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İÇİNDEKİLER 

I. — YOKLAMA 

II, — BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
iç ve dış güvenlik önlemleri konusundaki Baş
kanlık sunuşu.( 

2. — Adana, Adıyanüan, Ankara, Bingöl, 
Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gazi
antep, Hakkâri, İstanbul, Kahramanmaraş, 
Kars, Malatya, Mardin, Siirt, Sivas, Tunceli 
ve Urfa illerinde evvelce ilan edilmiş bulu-' 
nan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre ile uza
tılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/203) 

3. — îçel Milletvekili İbrahim Göktepe 
ve 15 arkadaşının, Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumunun, Anayasa ve 359 sayılı Ka
nunun tayin ettiği yayın esaslarından uzaklaş
tırdığı iddiasıyla eski Başbakan Bülent Ecevit 
hakkında kurulmuş bulunan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna yeniden 30 gün süre ve-
rilmesine dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 
(9/38, 3/204) 

Sayfa 
2 

2:3 

3:29 

29:30 

4. — Tekirdağ Milletvekili Nihan llgün' 
ün, ayçiçeği taban fiyatı tespitinde siyasal ne
denlerle üretici ve tüketici aleyhinde hareket, 
ederek, yörevini kötüye kulandıkları iddia
sıyla Tioaret eskli Bakanı Teoman Köprülüler 
ile Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Orhan 
Alp haklarında kurulmuş bulunan Söruştur-ı 
ma Hazırlık Komisyonuna yeniden 30 gün sü
re verilmesine dair Komisyon Başkanlığı tez
keresi. (9/221, 3/205) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi 
Gahit Dalofcay ve 3 arkadaşının; Tarım ve 
El Saniatları Üretim Sanayi ve Ticaret Şirke-* 
tinin, yağ dağıtımında aracılık yapmak sure
tiyle haksız kazanç sağlamasınla gözyumarak 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan 
Bülent Ecevit ve Ticaret eski Bakanı Teo
man Köprülüler halklarında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarımca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/288) 

Sayfa 
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30:32 
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Sayfa 
6. — Balıkesir Milletvekili Nuri Bozyel' 

ün; 2172 numaralı Devletçe İşletilecek Maden
ler hakkındaki Kanunun uygulaması ile ilgili 
işlemleri durdurarak görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kır-
atlıoğlu hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/289) 

III. — SEÇİMLER 

1. — Soruşturma Hazırlık Komisyonla
rında açık 'bulunan üyeliklere siyasi parti 
gruplarınca gösterilen adayların seçimi. 

IV. — MECLİS SORUŞTURMASI VE 
YÜCE DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KO
NULAR 

1. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 
126 arkadaşının, memuriyet mevkii ve nüfu-
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Sayfa 
zunu kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 228, 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Sü
leyman Demirel, Maliye eski Bakanı Yılmaz 
Ergenekon ve Ticaret Bakanı Halil Başol hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesi ile 59 numaralı TBMM Soruş
turma Hazırlık Komisyonu Raporu ve ekleri. 
(9/59) (S. Sayısı : 106) 

2. — Devlet Balkanı bulunduğu sırada, gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla C. Senatosu Çanakkale Üyesi RV 
fet Sezgin hakkında, Anayasanın 90, 147 ve 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12, 13 
ncü maddeleri uyarınca Meclis Soruşturması 
yapılmasına dair Başbakanlık yazısı ve 21 nu
maralı TBMM Soruşturma Hazırlık Komis
yonu Raporu. (9/21) (S. Sayısı : 99'a 2 nci ek) 

34 

34 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.0» 

BAŞKAN : Caflıit Karafeaş 

DİVAN ÜYELERİ : (Halil Karaath (Bursa), Nizamettin Çoban (Kütahya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 ncu Birleşik Toplantı yıllının 1 nci Birleştoinli açı
yorum. 

I. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

<(Yolklaıma yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz var
dır, gündeme geçiyoruz. 

II. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin iç ve dış 
güvenlik önlemleri konusundaki Başkanlık sunuşu 

ıBAŞKAN — Başkanlığın Genel Kurula bir su
nuşu varıdır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Genel 'Kuruluna 
'Başkanlığımızın 18 Aralık 1979 tarihli ve 288 sa
yılı yazılı bildirisiyle, Türkiye Büyük M'ileît Mecli
simin .sayın üyelerine .sumufan, Türkiye Büyük Millet 

_ 2 — 
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Meclisinin iç ve (dış güvenliği ile güvenlik önlemle
ri konusunu Yüce Genel! Kurulunuzun da bilgileri
ne sumuyoruim : 

Ülkemizdeki tedhiş ve terör harâkdtlerinin ne 
boyu'ülara ulaştığı; şehir ve kasabalarda, rnıalhaîleler-
de, sokaklarda, kahvehanelerde, evlerde, devlet dai
relerinde ve hülasa hemen hemen her veride kendi
ni göstermektedir. 

Cumlhuriıyatilmizin temel kuruluşu olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisimin her türlü tehdit ve tehli
kemin dışımda tutulması, parlamenter demokrasi-
ım'iız için kaçınıltmıaz ıbir görev olduğu kadar, ülkem'i-
zin içinde bulunduğu bu güç koşullardan sağlıklı ve 
en doğru biçimde çıkabilmesinin de baş şartıdur. 

tKldmiisyoniari' ve; Genel 'Kurulları ile Sistemli ve 
ahenkli bir çalışma dönemine girmesi beklenen Par
lamentomuzun bu çalışmalarıına koyulabilmesi ve 
bunları tam bir huzur içinde 'yürütebilmesi için, 
Türkiye Büyük Millet Meclisimin iç ve dış güvenli
ğimin sağlanimaisı, özellikle ziyaretçilerin ziyaret saa
ti ve ziyaret için ayrılan sa'lîon dışında Parlamento 
^binalarına girmeleri, dolaşmaları sorumunun kesin
likle çözümlenmesi, Parlamenitioımuzum her köşesi
nin, rher oda ve sallbnumum zaımaniiı zamansız ziyaret
çilerle dolu bir görümümden kurtarılması gerekmek
tedir. 

Dünyada hiçbir parlamento yoktur ki; koridor
ları, odaları, salonları, lotaları nıeredeyse günsün her 
saatinde görevsiz insanlarla dolu ollsuın. 

Parlamentomuzun ve sayın parlamenterlerimi
zin, hele bu koşullarda böyle bir çalışma düzenine 
tafaaimlmülü ollmadığı gibi, zamanı da olmaması ge
rekir. 

Dün olduğu gibi, bugün de parlamento, bir dev
let daiiresi, bir parti merkezi gifbı kaibul edilmekte
dir. Devletle ve hükümetle işi olan da, partiyle sb-
runu olan da neredeyse her gün, her saatte Türkiye 
Büyük Millet Meclislimde bulunuyor. 

Parl'amemtomuızun ralhat, düzenli ve verimli ça
lışabilmesi için mevcut İçitfüzük hükümleri yeterli 
durumdadır. Ne var ki, bu hükümleri uygulayacak 
olan ve bundan sorumlu bulunan Millet Meclisi 
Başkanlığına parlamenterler yardıimcı olmadıkları ve 
İçtüzük kurallarına tüm haltıırfaltmıalara ve uyarılara 
rağmen tanımaımakita direndikleri takdirde, Başkan
lığın parlamenterlere uygulayabileceği bir müeyyide 
bülunmialdığı için, parlamentomuzu beklemeni işlbirtiğe 
ve güvenliğe kavuşturmak mlüımkün olmamaktadır. 

Gördüğüm ve duyduğum kadarıyla tüm parla
menter arkadaşlarım bu ıdüromdao fevkalade tedir
gin ve rahatsızdırlar. Başkanımız olarak ıbu durumu 
tespit etltik'tem sonra benim yasal ve moral görevlim, 
ıbuma çare bulmak ve bu ollaıniları sorumluluk sınır
larım içinde önlemeye çalışmaktır ve de önlemektir. 

Sonuç olarak; eğer Parîalmentoımuzuın ve parla
menterlerimizin esas görevlerimi tam yapabilmeleri 
ist enli yorsa; eğer, Ülkenin ve Ulusun çözüm bekleyen 
proiblemllerine bir an önce parlıaimenito içinde çözüm 
buı'unsun deniliyorsa ve tüm parlamenterler 'buma iç-
tıenillkle «Evet» diyorlarsa; eğer, ülkenin Ihemen her 
kuruluşunu tehdit eder hâle gelen terörün Parla-
mentoimuzu zedelemesinin en ufak ihtimalini dalii 
düşünmek istemiyorsak; lütfen, parlamentomuzun 
da, ülkenin de fevkalade koşullar içinde olduğunu 
kabul eddlm ve* Başkanlığın tamamiyle eldeki İçtü
zük bükümleri içinde ve Anayasanın da yüklediği 
sorumluluklarını ışığı altında almak zorumda olduğu 
tedbirlere tüm parlamenterler olarak riayet edelim. 
yaıridıımcı olıalım. 

