
dışı faaliyetlerine gözyumarak görevini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240
nci maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel
Bakanı Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 90
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/270)
BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar kısmının
3 ncü sırasında yer alam 9/270 esas numaralı Medis
Soruşturması açılmasına ilişkin önergeyi okutuyorum:
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18.6. 1979 I
4. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve Ko
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
caeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun; milli bü
Türk Milletinin milli birlik ve beraberliğe son de
tünlüğümüzü bölücü olaylara gözyumarak görevini
rece ihtjiyacı olduğu bir dönemde, Gümrük ve Tekel
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
Bakanlığı sorumsuzluğunu sürdürüyor.
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başba
Günlünü gün etmek için Devletin milyonları ik
kan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı,
ram ediliyor Astada ikramla kurulan bir Hükümietin
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
Bakanından da başka bir şey beklemek mümkün dedeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
pdir.
ilişkin önergesi. (9/271)
'BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemi'mlizin 4 ncü
Gümrük ve Tekel Bakanlığı içinde Güm-Yar-Der
sırasında yer alan Adana Milletvekili Hasan Gürsoy
adılı bir dernek vardır. Bakan, 12.6. 1978 tarihli bir
ve Kocaeli Milletvekili Adem AH SarıoğUu'nun; mlilOI
genelge ile bu derneğe bakanlığın tüm kıymetli evbütünlüğümüzü bölücü olaylara gözyumaıraik göreVinü
ralklarmı basma ve ihtiyaç sahiplerine satıma yetkisini
kötüye küllanldığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
Vermiştir.
'
j
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan
Böylece 12-18 milyon liralık bir gelir kaynağına
Bülent Ecevit hakkında. Anayasanın 90 ncı, TBMM
sahip olan bu dernek; mensuplarının, yasa dışı Marksist
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
«kuruluşlara siiilah alıp yardım yaptığını bu dernek
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına dair öner•yöneit'icilerinin mulhaifleri 27.4.1979 tarihinde bir
gesıi vardır; bu önergeyi okutuyorum:
bildiri ile kamuoyuna açıklamışlardır.
TB Millet Meclisi Başkanlığına
Altındağ Kaymakahılığı ise bu dernek mensupla
Türkiye çok ciddli bir tehlike ile karşı karşıyadır.
rının yasa dışı marksist eylemlerde bulunan bazı me
Milletimizin düşmanları halsseten Rusya ve Çin, mem
murları hakkında ise, yazdığı bir yazı takipsiz kalleketimiz üzerindeki tarihi emellerini gerçekleş'tirmek
mrştır.
için ne lazımsa yapıyorlar. Dış düşmanlarımız vata
nımızı parçalamak ve bölmek için halikımızın içinde
ı Böylece Bakanlık içerisinde silâh kaçakçılığı Ba
kavmiyetçilik fitnesini soktular.
kanın muvafakati ile meşrulaştırılmıştır.
Milletimıizln kullandığı lehçeleri ayrı bir dilmıiş
Kaçakçılıklara, vurgunlara bu şekilde resmen mugibi göstererek ve doğulu, batılı, güneyli1, kuzeyli
vafalkait eden ve Devletin milyonlarca liralık zararına
valtandaşlarımızı ayrı ırklaırimış gibi propaganda ede
sebep olan Gümrük ve Teikel Bakanı Tuncay Mata
rek yurdumuzu parçalamak istemektedirler.
racı hakkında Anayasanın 90, Türk Ceza Kanunumun
Ecevit Hükümdtidin ihmali ve vurdumduymaz
240 ve Birleşik İçtüzüğün 12 nci maddesi uyarınca bir
lığı ile Devletimiz ve yüce milletiımliz büyük bir teh
Meclis Soruşturması açılmasını arz ve teklif ederim.
like içindedir, tç ve dış rriilet düşmanları vatanımızı
Saygılarımla.
parçalamanın planlarını hazırlam ıslar ve şimdi bunu
Kocaelli Milletvekili
tatbikat sahasına koymuşlardır.
Adem A'lli Sarıoğlu
Asırlarca beraber yaşamış, aynı ideali paylaşmış,
aynı
imanı ve kanı taşımış ve gerektiği zaman bu va
BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyonunun
16 üyeden 'kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul j tan için kanlarını ve canlarını beraberce vermiş bu
vatanın evlatlarını, bugün uydurma şeylerle birbirine
ödemler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
düşürmek ve vuruşturmak istemektedirler.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçim'i tarihin
Ecevit Hükümeti zamanında bölücülük faaliyet
den başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
leri, büyük bir hız kazanmış ve mesafe kateltimiştir.
ler... Btlmeyenler... Kabul edil'm'iştir.
Gazetelerden okuduğumuza göre bazı okullarda İs
tiklâl Marşımız söylenmıemdkte ve ayyıidızlı bayrağı
İlgili balkanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün için komisyona vermesi hususu- I mız semalara çekitememektedir.
mı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
Türkiye'deki vatan bölme faaliyetleri artık tama
yenler... Kabul edilmiştir.
I men su yüzüne çıkmıştır. Dış ve iç basın devamlı
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şekilde Türkiye'dleM bölücülük faaliyetlerlinıden bahset
mektedir.
23.5.1979 tarihli bir gazete bölücülük faaliyetleri
hakkında şu haberi vererek tehlike çanlarını çalmak
tadır. «Mardin'in önümüzdeki yıl kapanacak olan
Eğitim Enstitüsü öğrencileri bir pazartesli İstiklâl
Marşı söylemeyli, bayrak çekmeyi reddetiti. Vali okulu
kapadı, sonra «yanlış anlaşıldık» özrüyle eğitim sür
dü. Bu haber o tarihten bu zamana kadar tekzip edil
memiş ve olay hakkında da herhangi bir tahkikat ya
pılmamıştır.
Aynı gazete; bölücülerin «Toprağımız var. Altın
da madenlerimliz, akaryakıtımız biziim, dilimiz; ayrı,
^nisanlarımız bu toprağın insanları. O nedende niçin
bağımsızlık değil...» dediklerini ve böylece halkın iç
'isyana nasıl teşvik edildiklerini yazmaktadır.
Bir başka gazetede 13.4.1979 tarihli nüshasında bu
hususta şöyle yazmaktadır. «İstihbarat teşkilâtlarının
Anlkara, Tahran ve Bağdat hükümetlerinle sundukları
raporlara göre bölgede durum kritiktir. Batı yayın or
ganları bir patlamanın beklendiği tezini işletmektedir.
Ünlü Alman Dergisi Stern'e göre ise Türkiye bir iç
savaşın eşiğindedir»
Yukarıdaki ifadelerden de anlaşıldığı gibi, iç ve
dış basın ve çevremtizde olan olaylar Devletlım'izin ve
mi'letünnizin büyük bir tehlike ile karşı karşıya ol
duğunu gösterimıeikitıedir.
Anarşik hadiselerin ve bölücülük faalyetler'in ara
sında bir paraleldik vardır. Her iki hadiseyi yürüten
ler de aynı merkezden idare edilmektedir. Bu faali
yetleri yürütenler Moskova ve Pekin güdümlüdür
ler.
Yurdumuzda anarşik hadiseleri ve bölücülük
faaliyetlerini yürütenler legal ve illegal bazı teşkilât
lar kurmuşlardır. Bu faaliyetleri yürüten legal teşki
lâtların karşısında TÖB-DER, DİSK ve POL-DER
gelmektedir.
Bölücülük faaliyetleri Devletimizin geleceği yö
nünden çok tehlikeli bir safhaya gelmiştir. Fakat
bundan da tehlikelisi Başbakan Sayın Bülent EceVit'
•in oy kaybetme endişesi ile bölücülük faaliyetlerini
gözyumması ve şimdiye kadar vatanın bütünlüğünü
sağlayacak hiç bir tedbir almamış olmasıdır.
Bu durum siyasi sorumluluğun yanında, hukuki
sorumluluğu da getirmektedir. Bu nedenle Türk Ce
za Kanununun 240 ncı, Anayasamızın 90 ncı ve
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
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deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasını arz
ve talep ederiz.
Adana Milletvekili
Kocaeli Milletvekili
Hasan Gürsoy
Adem Ali Sarıoğlu
BAŞKAM — Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun 16 üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyorufm:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilrn'iştir.
Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihlin
den başlamasını oylarınıza sunuyoruim: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İlgili'bakanın, yazılı görüşünü, üye seçimli tarihin
den itibaren 15 gün içinde komisyona vermesini oy
larınıza sunuyoruim: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
5. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve
Aydın Milletvekili JBehiç Tozkoparan'in; görevini kö
tüye kullanarak Hazineyi zarara uğrattığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Gümrük ve 'Tekel Bakam Tuncay
Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/272)
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum:
22 . 6.1979
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
19 aylık CHP hükümeti zamanında Bakanlıkların
ağzına kadar yolsuzluklara battığını Millet Meclisinde
sergilemeye devam edeceğiz:
Geçen hafta Sosyal Güvenlik Bakanı batakta kal
dı, yolsuzluğu Meclisde görüşülmeden kaçırıldı.
Gümrük ve Tekel Bakanı ise, Meclis çalışmaları
engellenerek korunuyor. Hükümet ortaklığı ise, de
vam ediyor.
13 Haziran günü Devletin gümrüklerinden 283
traktör çalındt. Devletin memuru, amiri çetelerin eli
ne mi geçti? Doğrudur.
22 . 6 ,. 1979 günü gazete haberleri olayı doğrulu
yor. Bu ne biçim bir idaredir k'i, devleti soyduruyor.
Bu ne biçim bakanlıktır^ki, bu olayların üzerine git
miyor.
Bugünkü fiyata göre 6 000 Ford Traktörü 800 000
lira civarındadır.
Buna göre, Devleti 228 Milyon liralık zarara uğ
ratan her zaman her yerde olduğu gibi işi hafife alan,
sorumsuz davranan Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay
Mataracı hakkında Anayasanın 90, Türk Ceza Ka-
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nununun 240 ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması
açılması hususumu saygılarımızla arz ve teklif ederiz.
Kocaeli Milletvekili
Aydın Milletvekili
Adem Ali Sarıoğlu
Behiç Tozkoparan
BAŞKAN — Sorutturma Hazırlık Komisyonu
nun 16 üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyorum :
Kajbuil «ktemHer...; Kabul etmeyenler... Kabul eldı:lm;ş-

tir.
İlgili Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihiriden başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kalbul
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kalbul edilmiştir.
İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesin'i oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler. Ka
bul edilmiştir.
6. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve
İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın; anarşik olay
lara karşı gerekli önlemleri almayarak görevlerini ih
mal ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uy
duğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri
eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi. (9/273)
(BAŞKAN — Gündemimizin 6 ncı sırasında yer
alan Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve İz
mir Milletvekili Erol Yeşilpınar'ın anarşik olaylara
karşı gerekli önlemleri almayarak, görevlerini ihmal
ve kötüye kullan'dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 230 ve 240 ncı malddelerine uyduğu
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit Ve İçişleri Bakanı
Hasan Fehmi Güneş hakkınida Anayasanın 90 ncı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İç
tüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
rutturması açılmasına ilişkin önergesi vardır, okutu
yorum!:
28 . 6 . 1979
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Memleketimiz bulgun büyük ve ciddi bir siyasi bu
nalım içindedir. Bu bunalımın gerçek sorumlusu ol
ması Ve millet adına bu sorumsuz davranıştan hesap
sorulması gerekmektedir.
6 Ocak 1978 tariihİnide işbaşına gelen bu hüküme
tin 26 Haziran 1979 tarihi İtibariyleı Türkiye'de ne
ler yaptığının bir tablosuna bakalım1:
8 235 olay, 8 663 yaralanma, 1 773 ölü, 5 582 bom
balı saldırı, 645 soygun, 405 güvenlik kuvvetlerine
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saldırı, 1 381 öğrenci olayı, 429 oto tahribatı, güven
lik kuvvetlerinden 52 ölü.
Türk Silahlı KuMveltlerinin Kıbrıs Harekatı sı
rasında şehlit olanların sayısı ise, 378 idi.
Böylece yurdumuz Kılbrıs olaylarından 5 kat daha
fazla bir savaş alanına itilmiş gibidir.
Hergün 3-4 kişilik ölümlere Milletimiz alıştırıl
mıştır.
1978 yılında ölenlerin sayısı 1 114 idi. Yılın ilk
altı ayında ise, bu sayıya hemen hemen ulaşıldı.
Böylece milletimiz olaylara, olayların çokluğuna
ve binlerin ölümüne alıştırılıyor. Her geçen gün va
tandaş dününü arıyor.
Diğer yandan 1979 Şulbalt tarihli gazetelerdeki tah
minlere bakılırsa, Türkiye'ye 50 milyar liralık kaçak
silahın girdiği söyleniyor. Bütün bu kaçakçılık olay
larını açıklayacak bir gensorudan ise, hükümet kaçı
yor.
Giren silahların tanksavar, füzer savar, makineli
tüfek ve tabanca, bazo'ka, ağır makineli tüfekler, ro
ket mermileri ve roketatarlar olduğu yani bir gizli
ordu emeline hizmet edecek malzemelerden olduğu
tespit ödilmi'şt'ir.
Hükümet başkanı bütün bu olaylara seyirci kalı
yor veya belki bilerek böyle olmasını istiyor.
Bölücülük, Devlete olan saygı yok olmuştur. Anar
şinin hakimiyeti ile de bir otorite zaafı meydana ge
tirtilmiştir.
Bütün bu olayların gidişatı Türk Milletini bir iç
harlbe götürecek kıvılcımın işaretini verecektir havası
yaratılmıştır.
Milletimiz geleceğinden emin değildir.
Yürüme, seyahat, konuşma hürriyeti
ortadan
kalkmıştır.
Millet çocuklarını birbirine kırdırtan, bu olayla
ra seyirci kalan ve milleti bir iç harlbe hazırlayacak
bir tutum içerisine girmiş gibi görünen, bütün bu olay
lara rağmen gerekli tedbirleri almayan Başbakan
Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Gü
neş haklarında Anayasanın 90, Türk Ceza Kanu
nunun 240-230 ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasını arz ederiz,
Saygılarımızla.
Kocaeli Milletvekili
İzmir Milletvekili
Adem Ali Sarıoğlu
Erol Yeşilpınar
BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyonunun
16 üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
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Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin- | nun Taşkesti köyüıridıe öızel sdtltöııiin yaptığı maran
den başlanmasını oylarınıza sunuyorum: Katbul edengozhaneyi görmek için ve aslında gene CHP propoleer.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
igandası yapmak, ficin askerli helilkiopfceröe yaptığı uçuş
lllgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
mezikûr ıhelikjopter mŞüı'ndtltıefhaitmıin günlülk eğitimine
den itibaren 15 gün içinde komisyona vermesi husu
mani olunmuş ve yüzlerce litre benzin atskerl maksat
sunu oylarınıza sunuyorum: Kabul e'denler.. Etmeyen
lar dışın'da kullanılmışitır.
lere.. Kabul dd'ifm'işftir.
Ordu vasıtalarının sel, deprem, yanığın vesair afet
ler karşısında kullanılması mümkündür. Ama çok şü
7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlinm; 237
kür ne Fethiye*de ne de Bolu da böyle bir afet olmasayılı Taşıt Kanununu ihlal ederek görevini kötüye I
'dığına göre Başbakan partisinin reklamı için görevini
kullandığı ve bu eyleminin
Türk Ceza Kanununun I
kötüye kullanmış ve Delvleti ağır zararlara sokmuştur.
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent
Bu sebepten kendisinin işjbu fiili Türk Ceza Kanunu
Ecevit hakkında Anayasanın 90 net, TBMM Birle- I
nun 240 nci maddesine uymakla Anayasanın 90 ve
sik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca I
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi,
deleri gereğince hakkında Meclis Sorutturması açıl
(9/274)
masını rica dderım.
BAŞKAN — Gündemimizin 7 nci sırasında yer
Saygılarımla.
alan, Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm; 237 I
Ahmet Buldan! ı
isayılı Taşıt Kanununu ihlâl ederek görevini kötüye I
Muğla Milletvekili
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240
BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyonu
noı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent I
nun 16 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum:
iEcevıt h'akkın'da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik I
Kabul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul e'dilmiştir.
Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca I
(Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
ıbir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini I
den başlanmasını oylarınıza sunuyorum: Kalbul eden
okutuyorum:
lere.. Katoul demeyenler.. Kalbul edilmiştir.
İlgili Bakanın yazılı götfüşünü, üye seçimi tarihin
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
I
den itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesi husu
3 . 7 . 1979
18 Aylık icraatiyle Millet Meclisi toplantılarına I sunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul
katılmayan ve bu yüz'den Meclisi tatile sokup her tür- I etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
lü murakabe ve kontrolden azade kalmayı tercih
eden Başbakan Ecevit, bu kerre de Millet içine çıkamama ve halkın yüzüne bakamama endişesinden olacak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp, silah ve vaSıtalamtıdian olan heikJopferJeri Ibalba'sııimn özel analblalan g£-:
bi kullanmayı adet edinmiştir.
Tunik; Silahlı Kulvivetleriniin ıfoarıp, araç ve gereçîeri teçhizat, malzeme, silah ve her türlü nakil vasıta
ları münhasıran tahsiis maksatlarının dışında kullanı
lamaz. Ordu vasıtalarının hangi hallerde sivil hizmetlertfe kullanılacağı Ofdu içhizmet
kanununun
ve talimâtnamesiyle, Birlik Komutanlarının özel emir
lerinde yazılıdır.
Hiç bir sebep yokken ve sırf propoganda mak'sadiylc, gönüytoınsuinuziya toan ne ikadar ititerımı kaybed'erlsfeırn eideiyim, Ordu Ibenflmîıe imtüibaını lyaımttabimıelk iiçıiın îtsmjif, Bidilkfafımıdön temin 'ödilen ıhıeli-=
k'opterle Fethiye'ye parti konuşmaları ve CHP Teklamı için giden Başibakan, hem ordu içhizmet taliımjaltnamıelsmtin aimıir hüikjüımlerine ve hem ide 237
sayılı taşıt kanununu ihlâl etmiştir. Bu kerre Bolu'