Türkiye Büyük Milldt Meclisinin üyesi Siz sayın 
arkadaşlarım Başkanılığımıza yardılmeı olduğunuz 
talkldirde, tüm bu Sorunların üstesinden geleceğiz ve 
Ibu karmaşıklığı önleyeceğiz. Başkanlığa yapacağınız 
ibu yardım, aslında kemdi kendimize olan saygının 
gereği ve parflaımeniter demokrasimize olan sevginin 
gereğidir. 

•Keyfiyeti Yüce Kumlunuza ^saygılarımla ve 
önemle sunarım. 

Camit Karakaş 
Türlkiye Büyük Millet Meclisi 

•Birleşik Toplantısı Başkanı 

BAŞKAN — Başkanlığım: Genel Kurula yapmış 
olduğu sunuşunu dinlemiş bulunuyorsunuz. 

2. — Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyar
bakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hak
kâri, istanbul, 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. 
(3/203) 

BAŞKAN — Şimdi, gündemimizin «Sunuşlar» 
kısmımda yer alan, 19 ilde evtvelee ilan edilen sıkı
yönetimin yeniden 2 ay süreyle uzatılmasına ilişkin 
Bakamlar Kurulu Kararınım Tütrk'iye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplanltıısınım onayına sunulmasını 
isteyen Başbakanlık Tezkeresi varıdır, okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Miıidt Medılsi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 10 . 1979 tarihli ve 188-2/07227 sayılı 

yazınınız. 

' 26 , 12 . 1978 tarihli ve 7/16947, 24 . 4 . 1979 ta
rihli ve 7/17408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıy
la ilan edilen ve ıson olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 24 . 10 . (1979 tarihli ve 567 sayılı kara
rıyla 2 ay küreyle uzatılması onaylanmıış bulunan 
Sıikııyönet'iimlin Adana, Ankara 'Bingöl, Elâzığ, Erzin
can, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kaiforalrnanima-
raş, iKarts, Malatya, Sıvals, Urfa, Adıyaman Diyar-
bakur, Hakkâri, Maildin, Silirt ve TunodUi iterinde 
kanun dıişı eylemlere karşı alınan ve alınacak olan 
tddlbirleri sürdlürerdk yurtta huzur ve güveni yenl
iden ve tam olarak ısağlaimialk amacıyla (26 . 12 . 1979 
Çarşamba günü saait 07.00'iden geçerli olarak) Ana
yasanın 124 ncü maddesine göre yeniden 2 ay sü
reyle uza'tıilmasıniın Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulması Bakanlar Kurulunca 18 . 12 . 1979 tari
hlinde uygun görülimlüşitür. 

'Gereğinin (yapılmasını saygıyla ara ederim. 
Süleyman Demirdi 

Başbakan 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Başbakanlık tez* 
keresi üzerinde Hükümetin izahatından sionra Mil-
ldt M'ecllsi İçtüzüğünün 73 ncfü maddesine göre gö
rüşme açacağım. 

izahatta bulunimak üzere Sayın İçişleri Bakanı, 
buyurunuz efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

ÎÇÎŞLERlî BAKANI MİÜSTAFA GÜLCÜGİL 
(C. Senatosu İsparta Üyesli) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Hepinizin malumları olduğu üzere ülkemizde 
uzun süreden beri yıkıcı, bölücü ve bölgeci faalilyet
lerin hızla artarak devam dtifliği ve bunun sonucu ola
rak da ülke çapında ıhuızursuzluğun arttığı, can ve 
imali güveliğinin zödenllenldüği ve vatandaşın bu yı
kıcı faaliydiler karşısında tedirginlik içerisinde bu
lunduğu bilinen gerçeklerdendir. 

Hail böyle 'iken, bugüne kadar bu faaliydtler hak
kında siyasi pareler arasında ıgörtüş birliğine varıla-
mamasının 'sonucu olarak gerekli idari, yasal ve dko-
noimik tedbirler alınmıaisımda da gecilklmdler olmuştur. 
'Siyasi partiler arasında görüş birliğinin isağlahama-
masınnn sonucu, yıkıcı mihraklar faaliyetlerimi her 
geçen gün artırarak devam ettirmektedirler. 

Bu duruma dur diydbilmeik için, siyasi partile
rimizin Türkiye Cumhuriyeti Devlötüni yıkmaya ma-
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tuf bu, hareketler karşıisıında birlikte hareket etme 
zamanının çoktan geldiğine inanmaktayız. 

Bizden önce işbaşına gelen Cuımburiiydt Hükü-
mdti, bu faaliyetleri mevcut yasallarla ve sıkıyönetime 
gerek duymadan önleyebileceğini programına alarak 
işbaşına gelmiş ve işbaşında kaldığı süre içerisinde 
bu faaliyetlerin önlenemediğini ve kendilerinin de 
'sıkıyönetime gerek olmayacağı inancına rağmen, 
ıyurt sathında meydana gelen üzücü olaylar sonumda 
sıkıyönetim anayalsal bir tedbir olarak gündeme gel
miş ve Türkiye Büyük Millet M'eclisinin onayı ile 
başlangıçta 13 ilde ilan edilen ve 2 şer ay aralıklar
la Yüce Meclisi erin onaylarıyla uzatılan sıkıyöıne-
ilim 6 ayını dolldurduktan sonra, bu kez Hükümet sı-
kıyöndtim kapsamının gemişle'tilmesi ve 19 ilde uygu
lanması taldbi ile Yüce Meclislerin huzuruna gelmiş 
ve Yüce Meclis tarafından bu da onaylanarak gü
dümüze kadar 19 ilde sıkıyönetim uygulaması de
vam dtmişt'ir. 

Sayın üyeler; 14 Ekim 1979 tarihlinde yapılan 
Cumhuriyet Senatosu 1/3 yenileme ve milletvekili 
ara seçimlerinden sonra Türk Milletinin iradesi Bü
yük Millet Meclisine de yartsımııış; bunun sonucu, iş
başında bulunan Cumıhuriydt Hükümdü 16 Ekim 
1979 tarihinde 'istifa dtirriişitir. 20 Ekim 1979 tari
hinde dski Hükümet sıkıyönetimin 19 ilde 2 
ay daha uzatılmasını Yüce ıM'edislerin onayına 
sunmuş ve bu istek Meclislerimiz tarafından onaylan
mıştır. Yeni kurulan Cumhuriyet Hükümeti Prog
ramını .açıklarken, ülke çapında cereyan eden yıkı
cı, bölücü ve bölgeci faaliyetlerin kontrol altına alı
nabilmesi ve bu hareketlerin organizatörü durumun
da olan kişi ve kuruluşların ortaya çıkarılabilirnesi 
İçin bir süre dalha ısılkryöndtimıe ihtiyaç olacağını, 
açıikça ilan dtmiişlfcir. 

İşte bugün huzurunuzda, 26 Aralık 1979 günlü so
na lerecdk olan, 19 ildeki sıkıyönetimin iki ay dalha 
uzatılması isteği ile, tdklifi ile huzurunuza gelmiş 
bulunmaktayız. 

Sayın üyeler, 26 Aralık 1979 tarihinde bir sene
sini tamamlayacak olan sıkıyönetim uygulanan iller
de cereyan eden olaylar ve olaylarla ilgili olarak sı-
kıyöndtiım mahkemelerine intlikal etmiş olan kişi ve 
kuruluşlar hakkında yapılan işlemlere bakıldığında, 
bu güne kadar açılan davaların ferdi davalar olduğu 
ve hiçbir sıkıyönetim mıalhkemıesimde örgütsel bir da
va açılmadığı görülmüştür. Binaenaleyh zaman za
man geçmiş dönemıde olayların köküne inilmekte 
olduğu ve kusa sürede köküne iriileceği yolundaki 
beyanlar dikkate alınacak olunsa, bu beyanlarla ya-
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pılan işlemlerin biıMr'inin zıddı olduğu görtilmıek-
tedir. 

Sıkıyönetimin ilanına neden olan olayların ferdi 
Ibir olay olmadığı, bunların yeraltı ve yerüstü teşki
latlarınca yürütülmekte olduğu şüphesizdir. Hal böy
le olunca, olayların köküme imilmiiesi ve gerçek fail
lerin yakalanabilmesi, amcalk örgütlerin faaliyetleri
nin toplu olarak ortaya çıikantaasııyla mümkün ola
caktır. 

Hükümetimiz bu dönemde cereyan eden olayların 
'köküne inebilmek amaoııyla her itürlü idarj ve yasal 
önlemleri almaik nîiyetinlde ve kararındadır. Bunun 
için de, geçmiş hükümet zamanınlda hazırlanıp Tür
küye Büyük Millet Meclisine sunulan, Adalet ve İçiş
leri Komisyonlarınca da fcalbul edilen, «Tedbirler 
paketi» olarak adlandırılan yasal önlemlerin bir an 
evvel. huzurunuza getirerek kanunlaşmasını sağlama-" 
ya çalışacafctur. 
«s» 

iBunîarım hasında 2559 sayılı Polis Vazife ve Sa
lahiyet Kanununida değişiklikler yapılmasıyla, gü
venlik ıkuvvetleriimıizin çalışmalarında ve neticeye 
bir an önce gitmelerinde meydana gelen aksaklıkla
rın ortadan kaldırılmalsı düşünülmektedir. 