I

I
I

I

8. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve 3 arkadaşının; POL-DER,
TÖB-DER ve Halk
evleri derneklerinin Anayasa ve kanun dışı faaliyet
lerine gözyumarak görevlerini kötüye
kullandıkları
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ece
vit ve İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/275)

BAŞKAN — Gün'demimizin sdkizinci sırasında yer
alan, Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer
Ucuzal ve 3 arkadaşının; POL - DER, TÖB - DER
ve Halkevleri derneklerinin Anayasa ve Kanun dışı
faaliyetlerine göz yumarak görevlerini kötüye kullan
dıkları Ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240
Bülent
I ncı maddesine uyduğu İddiasıyla Başbakan
Ecevit ve İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hak
I kında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Mec
I lisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
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uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesini okutuyorum:
11 . 7 . 1979
TBMM Birleşik Toplantısı Başkanlığına
Milletin vermediği iktidar hakkını bir takım siya
si oyunlar ile ele geçiren ve kamu oyunun duyguları
nı akıl almaz ölçüde istismar ederek, çeşitli vaadler
ve bu arada anaların göz yaşlarını bir günde dindir
mek taahhüdüyle Başbakanlık koltuğuna oturan Ecevit, geçen 19 ayı aşkın sürede Devletin nizamını alt
üst dönek ve Parlamento dışından kendilerine sözde
legal bir takım dernek ve kuruluşlardan destek sağ
lamakla vakit geçirmiştir.
Esasen millet çoğunluğuna dayanmayan ve aylar
dan beri de Millet Meclisindeki çoğunluğunu kaybet
miş bulunan ve bu sebeplerle şaşkına dönmüş olan
Hükümet; memleket ve millet'in hiçibir derdine - bu
güne kadar olduğu gilbi bundan sonra da - çare bulamıyacak olup, ülkeyi ve milleeti onarılması güç acı
lara, ızdıraplara, sıkıntılara sokmuş ve bizzat kendisi
milletin başına büyük bir dert olmuştur.
Nitekim, «İç güvenliği sağlıyacağız, anarşinin kö
künü kurutacağız, anaların göz yaşlarını bir günde
dindireceğiz» diyerek Hükümdti ele geçirenler, ger
çekte anarşinin kaynaklandığı bir takım derneklerle
- Muhalefdtteyken yapmış oldukları ortaklığı ve teş
riki mesaiyi iktidarlarında da sürdürmüş ve bu der
neklere Devleti teslim etmişlerdir.
CHP Genel Sekreterinin son olarak, televizyonda
hütün bu kuruluşlara saygılı olduklarını bizzat söyle
mek surdüiyle; dernek taJbelası altında siyaset yapan
ve anarşik eylemlere karışan bu derneklere teslimi
yetlerini, Türk ve dünya kamuoyu huzurunda, bu id
diamızı, sayısız misallere ilâveten bir kerre daha tes
pit ve tescil etmişlerdir.
Bugün, Devletin iç güvenliğini sağlamakla görev
li Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı Ecevit Hükü
meti marifetiyle, Devleti ve Anayasa nizamını yıkma
yı amaçlayan, anarşik olayların tertipçis'i ve tahrikçisi
olduğu bütün çıplaklığıyla meydana çıkmış bulunan
POL - DER isimli Derneğin işjgalindedir.
Uzun süreden beri çıkarılan POL - DER isimli
mecmuanın neşriyatından, POL - DER denen bu der
neğin, müesses Anayasa nizamını yıkmaya matuf faa
liyetleri bütün çıplaklığıyla ortada olduğu gibi, der
nek mensuplarının birçok anarşik olaylara fiilen karrıştıkları da unutulmamıştır.
<
Ecevit Hükümetinin içişleri eski Bakanı İrfan
özay dinli gerek basın huzurunda ve gerekse CHP
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Grubunda POL-DER'in kapatılması gerektiğini, faa
liyetlerinin tahammül edilmez ölçülere vardığını ifade
eL-nliş, buna mukabil POL-DER yöneticileri «Hükü
met gider, POL-DER kalır» şeklindeki beyanlarıyla
Dovlete dahi meydan okuyabilmişlerdir.
Nitekim, Hükümetin bu Demekle iş birliği halin
de olduğunun bir delili de, bu meydan okumadan
sonra, POL-DER'in tatmin edilmesi ve sürdürdüğü
tahribatın devamı uğruna İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın görevden uzaklaştırılmaisıdır.
POL-DER denen bu derneğin, sıüre gelen ve bü
tün çıplaklığıyla ortada bulunan kanunsuz hareketleri
dolayısıyla - Hükümete rağmen - Ankara Sıkıyönetim
Komutanlığınca kapatılması,
suçluluklarının kesin
del iridir.
POL-DER'in bu kanunsuz ve tahripkâr hareket
lerinden dolayı, 19 Eylül 1978 tarihlinde Cumhuriyet
Senatosunda bir Araştırma açılmasını isteyen önerge
mizle Hükümeti ikazımıza rağmen, Hükümet gereken
hassasiyet ve ciddiyeti göstermiyerek, derneğe karşı
himaye edici tutum ve davranışını sürdürmeye devam
etmiştir.
POL-DER denen dernek kapatılmasından sonra
da kanunsuz ve illegal bir takım örgütlerle de teşriki
mesai etmek suretiyle eylem ve faaliyetlerine devam
dûn iştir.
Son günlerde bu derneğin bu kabil tahripkâr faa
liyet ve eylemleri, bir tesadüf eseri olarak bütün çıp
laklığıyla meydana çıkmış bulunmaktadır.
9 Temmuz 1979 günlü Hürriyet Gazdtdsinin bi
rinci sayfasında şu manşeti ibret, dehşet ve ürpererek
gördük.
«THKıP-C Acilciler Grulbunu oluşturan Mı ko
miser muavini, 15 polis ve Polis Okulu'öğrencisi göz
altında.»
«MHP'yi bombalayanlar polis çıktı, Yengeç Ope
rasyonu adıyla yapılan araştırmalara sadece üslt dü
zeydeki görevliler katıldı.»
Ne hazindir ki, bu manşetin hemen yamyaşında
İçişleri Bakanı Haisan Fehmi Güneş'in «Türk polisi
demokrasimizin güvencesidir» diydbil'dıği ifadelerini
okuyoruz.
Ayrıca, aynı gazetede şu halberler yer almaktadır:
«Küçükesat'taki bir eve yapılan baskında (Halkı
mıza) başlıklı bildiri ele geçirildi. Bildiride üstlenilen
bombalamalar yer alıyor. Gözaltına alınan sanıkları
POL - DER yöneticileri ziyaret dönek istddi.»
Bu şekilde verilen haberlerde; MHP Genel Mer
kezi, MÎiSK Eğitim Sitesi ve BaJhçelitevler Karakolu-