Yine, 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununida 
yapılacak değişiklliklerle b'irçok engellin ortadan kal-
kacağı kanaatindeyiz. 

Toplumu her yönüyle huzursuz eden bazı olay
ların önlenebilmesi için 171 sayılı Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanununida değişükl'ik yapılmasını 
zaruri görmekteyiz., 

Günümüzde her gün muhtelif islimler ailıtıınida ve 
ilk bakışta iyi niyetle ortaya çıkmış gibi görünen ve 
fakat birçoğunun gizli faaliyetlerin yürütülmesine 
yardımcı olduğu açıkça ortaya çıkmış bulunan der
neklerim bu kanunsuz hareketlerine manii olmak ama
cıyla 1630 sayılı Dernekler Kanununida değişiklik
ler yapılması lüzumuna inanmaktayız. 

Yine, 5442 sayılı îl İdaresi Kanununida yapıla
cak değişiklliklerle idarecnerimiızİn daha rahat çalış-
malarnnıın sağlanması düşünülmüş ve bu maksatla ha
zırlanan kanun tasarıları Meclislere sunulmuştur. 

Sayın üyeler; Hük'ümet'im'ilz, yurt sathında hu-
zursuzluğun bir an evvel ortadan kaldırılması için 
gerekli yaisal ve idari, ekonomik tedbirleri almaya 
devam ederken; bir yandan da sıkuyönetüm sonrası 
aynı olayların meydana ıgelıme&i hadimde Amayasaımı-
zin gereği olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ka
nununu da en kısa zamanda tazurunuza getirmek 
kararındadır. 

Yine bu arada, bazı ışehirleriımiizde oluşturulan 
kurtari'limış bölgelerin ortadan kaldırılması, huzur 
kalmamış bölgelerde vatandaşı can ve mal endişele
rinden kurtarmak maksadıyla dar bölge çalışma sis
temi getirilecek ve bu bölgeler günün 24 saatlinde 
güvenlik kuvvetlerince kontrol altında tutulacaktır. 

Bütün öğrenimi kurumlarınida huzur içinde eğitim 
yapılabilmesi için gerekli her türlü tedbirler alına
cak, hiçbir surette öğrenci ve öğretrnıenler arasımda 
ayırım yapılmasına müsaade edilmeyecektir. 

Sayın «üyeler; yukarıda da belirttiğimiz gibi, bir 
hiükümıetin istifası ve yeni hükümetlin kurullması ve 
işe başlaması arasındaki zaman içerisinde istemeye
rek de olsa bazı boşluklar meydana geldiği ve bu
nun sonucu olarak da kötü niyetli kişi ve kuruluş
lar bu dönemleri kend'I lehlerinde kullanmaya çalış
tıkları bilinmektedir. ıBu nedenle son zamanlarda 
anarşik olaylarda bir tırmanma görtilimüşitür. 

İç ve dış güçler tarafımdan desteklenen anarşi, 
terörizm ve bölücülüğün hedeflerinün, Türküye Cumı-
huriyeti Devletini ve anayasal düzeninin yıkılmasını 
hedef aldığı artık kesin olarak beli olmuştur. Bu 
balkımdan, içinde bulunduğumuz sosyal, ekonomik 
'güçlükler ve az gelişmişlik ve diğer sıkıntıların, Dev
leti yıkma filinim ecbalbı mucilbesi olarak gösteril
mesi ve telakki editaesi düşünülemıez. 

Bu nedenle, sonuç olarak, çok ciddi boyutlara 
ulaşan, siyasal olanaktan çıkarak mili bir sorun ha
lini almış olan anarşi, yıkıcılık ve bölücülüğün sü-
«raitle ortadan kıaüldırılabilmesi konusunda başita siya
si part'ilerimiiz olmak üzere tüm Anayasal kuruluş
ların kesin ve ortak bir tavır içinde kendilerine du
çarı sorumluluk ve görev anlayışı ile Devlete sahip 
çıkmaları ve maruz kalınan 'tehlikeye karşı bir topye-
kûn savaşın gereklerimi yerine getirmelerini, Yüce* 
Meclislere arz edilen yasal tedbirlerin ivedilikle ele 
alınmasını ve yukarıda arz edilen durumun orta
dan kaldırılması, devlet gücünün bütün etkinliğiyle 
ıharekete geçirilerek yurt ,satıhınlda bozulmuş olan hu
zuru, can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için 19 
ilde uygulanmıakta olan sıkıyöndtiimin 2 ay daha uza
tılmasında, Hükümetimiz ülke çıkarları açısından 
yarar görmektedir. 

Tdkliifimüzin kabulünü takdirlerin ize arz eder, 
Türkiye Büyük Millet Medüsinıin sayın üyelerine 
saygılarımı sunarım. (AP ve MHP sıralarından al
kışlar). 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ©akan. 
Simidi İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesine göre 

görüşme açıyorum. 
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Söz talebinde bulunan sayın grup sözcülerini ve 
sayın milletvekillerinin. isimlerini okuyorum: Sırasıy-
isıyla, Mili Dirlik Grulbu adına Sayın Suphi Kara
man, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 
'Nevzat Köstoğlu, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grubu adına Sayın Zeyyat Baykara; şahısları adına 
Sayın Turhan Feyzioğlu, Sayın Orhan Birigiit, Sayın 
Necati Celbe, Sayın Sadık Batum. 

•Milli Birliik Grubu adına Sayın Suphi Karaman, 
'buyurunuz efendim. 

Sayın Karaman, görüşüne süremiz 20 dakikadır, 
buyurunuz efendim. 

MBG ADINA SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; 

Kalhramanimaraş olayları üzerinde baişilatılan sı
kıyönetim dönemi ıbir yılını tamamlamış bulunu
yor. Yeniden 2 ay daha uzatılması Türkiye Büyük 
iM'illet Meclisinin onayına sunuluyor. Ülkenin du
rumuna ve sıkıyönetim kloşullarıına bakılınca daha 
kaç kez uzatılma duruimunlda kalınacağı, ya da di
ğer b!ir deyimle sıkıyönetimin ne zaman sona erece
ği konusunda bir tahminde bulunana olanağına sa
hip değiliz. 

İdare Hukukunun temel ilkelerine göre hepimiz 
biliyoruz ki, insan haklarına ve özgürlüklere saygın
lığı temsil eden demokratik rejıiımlarde sıkıyönetim -
ler normal yönetim usulleri değildir. Anayasaimızım 
da belirttiği gibi, sıkıyönetim, olağan ülsitü ıbir yö
netim biçimlidir. Ama ihsan haklarına ve özgürlük
lere, tabiatı gereği, değer vermeyen diktatörlük ler-
de ise sıkıyönetimler normali blir yönetim biçimidir
ler. Oralarda yönetimler .sıkıyönetim adı altında 
süridürüHmese bile, diktatörlerin isteklerine ve eği-
liimiterine göre düzenlenen hukukun yaraitacağı ka
nun ve nizamın bâkiimiyötinli sağlamak, polis devle
tinim baş görevidir. Oralarda plüralıst hukukun üs
tünlüğünü aramak ve izlemek söz konusu değildir. 

Geriye doğru bakınca, başlangıç ister 1923'ler-
den alınsın, i's'ter 1945'lerden, ya da 1961 'den alın
sın, ülke yönetiminin yarıya yakım süreyle sıkıyö
netim dönemleri ile geçirildiği görülmektedir. İlkin
di Cihan Savaşı yıllarının ağır bunalımlı dönemi dı
şında gerek duyulan sıkıyönetlitoler, bir ölçüde çağ 
değiştiren toplumun bunalımlarından, bir ölçüde de 
yönetimin kuşkularından, ya da hatalarından kay-
naklanımıştır. 

Ülkemizin bugün içerisinde bulunduğu koşullar, 
bı'r sıkıyönetimi her zamankinden daha çok zorunlu 

bulundurmakta ve daha bir süre uzatıîttiasıni gerekli 
kılmak'tadır. Bir süreden beri sürdürülen şiddet ey
lemleri ve anarşi Kahraımanmaraiş'1fca bir ayaklan
maya dönüşmüş, yurdun birçok yerlerinde Vatana 
ve Cumhuriyete- karşı kuvvetli ve eylemli kalkışma
ların oİLiişmasına, kesin belirtilerin ortaya çıkmasına 
yol açmıştır. Aşırı şiddet eğilimlerinden ve anarşi
den kaynaklanan yaygın şiddet hareketler1' ilse, kesin 
belirtilerin ortaya çıkması aşamasından çok ötede 
eyüeim içerisindedir. Ülkenin ve Milktin bölünmez
liğini içten veya duştan tehlikeye düşüren veya Ana
yasanın tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel 
hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen yay
gın şiddet haır ek eltileri, sürekli bir tırmanma içerisin
de, ülkeyi ve toplumu sarmıştır. Ülkenin bütünlüğü, 
toplumun huzur ve refahı, Anayasal rejimi yaşa
ması tehl'ikddedb'r. Bu nedenlerle bugünkü sıkıyöne
tim, her zamankinden çok zorunludur ve daha bir 
ısüre uzatılması gereklidir. Görüyor ve inanıyoruz 
ki, ulaştığı bu boyutlar 'içerisinde, bugünkü anarşik 
ortam sıkıyönetimsiz yok edilemez. Çünkü silahlı 
kuvvetler dışındaki diğer güvenlik güçleri eğitimsiz
dirler. Bir ölçüde disiplinsiz ve kendi içinde bölün
müş bir görünümdedirler. Silahlı fcuwe!tlerin disip
linli ve güven verici tutumu ile ancak sıkıyönetito-
ler terörizmi durduracak; geriletecek ve yok edebile
cek olanaklara salhip olacaklardır. 

Ancak, sıkıyönetimlerin başarılı olması da asıl
dır. Sıkıyönetimlerin başarılı olması ve amaçlarına 
kavuşması, sıkıyönetimlerin olağanüstü dönemlerini 
kısaltır, yenliden sıkıyönetimlere gerek duyulmasını 
uzun bir süre önler. Bu nedenledir ki, sıkıyönetiim-
lerin başarılı olması asıldır, diyoruz. 

Milli Birlik Grulbu olarak sıkıyönetim uygulla-
malarına ilişkin görüş ve düşüncelerimiz vardır. Aşa
ğıda bu görüş ve düşüncelerimizi yüce TBIMfM'neve 
Hükümete sunuyoruz. 

'Bugüne kadarki sıkıyönetim uygulamalarının ba
şarılı olamayışı, ya da tam başarıya ulaşaimamaisın'-
da başlıca etken, istihbarat unsurlarının yeterince 
ve yetenekli biçimde kullanılamamış olmasıdır. Her 
türlü anarşinin bir kaynağı, bir de dal budak saran 
eylemci kolları vardır. Anarşiye yalnız polisiye ön
lemlerle yaklaşım yapılırsa, ancak ve sadece, ortaya 
çıkabilen eylemci kolları, grupları karşılamak müm
kün olur. Çoğu kez eylem yapılmış, suç istenmiştir. 
artık. Polisiye önlemler suçun ve suçlunun peşinde 

, koşacaktır. Eylemlin yapacağı tahribat büyük ölçüde 
önlenemeyecektir. Güvenlik güçleri yaygın ve geniş 
ölçüde kullanılacağı için israif edilmiş olacaktır. Ölüm 
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ve yatralanıma olarak, gereksiz zaiyat vereceklerdir. 
Oysa istihbarat unsurlarının yeterince ve yetenekli 
biçimde anarşiye karşı kullanılması halinde, anarşi
nin kaynağına inirndk mümkün olacaktır. Anarşinin' 
dal budak saran eylemci kolları buradan itibaren iz
lenerek .suçun oluşumu, eylemin yıkıcı sonucu büyük 
ölçüde önlenecektir. Bugüne 'kaidarki bir yıllık sıkı
yönetim uygulamasında yüzlerce ve binlerce eylem
ci anarşistin yakalanmış otoaisına karşın ve soruştur
malarda anarşimin kaynaklandığı merkezler hakkın
da yeterince kanıtlar ortaya konulduğu hailde, dev
let .istihbarat utılsurları ile anarşinin kaynaklarına he
nüz inilememiş olması, anarşi ile savaşta başarı elde 
eldilemiömıösinin başlıca nedenidir. Bu konuda istih
barat örgütlerimin yeterince ve yetenekli biçimde 
kullanılabilmesinin birindi koşulu ise, bunların iyi 
yetiştirilmiş ve donatılmış olmaları, olaylara objektif 
kriterlerle yaklaşabinıelerJi, Anayasa çizgisi dışında 
koışullainidıniimamaları, işlevlerini yansız yapabilme-
lerildir. Yönetimlde oMuğu gibi istihbaratta da yan
sız daVranılmaması durumlarında elide edilen so
nuçlar daima olumlsuz olacak ve işleri büsbütün ka
rıştırmaktan başka bir işe yaramrüyacaktır. 

Ülkeyi, toplumu ve rejimi tehdit eden anarşinin, 
son yıillarda çoik yaygınlaşan, silalh kaçakçılığı ile 
birlikte izlenm'Sisi ve gözönlünide bulundurulması ge
reği bugün artık iyice anlaşılmıştır. Mili İstihbarat 
Teşkilâtının bu konuda dışa dönük istihbaratı bu
gün için büyük önem kazanmıştır. Uyuşturucu mad
de ve silah kaçakçılığının anarşiyi, silahlı terör ey
lemlerini büyük ölçüde besleyen, finanse eden un
surlar olduğunu kabul etmemek, büyük yanılgı olur. 
Silah kaçakçılığını sıkıyönetim görevleri kapsamı dı
şında tutmak, anarşik .olayların önlenmesini güçleş
tirilmektedir. Bu itibarla gerekli yasal değişiklik ya-
pılmalidır. 

.Sıkıyönetimler de Anayasal bir rejimdik. Fakat 
Anayasamızın belirttiği gibi, bir olağanüstü yönetim 
/biçimidir. Sıkıyönetimlerin uzun süre davam ettiril
mesi, onu tabii bir yönetim durumuna sokar. Bu tak
dirde, asıl görevi yurt savunmasına hazırlanmak 
olan silahlı kuvvetler, yanlış kullanılmalarla, bu asıl 
görev dışında meşgul edilir. Asker güdü her tarafta, 
her yere dağıitılmamalıidtr. Polisin, bekçinin ve jan
darmanın yapabileceği genel münferit görevler ve nö
bet işlerinde asker kullanılmamalıdır. Ayrıca alskeri 
birlikler bu gibi sivil hizmetler için görev ve yetki 
yönünlden yetüştirilmem'işlerdir. Yanlış uygulamala
ra, sakıncalı sonuçlara meydan verilecektir. Bir bü
yük şdhirlde yüzlerce, binlerce noktada - banka, has

tane, kamu ve özel kuruluş önünde - erlerden nö
betçi tutulamaz. Silahlı Kuvvetlerde nöbet hizmet
lerinin kendine özgü kuralları vardır. Her nöbet hiz
metinin kısıtlı bir süresi, mabet anında nöbetçinin 
uyacağı kurallar ve nöbetin töramsel bir değiştirilişi 
vardır; bunlarda noksanlık, askerliğin temeli olan 
d'isjpline zarar verir; Silahlı Kuvvetlerin salvaş gü
cünü olumsuz yönde etkiler. Oysa; büyük şehirler
de, örneğin banka önlerindeki asker nöbetçilerde -ki 
bunların bazıları bu yerlerde .sekiz saat nöbet bek-
larnektedirler - nöbet hizmetinin fcenldine özgü bu 
kuralları uygulanamaz. Bu gibi yerieride kurum ve 
kuruluşlar, bankalar kendi güvenliklerini kendi ku
ruluşlarında bulunlduracakları bekçilerle sağlamalı
dırlar. 

Sıkıyönetim makamlarının, hâkim ve savcılarının 
bir yıldan beri görülen tutum ve davran «şiarının yan
ışız olduğu, kamuoyuna yerleşen genel bir kanıdır. 
Bunu sürdürmek gereklidir. Sıkıyönetimlerin başa
rılı sonuçlar elde edebilmesi ve bunun geleceklte top
luma yapacağı etki buna bağlıldır. Bu noktada, yeni 
iktidarın kamu görevlerinde bir fırtına hızı ile geliş-
itiridiği yer değiştirmelerin, yeni atamaların sıkıyöne
timlere de kaydırılmarnaisı en büyük d'ileğim'izldir. Ak
ısı halde Silahlı Kuvvetler için her türlü silahlı ey-
lam karşısında yansız olmadıklarına ilişkin kuşkula
rın doğmasına sebebiyet verilerek, toplumun Silah
lı Kuvvetlere olan'güvencesi sarsulır. Buna hiç kim
inin hakkı yoktur. Son hükümet değişikliği sırasın
da hükümeti destekleyen bir parti sözcüsünün, 
«Hükümet ile sıkıyönetim konusunda anlaştık, an
cak sıkıyönetim kadroları değişecek» biçimindeki 
ıdemedi ile yaraitıîan kuşkular güncelliğini korumak
tadır. 