T. B. M. M,

B : 13

na yapılan bombalı ve silahlı saldırının 2 komiser mu
avini ve 15 Polis Okulu öğrencisi tarafından yapıldı
ğı Ve bu kişilerin illegal THKP-C Grubuna mensup
'kişiler olduğu belirtilmiştir.
Yine aynı başlıkta; POL - DER Genel Başkanının
yakalanan bu kişilerin POL - DER üyesi oldukları ve
henüz görüşme imkânı bulamadıkları için tevkif se
beplerini öğrenemediklerinİ beyan ettikleri yer
al
mıştır.
Bu elim ve dehşet verici talbloyu yaratan ve işin
bu raddeye getirilmesine sebep olan bugünkü Hükiümdtftir.
Devletin iç güvenliğini korumak gibi yüce bir gö
revi yüklenmiş bulunan ve göğüslerini hain kurşunlara
•s'iiper eden, Millete, Devlete Ve Cumhuriyete yürekten
ve inançla bağlı olan ve bu uğurda canlarını ortaya
koyan polis amir ve memurlarının büyük çoğunluğu
nun POL - DBR'e üye o'Imadıkları için, bir ay içinde
görev yerleri birkaç defa değiştirilmiş, oradan oraya
•sürülmüş, meslekten ayrılmalarına zorlanmış oldukla
rını ve anarşistlere boy hedefi haline getirildikleri bir
gerçektir.
Dünyanın hiç bir yerinde Devletin iç güvenliğini,
ülkenin asayişini ve vatandaşın huzurunu, canını ve
malını korumakla görevli emniîyet kuvvetlerinin sırf
siyasi çıkar için bir dernek aracılığı ile tahribe ve vatan'daşın Devletine olan güven ve inancını yok etmeye
herhangi bir Hükümetin teşebbüs ve tevessüle cesaret
ettiği ©örülmüş ve duyulmuş şey değildir.
Emniyet mensuplarına böylesine reva görülen zul
mün, haksızlığın ve adaletsizliğin ve milletimizin ge
rek emniyet kuvvetlerine, gerekse Devletimize karşı
güvenini sarsan, Devlet ve Hükümet haysiyetiyle bağ
daştırılması mümkün olmayan bu pervasız hareketin
hesabını, POL - DER hâmisi Ecevit ve Hükümetin
den sormak zamanının geldiği ve hatta geçtiği inan
cındayız.
Muhalefet yıllarında teşvikçisi ve hatta tertipçisi
olduğu anarşiye ve anarşiste Ecevit, esasen iktidar ol
duğu gün teslim olmuştur.
Sakim bir zihniyet ve mantığın eseri olarak da
anarşiyi durdufm'a çarecini, ona teslimiyette bulmuş
tur.
Emniyet ve asayişi korumak için kendisine verilen
kamu yetkisini ve silahını vatandaşa zulümde, soy
gunlarda kullanan, siyasi parti genel merkezi ve İşçi
K'onife'dera'syonu Genel Merkezini basarak iki kişi
yi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan, hadiseyi saptırmak
ve dikkatleri başka tarafa yönelmek ve kendilerini
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gizlemek için, polis karakolu binasını da sureta ve ras
gele kurşunlayan, siyasi amaçlı eylemlere girişen ve bu
sebeplerle de illegal bir örgüt olduğu gün gibi açık
olan POL - DER'e şimdiki İçişleri Bakanı Hasan Feh
mi Güneş'de daha ilk günden teslim olmuş ve POL DER üyesi kardeşini de özel kaleminde görevlendirm'ştir.
Yine Türkiye'de nizam yıkmak için faaliyette bulu
nan, başka bir sorun kalmamış gibi kongrelerinde
Ru:cu mu olalım, Cinci mi olalım tartışmasını yapa
bilen TÖ(B - DER ve yöneticileri hakkında tedbir al
mak ve tahkikat yapmak şöyle dursun, Türk Milli
Eğitimini de bu Hükümet tarafından TÖB-DER de
nen derneğe tamamen teslim olunmuştur.
Bu derneği ve siyasal amaçlı eylemlerini açıkça
Ihvmaye edenlerden hesap sormak zamanı da çoktan
gelmiştir.
Anayasamızın 78 nci maddesine göre TBMM. üye
leri Devletten yardım alan derneklerin yönetim ku
rullarında vazife alamıyacaklarını açıkça belirtmiştir.
Bu yasaklamaya rağmen, bugün maalesef amacın
dan saptırılmış bulunan Halkevleri Derneği'nin yö
netimi Tabii Senatör Ahmet Yıldız tarafından ele ge
çirilmiştir.
Zaman zaman basında da yer aldığı üzere, çeşitli
anarşik olaylara karışan bu Derneğin de artık legal
bir kuruluş olmaktan çıkmış bulunmasına
rağmen,
Derneğe Ecevit Hükümeti zamanında Devlet Bütçe
sinde derneklere ayrılan tahsisatın hemen hemen ta
mamı vermiştir.
Ayrıca, Hükümetin emriyle - esasen fakir - özel
idare bütçelerinden de bu Derneğe haraç kaibilinden
yardım yapılmaktadır.
Bu Dernek ki, girişinde bulunan Atatürk'ün resmi
indirilmiş, yerine Lenin'in resmi alsılmıştır.
Bu Dernek anarşinin kaynaklandığı başlıca odak
lardan biri olmuş, özellikle gecekondu
semtlerinîde
kurtarılmış bölgeler tesis etmenin zalim ve menfur
aracı haline gelmiştir.
Ezcümle Ankara'da Balgat, Tepecik, Beştepe, Ye
nimahalle, Demetevleri'nde açtığı o'dalar marifetiyle
vatandaşın can, mal ve ırz güvenliğini ortadan kal
dıran şakilerin karargâhı haline gelmiştir. Bu Dernek,
Ankara'da Gazi Mahallesiride, bir park içinde yet
kililerin himayesinde gecekondu bir oda inşaa edebil
miştir.
Yukarıda arz edilen hususlar sebebiyle POL - DER,
TÖB - DER ve Halk Evleri derneklerinin Anayasa
ve kanun dışı faaliyetlerine göz yuman, bu fâaliyetle-
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rı ört-bas etmeye çalışan, himaye eden ve maddi ve
manevi deste!k olan Hükümetin Başkanı Ecevit ile 7
aydan beri İçişleri Bakanlığı görevini yapan Hasan
Fehmi Güneş'in siyasi sorumluluklarının yanında ce
zai sorumluluklarının bulunduğu da açıktır.
Bu sebeplerle fiilleri Türk Ceza Kanununun 240
ncı maddesine uyan Başbakan Bülent Ecevit ve İçiş
leri Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında Anaya
sanın 90 ncı ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması
açılmasını arz ve teklif ederiz.
C. S. Eskişehir Üyesi
C. S. Elâzığ Üyesi
Ömietr Ubuızaâ
Cahit Dalokay
Nevşehir Milletvekili
Ankara Milletvekili
Esat Kıratlıoğlu
' Hayrettin Turgut Toker
BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyonunun
16 üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışıma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
/
İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir.
9. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve 2 arkadaşının; Mısır Büyükelçiliği baskını olayın
daki tutum ve davranışlarıyla görevlerini kötüye kul
landıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent
Ecevit ve İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Gü
neş haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin
önergesi.
(9/276)
BAŞKAN — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer
Ucuzal ve 2 arkadaşının; Mısır Büyükelçiliği baskını
olayındaki tutum ve davranışlarıyla görevlerini kötü
ye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başba
kan Bülent Ecevit ve İçişleri eski Bakam Hasan Feh
mi GÜneş hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini okutuyorum :
1 7 . 7 . 1979
TBMM Birleşik Toplantısı Başkanlığına
13 Temmuz 1979 Cuma sabahı, Ankara'nın Ka
vaklıdere semtinde, Atatürk Bulvarı üstünde kâim
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Mısır Büyükelçiliği binası önünde, nöbette bulunan
pol'i'3 memuru Sadık Kocabaş ile Bekçi Ali Babacan'ı
U/LUÜ menzilli otomatik silahlarla tarayıp şehit et'tikbsn sonra, Büyükelçilik binasına giren, önce FKÖ
mensubu oldukları söylenen, sonra Şam'dan davet
edilerek özel Türk uçağı ile Ankara'ya gelen F K Ö
yetkilileri tarafından kendilerinden olmadıkları açık
lanan, Arap asıllı ve fakat pasaportları dahi bulunma
yan, yine isimleri bizzat kendilerince açıklanan 4 ge
rilla, 45 saat Mısır Devleti Büyükelçisi başta olmak
üzere elçilik memurları ve o sırada işlerini takip için
binada bulunan kişilerin rehin tutularak hürriyetlerin
den mahrum edildikleri, bunlardan bir kısmının elde
ettikleri fırsatları kullanarak mezkûr binanın ikinci
ve üçüncü katları pençelerlerinden atlayıp kaçtıkları,
bu atlama sırasında aldıkları yara ve kırıklar sebebiy
le, bir Mısırlı görevlinin tedavisine rağmen kurtarıla
nı ayıp öldüğü, bir diğerinin ise halen hastanede teda
vi altında bulunduğu, sefaretten bu kaçış esnasında
gerillalarca arkalarından atılan kurşunlarla bir polis
komiserimizin de elinden yaralandığı gerek baskından,
gerekse TRT neşriyatından duyulup öğrenilmiştir.
Suriye Hududumuza 700 km mesafede ve diğer
kara hudutlarımıza çok daha uzak bulunan Hükümet
merkezimiz Ankara'ya bu gerillalar, her birinin taşı
dığı uzun menzilli ve uzun namlulu otomatik silah,
500 den fazla merimi ve birçok el bombaları ile hudut
larımızı aşıp, ne şekilde ve hangi yol ve Vasıtalarla
geldikleri calibi sual ve dikkattir.
Bu terörist suçlu gerillalar, ister Suriye'den ister
başka yollardan Milli hudutlarımızı aşarak gelsinler,
Türk hudutlarından geçtikleri muhakkaktır.
Şüphesiz bu suçlular Ankara'ya vasıl oldukları gün
tasarladıkları planlarını da hemen tatbik mevkiye koy
dukları kabul edilemez. O halde bunlar, Türkiye Cum
huriyeti hudutları ve Ankara dahilinde günlerce kal
mış ve menfur planlarını uygulamak için de gereken
incelemeyi yapmak ve harekete geçebilmelerini teminen, Ankara'da ve bir başka yerde kendilerine yardım
cı ve şerikler bulmuş olmaları da şüphesizdir.
Terörist gerillaların-bizzât kendi beyanlarından an
laşıldığı üzere, yabancı olan ve memleketioılizii bilme
diklerini ve görmediklerini söyleyen bu 4 kişi, planla
rını uygulamada ve saklanma yerleri bulmada, yerli
yardımcılarının mevcudiyeti ve onların desteğini sağ
lamış oldukları yukarıdaki kanaatimizi tey'id edici açık
bir delildir.
Nitekim; olay yerinde, olay sabahı sarı renkte mercedes araba ile gelip indikleri, mercedes arabayı kul-
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lanan 'kişinin suçlu teröristleri bıraktıktan sonra, ora I
Meraklı Ankara'lıların gözleri önünde ve basının
dan uzaklaştığı da bilinmektedir ki, bu vakıa 4 suçlu I objektifleri ile açık ve seçik, tevile mahal bırakmıyan
gerillaya - bu arabayı kullanan kişi olarak - asgariden
bir sakilde tespit edildiği üzere Musir Sefareti işgaline
bir 5 nci şahsın ortak harekât içinde olduğunu ispat
son verip, binadan çıkan 4 kaltil terörist suçlu gerilla
lamaktadır. Ayrıca bilindiği kadarı ile bu 4 gerillanın
lar elleri havada, parmakları zafer işaretini vererek
pasaportları bulunmadığı cihetle ve bu sebeple de otel
caddeye doğru yürüdükleri sırada, içişleri Bakanlılerde - söylendiği gibi 24 gün gibi uzun bir süre - ka j ğı makamını işgal eden Hasan Fehmi Güneş tarafın
lamayacakları sebebiyle barınma ve saklanma için ken
dan kucaklanıp, elleri sıkılıp sarılıp öpülrnüşlerdir.
dilerine yardımcı ve şerik bulmuş oldukları izahtan
Daha 45 saat önce aynı yerde görevli, çoluk ço
Varestedir.
cuğunun rızkını, bir lokma kuru ekmeğini temin ve
bulunduğu yerin emniyetini sağlamak için nöbet tuTürk kamuoyunu, butsun insanlık alemini dehşete I tan ve üzerlerinde Türk Devletinin elbisesiyle o'nu
düşüren ve basit bir hadise olarak kabulü mümkün
temsil ederken, kendilerine yaklaşan ve ölüm kusan
bulunmayan bu olaya son verilmesi için, birçok Arap
otomatik silahlı mütecavizlerden habersiz olan polis
devletlerinin ve temsilcilerinin yardımına başvuran
memuru Sadık Kocabaş ve bekçi Ali Babacan'ın inEcevit ve Hükümeti; daha günler öncesi bu kabil te I safeızca, insanlık duygusundan mahrum ve en şen'i
cavüz ve olayların vuku bulacağını bildiren, Japon I bir şekilde şahit olmalarının suçlusu bu katilleri, şeSefaretinin ihbarı ile de öğrenmiş bulunmasına ve An I h'itlerin henüz mübarek cesetleri soğumadan, kefenlekara'da Sıkıyönetim İdaresinin sürdürülmesi sebe I ri kurumadan ve toprağa verilmeden, içişleri B'akanı
biyle, suçluların mutlak surette tek başlarına ve müstarafından taltif edilircesirte ve beşuş bir çehreyle ku
takilen böylesine menfur bir uygulamayı yapmaları
caklanıp öpülmeleri, bu şehit gö revülerinin aziz ruh
asla mümkün olamayacağından, bu yabancı 4 anar
larını ne kadar muazzep kılmışisa, o nisbette de hepişist suçlunun TürkiyeMe yerli şeriklerinin bulundu I mizi, fedakâr emniyet görevlilerini, bütün Türk Mil
ğunu bir kere daha - cerh edilemez b'ir husus ol
letini elem ve ızdıraba gark etmiştir. Manen incitmişduğunu-tespit etmek isteriz.
tir ve kırmıştır.
Böylesine vahim ve tehlikeli olayları bidayetinden I
içişleri Bakanının bu tutum ve davranışından doönlemek, açığa çıkarmak için yetiştirildiği ve bu ka I layı maddeten olduğu kadar manen de yıkılıp çöken;
bil her gizli çalışma ve teşebbüsleri daiba başında iz I şehitlerin geride bıraktığı dul eşlerinin, masum Ve ye
leme ve açığa çıkarma imkânına kav ustur ulduğu söy
tim evlatlarının, ana ve babalarımın olaydan duyduk
lenen güvenlik personel ve yetkililerinin, bu olayı tes
ları nefret ve infialin vüs'ati izahtan varestedir.
pit ederek, daha huduttan itibaren tehlikeyi açığa çı
Filistin davasının karşısında değil yanında bulun
karıp, planın uygulanmasına meydan verilmemesi icap 1
mamıza rağmen, şeref, haysiyet ve can güvenliği Dev
ederken, Hükümetin Başkanı Ecevit ve içişleri Bakan
letimizin teminatı altında bulunan bir elçilik binasını
lığını işgal eden Hasan Fehmi Güneş'in her yönüyle
»Seçerek cinayet işleyen ve en ağır bir surette Devle't'isuçlu olduğu ortadadır.
I mizin otoritesine karşı gelen bu cani terörirstleri, içiş
'Bu yetmiyormuş gibi, dünyada eşi görülmemiş,
leri Bakanının taltife değer gösterircesıine, bu kişilere
'akıl ve iz'an sahibi sade vatandaşın dahi kabul ede I sarılarak hasret giderir gibi, başarılarını kutlarcasına
mi yeoeği ve havsalasının alamıyacağı bir başka suçu
sevgi tezahüratında bulunması asla ve ka'a taSıvip ediİşleyen içişleri Bakanı, yeni bir dünya rekoru kırmış I iemliyıecek, ytakıŞiiksıZ son derece soruımlsuz ve hay-f.yettır. Böylesine haysiyet şiken bir yarış ve davranış dün I şiken bir davranıştır.
yada ilk defa Hasan Fehmi Güneş tarafından başla
I
Suçluları kucaklayan kollar, onlara uzanan eller,
tılmış, sürdürülmüş ve sona erdirilmiş olduğu gibi, bu
öpen dudak ve verilen yanaklar hiç bir zaman Türki
yarıştaki başarısından dolayı da, Hükümetin Başkanı
ye Cumhuriyetinin bir İçişleri Bakanına ait olamaz,
tarafından tebrik ve takdir edilmiştir.
olmamalıdır. Böyle bir davranışın sahibi hiçbir suret
te Türkiye Cumlhuriyeti Hükümetinin içişleri Bakan
Bilindiği gibi İçişleri Bakanının bu akıl almaz dav
lığı sıfatıyla tasvip edilemez.
ranışı, 45 saat süren Mısır Büyükelçiliği işgalinin - yi
Dahası var;
ne işgalciler tarafından zaferle bitişinin tezahürü olan
'Bu iltifatlar yetmiyormuş gibi, sanki Devletin bu
jest ve hareeketlerle - son verilmesinin akabinde mey
dana gelmiştir.
I suçluları taşıyacak hiçbir başka vasıtası yokmuşçası372 —
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na, Hasan Fehmi Güneş'in bunları Bakanlık makam
arabasına alarak birlikte Marmara Köşküne götürme
si ve orada bunlara - kimbilir daha ne kabil iltifatlar
da ve sevgi davranişlann'da bulunmuş olması - ayrıca
son derece esef verici olduğu kadar, vazifesini de en
ağır bir şekilde suiistimalden başka bir şey değildir.
Hasan Fehmi Güneş'in bu tutum ve davranışları
karşşi'sırida insan ister istemez, bu iltifata mazhar kim
selerin - yukarıda sayıp döktüğüıriiüz ve herkesin bil
diği - şen'i suçların sahipleri mıi yoksa Devlet misafiri
mi olduğu hususunda acı bir tebessüme ve tereddüde
sövk ediyor.
Yukarıda açıklandığı üzere; Başbakan Bülent Ece
vit ve İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in görev
lerini ihmal ve suiistimal ederek, uzun menzilli oto
matik silahlar, mermiler ve el bombaları İle, yabancı
uyruklu 4 gerillanın milli hüdutlarırnızı aşarak Anka
ra'ya kadar gelip, şeref, haysiyet ve can güvenliği
Devletlimizin teminatı altında bulunan Mısır Büyükel
çiliği binasını basmak için, o yerde höbeteçi bulunan
polis memuru Sadık Kooabaş'ı ve Bekçi Ali Babacan'ı
hunharca katlederek, Büyükelçi ve elçilik memurları
ile binada bulunanların hürriyetlerini silah tehdidi ile
orta'dan kandırmalarına sebebiyet verdikleri,
Ayrıca bizzat suçlu gerillar tarafından işgale son
verilip elçilik binasını terk ederlerken, İçişleri Baka
nı tarafından gerillalar karşılanıp «Foto muhabirleri
ve TRT kameremanlarının objektifleri ile açıkça tes
pit edildiği üzere» kucaklanarak öpüldülkleri ve bu
suretle Türk Devletinin ve Milletinin haysiyetiyle oy
nanıp ve gururunun kırılmasına sebebiyet verildiği va
kıaları karşısında, İçişleri Bakanının bu davranışını
taSvib ve takdir ettiğini beyan eden Başbakan BülentEcevit ile İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in fiil
leri Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi muvace
hesinde vazifeyi suiistimal suçunu teşkil eetmektedir.
Bu sebeple Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı
Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarında Meclis Soruşturması açılmasını arz ve
teklif ederiz.
C S. Eskişehir Üyesi
C. S. Elâzığ Üyesi
Ömer Ucuzal
Cahit Daiokay
Ankara Milletvekili
Hayrettin Turgut Toker
BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun 16 üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
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Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler.. Kaibul ^etmeyenler.. Kaibul edilmiştir.
İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler.. Kaibul
etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
10. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve 3 arkadaşının; Devlet araçlarını politik gayesine
alet ederek görevini kötüye kullandığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/277)
BAŞKAN — Gündemimizin 10 ncu sırasında yer
alan, Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer
Ucuzal ve 3 arkadaşının; Devlet araçlarını politik ga
yesine alet ederek görevini kötüye kullandığı ve bu
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında
Anayasanın 90 ncı, TBMlM Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini okutuyorum1:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Temeli hile, desise ve marifetli tertipler olan ço
ğunluğunu kaybetmiş, bugünkü Hükümetin yirmi ay
lık icraatının ana niteliği de pahalılık, kuyruk, yok
luk, zulüm, kin, kan, partizanlık, kanunsuzluk ve he
sap vermekten ve M'eclİsden kaçmak olmuştur.
Meşruiyetini yitiren bu Hükümet şehit edilen bir
Türk Polisi ile bir Türk Bekçisinin daha kanı kuru
madan dört yabancı eşkiya ve caniyi kucaklayarak
ve öperek bu karakterini bir kere daha ortaya koy
muştur.
Millet çoğunluğuna dayanmayan ve hükümet ola
bilmek için Anayasanın şart koştuğu sayıyı M. Mec
lisinde kaybetmiş bulunan bugünkü Hükümetin Baş
kanı Eoevit ve kadrosu bir seçim arifesinde yeni ter
tipler peş'ine düşmüştür.
Bu siyasi kişi kamuoyunun dikkatlerini saptırmak,
milleti avutmak Ve oyalamak için her yol ve yönteme
başvurmaktan çekinmemiş ve çekinmemektedir.
Antalya'da daha önceleri başlamış ve halen inşaatı
devam eden bir büyük sulama teslisinin sadece % 5'
ni teşlkıil eden bir kamahin temellini altaraik bir ikana da
ha vatan kurtaran aslan rolünü oynadığını sanmıştır.
Antalya'dan Aydın'a sözde bir yağ tesisi ama ger
çekte seçim öncesi propaganda maksadı ile ve muha-
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lefete kulağının işitmediği ağız dolusu laf etmek için,
Ecevit a'skeri bir uçakla gitmekten çekinmemiştir.
Bugün ülkede bu Hükümet sayesinde yağ yoklu
ğu bir gerçektir. Yağ yokluğu ülkenin yine bu Hükü
met sayesinde meydana gelen yokluklarının ve bu ara
da hükümet yokluğunun bir parçasıdır.
Bu Hükümetten önce sadece Ege Bölgesinde 104
yağ imal eden tesis vücuda getirilmiştir. Ancak, bu
Hülküımjâtiın; .açdi ve beceriksizliği sebebiyle haımımadde yokluğundan bu telisler ya hiç çalışamamakta veya
kapasitelerinin çok altında anüak çalışabilmektedir.
(Aciz ve beceriksizlik ifade eden yanlış politikaları
sonucu, hem maddesini üreten köylünün üretim şevk
ve imkânını kırarak ve üretici köylüyü soydurduk
ları bir tarafta açıkta dururken Aydın'da henüz fizi
bilite raporları bile mevcut olmayan pamuk çekirde
ğinden yağ çıkartacak bir tesisin sözde temelini at
maya gitmenin anlamı meydandadır.
Bu yasalar hiçe sayılarak bir iseçim propagandası
için vesile yapıîminş bir hareketten başka bir şey değil
dir.
Aydın olayı gerçekte M. Meclisi kaçağı, denetim
kaçağı, hesap verme kaçağı, çoğunluğunu yitirmiş bir
Hükümetin halkı oyalama gösterisidir.
Bu yağ yerine vatandaşa varsa umut yedirme ça
basıdır.
Bu kendisine ve etrafına moral verme gösterisi
dir.
Aydın toplantısı gerçekte M. Meclisi yerine bir
takım oyunları, gerçek hayat yerine sahne hayatını,
şov'u ikame gayretidir.
Aydın olayı gerçekte bir seçim öncesi muhalefete
özellikle ana muhalefet partisine Meclis kaçaklarının
çatabilmek için vesile yaptıkları siyasi bir tertiptir.
Fötihıye bozgunundan sonra Aydın'da kalabalık
sağlayabilmek için Ecevit ve kadrosu günlerce önce
faaliyette geçmiştir.
Âdeta bir kampanya açılmıştır. Devlet ve fakir be
lediyelerin kesesinden yüzbinlerce lira sarfedilmiştir.
Devlete ait imkânlar, kamu kuruluşlarına ait imkân
lar ve Türk Silahlı Kuvvetleri dahil araçlar kullanılmışjtır.
Resmi iş yerleri tatil edilmiş, OHP'îi belediyelerin
ve kamu kuruluşlarının resmi görevlileri meydana
getirmeye 'zorlanmıştır.
Tariş'e ait işçilerin yevmiyeleri verilerek Aydın'a
alkış tutmaya götürülmüşlerdir.
Bütün bu olanlar basınımızda sütun sütün yer al
mış, dile getirilmiştir.
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Böylece Devlet, Devlet gücü, Devlet imkânları,
kamu kuruluşları personel ve görevMeri siyasi reka
bette, siyaset için ve seçim için bir araç olarak kulla
nılmıştır.
Devlet kesesinden, fakir belediye keselerinden partilerarası mücadele için muhalefete hücum için ho
vardaca ve pervasızca harcama yapılmış, har vurup
harman savrulmuştur.
Böylece yasalar açıkça ihlal edilmiş, görev kötüye
kullanılmıştır.
Başbakan Ecevit'in bu hareketi siyasi sorumluluğu
kadar cezai sorumluluğunu da ortaya koymaktadır.
Bu sebeplerle fiil ve hareketine uyan Türk Ceza
Kanununun 240 ncı maddesi gereğince görevini kötü
ye kullanan Başbakan Bülent Ecevit hakkında Ana
yasanın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri gereğ%03 Meclis Soruşturması açılmasını arz ve teklif ede
riz.
C. S. Eskişehir Üyesi
Ankara Milletvekili
Ömer Ucuzal
Hayrettin Turgut Toker
Nevşehir Milletvekili
Esat Kıratlıoğlu

C. S. Elâzığ Üyesi
Cahit Dalokay

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Soruşturma Öner
gesiyle, biraz önce Soruşturma Hazırlık Komisyonu
kurulması kabul edilen 9/274 esas numaralı Soruştur
ma önergesinin konusu ve bakanları aynıdır. Genel
Kurul uygun gördüğü takdirde bu önergenin de 9/274
numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonunda görü
şülmesini oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler.. Et
meyenler.. Katoül edilmiştir.
11. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Mı
sır Büyükelçiliği baskını olayındaki tutum ve davra
nışlarıyla görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, İçişleri es
ki Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Dışişleri Bakanı Gün
düz Ökçün ve Milli Savunma Bakanı Neş'et Akmandor haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi.,
(9/278)
' BAŞKAN — Gündemimizin '11 nci şifasında yer
alan, Muğla Milletvekili Ahmet Buldan'lınm Mısır
Büyükelçiliği baskını olayındaki tutum ve davranış
larıyla görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy-
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duğu iddiasıyla Baş'bakan Bülent Ecevit, İç'işleri eski
Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Dışişleri Bakanı Gün
düz Ökçün ve Milli Savunma Bakanı Neş'et Akmandor 'haklarında Anayasanın 90 ncı, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına [l'işkin önergesini okutuyorum:
1 6 . 7 . 1979
Türlkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
12 Temmuz günü Türk Devletinim hayat ve hay
siyetlerini teminat altına aldığı, Büyük Millet Mecli
sine 500 metre Riyas'eticumlhur Köşküne 2,5 km. me
safede olup Kavaklıdere Caddesinin en işlek yerinde
ki. Mısır Sefarethanesine yersiz yurtsuz Komünist
Core Halbbaş, Dr. İdris, Yaser Arafat Ve daha 40 firalksiyona ayrılmış Filistinli Komünist 4 terörist güpe
gün'düz Sefaretin kapısında bulunan 2 Türk emniyet
mensubunu şehit edip halikın gözlü önünde demirparmaklıkları aşarak sefareti işgal etmüşîer ve dört gün
müddetle devletimizin haysiyetini âlemi cihanda payimal eylemişlerdir. Kızıl teröristlerin bu tecavüzleri
ni men ile mükellef içişleri Bakanı Amerikan Kasa
balarının şerifleri gibi ceketsiz, panzer
tekerlekleri
arajsın'da beîkide fikirdaşiarı olduğu iç'in ıbu cöbel eş
kıyası Filistinlilere zarar vermemek için Örfi İdare ma
kamlarına, jandarmaya ve emniyet mensuplarına de
vamlı emirler vererek onları pasif hale getirmiş ve
dört eşkıyayı Türk ıDavletiriin karşısında kahraman
durumuna getirmiştir. Bir jandarma timinin 15 dakika
da ıspanak gibi doğrayıp kanun hâkimiyetini ve dev
let haysiyetini koruması mümkün iken Hükümetin
Başkanı tâ Şam'lara kadar uçak gönderek bu komü
nist militanların patronlarını Türkiye'ye getirmiş ve
yapılan pazarlıklar sonunda eşkiiyanın teslim olunma
sı temin edilmiştir. Halk arasında söylendiğine göre;
bu eşkiyalar da daha evvelce Yeşilköyü kana bulayan
iki Filistinli gerillanın kaçırılmasına göz yumulduğu
ıgiibi, bunlar da yakında kaçırılacaktır. Sefaretin kapı
sında kulübe içinde şehit edilen iki Türk
emniyet
mensubunun şapkaları ve o öğleyin yedikleri bulgur
aşı ve kuru fasulyeyi getiren sefer taslarının yanında
ki, iki yiğidin göl halindeki kanı kurumadan hüküme
tin başkanı, bu harekâtı kansız saygınlıklı bir şekilde
sona erdirilmiştir.» diyebilmiştir. Anlaşıhyorki
hü
kümetlin başkanınca Türk evlatlarının akıtılan kanları
kan sayılmamakta. Sade suya tirit, gibi onların ölümü
vesairedir. Ölmemesi ve yaşamadı gereken komünist
militanlardır. Devlet haysiyeti, Türklük
Haysiyeti,
insanlık haysiyeti varsın yerle bir ediMn. Onlarca bir
mahzuru yoktur. Sırf komünist kanı dökülmesin diye
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silahlı inzibat güçlerini kullandırmayıp Filistinli komü
nist başlarla yapılan anlaşma sonucu teslim olan anar
şistleri Marmara oteline götürüp viski içiren kırmı
zı plakalı içişleri Bakanının arabasına bindiren ve em
niyet sarayında ellerinde sigara ile beyanatlar verdirilen
ve elleriyle zafer işaretleri yaptırılan komünist eşkıya
ile yüz yıllık hasret gûderiir gibi öpüşen. İçişlieırii
Bakanı bugünkü hükümetin aynı fikri anlayışta ol
dukları görülmektedir. Bu suretle Türk
Milletinin
haysiyetini, Devletimizin bekasını tehlikeye sokacak
davranışlar içine giren Başbakan, içişleri Bakanı, Dış
işleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile Örfi İdare
ve Emniyetin amir durumundaki bütün yetkilileri;
memuriyet sıfatlarını ve yetkilerini beceriksizce kor
kakça ve kabiliyetsizce bir tutumla ihlal etmişlerdir.
Bu durum Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesin
deki suçlara uymakla adı geçenler hakkında «Siyasi
mesuliyeti olanlar» Anayasanın 90 ncı maddesiyle
Türlkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı iç
tüzüğünün 12 nci maddeleri gereğince Meclis Soruş
turması açılmasını rica ederim.
Saygılarımla.
Ahmet fiu'ldanlı
Muğla Milletvekili
BAŞKAN — Okunmuş bulunan
Soruşturma
Önergesi ile biraz önce kabul edilen Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu kurulması hakkındaki 9/276 esas
numaralı Soruşturma Önergesinin konusu ve bakan
ları aynıdır. Genel Kurul, uygun gördüğü takdirde bu
önergenin de 9/276 esals numaralı Soruşturma Ha
zırlık Komisyonumda görüşülmesi hususunu oylarını
za arz ediyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul
edilm'iştir.
12. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, ilaç yok
luğu
konusunda gerekli önlemleri almayarak gö
revlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla Başbakan Bülent
Ecevit ve Sağlık 've Sosyal
Yardım Bakanı Mete Tan haklarında
Anayasanın
90 net TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/279)
BAŞKAN — Gündemim'izin 12 nci sırasında yer
alan, Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyes'i Örnıer
Ucuzal ve Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit
Köker'in, ilaç yokluğu konusundaki Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini okutuyorum:
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31 . 7 . 1979
Türkiye Büyük Mİll-dt Meclisi Birleşik Toplantısı
Başkanlığına
Aylardır memlekette ilaç sıkıntısı had safhaya ulaş
tığı gibi, bulunan bir kısım ilaçların da bu dönemde
fiyatlarının görülmemiş bir nislbette artmış olması fa
kir halikı ilaç kullanmada caydırmak yoluna saptıra
rak çoğu yerde talbii otlardan veya kocakarı ilacı diye
adlandırılan maddelerle hastaların tedavi yoluna yö
neldiği herkesçe bilinmektedir.
ilâç yokluğu sebdbiyle diğer yandan eczanelerin
satışlarının azaldığı, masraflarının karşılanmaması se
bebiyle eczanelerde ilaçtan başka derde deva olmayan
her şeyin satışına eczaneler çeşitli ticari
em'tianın
depoları haline getirilmiş ve uzun yıllar eczacı olmak
için ömür çürüten gençlerde yüksek tahsil yapmış ol
manın hazzını da kayfoetniişlerdir.
Daha fenası iste bulunan bir kısım hayati önemi
ihaiz ilaçlar ve röntgen filmi karaborsaya düşmüş, fa
kir fukara ise bunlardan istifade edemez halte gelmiş
tir.
Esasen üzerinde hassasiyetle durulması gereken 45
milyon vatandaşın her birinin sağlık durumu ile ya
kından ilgili her çeşit ilacın en uzak yerleşim yerle
rinde bol bol bulundurulması hem Sağlık Bakanlığı
nın görevi hem de görevin dışında insanlık görevi
dir.
Ne yazık ki, bu Hükümet iş başına geldiği gün
den beri huyu icabı ihtÜyaç maddelerinin bulundur
ma ve istihsal etme yerine daima «Laf etme veya
üretme» yolunu tercih etmiş, ihtiyaç maddeleri ye
rine lüks ve lüzumsuz maddeler için transfer tahsisini
daha münasip görmüştür. Nitekim ilaç hammaddesi
yerine çiklet sakızı hammaddesine döviz tansisi daha
uygun bulmuştur. Böylece Türkiye bir buçuk yıldır
ilaç ve ilaç hammaddesi yokluğu ile karşı karşıya bı
rakılmıştır. Bir kısım ilaç yapan fabrika ve müessese
ler de böylece kapanmıştır.
Bu yokluklar nedeniyle bulunabilen 'ham madde
lerle yapılan ilaçlar ise şimdiye kadar görülmedik nis'bebt'e zam alarak yüksek fiyatla satışa devam edilmiş
tir. Bu hususta ayrıca üzerinde ciddiyetle durulup,
araştırılması gereken ehemmliyeltli bir husustur. Ülke
mizde ilaç sıkıntısının had safihaya ulaşması ayrıca dış
ülkelere gidip gelenleri oldukça meşgul eden bir ko
nu halini almıştır. Dış ülkelere gidip gelenler devamlı
dövizli sipariş kabulü ilte 'memlekete ilaç getirme mec
buriyetinde bırakılmışlardır ve bu hal daha da ne ka
dar devam edecektir? Sağlık Balkanı Mete Tan'dan
başka kimse bilemez.
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I
Türkiyenin yıllık ihtiyacı ve fabrikalarının kapasiI tesi malum. Bunun yanında mevsimler itibariyle salI gın hal alan hastalıklarda aşağı yukarı bilinmektedir.
O halde insan sağlığına insanlık tarihinde kendilerinI den başka büyük değer veren bulunmadığı yolunda id
dia sahibi olan ve bundan dolayı içeride ve dışarıda
I saygınlık kazandığını söyliyen bu Hükümetin BaşkaI nı Ecevit ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete
I Tan'ın, ilaç mevzuunda «İnsancıl yaklaşım» içinde haI roket etmeleri gerekirdi. Bu tutum içine girmemeleri
! sebebiyle, Türkiyenin ihtiyacı bulunan ilaç hammadI desi transferi yerine çiklet sakızı hammaddesi yapıl
mıştır.
I
Türkiye aylardan beri büyük bir ilaç sıkıntısına
I maruz bırakılmış ve sayısı bilinmeyen nice insanların
t ilaçsızlık sebebiyle öldüğü ve ölüme terk edildiği ve
I halen de bu vahim halin sürüp gittiği herkesçe biI linmektedir.
I
I
I
I
I
I
I
I

Nitekim, son aylar İçinde memleketin bu mevsimde
daima karşılaştığı çocuk ishali hastalığı, binlerce çocuğun ilaç'bulunmamasından dolayı hastalıkları tedavi edilam'iyerek ölmelerine sebep olunmuş ve bu hal maalesef had safhaya ulaşan Malatya'da yüzlerce çocuğun
öldüğü o yer eczacılar odasınca.tespitler hem Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığına ve hem de Türk Eczacı1ar Birliği Başkanına bildirilmiş, yardım istenmiştir.
Keza bu durum aynı yer Devlet Hastanesi çocuk kliniğince de teyid edilmiş ve hastanede 0, 2 yaş arasın
da 23 çocuğun ilaçsızlık Sebebiyle ishalden öldüğü
teyid edilmiştir.

I
Bir taraftan Tam Gün Yasasını asıl gayesinden
I saptırıp hastanelerin mütehassısı doktorsuz kalmasına
I sebep olunduğu iddiasına karşı «Bir insan hayatını
I kurtarmak için 15 milyar lira harcamanın mühim ol
madığını» söyleyen Sağlık Bakanından, neden 15 liI ralık bir kutu ilaç için bir çocuğun ölümüne sdbebi. yet verdiğini kamu oyu hem kendisinden hem de HüI kümetin Başkanı Ecevitlten sormaktadır.
I
Aylardan beri ilaçsızlıktan vatandaşlarla birlikte
eczacı ve doktorların feryadını duymayan ülkede Hükümetlt'en başka kimsenin kalmadığı bir gerçektir. Ni
tekim, vaktinde gereken tedbir alınsın çok vahim bir
hal alan çocuk ölümü önlensin diye çırpınarak gö
rev yapan Malatya Eczacılar Odası yöneticileri sesle
rini yetkililere duyuramamışlar, böylece çocuk ölüm
lerinin her gün 10'a ulaştığı Malatya'da durumu kamu
oyuna açıklamak mecburiyetinde kalmışlar ve basın
da gereken ciddiyeti göstersin diye yetkililere insan
cıl yaklaşım yolunu göstermişler ama yine ilaç yok.
I Malatya'ya giden bir helikopterli yetkili yok ve neti376 —
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ce yök. Çocuklar yakalandıkları hastalıktan maale
sef kurtulamayıp ölmektedirler.
Aylardan beri ilaç yokluğu nedeniyle sayısı bilin
meyen ölümlere sebebiyet verme, ilaç yokluğu nede
niyle bulunan bir kısım ilaçların karaborsaya düşme
sine ve böylece vatandaşın hayatını kurtarmak için
fazla fiyatla ilaç ve röntgen filmi almasına sebebi
yet veren ve vaktinde ilaç hammaddesi ve ilaç ithali
için tran'sfer yoluna başvurmayan, böylece halkın sağ
lığını hiçe sayan Başlbakan Bülent Ecevit ve Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın yukarıda arz edi
len hususlarla siyasi sorumlulukları yanında, görev
lerini kötüye kullandıkları da mevcut delillerle sabit
olduğundan, haklarında Türk Ceza Kanununun 240
ncı maddesine uyan hareketleri sebebiyle Anayasamı
zın 90 ncı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri gereğince
Soruşturma açılmasını arz ve teklif ederiz.
Ömer Uzucal
Yiğit Köker
C. S. Eskişehir Üyesi
C. S. Ankara Üyesi
BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyonunun
16 üyeden oluşmasını oylarınıza
sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kaibul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kalbul etmeyenler.. Kalbul edilmiştir.
İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kaibul etmeyen
ler. Kabul edilmiştir.
13. — C Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzcu.
ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker in; Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki 298 numaralı Kanunu ihlal ederek görevlerini
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyla
Başbakan Bülent Ecevit, Sosyal 'Güvenlik Bakanı Salih
Yıldız ve İşletmeler Bakanı Kenan Bülutoğlu hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/280)
BAŞKAN- — Gündemimizin 13 ncü sırasında yer
alan, Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi
Ömer
Ucuzaİ ve Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit
Köker 'in, Seçimlerin Temel Bükümleri ve Seçmen
Kütükleri hakkındaki 298 Numaralı Kanunu ihlal
ederek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyla Başbakan Bülent JEcevit, Sosyal Gü
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venlik Bakanı Salih Yıldız ve İşletmeler Bakanı Ke
nan Bülutoğlu haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğüniün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına
ilişkin
önergesini okutuyorum:
TBMM Birleşik Toplantı Başkanlığına
1 . 8 . 1979
Yüksek Seçim Kurulunca boşalan Ağrı ili Bele
diye Başkanlığının 12 Ağustos 1979 Pazar günü se
çimine karar vermişijir. Bu karar ilan edilip kararla
birlikte her türlü hukuki muamelelerde yürürlüğe kon
muş ve seçim yasakları da böylece hukuken ve fiilen
başlamıştır.
298 sayılı Seçimlerin Temel Bükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkındaki Kanunun 62, 64, 65 Ve 66 ncı
maddeler/i seçilimin başlangıç terfihinden, seçim, sonuç
ları ilân edilinceye kadar olan süre içinde yapılmaya
cak işler, törenlere ait yasaklar, başbakan ve bakanla
ra ilişkin yasaklarla, memurların gezilere katılamıyacağı teker teker tadat edilmiş ve aynı kanunun 155
nci maddesi ile, bu yasaklara uymayanlara verilecek
cezalar tespit edilmiştir.
Seçmenlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkındaki 298 Sayılı Kanun hükümleri yürürlükte
bulunduğu halde ve herkesten önce kanunlara uyma
yan ve saygı göstermeye mecbur ve vazifeli olan Baş
bakan Bülent Ecevit, muhalefet yıllarındaki alışkanlı
ğından kurtulamıyarak eski tutumunu
sürdürerek
22 Temmuz 1979 Pazar günü 298 Sayılı Kanunun ya
sak hükümlerini hiçe sayarak, Devletlin her yönüyle
'korunmasında kullanılacak Türk Silahlı Kuvvetlerine
ait bir helikopter ile ve yanında bakanları, parlamen
terleri ve devlet memurlariyle birlikte Ağrı İli Merke
zine gidip planı, projesi ve parası olmayan bir uydur
ma tesisin temelini atmak için o yerde Ağrı Valisi baş
ta olmak üzere Ağrı ve civarındaki devlet memurları
ve kanunun seçimler sebebiyle memur saydığı yüz
lerce kişi devlet vasıtalarıyla bu temel atma törenine
iştirak ettirilmiştir.
Başlbakan Ecevit bu temel atmayı Ağrı'da bir eser
yapılmasını amaçlayan hayırlı bir hizmet için yapma
yıp, yaklaşan kısmi Senato ve Belediye Başkanı seçim
lerini partisinin kazanması için tasarlatmış ve uygula
mıştır. Maalesef bu gayeye ulaşmak için ülkenin se
çim temelini teşkil eden ve tarafsız uygulanması vazi
fesi olan 298 Sayılı Seçim Kanununun 62, 63, 64, 65
ve 66 ncı maddelerini ihlalden çekinmemiştir. Başta
bakanları, devletin valisi ve devlet memurlarının tü
münü aynı kanunun 155 noi maddesi muvacehesinde
suçlu duruma düşürmüştür.