Anarşi ilte savaşta hükümetlerin yansız davranış
larını, her şeyin üstünde korunması gerekli bir ilke 
olareik görüyoruz. Aksi halde, bir yönden anarşinin 
üstüne gidiliyor izlenimi verilirken, anarşinin diğer 
türüne kışkırtıcılık yapılıyor havası yaratılmış olur. 
Israrla söylüyoruz; ülke bütünlüğünü ve rejimi teh
dit eden boyutlara varan terörizm kaırşısınlda Hükü
metlerin enerjik davranmaları ve fakat yansız tutum
ları şarttır. HiükÜfrıet, şu bir aylık icraa'tmidan sonra 
bu tutum içine girmelidir. 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının dünkü teb
liğinde, kapatılan Ülkücü Gençlik Derneklerinin îs-
tanbuldaki binalarınlda mühürlerin bozulduğu, bu 
merkezlerin silalh, cephane ve patlayıcı maddeler 

I deposu halinde olduğu ve bazı canlı hedeflerin fo-
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ıfoğrafları, ev adresleri, gidiş dönüş saatlerinin sap
tandığı bildiriliyordu. Bir süre önce «Bana sağın suç 
işlediğini söyletemezsiniz» diyen Saiyın ıBaşIbakan aca
ba simidi ne düşünüyor?. Merak ediyoruz. İstanbul'da 
son kanlı ve üzücü olaylar olmasaydı bu anarşi mer
keplerinde mühürlerin bozulduğunu dokuz ay sonra 
bite ahlayaımıyacaktılk. 

iSayın Başbakan, som günlerde «Bir fevkalade hâl 
Hükümetiyiz» diyerek diğer partilerden ve herkesten 
ıdes'tek işitiyor. Olağanüstü durumlarda bu biçimde -
destek istemek ve ddstekte bulunimak doğrudur. An-
caÜc bu görüş her zaman muteber ollmalı ve iktidar
da olsun, muhalefette olsun herkesçe saygı ile kar-
şiilanımiaiiiıdır. Kaldıkl, Türkiye 'üzün zamandan beri 
olağanüstü koşullar iç erişirdedir. Diğer taraftan 
«Fevkalade hâl- Hükümeti» gibi bir deyim Anayasal 
da değildir. Ayrıca bugünkü Hükümet son çare de 
değildir. Baişarıisızlık halimde Anaıyasa doğrultusunda 
ve Parlamento' içerisinde başka çareler de bulunur. 

Bu rejimi ve bu Anayasayı korumak isteyenlerin 
izleyecekleri yol, bu Anayasa içinde mevcuttur. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

'BAŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaman. 
'Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Nevzat Kösioğlu, buyurunuz. 
Sayın Kösoğlu, görüşme süreniz 20 dakikadır. 

MHP GRUBU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 
(Erzurum Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin saygı değer üyeleri; Grubum 
ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygı ile selamlıyo
rum. 

Insanhk, Habil ve Kabil'den bu yana, cinayetleri, 
tarihinin her devresinde belli ölçülerde yaşamıştır. An
cak, organize cinayetleri de ihtiva eden terör hareket
lerinin, bir Siyasi metot, amaca varmak üzere bir siya
si metot olarak kullanılması hadisesi dünyamızda ye
ni bir olgudur. Türkiyemizde ise, 15 yıla varmayan 
bir geçmişi vardır. Bugün sıkıyönetimin ilanına mün
cer olan anarşi dediğimiz bu bela, eğer bu noktalara 
gelmiş ise, bunda, bu yeni olgunun cemiyetimizce ve 
idarecilerimizce yeterince kavranılamamış olmasının 
büyük payı olduğu kanaatindeyiz. 

Kamuoyumuz hadiseyi gerçek hüviyetiyle görmekte 
güçlük çekmektedir. Devletimizi oluşturan bir kı
sım müesseseler de, hâlâ, hadiseyi yeterince kavra
yabilmiş değillerdir. Bu gibi müesseseler de, çok yo
ğun bir tarzda işleyen ve maalesef, ağırlığıyla menfi 
yönde işleyen günlük propagandaların üstüne çıkıp 
seviyeli bir ciddiyetle meseleyi değerlendirmeleri ge-
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rekirken bunu yapamamışlardır. Bu çevre ve mües
seselerin, hadisenin siyasi değil milli bir mesele ol
duğunu görebilmeleri gerekirdi. Bugün ne yazık ki hâ
lâ o noktada değiliz. Ciddi sorumlulukları olan bir 
kısım müessese ve çevrelerin, bir slogana tutunup, «sa
ğa da karşıyız, sola da karşıyız» diye beyanatlarını 
verdikten sonra rahatça evlerine çekilebilmelerini biz 
düşündürücü telakki ediyoruz. 

Saygı değer üyeler; anarşi, mekanik hareketlerin 
kompozisyonu değildir. Anarşi, sırf İstatistik bir vakıa 
değildir. İnsanlardan sadır olan her fiil gibi bu olguya 
da ciddi ve doğru bir açıdan yaklaşmak istiyorsanız, 
evrensel hukukun bütün zamanlar için geçerli olan 
şu kuralından hareket etmek zorundasınız : «Ameller 
niyetlere göredir.» Anarşiye sloganlarla damga vu
ranlar, kendilerini aldatmaktan, şahsen rahat olmaktan, 
yahut uykularından ayrılmak istiyorlarsa önce bu açı
dan meseleyi düşünmeli, önce bu açıdan meseleye yak
laşmalıdırlar. 

Türkiye'de aşırı sol propaganda ve Cumhuriyet 
Halk Partisi yönetimi bugüne kadar ısrarla anarşi ha
diselerinin daima dış kompozisyonu ile ilgilenmiş, anar
şi hadiselerinin daima rakamlarla ifade edilebilecek 
olan neticelerini kamuoyuna takdim etmiş; ama anar
şi olayları karşısında «Niçin» sorusunu sormamıştır. 
Bütün bu amellerin hangi maksada matuf olduğunu, 
hangi niyetlerle bu cinayetlerin işlendiğini özellikle 
ve özenle kamuoyunda sordurmamaya, böyle bir istih-
famı kafalarda yaratmamaya çalışmıştır. 

Neden 'bu soruyu sormamıştır? Çünkü «Niçin», so
rusunu sorduğumuz zaman bu hadiselerin gerçek veç
hesi bütün çıplaklığı ile soranın da, kamuoyunun da 
gözleri önüne serilmiş olacaktır. 

Anarşi ne için ortaya çıkmıştır? Anarşik eylemle
re vücut veren niyet nedir? Bu sorunun cevabı şu
dur : Olaylara vücut veren niyetler, devletimizi yık
mak, bin yıldır aynı mukaddesler uğruna mücadele 
etmiş, aynı mukaddeslerle hayatını tanzim etmiş olan 
milletimizi bölmek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
nizamını yıkarak Marksist bir düzen kurmak. Niyet 
budur. 

İşte değerli arkadaşlarım, bu niyetlerle girişilen her 
hareket anarşidir ve gayrisi değildir. Kanunların suç 
saydığı her fiil suçtur; suçluların cezalandırılması ise 
tabiidir. Ancak, eğer suç hu maksada matuf olarak 
işlenmiş ise, bunu anarşi olarak mütalaa etmek 
mümkün değildir. 

Bugün, yeniden uzatılması için müzakerelerini yap
tığımız sıkıyönetimin başarısız oluşunun anasebeple-
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rinden birisini, bu kavrayış zorluğu ve yanlışlığında 
görmekteyiz. Bu başarısızlıkta iki yıla yaklaşan Cum
huriyet Halk Partisii Hükümeti İktidarının harikulade 
büyük hataları yahut kasıtlı davranışlarının payı pek 
büyüktür. Bu hatalara yer yer ve kısaca temas edece
ğiz. 

Bu saptırmalar, yönlendirme gayretleri, «Eşgüdüm» 
ve «demokratik sıkıyönetim» gibi acayipliklerle başla
mış ve eski Başbakan Ecevit'in her günkü beyanları 
ile devam etmiştir. 

Bir örnek olmak bakımından, Başbakan Sayın De-
mîirel'in Grupta yapmış olduğu bir konuşmanın bası
na intikal eden kısımlarından bir paragraf okuyaca
ğım : 

«Komutanlar, anarşistlerin pek çoğunun devlet 
tahsisatı ile beslendiğini; devlet dairelerine, üniversi
telere, dernek ve sendikalara geniş sızmalar olduğunu, 
anarşi tertipçileriinin buralarada yuvalandıklarını; po
lis içinde bile gizli örgütleri ve hücre çalışması yapan 
anarşistlere gizli istihbarat veren elemanların bulun
duğunu, buralara dair bilgilerin Hükümete ve yetki
lilere verildiğini, tedbir alınmasını istediklerini ve hiçbir 
tedbirin alınmadığı gibi «gizli» ve «zata mahsus» di
ye gönderilen evrakın dahi ortadan kaldırıldığına şa
hit olduklarım, bazı büyük şehir belediyelerinde ba
zı sendika ve derneklerde, öğretmen kuruluşlarında bu 
fesat hareketlerinin örgütlendiğini yeni Hükümete an
latmışlardır.» 

Anarşi hadiselerinin pek yoğun cereyan ettiği Art
vin vilayetimizin Valisinin yine basına intikal eden ko
nuşmalarından bir pasaj daha okuyorum : 

«Artvin'deki olayları tertipleyenler, anarşiyi tez
gahlayanlar yüzbinlerce nüfuslu olan bu vilayet içinde 
topu topu 140 'kişi kadardırlar. Bunların her birinin 
adlarımı, yerlerini, görevlerini, tezgâhladıkları marifet
leri teker teker tespit ettim, yetkili mercilere halber 
verdim. Bu olaylar cereyan ederken, PTT binasını ve 
Artvin'in dış dünya ile bağlantısını kestiler ve beni 
Ankara ile günlerce konuşturmadılar.; Bunların fail
lerini bütün ayrıntılarıyla saptadık ve bildirdik. Se
çimler sırasında bizzat kendim Başbakana da şifahen 
durumu anlattım. Belki yazışmalar kendisine intikal 
ettirilmez ve haber almaz diye bir de kendi kulağı ile 
duysun istedim. Hiçbir şey yapılmadı, olay yaratan
ların bir tekinin kılına 'bile dokunulmadı.» 

Yakın zamanlara kadar İstanbul'da Emniyet Mü
dürlüğü görevini ifa elden 'bir görevlinin yine konuyla 
ilgili açıklamalarından bir cümle veriyorum: 

«Polisin tespit ettiği suçluları ve gizli Örgüt men
suplarını bazı makamların büyük bir sorumsuzlukla 
ve delilleri hiçe sayarak, bunların yasa dışı örgütlerle 
ilgisi yok, deyip salıverdiklerini» ifade etmiştir. 

Değerli üyeler; sıkıyöne'tfrmle birlikte Türk Silahlı 
Kuvvetleri anarşi hadiselerine elkoymakla ve sorum
luluk yüklenmekle birlikte sıkıyönetimin gözü, kulağı, 
eli, ayağı durumunda olan sivil güvenlik kuvvetleridir. 
Bunlar sıkıyönetimin ilan gayesini kavrayıp, anarşi 
hadisesini belleyip ona göre hazırlıklı olmadıkları sü
rece, sıkıyönetimden istenilen başarının beklenmesi 
zordur. 

Nitekim bizim sivil güvenlik kuvvetleri mensupla
rımız, bu yeni olgu dediğimiz hadise karşısında eğitim
siz, hazırlıksız ve tecrübesiz olmuşlardır. Ayrıca bu kuv
vetlerin de bir sıkıyönetim komutanının ifadesiyle, ce
miyetimizin bir parçası olduğu, bizden bir parça ol
duğu ve yıllardan 'heri yoğun 'bir tarzda devam eden 
anarşi propagandalarının, Marksist propagandaların 
çemlberi içerisinde olduğu da unutulmamalıdır. 

Geçen iktidarın güvenlik kuvvetlerini ne hale getir
diğini artık hepimiz bilmekteyiz. «Biz halkın polisi
yiz. Görevimiz sömürülen sınıflarla omuz omuza, ege
men güçlerin sömürü aleti olan Devlete karşı mücadele 
etmektir» diye yazabilen bir teşkilât mensuplarının, 
Devlet kademelerine nasıl hâkim kılındığını artık bil
mekteyiz. 

Nitekim, soygunlarda ve cinayetlerde sanık listele
rinde, güvenlik kuvvetleri mensuplarımızın da isimlerini 
sık sık duymaya alışır olduk. Bu arada gayet bilimsel 
Marksist yorumlar yapan iddianameler de dinlemeye 
başladık. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetim bu unsurlarıyla 
devam ettiği sürece ondan ibir başarı beklememiz mu
haldir. 

Saygıdeğer üyeler, bilindiği gibi anarşinin en yay
gın ve kesif bir 'biçimde tezahür ettiği diğer bir alan, 
milli eğitim müesseseleridir. 

Kainatın efendisi buyuruyorlar ki: «Bütün kötü
lükler 3 boşluktan neşet eder: Kafa boşluğu, kalp 
boşluğu ve zaman boşluğu.» Yani; bilgi, iman ve iş. 
Bu boşlukları doldurmakla görevli olan milli eğitimi
miz, ibugüne kadar çocuklarımızın kafalarını bilgi ile, 
kalplerini imanla dolduramadığı için 'bu fonksiyonunu 
yerine getiremediği için bugünkü manzara ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. 

Ayrıca, son iki yılda ise bu müesseseler gerçek 
bir yangın geçirmişlerdir. Bunu tasvire gerek var mı?.. 
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Bir üniversitede İstiklal Marşımızın telin edildiğini 
ve enternasyonalin söylendiğini hepimiz gördük,; 

Bu iş ortaöğretim kurumlarına kadar indi. Orta
öğretim kurumlarında Marksist seminerlerin yapıldığı 
ve Marksist fraksiyonlar arasındaki kavgaların sesle
ri Sağır Sultana kadar vasıl olmuştur. Daha dün İz
mir'de bir ortaöğretim müessesesinde, ortaöğretim 
mensubu gençler güvenlik (kuvvetleriyle silahlı çatış
maya girmişlerdir. Ben dün akşam televizyondan bu 
haberi dinlediğim zaman ortaöğretime mensup - bu 
gençlerle güvenlik kuvvetleri arasındaki silahlı çatış
ma 11 saattir devam ediyordu. Halen neticenin ne ol
duğunu bilemiyorum. 

Biz bu çocukların yüreklerine milletimizin mu
kaddeslerini sindirmedikçe Marksistler kendi putlarını 
yerleştireceklerdir. Bugüne kadar böyle olduğu gibi de, 
bundan sonra da böyle olacaktır. Anarşi hadisesine 
bakarken temel hareket noktamız bu olmak zorunda
dır, 

Değerli üyeler; Sayın Başbakan artık anarşistlerin 
devlet bünyesinde barındırılmayacağı ve devlet kesesin
den beslenmelerine fırsat verilmeyeceğini ifade etti
ler. işte geçen Hükümetin en büyük günahlarından 
birisine daha işaret edilmiş olmaktadır. 

Belediyelerin ve diğer bakanlıkların sözü geçenler
den niceleriyle doldurulduğunu ve giderayak kadrola
rın nasıl tamamlandığını, devlet imkânlarının nasıl 
yağmalandığını, inşallah önümüzdeki bütçe görüşmele
rinde genişliğine inceleyeceğiz. Şunu ifade edelim ki, 
Devlet 'kendisini tahrip etmek isteyenleri beslemeye 
devam ettiği sürece, ne fiili ne de kanunu hiçbir ted
bir anarşiyi önlemesi için kâfi gelmeyecektir. 

Saygıdeğer üyeler, anarşi hadisesinde bir diğer 
noktanın da hassasiyetle dikkatlere sunulması gere
kir. Anarşi hadisesinde fiili hareket anarşi olayının 
son halkasıdır, bardağı taşıran son damladır. Fiili ha
rekete gelinceye kadarki zihni ve ruhi hazırlık, gerilim 
bardağı dolduran esas unsurlardır. Bugüne kadarki sı
kıyönetim uygulamaları işin bu esas yanını her ne 
sebeple ise görmezlikten gelmiş, ilgi sahalarının dışın
da bırakmışlardır. Bütün sorumluluk bardağı taşıran 
son damlaya son halkaya yüklenmeke çalışılmıştır. 

Türkiye'deki bir kısım yazılı ve sözlü basının neş
riyatını fikir tartışması seviyesinde mütalaa etmek saf
dilliktir. İdeolojik tahrikin, eylem teşvikçiliğinin her 
türlüsü pek fütursuzca yapılabilmektedir, yapılmakta
dır. Birkısım basın için yalan ve iftira tabii bir ga
zetecilik hadisesi haline gelmiştir. Basın lâyüsel midir? 
Bu tahrikler, bu teşvikler, bu iftiralar gerilimi büyük 
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i ölçüde artırmamakta mıdır? Bu artan gerilim içerisinde I 
hadiselerin büyük bir kısmı cereyan etmemekte midir? l j 
Acaba sıkıyönetim mercileri neden geniş yetkilerine I 

I rağmen bu açık hadise karşısında bugüne kadar tu- I 
tuk davranmışlardır? Bir kısım komünist basın, 12 A 
Mart devresinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri- I 
ne ve sivil güvenlik mensuplarına ait birçok kimsenin I 

I isimleriyle, telefon numaralarıyla, ev adresleri ve fo- I 
toğraflarıyla teşhirini yaptı ve onları anarşiye hedef I 
gösterdi ve bunlardan bir kısmı vuruldu, şehit edildi- I 
ler. Şimdi tetik çeken katiller aranadursun, neşriyat I 
yine aynı üslûbunda devam etmektedir. Peki bu ha- I 

I yasızlığın hesabını kim soracaktır? Sıkıyönetim kanuni I 
yetkilerini kullanmayaeaksa, bu yetkiler kendisime ni- I 
çin verilmiştir? Eğer sıkıyönetim mercileri bu süfli neş- I 
riyatı sırf istihbarat kaynağı olarak görecek kadar zaaf I 
içerisindeyseler lütfen kendilerini de Türlk kamuoyunu I 
da aldatmasınlar. I 