— 377 —

T. B. M. M.

B : 13

«Başbakan Ecevit seçim suçu işlemeyi ve seçim ka
nununa muhalefet ^etmeyi, muhalefet döneminde âdet
hâline getirdiği Eskişehir'in Çifteler İlçesinden İstan
bul Taksim Meydanına kadar herkesçe ve Yüksek
Seçim Kurulunun kararına uymaması sebebiyle bu ku
rulca yâkınen bilinmektedir.
Anayasanın parlamenter olarak kendisine tanıdı
ğı dokunulmazlık hakkını başbakan olarak kanunlara
karşı kullanarak kanunları ihlâl etmesi hazindir. Bir
başbakanım diyen kişinin böylesine kanunlarla karşı
ısaylgıisifz; daivranışı Çarşısında, ister istemez ibu ıklişkıiin)
Ağrı merkezine giderken başjbakan olmadığını, yanın
daki bakanların bakan Ağrı Valiisiriin vali törene işti
rak eden memurların memur olmadıklarını İnkâra kal
kışmaları mümkün olmadığına göre biz mi kendileri
mi yanlış düşünüyoruz diye teredd'üte düşüyoruz.
Olay vahimdir, olayla uzaktan yakından irtibatı
olan ve bu törene iştirak eden herkes suçludur. Ağrı'da
bir belediye başkanlığı ve yaklaşan kısmi senato seçi
mi için böylesine kanunları çiğnemeyi göze alan, esa
sen kanunlıarı korumakla görevli ve yetkili kuruluş
ların gözlerinin içine baka baka bu kuruluşları hiçe sa
yarak seçim propagandası yapan bir başbakanın Türk
ve Dünya Kamuoyuna TRT vasıtasıyla muhalefeti
suçlaması görülmüş bir olay değildir.
Bu kanunsuz hareketlerin karşısında görevini ya
pan muhalefetin gereken kanun yollarına baş vurma
sını sorumsuzlukla vasıflandırıp kendisin! temize çı
karmak çabası ile Ecevİt'in gülünç hale düşmesi dü
şündürücüdür.
Bu sebeple Başjbakan Bcevit'le beraber bu temel
atma törenine iştirak eden Sosyal Güvenlik Bakanı
Salih Yıldız, İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu'nun
siyasi sorumlulukları yanında görevlerini ve yetkile
rini kötüye kullandıklarından cezai sorumlulukları da
doğmuştur. Bu sebeple Türk Ceza Kanununun 240
ncı Ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki Kanununun 155 ödi maddeleri ge
reğince haklarında ceza tayini için Anayasanın 90 ncı
ve TBM'M Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri gereğince soruşturma açılmasını arz ve tek
lif ederiz.
Ömer Ucuzal
Cumhuriyet Senatosu
Eskişehir Senatörü

Yiğit Köker
Cumhuriyet Senatosu
Ankara Senatörü

ıBAŞKAN — Soruşturma Hazırlık. Komisyonu
nun 16 üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
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Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
İlgili Bakanın yazılı görüşünü, üye ıseçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesi husu
sunu oylarınıza sunuyorumr Kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edİlmİşJtir.
14. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve C. Senatosu Ankara Üyesi \Yiğit Köker in; Tam
Gün Yasasının uygulanmasında görevlerini kötüye
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan
Bülent Ecevit ve Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakanı
Mete Tan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/281)
BAŞKAN — Gündemimizin 14 noü sırasında yer
alan, Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer
Ucuzal ve Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit
ıKöker'in; Tam Gün Yasasının uygulanmasında gö
revlerini kötjüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıy
la Başjbakan Bülent Ecevit ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Mete Tan haklarında Anayasanın 90 ncı
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşjik Toplantısı
İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini okutuyorum:
8 . 8 . 1979
TBMM Birleşik Toplantısı Başkanlığına
iBir yılı aşan bir zamandan beri meriyette bulunan
Tam Gün Yasası adı ile maruf Kanun gün geçmiyor
ki ülkede mühim bir hadisenin kaynağı olmasın.
Malum Kanun bu gidişle ülke ve milletin başına
şifa yerine daha ne çeşit dertler açacak ve kim bilir
daha nice malsum binlerce vatandaşın hayatlarını kay
betmesine, sakat kalmalarına sebep olacak ve bu su
retle beklenmedik felaketler ağı örecektir.
Doktor ve yardımcı personele tam gün çalışma
mükellefiyetini getiren bu Kanunun Parlamentoda ted
vini sırasında doğacak bütün mahzurları etraflıca ve
sırası ile ortaya koymuş, yanlış tutumdan sakınılması
eksik yönlerinin düzeltilmesi yolundaki teklif ve te
mennilerimiz benimsenmemiş, bu tasarının bir an önce
kanunlaş'tırılıp yürürlüğe konulabilmesi için çok ace
leci bir tutum içine girildiği ve hatta zaman zaman
İçtüzük ihlalleri yoluna gidildiği de görülmüştür. Bu
gayretkeşliğin örneklerini Yüce Meclislerin zabıtla-
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rından tespit her zaman için mümkündür. Aradan ge
çen çok kısa bir süre bu Kanuna karşı çıkanların ya
ni rjizlerin ne kadar haklı olduğumuzu bir kere daha
ortaya koymuş bulunmaktadır.
Tam gün çalışma Kanununun aksayan bütün ta
raftarı, vatandaş sağlığı üzerindeki fevkalade menfi te
sirleri ve aksayan diğer yönleri üzerinde zamanı ge
lince Yüce Meclislerin ciddi şekilde duracağı muhakkaik bulunmaktadır. Ancak, mübarek bir Ramazan
günlü iftar sofrasında yedikleri bördkten zehirlenen 16
Ödemtiş'li vatandaşın kaldırıldıkları Ödemiş Devlet
Has'tane'sUride karşılaştıkları feci durum ve bunların
yarıya yakın kısmının hayatlarını kaybetmiş bulun
ması tam gün kanununu çıkarmak için birikirleri ile
yarış eden, memleket gerçeklerini görmeyen birtakım
yandaşları ve dernekleri memnun etmek için yarışan
mesul kişilerin meydanla gdüirdikleri hilkat garibesinin
diğer adı ile Tam Gün Yabasının ilk mahsulünü idrak
etmeleri bizi bu konu üzerinde düşünmeye ve mesul
lerini aramaya icbar .etmiş bulunmaktadır. Kanunun
9 Temmuz 1979 günü yürürlüğe girmesi sonunda Öde
miş Devlet Hastanesinde görevli 4 mütehassıs dokto
run görevden ayrılmaları ve 2 Ağustos 1979 tarihine
kadar ayrılan doktarların yerine yenilerinin izmir Sağ
lık Müdürlüğünün ısrarlı ikazlarına rağmen Sağlık
Bakanlığınca tayin yapılmamış olması Hastanede dok
tor kalmamasına ve börekten zehirlenen 16 Ödemiş'li
vatandaşa gereken tıbbi müdahalenin yapılamadığı
gerçeği onüada bulunmaktadır. Ödemiş Hastanesinde
doktor bulunmaması sdbdbiyle zehirlenen vatandaşla
rımız Tire Hastanesine sevkedilm'İşlerdür. Zehirlen
meden hastaya çok kısa Süre zarfında müdahalede bu
lunması gerektiği halde bu müdahalenin Ödem'iş'te ya
pılamaması ve hastaların Tire'ye nakli dolayısı ile ge
çen süre zarfında zehirlenen vatandaşlarımızdan 7'si
maalesef Tire Hastanesine get'irilemeden ölmüş, kalan
9 hasta da Tire Hastanesindeki tdk doktorun gereken
müdahaleyi başaramaması Sonucu izmir'e nakledilmişlerdir. îztoir Devlet HaStane&ne getirilen komada
ki vatandaşlar bu yüzden perişan olmuşlardır. Hadise
nin Türk kamuoyundaki alkisleri karşısında tam gün
yasasının mucitleri alışkanlıklarına devamla yüzleri kı
zarmadan şahsi küsurlarına başka fail arama yoluna
salarak Ödemiş Hastanesinde tdk başına kalan başhe
kim vekilini açığa almak ve iki Bakanlık müfettişini
Ödemiş'e göndermek suretiyle suçlu aramaya koyul
muşlardır. Halbuki esas suçlu Ankara'dadır ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı koltuğunu işgal .et
mektedir. Ama, ne hazin tecellidir ki müfettişler ma
rifeti ile suçlu avına çıkan asli fail 7 vatandaşın ölü— 379
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müne sebep olan Tam Gün Yasası ile hadisenin irti
batı olmadığı yolunda beyanatlarla suçunu Örtme yo
lundaki beyanları ile boş laf üret'mdkten başka bir şey
yapmamışlardır. Ortada 7 vatandaşın ölümü olayı ve
bu olaya Tam Gün Yasasının meriyete girmesi dola
yısıyla görevden ayrılan doktorların yerine yenlilerinin
vaktinde tayin edilmemiş olması İzmir Sağlık ve Sos
yal Yardım Müdürlüğünün ikazlarına aldırış edilme
mesi hakikatleri dururken zehirlenen 16 vatandaşın
önce Tire, sonra izmir Devlet Hastanesine koma ha
linde ve perişan bir şdkülde nakledilmeleri esnasında
7 vatandaşımızın vefat jetmeleri hakikati dururken
birtakım hilafı hakikat beyanlarla hadisenin saptırıl
mak istenilmesindek'i gerçek kimsen'in gözünden kaç
mamıştır.
«Bu gerçek durum ise, Türkiye'deki bütün hastane
lerin, hastanelerdeki ve hastanelere gelen hastaların ve
sahiplerinin tümü Tam Gün Yasasının yürürlüğe gir
mesi sonucunda perişan olmuş, perişan edilmişlerdir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kadrolarından Tam
Gün Yasası dolayısıyla ayrılan ve her biri yılların
tecrübesi ile yoğrulmuş mütehassıs doktorlara ait kad
rolar ise, henüz fakülteden mezun olan tecrübesiz pra
tisyen hekimlerle doldurulmaya, çalışıldığından Veya
tamamen boş kaldığından baştan haşa perişanlık için
dedir. Bu perişanlık ve pecmürdeliği yakınen bilen ve
çare bulmakta acze düşen ve şaşkına dönen Ecevit Hü
kümeti ve onun Sağlık Bakanı ve yandaşları ise ger
çeği göre göre tuttukları yanlış yolda binlerce vatan
daşın ölümü, şifa bekleyen yüzibinleree haStanın göz
lerinin içine baka bakan hem çaresizlikten perişan ve
hem de tuttukları yanlış yolda ısrar ve inatla yürü
menin çabası içindedirler.
Geçen haftalar içinde yüzlerce ve binlerce 0-2 yaş
arasında bir bebeğin ilaçsızlık nddeni ile ishalden öl
düğü Malatya Eczacılar Odaisı Başkanlığınca kamu
oyuna duyurulmuş ve Malatya Devlet Hastanesi Ço
cuk Kliniği yetkilileri de bu gerçeği İtiraf ötlmiişlerdir.
Yurdun yüzlerce hastanesinde ddktbrSuzluktan çok
sayıda vatandaşın her gün, her saat öldüğü, ölümle
pençeleştiği büyük bir felaket halini alan ve adeta azraili şaşırtan nispeti aşarak devam eden bu ölüm fur
yası felaketine sebep olanlar ise, Tam Gün Yasasını
büyük bir reform, bir şifa pakdti olarak Parlamentoya
sunan ve gerçeklere rağmen hâlâ onu savunmaya de
vam eden Başbakan Ecevit ile onun Sağlık Bakanı
Mete Tan'dır.
izmir Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünün ya
zılı ikazına rağmen Ödem'iş Devlet Hastanesinde gö-
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şevlerinden .9 Temmuz; 1979 tarihlinde .isfcfaen aiyınkn
mütehassıs hekimlerin yerine yenilerini tayin etmeyen
ve büyük bir vurdum'duymazlık içinde vatandaşların
sağlık hizmetlerini oluruna bırakan ve bu surette hem
Ödemiş Hastanesinde ve hem de Türkiyenin çeşitli
yerlerindeki hastaneleri doktorsuz, hasta vatandaşları
da tedaviden mahrum bırakan, vatandaşları ölümün
pençesine bilerek terkeden Başbakan Ecevit ile Sağlık
ve Sosyal Yardım Balkanı Mete Tan'ın siyasi sorumlu
lukları yanında cezai sorumluluklarının da meveult bu
lunması nedeni ile her ikisi Halkikıdda da Anayasanın
90 ncı ve Birleşik Toplantı İçtüzüğü hükümleri uya
rınca, Türk Ceza Kanununun 240 ncı mati'dâsine gö
re takibat yapılabilmesini teminen Meclis Soruşturma
sı açılmasını arz ve teklif ederiz.
Ömer Ucuzal
C. S. Eskişehir Üyesi