Haber serbestlisi ve fikir hürriyeti, bu asırda ve I 
günümüzde tartışma konusu yapılacak şeyler değiller- I 
dir. Ama, bir düşünce, bir fikir, eğer bünyesinde, eğer I 
yapısında, eğer mahiyetinde devlete karşı olmayı bir I 
metot olarak, eğer anarşiyi bir metot olarak takdim I 
ve telkin ediyorsa, bu ölçüler içerisinde yapılan neş- I 
riyatı fikir hürriyeti içerisinde, bu çerçeve içerisinde I 
mütalaa etmek safdillik olur. I 

O arada, Meclis kürsüsünden, bu kürsüden yapıl- I 
mış olan konuşmaları suç duyurusuna konu yapacak I 
kadar ve bunu geçen seçimlerin propaganda devresinde I 
bir kaç kez radyo ve televizyonlarda ilan edecek ka- I 
dar meselelerde hassasiyet ve dikkati olduğunu gör- I 
düğümüz bir kısım sıkıyönetim mahkemelerinin bu I 
neşriyat karşısındaki suskunluğunu anlayamıyoruz. Bu I 
uygulamalar böyle devam ettiği sürece, bu bakış açı- I 
sı, bu dikkatler böyle olduğu sürece yeni Hükümetin * | 
getireceği kanuni tedbirlerin onu beklenen gayesine I 
ulaştırabileceğinden emin değiliz. I 

BAŞKAN — Sayın Kösoğlu, 2 dakikanız kaldı. « I 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Değerli üyeler, I 
son olarak bir iki noktaya kısaca işaret etmek isti- I 
yorum. I 
" M araş faciası cereyan ettiği zaman bendeniz arka- I 
daşlarımla birlikte hadiseyi mahallinde tahkik ettim ve I 
buraya döndüğüm zaman bir basın toplantısında şu I 
cümleyi sarf ettim : «Maraş'ta bir facia cereyan et- I 
mistir; temenni ediyoruz ki bu faciayı kanuni mercile- I 
ri önüne çıkartmak, muhaikeme etmek safhası ikinci I 
bir facia teşkil etmesin.» Ne yazık ki, bugün Maraş I 
hadiselerinin muhakemeleri bütün gayret, iyi niyet ve I 
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uyarılara rağmen bir faciaya dönüşmüştür. Mahkeme
ler başlayalı bir yıl olmuştur. Bu bir yıl içerisinde 
bütün hadiseler bir tek dosya halinde birleştirilmiş, bir 
tek mahkemenin omuzuna yüklenmiştir. Aradan bir 
yıl geçtiği halde henüz savunmanın delillerini tetkik 
noktasına gelinememiştir. Daha evvelki görüşmelerde 
de birkaç kere ikaz ettim, talep ettim. Mahkemenin 
şu veya bu tarzdaki tavrı söz konusu değildir; ama bu 
kadar ağır yükün bir tek mahkemeye yüklenmesi ada
let değildir. Bir şahidin dinlenmesi için bin kişinin bir
den Maraş'tan kaldırılıp Adana'ya getirilmesi veya ha
pishaneden çıkarılıp mahkeme salonuna getirilmesinin 
ne demek olduğunu anlamak için tatbikatçı veya o 
sanıklardan birisi olmak gerekmez. Bu konuya yeni 
Hükümetin hassasiyetle dikkat göstermesini diliyoruz, 
temenni ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yeni Hükümet Türkiye'nin 
çok zor bir döneminde işbaşına gelmiş bulunmak
tadır. ' Özellikle anarşi hadiseleri karşısında çok iyi 
düşünmek ve çok cesur hareket etmek zorundadır. 

İktidar olmayı 'beceremeyen, iktidar olduğu dev
rede anarşiyi yangın haline çeviren Sayın Ecevit'in, 
iktidardan düştükten sonra nasihat etme hevesine ka
pıldığını müşahede etmekteyiz. Bildiklerini iktidarı 
devresinde yapamayan Halk Partisinin yöneticileri, 
şimdi yeni Hükümete akıl verme yarışı içindedirler. 
Onların bu tavırlarındaki maksat bizce malumdur. Bu 
maksadın ve bu niyetin yeni Hükümetçe de bilindiği 
umudu içerisindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisinin bu 
muhalefetiyle, iktidarın müspet tavırlarını etkilemeye 
çalışması karşısında, biz de hem Cumhuriyet Halk 
Partisinin muhalefetini hem de yeni Hükümetin icraa
tını yakından takip etmekte devam edeceğiz. 

Yüce Heyetinize sıkıyönetimin 2 ay daha uzatıl
ması konusunda Grubumuzun müspet oy vereceğini 
beyan eder, saygılarımı sunarım. (AP ve MHP sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu. 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına Sa

yın Zeyyat Baykara, buyurunuz.; 
Sayın Baykara, görüşme süreniz 20 dakikadır, bu

yurunuz efendim. 

KONTENJAN GRUBU ADİNA ZEYYAT BAY-
kara \ÇC. Senatosu Cumhur başkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, Türkiye (Büyük Millet Meclislinin çok 
değerli üyeleri; ülkemizin belli iHerinde uygıuılanam 
sıkıyönetimin 2 ay daha uzatılması teklifi 'üzerinde, 
Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyefer Grubunun gö
rüşlerini açıklamak üzere «özlerime 'başlarken Yüce: 
Meclise en derin saygılarmu sunuyorum. 

Sayın üyeler, uzum bir süreden beri ülkenin ve 
milletin bölünmezliğine; mal ve can güvenliğine yö
nelik silahlı şiddet eylemleri vardır. Bu eylemleri 
planlayan, yürüten yeraltı, yerüstü kaynaklar, ör
gütler vardır. Amaç; Anayasal düzenimizi, birlik ve 
beraberliğimizi silah gücü ile, 'terör ile yıkıp, parça
la yarak, ideolojik emellerim gerçekleştirilmesine el
verişli ortamı hazırîaımak.tır. Bu ortamın hazırlanma
sında iç kaymaklar kadar dış kaynaklann tahrik ve 
desteklerimin ide büyük rolü vardır. 

Terör, anarşi ve bölücülük Türkiye'yi ekonomik, 
siyasal ve sosyal yönlerden zayıflatmak ve halkı can 
ve ımail kaygısına düşürmek amacımı gütmektedir. 

ılç ve dış kaynakların çıkar ya da ideolojik amaç
larla ortaya çıkardıkları bugünkü durum; Atatürk' 
ün Cumhuriyet ülkesini tarihinde en ciddi ve buna
lımlı dönemine sokmuştur. Birçok defalar söylediği
miz bir gerçeği bir defa daha ve altını çizerek tek
rarlayalım ki, liç ve dış kaynakların kışkırtma ve des-
ıteklemieileriyle geliştirilen silahlı şiddet eylemleri ve 
bölücülük ıtahrikieri 'halkımızı hiçbir zaman yanımda 
bulmamış, balkımızdan kopuk kalmıştır. Halkımızın 
bu vatansever ve hürriyetçi demokrasiye bağlı tutu
mu şiddet eylemleri ve bölücülükle savaşta çok bü
yük bir avantaj olduğu şüphesizdir. Türk Devletinin 
yenilmez gücüne bu avantajları da ekleyerek, anarşik 
olaylarla yapılan mücadelemin sonuçlarına baktığımız 
zaman görülen durum; üzüntü ile söylemek zorun
dayız İki, hiç .de iç açıcı değildir. Özellikle sıkıyöne
timin uygulandığı döniem de dahil olmak üzere, son 
iki yıllda silahlı şiddet e-ylemledyle yapılan mücade
lenin olumlu bir sonucu açıkça görülemıemiştıir. Anar
şi ive terör eylemleri 'azalacağı yerde, artarak sürüp 
gitmiştir. Bir aydan beri bu olaylarda görülen artış 
ise daha da 'belirgin bir hal almıştır. Eylemlerim ağır
lığı katliama ve seçkim kişiliklere yönelmiş, yakalana
bilen katillerin bir kışımı çok iyi korunmuş tutukev-
ılerindien kolaylıkla kaçabilme olanağımı bulur hale 
geiîmişlerdir. Adımı ettiğimiz bu tutukevlerinden vaki 
firarların çeşitli yorumlarına ve halk üzerimde bırak
tığı çok olumsuz etkiye Yüce Kurulunuzun özellikle 
dikkatini çekmek: isıterim. 

'Değerli üyeler; 
Anarşi, 'ıterör ve bölücülük olaylarındaki tırman

malarla mücadeleyi çok daha .belirgin ve etkili hale 
getirmenin Zamanı çoktan gelmiştir, ©elli bir ideolo
jik ya da siyasal amaç igüdem gözü dönmüş yeraltı 
ve yerüstü silahlı örgütlerle mücadelede devletin 
yenilmez gücümün tam egemen kılınmasının tedbirle-
rü geciktirilmeden alınmalıdır. 
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İBiziım görüşümüze göre, devlet gücünün daha et
kili ve egemen kılınmasının ilik önlemi siyasi par
tilerimizin ve Parlamiantomuzun silahlı şiddet eylem
lerinin ve bölücülük hareketlerinin teşhisinde ve on
lara karşı mücadelede bir birlik ve dayanışma tutumu 
içerisine girmeleridir. 