Yiğit Köker
C. S. Ankara Üyesi

BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyonunun
16 üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
İlgili Bakanın yazılı görüşünü, üye seçimi tarihin
den İtibaren 15 gün içinde Komisyona vermesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler. Ka
bul edilmiştir.
15, — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın;
kendisine rüşvet teklif edenler hakkında yasal işlem
leri yapmayarak görevini kötüye {kullandığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanunuu I 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Faruk Sükan hakkında Anayasanın 90
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/282)
BAŞKAN — Gündemlimizin 15 nci sırasında yer
alan; Muğla Milletvekili Ahmet Bulldanlı'nın; kendi
sine rüşvet teklif edenler hakkında yasal işlemler
yapmayarak görevini kötüye ku'Uaridığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyla Devlet eski Balkanı ve Başbakan Yardım
cısı Faruk Sükan hakkında Anayasanın 90 ncı, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Iç'tüzüğlünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini okutuyorum:
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9 . 8 . 1979
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Teşri organın vazettiği kanun ve kaidelerin muta
sarrıfı ve takipçisi hükümet erkanını teşkil eden ze
vatın, kanun ve kaideleri tatbikle mükellef oldukları
kadar en azından ahlâkilik prensiplerine de riayetkar
olmaları mecburiyeti vardır.
Son olarak radyo ve televizyon ile basından da;
temiz hava işleri ile görevli olup, bilâhare iktüsadi
meselelerde mali polis görevimde yüklenen Devlet Ba
kanı Sayın Faruk Sükan «Bana 50 milyon liralık rüş
vet teklif edildi» beyanında bulunmuştur.
Buna göre bir Bakanın mahremime kadar girip rüş
vet teklif edebilecek kişiler kimleridir? Rüşvetçi şah
sen mi yoksa bir vasıta ile mi bu rüşveti teklif etmiş
tir. Rüşvet için yapılacak iş nedir? Kendisine rüşvet
verip iş yaptırmak için 50 Milyonu glözden çıkaran zat
niçin Sükanı seçmiştir? Ceza Kanununa göre rüşvet
vermekle almak arasında hiçbir fark olmadığı, her ikisininde cezai müstelzüm suçlardan olduğu bilindiğine
göre kamuya rüşivet teklifi aldığımı söyleyen Bakan bu
suçu ve failini ortaya çıkarmak ve gerekli kanuni
muameleyi yapmak lâzım gelirken bu hususu kaale
almayarak işi geçiştirmek rüşvet failinin suçuna işti
rak olmakla beraber görevinin suiistimali demektir.
Bu sebepten Bakan TC Kanununun 240 ncı mad
desini ihlâl suretiyle memuriyet sıfatını kötüye kul
lanmıştır.
Bu sebepten Anayasanın 90 ncı ve TBMIM Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri gereğin
ce Meclis Soruşturması açılmasını rica ederim.
Saygılarımla,
Muğla Milletvekili
Alhmet Bufldanlı
BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyonunun
16 üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler.. Kabul eetmeyenler.. Kalbul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden başlamasını oylarınıza sunuyorum:
Kalbul
edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kaibul edilmiştir.
İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komülsyona vermesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler.. Kabul
etmeyenler.. Kalbul edilmiştir.
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16. — Antalya Milletvekili Galip Kayanın;
KÖY - KOOP'un gaye dışı faaliyetlerine gözyumarak
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal ve Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Orhan Alp haklarında Anayasanın 90
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/283)
BAŞKAN — Gündemtfmız'in 16 ncı sırasında yer
alan, Antalya Milletvekili Galip Kaya'nım KÖY KOOP'un gaıye dışı faaliyetlerine göz yumarak gö
revlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddias'iyîa Başbakan Bülent Ecevit, Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Deniz Baykal ve Sanayi ve Teknoloji
Balkanı Orhan Alp haklarımda Anayasanın 90 ncı,
Türküye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesini, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığıma
9 . 8 . 1979
Ecevit Hükümeltü her konuda olduğu gibi akar
yakıt poltiilkasımda da kasıtlı ve hatak. hareketlerle
çülftçtiyi, köylüyü, ıtüccian ve esnafı perişan etmiştir.
MüUeJtîlmlİJZ tarilhii boyunca bu yıldaki kadlar afcaryıakit sıikınltisı çektaemıişltir. Hükümetin Başkanı mille
tim bu rnağcllurijyeıtiimli ve sıikıınitııisiijnı da bazı çevrelere
çıkar sağlamla vasıtası yapmış, önlemler alıyorum
diyerek ülkedle yepyeni bir önlem zenginleri sınıfı ya
ratmıştır.
Ecevit Hükümeti devrinde mazot milyonerleri,
sigara, nebati yağ milyonerleri, ajmpfuıl ve kahve
mtüyomerieri, çümıenıto milyonerleri ve niice mlillyonerJer türemiştir.
Aracıyı, tefeciyi kaldıracağım, ucuzluk getirece
ğim dfilye kemdlisinli millete umut olarak ilan eden,
huzur vaat eden Ecevit, bugün aracının da Kara
borsacının dia tek umudu hailine gelmiş, ülkeyi kan
denizli hainle sokmuştur.
iBu hükümet vali, kaymakam, ziraat teknisyeni,
polıls ve jandarmayı akaryakıtçı müstahdemi haline
getirmüş, vatandaş akaryakıt (kuyrulkilarıındla mazot ve
benzin ficim günlerce Mile kakala hakarete maruz
kalarak hayaiumdan bezmiş pek çok iletişti kuyırufclardia can vermııişıtir. Anarşıi kurbanlarının sayısı hızla ar
tarken, Eoevit'im kuyruklarında şehit olanlarımı sayı
sını tutan 'bile yoktur. Hükümet iimtiyaç sahiplerine
— 381
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bite akaryakıt bulamazken Sovyet Rinaya Koopera
tifçiliğinin Türkiyedekİ işbirlikçisi olan KÖY - KOOF
a mazot kontenjanı ayırmış, KÖY - KOOP'ta bu
mazotu işine gelenlere dağıtaıış ve ihtiyaç sahiplerini
KÖY'- KOOP'a üye olmaya zorlamak için baskı
unsuru olarak kullanımıştır.
Çiftçilerimiiz KÖY - KOOP'a üye olmaya icbar
©dilmekten dolayı feveraln halindedir. Tamım Kredi
Kooperaitaflerine kayutli olan çiftçiler mazot karşılı
ğımda KÖY - KOOP'a girmeye zorlanmış, bazıları
zaruri ihtiyaç sebebiyle zoraki üye olmuşlardır. Bu
lise baskıdır, zulümdür. Anayasaya aykırıdır. Kimse
istemediği kooperatife girmeye zorlanamaz. Devlet
imkânları yalnız bir zümreye peşkeş çekilemez.
13 Aralık 1978 tarihlimde Sovyet Kooperatifçilleri
KÖY - KlOOP'u ziyaret etmiş ve bu züyafetite kooperaltiif ilişkileri, işbirliği esasları konuşulmuş, Sovyet
Kooperatifçleri tarafından Ecevit Hükümetinin Rus
ya ilişkilerindeki gayret ve başarısı ve Ecevlit'in
23 Haziran 1978 Rusya gezisıindlekli 'imzaladığı iyi
komşuluk belgesi övülmüştü. O günden bu yana Tür
kiye kooperatifçilik yöntemlerinde Rusya taklitçi
liği hızlanmış ve bu taklitçilikte birimci sırayı KÖY KOOP almıştır. KÖY - KOOP yöneticileri mâla da
Ecevit'i övmektedir. îşte bu övgüler ve aşın Sovyet
yaklaşımı ve taklitçiliği nedeniyle, KÖY - KOOP
Ecevit Hükümeti himayesinlde rakipsiz aracı paye
sine erişmiş ve kara'borsa piyasasında aidi geçmeye
başlamıştır.
Sera . naylonu aracılığı - mazot aracılığı - neIbatii yağ aracılığı gübi kârlı dolaplar çevrilmişıtir. Bu
Hükümet ve onun 'Başkanı KÖY - KOOP'a dal eğivermiş Ve hâlâ da eğmektedir.
KÖY - İKOOP şimdi de çimento ticarettim© el at
mıştır. Bu ise diğerlerimden daha yağlı bir kuyruiktur.
Şimdi çimento aracılığı ibaişlamıştır.
Göltaş Çımenlto Fabrikası Fuil - Oil bulamadığı
içim Mıayıs başından Temmuz sonliajrıma kadar baca
sını söndürmüştür. Petrol Ofisti Genel Müdürlüğü
nedense bu Falbrifcayıa Fuil - Oil yakıtı vermıemlişıCir.
Aliağa Rafinerisimam ömündle dolu tanker iki ay beklemtiş Göltaş yönötidileri Emerji Bakanliığjma, Siamayili Bakanlığıma Devlet Planlama Teşjklatına, Başbakan'a müracaat etmişlerse de 'bir türlü Fuil - Oil
alamamışlardır. Göltaş yönettikleri mala mımn ara
sına sıkıştırılmış, Hükümet sağır ve dilsiz olmuş
Göltaş Çimento Fabrikası Fuil - Oil'den ümidini
kesmlişttir.
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Hükümetiln bu tutumu yüzünden çimento kara
borsası Ibaşlamış, Antalya'da çimentonun 'bir torıbaisı 'İkiyüzobuz Liraya kadar çıkmıştır. İşte bu an
da Antalya KÖY - KOOP Bıirliği Genel Müidlümü Onur
Öztüırfc sajhnelyıs çılkımıtş GöÜbalş'a lıieîafoın açarak KÖYKOOP'a çOmiemto -taih'&isü karşılığiında Fuil - OJİ &-•
mm 'ed'eücikfeıj'nii ibl'ldiilmllşltıir. Gö'lltaiş önse buna f,nanıaımiaımış, fakat isnadı talep üzerime ve silkinti sebe
biyle temasa geçmiştir. Omur Öztünk bu iştim Antalya
Mlilatveklil'i Hasan Ünal vasıtasiyle yapılacağını hildlirsmiş, Hasan Ünal ile yapılan temıas sonumda tiş
Enerji Bakanlığıma intikal ederek Bakanlığım kapılan
açılmış kjomıuişlmayam diller çözülmüş Fıtfl - Oil 'balıumrnuştuır.
IBu Enitrika somunda Antalya KÖY -KOOP fikirliği
Gend Müdürü 'ile Gö'taş anaısunda Amlfca:!ya KÖY iKOOP'a ayda 112. 0/00 ton çı'imıenito taıhısllısii yapılacağı
hakkımda protolkol imızalanmış ve şimdi bu protokol
uygulanmaktadır.
Antalya Valiliğinin bir torba çimentoya ver«''ği
fiat 91 lira 70 kuruştur. KÖY - KOOP ise Antalya'dj
çimentonun torbasını 100 TL. dan satmaktadır. Aradaıkıi 830 kuruş farkın adı nedir? kâr mıdır, aracı payı
mudur?
Köy - Koop bu çakarların ve kârlarım, karşılığımı
kümlere nasıl Ödemektedir? Aksi halde bu çıkar ve irnliyazfları mıasıl saPaiyalbitaelktedlir.
Köy - Koop TeJkeilli hangi Katana dayanmıakıtadur. Çünkü ortada böyle bir kanun yoktur.. Yoksa
Köy-Kop Göltaş'a verdiği foil - oil'i bu Hükümetin
Başkanı Eoevit'İm RuısDanla yaptığı Kooperatifçilik ıamı'laşmaisıma göre Kooperttifttem Kooperatife mal dieğiişiiımi yoluyla Rusya'dan mı getirmiştir? Yoksa Deivlelt
tah'slisümdlem mi altoalkitadlır?
Antalya Valisi vilâyet tahsisi olan çimienltoyuda
Köy - Koop'a satolmakltadır. Bu kanunsuzdur. Vali
Vilayet tahsisi olam malı kamun lioaıbı ancak Beledtiyeler eliyle tevzi ettirebilir. Köy - Köop bu çimentoyu
kimlerle ve nasıl haınıgü santiarla satmaktadır? Bazı
şamılslara toktan satış yaparak çim'erito karaborsası
yapiiltmıaısıı yoları açık durmıaiktaldur. Bu Hükümet va
tandaşım şiddetle ihtiyaç duyduğu az bulunan ana
ihtiyaç maddelerini tevzii etmidkten bille aciz kalmış
tır. Sol ideölojiisiimi tabana zor ile müzayaka ile yay
mak içim her türlü hie ve entrikalara burnumu sokmıuşıtur. Ara yende ezilien ve soyulan yine valtandaşitır.
Bu hükümet dertlere çare bullmıaik şöyle dunsun ken
disi mtilettiın başıma dert olmuşitur. Bu Hükümet kiemdiısıi karaborsaya valsta olmakta aracılarla çainıalk tuıt-
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miaktaıdır. Bu olayda Petrol Ofis Genel Müdürlüğü
Enerji ve Tabii Kaymaklar Bakamı, Devlet PlanlJaıma
Teşkiatı, Samıayii Bakamı ve Hükümetim Başlkanı Ece
vit suçüstü yalkalanmiişlardır. Kanunilara aykırı bi
çimlide ve s'imsi ideolojik emellerle Köy - Koop'a çı
kar sağlamışlardır. Bu fırsatçılığım, bölücülüğüm sa
mimiyetsizliğim en bariz örmeğidir.
Yukarıda adı geçenler (Başbakan Bülent Ecevit,
Enerji ve Taıbiii Kaymaklar Bakanı Demiz Baykal ve
Sanayi ve Teknoloji Balkanı Orman Alp) memuriyet
sıfatlarıma, yetkilerimi kötüye kullanımı şiar ve Devlet
imkânlarımı bazı çıkar çevrelerimin amalime teslim ve
halkı ağır zararlarla duçar etmtişİerdir. Bu dûnum T.
C. Kanununum 240 moı Maddesindeki suçlara uymakla
adı geçenler haklarında (Siyasi mesuliyeti olanlar) Ana
yasamın 90 ncı malddeisi ile TBMM. İçtüzüğünün 12
nci maddesi gereğince Meclis Soruşturma'sı açılmasını
rica ederim.
Saygılarımla,
Galip Kaya
Antalya MüfetvekSliı
BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyonunun
16 üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul.edilmiştir.
İlgili Bakanın yazılı görüşünü, üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
17. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; anar
şi konusunda gerekli önlemleri almayarak görevleri
ni kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Baş
bakan Bülent Ecevit ve İçişleri eski Bakanı Hasan
Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/284)
BAŞKAN — Gündemimizin 17 nci sırasında yer
alan, Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer
Ucuzal ve Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit
Köker'in, anarşi konusunda gerekli önlemleri alma
yarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyla Başjbakan Bülent Ecevit ve İçişleri
eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında Anaya-
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sanın 90 ncı Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini okutu
yorum:
9 . 8 . 1979
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I
I
j
I
I
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı
I
Başkanlığına
I
Ecevit Hükümetinin işbaşına geldiği günden bu
I
güne kadar geçen 20 aya yalkın sürede, anarşik olay
I
lar büyük bir tırmanma göstermiştir.
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münist devleti biran önce kurabilmek heves ve gayreti vardır. Kırbaşlı köyünde milletvekili Mehmet Celal Bucak'a yapılan suiikaste Apocular örgütünün Hilvan Bölgesi lideri olduğu söylenen ve cesedi plakasız terkedilmiş bir otomobilin bagajında jandarma
tarafından bulunan şahsın kimliğinin ortaya çrkmasıyla, Hilvan'daki bu illegal komünist çetenin ele geçirilmesi fevkalade kolaylaşmışken hükümetin hadisenin üzerine gitmemesinin bir nedeni olmak gerekir. Devletimizi bölmeyi amaçlayan, Ecevit hüküme
tinin bir bakanından dahi haraç alabilen bu örgüt
Cumhuriyet Halk Partisi ve onun genel başkanı
j bu komünist eşlkiya grubu halen Hilvan'da duruma
nın muhalefette iken, anarşiye ve silahlı anarşiye ve
hakim bulunmaktadır. Hilvan'da Türkiye Cumhuri
silahlı bombalı anarşiste kol kanat germeleri ve on
yeti Anayasasına göre kurulmuş devlet teşkilatı ve
larla tam bir beraberlik içinde bulunmaları bu tır
Adalet Mekanizması yanında, komünist çetecilerin
manışta en büyük amil olmuştur. Türk polisini, Türk
teşkilatı ve kurdukları halk mahkemeleri vardır, bun
öğretmenini ve gençliğini ikiye bölen, toprak işgalle
lar faaliyet halindedir. Ve halk mahkemeleri yargı
rini, boykotları, işgalleri, kanunsuz grevleri destek
lama yapmaktadırlar.
leyenler, plaj motellerinde türlü enrikalarla bir oya
bir bakanlık sandalyesini ikram etmek suretiyle kur
30 Temmuz 1979 günü akşam saatlerinde gerçek
dukları gayrimeşru hükümetleri ile iktidar olduktan
leştirdikleri bombalı ve otomatik Silahlı saldırıda vu
sonra, elbetteki eski yandaşlarına vaadettiklerini ye
rulan ve cesedi araba bagajında bulunan Apocu li
rine getireceklerdir. Nitekim işlenen birçok siyasi
der Salih, Kangal isimli anarşist komünistin ölüsü
cinayetlerin faillerinin bulunamayışı cinayetlerin, ban I örgütçe düzenlenen törenle gömülmüş ve adına Hilka soygunlarının, her türlü haraç alma ve soygunun I van'da bir de miting düzenlenmiştir. Örgüt üyeleri cefaillerinin yakalanamayışının da bu eski vefa borcu I naze töreni için silah zoru ile Hilvan'daki bütün dev
nun büyük tesirini kimse inkâr edemez.
let dairelerini kapatmış ve bütün memurların törene
I katılmalarını mecburi kılmışlardır. Örgüt üyesi anarBu ne yaptığının farkında olmayan vatandaşı bir
I şist komünistler törene ellerinde Rus yapısı Kaleşinbirine kırdıran, binlerce vatan evladının Ölümünden
kof makineli tüfekleri, Gl ve G3 makineli tüfekleri
sorumlu hükümetin, devletin kanunların tek taraflı
olduğu halde katılmışlar. Türk devletinin tam teçhiişletme çabalarından cesaret alan bir avuç vatan haini,
I zatlı güvenlik kuvvetleri de töreni ve eli silahlı eşkinihayet saldırılarını aziz milletimizin reyleri ile se
yayı gizlemiş, fakat bugüne kadar yasak silah taşıçilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin şa
I yan devlete teoavüzde bulunan, vatandaşı tehdit edip,
hıslarına da tevcih etmiş bulunmaktadırlar.
I Anayasa ile teminat altına alınmış hürriyetlerini tahdit
30 Temmuz 1979 günü Urfa'nın Hilvan ilçesi Kır- I eden, canına ve malına kasteden eşkiya güruhundan
başlı köyündeki kayınpederinin - evinde misafir ola I hiçbir şahıs hakkında kanuni muameleye tevessül
rak bulunan Adalet Partisi Urfa Milletvekili Sayın I olunmamış veya olunamamıştır. Bu suretle Ecevit ve
Mehmet Celâl Bucak, Apocular adı ile tanınan ve I onun aciz, meşruiyetini kaybetmiş hükümeti Hilvan'
Misakı milli ile hudutları çizilmiş aziz vatan toprak I da eşkiyaya bir kerre daha teslim olmuştur,
larımız üzerinde komünist bir devlet kurmak gayesi
ile eylemler yapan komünist bir grubun, silahlı ve I
Bir haftayı aşan bir süreden beri Hilvan ve Sibombalı saldırısına uğramıştır. Komünist eşkiya gru I verek ilçelerinde Cumhuriyetimize, devletimize, Atabunun müteaddit Rus yapısı makineli ve otomatik I türk ve onun büyük irikiiâplarına ve Anayamıza bağsilah ve bombalarla yaptığı bu saldırıda Urfa Millet I lı vatandaşlarımız devletin gücünü ve silahlı Apocu
vekili Mehmet Celal Bucak ve birçok yakınları me- I zorbaların her gece sokaklarda attıkları silah ve bomyanında küçük oğlu kurşunla yaralanmışlar ve hadi- I baların patlayışına bigâne kalan, anarşiyi, anarşisti
sejde 3 kişi ölmüş 4 kişi de ağır yaralanmıştır. Teca I öpmekle önleyebileceğini zanneden gafil ve aciz Hüvüzün temelinde bölgedeki geniş vatandaş kütlelerini
kümetinin kanunları tatbik etmesini sabırla beklemek
korkutup sindirmek, yeni kurtarılmış bölgeler ihdas tedir. Her gün yüzlerce anarşik olay cereyan eder
etmek suretiyle, bölgede kurmayı tasarladıkları koken sayısız vatandaş kanı dökülürken, devlet tele-
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vizyon ekranlarından anarşinin bittiğini ilan edebi- l nel Kurul uygun gördüğü takdirde bu önergenin de
Ien bir zihniyetten nüfuzlu bazı kişilerin himayesin 9/273 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyo
deki Apocuların üzerine gitmeyi beklemek muhaldir. nunda görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum:
Hele Hilvan baskınında bir milletvekilinin ve yakın Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
larını otomatik silahlarla taranarak canlarına kastet
tir.
me teşebbüsü, olaydan iki gün sonra aynı milletve
18. — Artvin Milletvekili Hasan Ekincinin; Art
kilinin bir akrabasının komünist Apocularla evinden
vin'de meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri al
silah zoru ile kaçırılması ve akıbetinin belli olmama
mayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
sı, hadiselerin sıkıyönetim bölgesiinde cereyan etme
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
si hadisenin vahametini daha da artırmaktadır.
uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri
Nitekim, hadisenin hemen akabinde Millet Mec
eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasa
lisi Sayın Başkanının suiikaste uğrayan milletvekiline nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
çektiği, geçmiş olsun telgrafında «Artık ilgililerin
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
bu gibi hadiselerin cereyan etmemesi için meseleye açılmasına ilişkin önergesi. (9/285)
ciddiyetle el koyması yolundaki cümlesi» Anayasaya
BAŞKAN — Gündemimizin 18 nci sırasında yer
bağlılık yemini etmiş herkesi derin derin düşündürme
alan, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin; Artvin'
lidir.
de meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri alma
Netice olarak Urfa Milletvekili Mehmet Celâl
yarak- görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
Bucak'ın şahsında, Türk Devletine, Anayasamıza ve lerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
Atatürk ilkelerine karşılık girişilen bu alçakça su
duğu iddiası ile Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri
ikast teşebbüsü ve onu takiben devlet güçleri önün
eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasa
de makineli tüfekler tabancalar ve bombalarla yapı
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
lan miting ve cenaze törenleri kurtarılmış bölgeler ve
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
Apocuların kurdukları komünist halk mahkemeleri
açılmasına ilişkin bir önergesi vardır, okutuyorum:
ne, bazı nüfuzlu kişileri darıltmamak için bigane ka
13 . 8 . 1979
lıp 'bugüne kadar kendi tabirleri ile etkin tedbirler al
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
mayan veya almaktan çökinen Başbakan Ecevit ve
Meşruiyeti.ini yitirmiş Ecevit Hükümeti ülkemizin
İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş Anayasayı ve
en sakin serhat şehri Artvin'imizi bilerek, görerek,
Anayasa ile müesses nizamı, silah zoru ile tebdil
kasten
kanlı ve karanlık ortamın içine sürüklemiştir.
ve tağyir sureti ile Türk devletinin Misakı Milli ile
Artvin'de
can vs mal güvenliğinin kalmadığını,
çizilmiş hudutları dahilinde komünist bir devlet kur
kumsal yaşama hakkının Rus hududunda komünist
mak gayesi ile hareket eden bombalı ve silahlı sal
çetelerin insafına terkedildiğinü, dnayei'ler, soygun
dırı düzenleyen illegal komünist Apocular hakkında
lar, yangınlar, sabotajlar, bombalı saldırılar, akıl
kesin ve ciddi tavır almamaları sebebiyle asgari ma
almaz vahşet dolu suikast olaylarımın toplu katliamlar
nada görevlerini ihmal ve kötüye kullanmışlardır,
boyutlarına ulaştığı, bu illin silah deposu haline geti
fiilleri soruşturma esnasında başka bir vasıf kazan
rildiği Başbakan ve İçişleri Bakamına benlim ve ilgidığı takdirde Türk Ceza Kanununun fiillerine uyan
filcı'n ısrarlı uyarılarına rağmen ciddi hiç bir tedbir
maddelerine göre de, cezalandırılmaları kaydı ile şim
alınmamıştır.
dilik hareketlerine uyan Türk Ceza Kanununun 240
ncı maddesine göre işlem yapılmak üzere, Anayasa
Asırlar boyu aynı kaderi paylaşarak Moskofların
mızın 90 ncı ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzü
'korkulu kalesü serhat Artvin'imiz Ecevut Hükümeti
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca haklarında Meclis
tarafından komüni'st ihtilal provalarına terkedil
soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz.
miştir.
Eskişehir
Ankara
Devlet otoritesi kalmadığı gibi, devlet fikri kas
Ömer Ucuzal
Yiğit Köker
ten yek ed'i'îmiştir. Silahlı mizanlar TÖB - DER ve
Halkevi yöneticileri ve diğer dernek'rer devletin ye
BAŞKAN — Okunmuş bulunan soruşturma öner
rini almı^ır. Bu ilde zor ve zorbalık hukukun üstügesi ile biraz önce Soruşturma Hazırlık Komisyonu
kurulması kabul edilen 9/273 esas numaralı Soruş m« çıkmıştır. Devrim mahkemeleri kuruluyor, kim
lesin bombalanacağı, kimlerin öldürüleceği karan
turma Önergesinin konusu ve bakanları aynıdır. Ge
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burada verilmektedir. Köyler arasındaki mahkemele
re intikal etmiş davalara da burada karar verilmek
te ve uygulanmaktadır.
Halkın devrimci öncüleri THKP-C bölge temsil
cileri yağ dağıtımını, tüp gaz, petrol dağıtımım biz
zat yapmaktadırlar. Ve bunlardan aldıkları paralar
la devletin gözü önünde silahlandırmaya devam etmek
tedirler. TÖB - DER Orman İşletmelerinin urdum ve
pazarlamasıina el koymuş, onlardan aldıkları para
larla Artvin TÖB-DER Başkanı Şecaattin Atalay
Madenler Köyünde
TÖB - DER'li
öğretmenlerle
yaptığı toplantıda 2 yıl içinde bütün gençleri silah
landıracağını ifade etmekte, bunlar ilgililerce tesbit
edildiği halde hiç bir muamele yapılmamaktadır.
Silahlı sol militanlar tarafından Erzurum'dan
Şavşat'a gitmekte olan minibüs siilah zoru ile dağa
kaçırılıyor, 12 kişiye 2 gün işkence yapılıyor. Turgut
Torun adındaki öğrenci öğretmen okuluna getirile
rek işkence ediliyor, gözleri çıkarılıyor, diğer uzuv
ları diri düri kesülerek Çoruh Nehrine atılmış ve öl
dürülmüştür. Bunların failleri bilindiği halde hâlâ yakalanmamışitrr.
iSalvşait İlçesi Jandamiıa IBöJıüfc Komutanı YÜitzbaşı hükümet konağının önünde silahı alınarak dö
vülmüştür. Şavşat Kazasına gönderilen jandarma ko
mando birliğlinden rahatsız olan kanun kaçakları
Artvin'i ve Şavşalt'ı barut fıçısı ve »ilah deposu halli
ne getiren TÖB - DER ve Halkevi yöneticileri önce;
Artvin'de bütün esnaf ve sanatkârları tehdit ederek
2 gün dükkânlarını açtırmamışlardır. Bütün vasıta
lara kontak kapattırarak il içine ve dışına kimseyi
çıkarmamışlardır. Bu kanunsuzca eyleme hükümet
mani olmamıştır.
Ve nihayet Şavşalt'ta pahalılığı ve baskıyı protes
to trniltingi düzenlemişlerdir. Miting sonrası Şavşat
ilçesi muharebe meydanına dönmüştür. 2 saat süren
çatışmada 4 ölü jandarma komando yüzbaşısı Tuncer Erdikbaş, 1 jandarma astsubayı, 12 jandarma eri!
ağır yaralanmış, hükümet konağı tahrip edilmiş,
Arltvin'den mitinge giden Orman İşletmesi ve Or Köy, MTA'nm resmi vasıtaları bir çok sivil araçla
beraber tahrip edilrnJiştÜr. Hükümet konağına TÖB DBR^den alülan otomatik tüfeklerle büyük hasar1
meydana getirilmiş, devletin1 tüm görevlileri hükümet
Konağında mahzur kalmıştır.
Sol militanların güvenlik kuvvetleri ile yaptığı
kanlı çatışma sonunda saldırganlarla pazarlığa oturulmuştur.
Orada hazır bulunan CHP'si Artvin Miletvekliliı
Mehmet Balta valye «Jandarma komandolarını |
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çekmezseniz, bu gençlere sizi sokakta süründürürüm
diyebiliyor,;»! Başbakan ve İçişleri Bakanı ile temas
kurularak aynı gece saalt 21'de Şavşat'taki meydan
muharebesinden koma halindeki jandarma yüzbaşısı
ve astsubayı 12 erli ile geriye çekilerek devlet anarşliye mağlup ettirilmiştir.
Şavşat ve Ardanuç halkı silahlı çetelerin insaf ve
adaletine hükümet tarafından terkedilmiştir.
Ne hazindir İki, bu vahim olaylar sonucu devlet
le yapılan pazarlıkla bîr tek kl'şi dahi tutuklanma
nı ıştır.
3 1 . 7 . 1979 tarihinde Artvin Valisinin evi, ma
kam otosu bombalanıyor, aynı gece Borçka ilçesi
Foîiis Karakolu, Artvin Emniyet Müdürlüğü, MİT
binası kurşunla taranıyor ve bombalanıyor. Yine Ar
danuç, Kazası Tütün lü, Bulanık ve Şavşat Kazası,
Mirya Jandarma karakolları bombalanarak silahla
taranmıştır. Bu olayların faulleri tesbit edildliği gliıbi
THKP-C bölge komitesi bir bildiri ile tüm olayları
üstlenmiştir. Devlet yıkıcılarım Artvin'de yakalaya
cak, ne devle)!: ne de devlet görevlisi kalmıştır. Bu
çete ve temsilcilerinin hükümetle son pazarlığı Valinl'n Artvin'den alınma pazarlığı olmuştur. Koltuk'
için bu ödün de verilmiştir. Artvin halkı 40 yıl esa
ret dönemlerinde dahi bu baskı ve terörü görmiemiştür. Şehit mezarlıkları ile dolu Genya dağlarında hal
kın ve görevlilerin gözü önümde silahlı kır gerilla eği
timi yapılmaktadır. Ve komünist ihtilal provaları
pervasızca sürdürülmektedir.
Bu hükümd!: tarafından kızıl çetelerin insaf ve
adaletine terkedilen Artvin halkı bütün Anayasal
haklardan mahrum, hürriyetleri yok edilmiş, köyler
den şehre dahî gelememekfedir. Artvin'de seçim gü
venliği ciddli tehlikededir. Vatandaşı sandık başına
göndermeyeceklerini bu -silahlı çeteler açıkça ve per
vasızca Hain etmektedirler.
Artvin üzerinde oynanan ağır kumarın hesabını
bu hükümet verecektir. Bütün bu olup bitenler kar
şısında Başbakan ve İçişleri Bakanı seyirci kalmış ve
kalmaya devam dilmektedir, Kendirlerine verilen bil
gi ve belgelere rağmen hiç bir tedbir almayan ve
Artvin İlinde vahim olayların meydana gelmesin©
sebep olan ve fiilleri TCK'nun 240 ncı maddesine
uyan Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı Ha
san Fehmi Güneş haklarında Anayasama 90 ncı,
Birleşik İçtüzüğün 12 nci maddeleri gereğince Mec
lis Soruşturması açılmasını rica ederim.
Saygılarımla.
Artvin Milletvekili
Hasan Ekinci

T. B. M. M.
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BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun 16 üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Komisyonun çalışma süresinin üye 'seçimli itarihinden başlamasını oylarımıza ısunüyorum : Kabul
edenler... Kabul letmeyenfer... Kafbül edilmiştir.
İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesi hu
susunu oylarınıza ısunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul ed'ilmişllir.
19. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin; Doğu illerinde
meydana gelen olaylar karşısında gerekli önlemleri al
mayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesineuyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, Adalet
Bakanı Mehmet Can, İçişleri eski Bakanı Hasan Feh
mi Güneş, Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur ve Ba
yındırlık Bakanı Şerafettin Elçi haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi. 9/286)
BAŞKAN — Gündemimizin 19 ncu sırasında yer
alan, Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçi
len Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin 9/286 numaralı Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi vardır,
okutuyorum :
29 . 8 . 1979
TBMM Birleşik Toplantısı Sayın Başkanlığına
Hürriyet Gazetesinin 24, 27 ve 28 Ağustos 1979
tarihli sayılarında yayınlanan bir seri yazının sonu
cunda, Elâzığ, Tunceli, Malatya ve Mardin valilerine
atfen demeçler yer almış, bu demeçlerin ifade ettiği
vahim anlam kamuoyunu endişe ve derin üzüntülere
sevk etmiştir,
Bu arada, Tunceli Valisi Sayın Namık Gürel'in
Tunceli'nde sıkıyönetimden sonra ortaklığın sakinleş
tiğini söylediği, ayrıca «Ama bu durum ateşte yakı
lıp üzeri küllenen fındık kabuğu gibiydi. Kül kal
kınca nar kırmızısı ateş ortaya çıkacaktır. (....)• Ekme
ğin zor bulunduğu yokluk bölgelerinde en pahalı
silahlar var. Havanda su dövülüyor. Köklü çözüm
yok» dediği dikkati çekmiştir.
Malatya Valisi Sayın Ferruh Güven ise, (Sıkıntım
hâkim yokluğudur. Suçluyu mahkemeye veriyorum,
hâkini yok. Rica ile hâkim bulup mahkeme kuruyo
ruz» demiştir.
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Hürriyet Gazetesinin aynı sayısında Mardin Va
lisi Sayın Fahri Öztürk'ün şu sözleri de yer almış
tır :
«Olayların önlenmesi ile ilgili verdiğim raporlara
Hükümetten hiç bir cevap gelmedi, kendi kendime
aldım önlemleri. Folklor gösterilerini, yasakladım.
Çünkü bu tür gösterileri bahane ederek Kürtçülük
yapıhyorda... Bölücülüğe yönelik tablolar sergileni
yordu. Şimdi hepsi bitti...
Bölücülük yapan öğretmenleri buradan başka yer
lere tayin ettirdim. Ne var ki, bunları diğer bakan
lıklar bünyelerine alıp görev verdiler.
Kızıltepe'deki polisin öldürülme olayında sanık
lardan biri belediye başkanının, diğeri de CHP'lilerin
yakını... İki taraf Ankara'ya bastırdı... Başbakan Sa
yın Ecevit iki günde bir :
— Vali Bey, vatandaşa eziyet etmeyelim.. Baskı
yapmayalım.. Diye telsizle beni arıyor... Olmaz ki bu..
Benim polisim ölmüş. O'nun hakkını devlet olarak
aramak zorundayım. Suçluyu bulacağım.
Kaldı ki, tarafların şişirmesine kapılmak, devlete
lyaifcılşjmjalz. 30j kiilşiye ezliyielt etdilyoanmuışıuım? Yalaın, şi
şirme... Oy kaygusu, gözaltına alınan 50 kişi civarın
da.. Amaç, valiyi kösteklemek.. Oy toplamak böylece..
Çirkin oyunlar..
İstiklâl Marşı söylenmeyen okulu kapatıyorum..
Bayrak yırtma olayları durdu...
Halk korkuyor. Gözünün önünde olay olsa, ta
nıklık etmiyor.. Bu bizi zor durumda bırakıyor. Ha
ber kaynaklarımız bu nedenle kuru. Vatandaş kor
kusuz, devletten yana olursa, bu iş çözülür. Olayla
rın üzerine korkusuzca gitmek zorundayız.. Bunu an
lamalıyız artık. (Baskı yaparsak, oy alamayız) kor
kusu...
Baş derdimiz budur. Sıkıyönetimin kalkmasından
sonra bir (Olağanüstü hâl) yasası hemen yürürlüğe
girmelidir bu bölgeler için. Mesele önemlidir. Ama,
devletin üstesinden gelemeyeceği kadar değildir.»
'Biz, söz konusu edilen illerdeki bölücülük faali
yetlerinin o iller halkınca asla benimsenmediğine ina
nıyoruz.
Ancak, Devleti temsil eden üç valinin tekzip edil
meyen sözlerini de halkın huzuru ve Devletin gele
ceği yönlerinden olağanüstü önemde ve tehlikeli bu
luyoruz. Bu sözler doğruyu yansıtıyorsa, toplum ve
ülkemizin geleceği ihmal ya.da kastı akla getiren tu^
tumlarla tehlikeye atılmış demektir.
Gerçek durumun ortaya çıkarılması ve varsa İİH
mal ya da kasıtlarının gereğinin yapılması için, Baş*

T. B, M, M .
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"bakan Sayın Bülent Ecevit, Adalet Bakanı Mehmet *
Millet Meclisi kürsülerinden yüzlerce defa «Tür
kiye'nin birçok bölgelerinde kurtarılmış bölgeler var
Can, içişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Milli Eği
dır» dediğimiz zaman, isyan eden CHP nin Başkanı
tim Bakanı Necdet Uğur ve Bayındırlık Bakanı Şeve bakanları 12 Eylül 1979 günkü gazeteleri okuduk
rafettin Elçi haklarında Anayasanın 90, TBMM Bir
ları zaman yüzleri utanmalı, söyledikleri sözleri, Mil
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12, TCK'nun 240 ve
let Meclisi zabıtlarında gördükleri zamanında yüzleri
ilgili diğer maddelerine göre Meclis Soruşturması
kızarmalıdır.
^açılmasını öneriyorum.
Türkiye'de devletin olmadığı bölgeler vardır.
Saygılarımla w
Ceylanpınar'da şehre sahip çıkılıp Belediye Baş
Hüsamettin Çelebi
kanı etkisiz hale getirilmiş, kanunsuz bir şekilde bazı
Cumhuriyet Senatosu Üyesi
çeteler
kamuya ödenmesi gereken vergileri toplayıp
BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyonunun
silahlanmaktadırlar.
Bu olaylar 1917 Rusyasında dü
16 üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul
zeni
değiştirenlerin
uyguladıkları
bir metottur. Kurta
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
rılmış bölgeleri çoğaltıp birleştirmek ve sonunda ko
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
münizmi
uygulamak.
den başlamasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İlgili Bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde Komisyona vermesini oy
larınıza sunuyorum : Kaibul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
20. — Kocaeli Milletvekili Adem
Ali Sarıoğlu'
nun; Urfa - Ceylan pınar'da meydana gelen olaylarda
gerekli önlemleri almayarak görevlerini kötüye kul
landıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bü
lent Ecevit ve içişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Gü
neş haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir
Meclis
Soruşturması
açılmasına ilişkin
önergesi
19/287)
'BAŞKAN — Gündemimizin 20 nci sırasında yer
alan, Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun;
Urfa - Ceylanpınar'da meydana gelen olaylarda ge
rekli önlemleri almayarak görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bü
lent Ecevit ve İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Gü
neş haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini oku
tuyorum :
13 .9 . 1979
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türk Milleti milli birlik ve beraberliğine düşkün,
birbirini seven bir ulustur. Son yıllarda anarşist ve
terörist solcu akımlar sonucu milletimiz kanlı - bıçaklı
hale getirtilmiştir.

Bu maskaralıklara bir son verilmeliyken, Hükümet
teşvik etmekle, bir milletvekili istifa etmesin diyerek
Devletten taviz verilerek Hükümet olunmaktadır.
Ceylanpınar olayları yazıldığı şekilde başlı başına
bir skandaldir, faciadır.
Devletin itibarını zedeleyerek milli birliğe ihanet
derecesine varan Hükümet Başkanı Bülent Ecevit ve
İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş bütün bu olay
ların başsorumlusudur.
Bu sebeple Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desi Anayasamızın 90 ve TBMM Birleşik Toplantısı
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca ilgililer hak
kında Meclis Soruşturması açılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
IKocaelî Milletvekili
Adem Ali Sarıoğlu
BAŞKAN — Soruşturma Hazırlık Komisyonunun
16 üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul1
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
İlgili bakanın yazılı görüşünü üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde vermesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir,
Gündemimizin seçimler kısmının 1 ilâ 30 ncu sıra
sında yer alan, soruşturma hazırlık komisyonlarına
üye seçimi, aday gösterme işlemi tamamlanamadı-"
ğından yapılamamıştır.
Gündemde görüşülecek Başkaca konu kalmadığın-»
dan Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 18.49
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
13 NCÜ BİRLEŞİM
24 . m . 1979 Çarşamba
Saat : 15.00
1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI
1. — Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyar
bakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hak
kâri, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mar
din, Siirt, Sivas, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce
ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay sü
re ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi.
(3/202)
2. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Tokat
Milletvekili Faruk Demirtola'nın; Bakanlığına ait in
şaat ihalelerinde yakınlarına menfaat sağladığı ve
gümrüklerdeki yolsuzluklara gözyumarak görevini
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük
ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi. (9/269)
3. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun;
Gümrük Memurları Yardımlaşma Derneğinin yasa
dışı faaliyetlerine gözyumarak görevini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel
Bakanı Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 90
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/270)
4. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve Ko
caeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun; milli bü
tünlüğümüzü bölücü olaylara gözyumarak görevini
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başba
kan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarmca bir Meclis Soruşturması açılmasına
ilişkin önergesi. (9/271)
5. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve
Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın; görevini kö
tüye kullanarak Hazineyi zarara uğrattığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu idiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay

Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/272)
6. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve
İzmir Milletvekili Erol H, Yeşilpmar'm; anarşik olay
lara karşı gerekli önlemleri almayarak görevlerini ih
mal ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uy
duğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri
eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi. (9/273)
7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın; 237
sayılı Taşıt Kanununu ihlal ederek görevini kötüye
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent
Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi.
(9/274)
8. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve 3 arkadaşının; POL - DER, TÖB - DER ve Halk
evleri derneklerinin Anayasa ve kanun dışı faaliyet
lerine gözyumarak görevlerini kötüye kullandıkları
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ece
vit ve İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/275)
9. — C Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve 2 arkadaşının; Mısır Büyükelçiliği baskım olayın
daki tutum ve davranışlarıyla görevlerini kötüye kul
landıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bü
lent Ecevit ve İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Gü
neş haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasına^ ilişkin önergesi.
(9/276)
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10. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve 3 arkadaşının; Devlet araçlarını politik gayesine
alet ederek görevini kötüye kullandığı ve bu eylemi
nin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu idiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/277)
11. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın;
Mısır Büyükelçiliği baskım olayındaki tutum ve dav
ranışlarıyla görevlerini kötüye kullandıkları ve bu
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, İç
işleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Dışişleri Ba
kam Gündüz Ökçün ve Milli Savunma Bakam Neş'et
Akmandor haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesi. (9/278)
12. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, ilaç
yokluğu konusunda gerekli önlemleri almayarak gö
revlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk
Ceza Kanununun 24Q ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı Mete Tan haklarında Anayasanın
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/279)
13. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki 298 numaralı Kanunu ihlâl ederek görevlerini
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla
Başbakan Bülent Ecevit, Sosyal Güvenlik Bakanı Sa
lih Yıldız ve İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/280)
14. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; Tam
Gün Yasasının uygulanmasında görevlerini kötüye
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan
Bülent Ecevit ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Mete Tan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı ^tüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi,, (9/281)

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın;
kendisine rüşvet teklif edenler hakkında yasal işlem
leri yapmayarak görevini kötüye kullandığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Faruk Sükan hakkında Anayasanın 90
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/282)
16. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın;
KÖY - KOOP'un gaye dışı faaliyetlerine gözyumarak
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal ve Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Orhan Alp haklarında Anayasanın 90
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/283)
17. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; anar
şi konusunda gerekli önlemleri almayarak görevleri
ni kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu idiasıyla Baş
bakan Bülent Ecevit ve İçişleri eski Bakanı Hasan
Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/284)
18. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin; Art
vin'de meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri al
mayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri
eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişkin önergesi. (9/285)
19. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin; Doğu illerinde
meydana gelen olaylar karşısında gerekli önlemleri al
mayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, Adalet Ba
kanı Mehmet Can, İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi
Güneş, Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur ve Bayın
dırlık Bakanı Şerafettin Elçi haklarında Anayasanın
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması
na ilişkin önergesi. (9/286)

20. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun;
Urfa - Ceylanpmar'da meydana gelen olaylarda ge
rekli önlemleri almayarak görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bü
lent Ecevit ve içişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Gü
neş haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddesi uyarınca bir
Meclis Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/287)

incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/236, 9/246)
3. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz ve 4 ar
kadaşının; yasalara aykırı olarak işçi tayin etmek su
retiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Matara
cı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/237)

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR
3. — SEÇİMLER
4. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve Si
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe
vas Milletvekili Ali Gürbüz'ün; anarşik olaylar kar
refoğlu ve Halit Evliya'nın; milli bütünlüğümüzü bö cısında gerekli önlemleri almayarak görevlerini ihmal
lücü olaylar karşısında görevini ihmal ve kötüye kul
ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ce
lanarak Kahramanmaraş olaylarına neden olduğu ve
za Kanununun 125, 146, 179, 230 ve 240 ncı madde
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı lerine uyduğu iddiasıyla, Başbakan Bülent Ecevit,
maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ece Adalet Bakanı Mehmet Can, İçişleri eski Bakanı İr
vit hakkında (9/234); Niğde Milletvekili ^Sadi Sofan Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM
muncuoğlu ve 2 arkadaşının, milli bütünlüğümüzü
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
bölücü olaylar karşısında görevlerini ihmal ve kötü uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
ye kullanarak Kahramanmaraş olaylarına neden ol
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
dukları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/238)
141, 142, 163, 230, 240, 311 ve 312 nci maddelerine
5. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Sivas
uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, İçişleri es
Milletvekili Ali Gürbüz'ün; yaptığı tayin ve nakiller
ki Bakanı İrfan Özaydınlı, Milli Eğitim Bakanı Nec
det Uğur, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali de partizanca bir tutum izleyerek görevini kötüye
Topuz ve Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun
(9/235) Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret Bakanı
Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 90 ncı,
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri ^yarınca bir Mec
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergelerini ince
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
nuna üye seçimi. (9/234, 9/235)
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/239)
2. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Tokat
6. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve İstanbul
Milletvekili Faruk Bemirtola'nın; Anayasanın bazı
Milletvekili Turan Koçal'ın; yaptığı tayin ve nakil
maddelerini ihlal ederek görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun lerde partizanca bir tutum izleyerek görevini kötüye
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun
141, 142 ve 240 ncı maddelerine uyduğu idiasıyla
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim
Başbakan-Bülent Ecevit, Devlet Bakanı ve Başbakan
Bakanı Necdet Uğur hakkında Anayasanın 90 ncı,
Yardımcısı Orhan Eyüboğlu, Adalet Bakanı Mehmet
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
Can ve İçişleri eski Bakanı İrfan Özaydınlı hakla
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
rında (9/236); Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın,
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
Anayasanın bazı maddelerini ihlal ederek görevlerini
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/240)
Kanununun 141, 142, 146, 230 ve 240 ncı maddeleri
7. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 7 ar
ne uyduğu idiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hak
kadaşının; yetkilerini kötüye kullanarak bir olayda
larında (9/246) Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik
görevli emniyet mensuplarının tutuklanmalarına ve
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir
dövülüp yaralanmalarına sebebiyet vererek görevleri
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergelerini
ni ihmal ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin
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Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 30)8 nci maddele i ye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
rine uyduğu iddiasıyla, içişleri eski Bakanı Hasarı nunun 230 ve 240 nci maddelerine uyduğu iddiasıyla
Başbakan Bülent Ecevit, Maliye Bakanı Ziya MüezFehmi Güneş, Adalet Bakanı Mehmet Can ile Güm
zinoğlu, Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakla
rük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı haklarında
Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik Toplantısı içtü rında Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek
turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üze
re kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üys I üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye
seçimi. (9/245)
seçimi. (9/241)
12. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın; em8. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Os
I niyet mensuplarınca sanıklara yapılan işkence ve ka
man Nuri Canpolat ve 2 arkadaşının; mevki ve nü
nunsuz işlemlere göz yumarak görevini ihmal ve köfuzunu kullanıp yakınlarına menfaat sağlayarak gö
I tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunurevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza
I nun 230 ve 240 nci maddelerine uyduğu iddiasıyla IçKanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla
I işleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Ana
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakkın
yasanın 90 nci, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğü
da Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik Toplantısı
nün 12 nci madeleri uyarınca bir Meclis Soruşturmaiçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis
I sı açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek
I kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
üzere kurulan Sokuşturma Hazırlık Komisyonuna üye
çimi. (9/247)
seçimi. (9/242)
13. — Gümüşhane Milletvekilleri Turgut Yücel
9. — Antalya milletvekilleri, ihsan Ataöv ve Galip I
Kaya'nın tapulu araziler üzerindeki turistik tesisleri | ve Mehmet Çatalbaş'ın; Mareşal Çakmak Eğitim
yıktırarak, Hazineyi zarara uğrattıkları ve bu eylem I Enstitüsündelki 'bir kısım öğrencilerin okuldan uzaklerinin Türk Ceza Kanununnn 230 ve 240 nci madde I laştiıiülmalarına sebep olmak suretiyle görevini kötülerine uyduğu iddiasıyla Başbakan
Bülent Ecevit, I ye •kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunuiçişleri eski Bakanı irfan Özaydınlı, Turizm ve Ta I nun 230 ve 240 nci maddelerine uytduğu İddiasıyla
nıtma Bakanı Alev Coşkun, İmar ve iskân eski Ba I Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anayakanı Ahmet Karaaslan, Bayındırlık Bakanı Şerafettin I sanın 90 nci, TBMM Birleştik Toplantısı İçtüzüğünün
Elçi, Orman eski Bakanı Vecdi ilhan, Köy işleri ve I 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
Kooperatifler Bakanı Ali Topuz haklarında Anayasa I açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere ku.runın 90 nci, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün I lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi.
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması (9/248)
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan
I
14. — Manisa Miletvekili Yahya Uslu'nun; MaSoruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/243)
l niisa Akhisar ilçesinde meydana gelen olaylarda ge10. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve Ço I rekli önlemleri almayarak görevini ihmal ve kötüye
rum Milletvekili Mehmet Irmak'ın; yaptığı tayin ve I kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun
nakillerde partizanca bir tutum izleyerek görevini kö I 230 ve 240 nci maddelerine uyduğu iddiasıyla Içişjletüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu I i'i eski Balkanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Ananun 20)1, 230 ve 240 nci maddelerine uyduğu iddia I yasanın 90 nci, TBMiM Birleşik Toplantısı İçtüzüsıyla Köy işleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz I günün 12 nci maddeleri uyarınca bar Meclis Soruşhakkında Anayasanın 90 nci, TBMM Birleşik Top I turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir I kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesini çimi, (9/249)
-';*|J
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
15. — içel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 ankaıdamisyonuna üye seçimi. (-9/244)
I şmın; DSİ Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi
11. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut To- I amaçlı toplantı ve diğer •faaliyetlere gözyumarak göker ve 4 arkadaşının; ihracat ürünlerimizin bir kısmı I revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza
nı yabancı bankalara rehin ederek ekonomimizi za I Kanununun 240 nci maddesine uyduğu iddiasıyla
rara uğratan tutumlarıyla görevlerini ihmal ve kötü- I Enerji ve Tabii Kaynaklar Balkanı Deniz Bayfcal

hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/250,)
16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının; 'bir mahkûma ayrıcalık: yaparak imtiyaz
sağlamak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları
ve 'bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ece
vit ve Adalet Bakanı Mehmet Can halklarında Ana
yasanın 9Q ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur-.
ması açıHmasına ilişkin önergesini incelemek üzere
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/251)
17. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Standartları Enstitüsünde keyfi tasar
ruflarda bulunmak suretiyle görevimi kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit haklkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik!
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/252)
18. — Adana Milletvekilli Hasan Gürsoy ve 5 ar
kadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık Makamında mey
dana gelen olaydan sonra yaısal işlemleri yapmayarak
görevlerini 'kötüye kuMndııkları ve bu eylemlerinin
Türk Ceza Kanununun 240, ncı maddesine uyduğu
iddiasıyla Başlbakan Bülent Ecevit ve Devlet Bakanı
Lütfi Doğan halklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca ıb'ir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/253)
19. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün; An
talya - Gazipaşa'da tarihi eserler üzerinde kanunsuz
yapılan inşaatlara gözyumaraık görevlerini ihmal ve
kötüye 'kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, Yerel
Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir ve İçişleri eski
Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın
90, ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meolis Soruşturması açılma
sına ilişiklin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık; Komisyonuna üye seçimi, (9/254)

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının; Köy - Koop'larda yapılan yolsuzlukları
denetletmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları ve
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ille
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na üye seçimi. (9/255)
21. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 2
arkadaşının; Polisi modern silah, araç ve gereçlerle
donatmamak, özel güvenceye kavuşturmamak ve
Emniyet Kuvvetlerine yapılan tecavüzlerde gerekli
önlemleri almamak suretiyle görevlerini ihmal ettik
leri ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile İçişleri eski
Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/257)
22. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'
nun; Kaçak olarak yurda getirilen ve yakalanarak
müsadere edilen makine yedek parçalarına ait işlem
leri geciktirerek görevini kötüye kullandığı ve bu
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tun
cay Mataracı haikkında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri
uyarınca 'bir Meolis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/258)
23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nin;
güreş sporuna gereken önemi vermeyerek görevini
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gençlik
ve Spor Bakanı Yüksel Çakrnur hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması
açılmasına ilişlkin önergesini incelemek üzere kurulan
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi.
(9/259)
24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın;
DİSK'in yasa dışı faaliyetlerine göz yumarak görev
lerini kötüye kullandiklan ve bu eylemlerinin Türk
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia-

sıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri eski Bakanı
Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
İlişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/261)
25. — Antalya .Milletvekili İhsan Ataöv'ün; muh
tar maaşlarının ödenmesinde yetkilerini kullanmaya
rak görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyla Yerel Yönetim Bakanı
Mahmut Özdemir hakkında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/263)
26. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın; üre
ticinin akaryakıt ihtliyacı konusunda gerekli önlem
leri almayarak görevini ihmal ve kötüye kullandığı
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/264)
27. —. Kocaeli Milletvekili Adem Alli Sarıoğlu'
nun; tutum ve davranışlarıyla Çay - Kur'daki yol1-.
suzü'Uklara neden olarak görevini kötüye kullandığı
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240i ncı
maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel Ba
kanı Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı,
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına
lilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/265)
28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın;
Anayasa ve Dernekler Kanununun bazı maddelerini
ihlal ederek görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine
uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üze
re kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye
seçimi. (9/266)

29. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün; Ant
Birlik Tarım Satış Kooperatifine partizanca tayinler
yaptığı ve yolsuzluklara göz yumarak, görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret Ba
kanı Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/267)
30. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya eski Üyesi
Osman Albayralk ve 2 arkadaşının; Emniyet men
suplarınca, vatandaşlara işkence yapılmasına göz yu
marak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu
iddiasıyla İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/268)
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GEREĞİNCE
BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ
SORULAR
5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN
TASARI VÖ TEKLİFLERİ İLE
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ
6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ
7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR
1. — Tokat Milletvekili Cevaıt Atılgan ve 126 ar
kadaşının, memuriyet mevkii ve nüfuzunu kötüye
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 228, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla eski Başbakan Süleyman Demire!, Maliye
eski Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret eski Bakant Halil Başöl haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ncü maddeleri
uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin
önergesi ile 59 numaralı TBMM Soruşturma Hazır
lık Komisyonu Raporu ve ekleri. (9/59) (S. Sayısı :
106) (Dağıtma tarihi : 11 . 4 . 1977)