ıP ar hilenin görüş aynılıkları böyle bir görüş birli
ğine ve dayanışmaya 'asla engel teşkil! etaıemıelidir. 
Çünkü bahis (konusu olan şu veya bu kısır siyasal çı
karlar değil, Devletin yüksek menfaatleridir. Devlet, 
'her düşüncenin üstündedir. Sayım Başbakandan böyle 
bir birlik ve dayanışmayı sağlamak amacıyla ilk adımı 
aiL'masını Sekiyoruz. 

Sayın senatörler, sayın milletvekliilieri; Devletlin gü
cünün daha etkili 'bir şekilde olaylara egemen kılın-
<masımı sağlayacak yasal önlemler paketimin daha da 
gedfctirilmedem Meclislerde işleme konulması sağlan-
mıalıdır. 

Sayın Eioevit Hükümeti tarafından bir yıl kadar 
önce Parlamentoya sevk edilen anarşiyle ilgili yasal 
önlemliler paketinin zamanında bir isomuca ulaştırıla
mamış olması cidden üzüntü ile karşılanacak bir tu
tumdur. Sıkıyönetimin uzatılmasıyla ilgili hemen he
men her konuşmamızda şiddet eyleımferine hâkim 
olunmasına yarayacak tedbirlerin bir an önce alın-
ımasını Hükümetten istediğimizi Yüce Kumlunuz ha
tırlayacaktır. 

Sayın siyasi parti liderlerimiz, silahlı şiddet ey
lemleri ve bölücülükle mücadelede dayanışıma arzu
larının ilk işaretlini bu tedbirler üzerinde anlaşmak 
suretiyle 'Vermelidirler. Biraz önce Sayım İçişlerti (Ba
lkanından kendilerinin de bu tutum içerisinde bulum-
ıduklarını işitaıektem büyük sevinç duyduk. 

iDeğerli üyeler, anarşinin kökünden kazınabilmesi 
için başka bazı tedbirlerim gereğine de inanıyoruz. 
Bunlardan birkaçını, müsaadenizle, belirtmek isıterim. 

Siia'Mı şiddet eylemleri ve bölücülük, yıkıcılıkla 
'mücadelede büyük bir önemi bulunan istihbarat ör
gütlerimizin istenen düzeyde işlemediklerimi olaylar 
^göstermiştir. Bu örgütlerin bir'birleıriıylle koordline bir 
hiçimde ve etlkıili çalışabilmeleri içim gerekli idari 
tedbirlerin alımım as ı gecıüktiriılmemelüdlir, 

iEmniyet teşkilatlımızın yeni bir düzenlemeye şid-
ıdetle 'ihtiyacı olduğu, açık seçik ortadadır. Görüş ay
rılıkları nedeniyle kendi içinde kamplara ayrılmış ve 
adı olaylara karışmış bir örgütten, tam anlamıyla 
düzenli ve tarafsız bir hizmet beklemek olanağı yok
tur. ıBunun örneklefiril günlük yaşamımızda hepimıiz 

I sık sık görmekteyiz. Getirilecek önlemler paketinin 
I bu konuyu da önemle ele alması gerektiğine in'amı-
I yoruz. 
I Ülkemizde kaçakçılık bir meslek haline gelmiş, 
I her konuda faaliyet gösteren Türk kaçakçılarınım şöh-
I reti, sınırlarımızın dışına taşmıştır. Bu yasa dışı tu-
j - tumların bu kadar gemıişletmesiınde şüphesiz kaçakçı-
I lııkla mücadele örgütlerlmıizin yetersizliği ve tutum-
I lan kadar, özellikle kıyı ve kara sınırlarımızın ko-
I runmasmın pek zayıf olmasının büyük önemi var-
I dır. Bu nedenler, memleketimizi bir kaçak silah dfe-
I poşu haline sokmuşftur. Ekonomik kaçakçılık balkı-
I mımdan da durum aynıdır. Kıyı koruması içıin uzun 
I bir süre önce hazırlanmış tasarının işleme konulma-
I sı, TIR kamy omlar inin yurt içindeki hareketlerimin 
I 'özel ekiplerce gözetim altında tutulması ve gümrük -
I l'erin yetenekli ive doyurucu ücretli memurlarla kuv-
I 'vetlendirilenesi ve kıymetlendirilmesi zorunludur. 

I Ekonomik, düzen bozukluklarınım, özellikle ağır' 
I enflasyon hallerinin, sosyal huzursuzluklarla yakın-
I dan ilişiklisi vardır. Enflasyonun ortaya çıkardığı çal-
I kanti'lar, geçim zorlukları, hayat pahalılığı ve değer 
I yargılarındaki (değişiklikler 'gi'bi faktörler, gençlerin 
I geleceğe güvenle bakmasını zayıflatır. Yaşlıların ve 
I aydınlarım durumu da aynıdır. Bu koşullar çoğu kez 
I sosyal çalkantılarım, yemi arayışlarım önemli bir ne-
I ideni olur. Çok kısa olarak değindiğim bu durumlar 
I sosyal açıdan belki de enflasyonum em ağırlıklı olum-
I suz etkilerinden birisini oluşturur. Bu yüzdendir ki, 
I anarşi gibi sosyal güvensizliklerim önlenmesi çareleri-
I nin enflasyonu önleme tedbirleri ile birilikte ele alın-
I maşında büyük yararlar vardır. Bu bakımdan Sayın 
I Demire! Hükümetinim anarşi ve enflasyonla müca-
I deleyi 'birlikte ele 'alrmaıcak öncelik! konular olarak 
I seçmiiş olmasını isabetli gördüğümüzü, bu nedenle de 
I enflasyona karşı mücaldele önlemieriınin biran önce 
I açıklığa kalvuşımasını beklediğimizi belirtiyorum. 

I Sayın senatörler, sayın milletvekilleri; 
I Burada çok önemli gördüğümüz hır konu üzerlin-
I Û2> kısaca durmak isteriz. Som 3 - 4 yıldan beri her 
I 'hükümet değişimlimde özellikle yüksek veya yüksekçe 
I mevkilerdeki kamu görevlilerimde büyük değişiklikler 
I yapıldığını görüyoruz. 
I Değişikliğe uğrayıp da pasif görevlere aktarılan 
I mamurların hangi objektif ölçülerle bu işleme maruz 
I 'bırakıldıklarını bilmiyoruz. Aslında som aylarda ya-
j pılan bazı uygulamaların bu tür bir ölçünün aranma

sına yer bırakmayacak kadar geniş tutulduğumu da 
I görüyoruz. 
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Değeri üyeler; 
Devlet hayatında fcarau görevUleıtinden bir kesi

minin hükürnetllerle göreve gelip, hükümetlerle gö
revden ayrılması 'kadar siakıncalı bir ıdıurum tasavvur 
olunamaz. Çünkü, böyle 'bir uygulama partili memur 
ya dia uydu memur 'diyebileceğimiz Mir tipin doğma
sına neden olabilir. Oysa kamu görevlisi ne şunun ne 
bunun memurudur. Kamu 'görevlisi tarafsız bir dev
let hizmıetlisidir; adı da «Devlet memuru» dur. Bu 
konu üzerimde bu kadar hassasiyetle durmamız sade
ce ve sadece bu sıkışık ve muhataralı ^dönemde dev
let hizme¥erim!in kesintliye uğramadan sürekli bir akış 
'içinde yürütülmesinin daha da bir önem kazandığını 
düşünmemizdendir. Hemen ilave edelim ki bizüm sö
zünü ektiğimiz memur tipi devlet memurluğu özelik
lerini hakkı ile korumuş tarafsız kimselerdir. Bu 
özelliklerden yoksun ya da yetersizlik veyaj başka 
kusurları salbiıt olmuş memurlarla çalışmayı 'hiçbir hü-
fcümıetten isteyemeyiz. 

Türkiye 'Büyük Mûtat Meclislimin''değerli üyeleri; 
/Bir yıllık sıkıyönetim uygulamasında 'anarşi ille, 

terör ile, bölücülük »ile mücadelede başarılı sonuçlar 
ahn'arniamış, hedefe ulaşılamamıışti'r. Alksin© silahlı 
ş'Jddelt eylemlerinin temposu daha da artarak sürüp 
gitmiştir.. 

Sıkıyönetim komutariliklarının bütün gayretlerine 
rağmen anarşi ve Iteıiör örgütlerinim kaynaklarıma !inıi-
'leme-mıiş, yeraltı örgütleri gün ışığına çıkarılamaımış, 
•sıkıyönıdîıim bu bakımdan 'hedefine ulaşamamıştır. 
Ancak sıkıyönetim uygulamasının başarıya u'laşaibii-
(mesi'nin en önemli koşularımdan birinim, hükürnetle-
rm anarşiyle mübadelede bütün yasal yetkilerin kul
lanılması ve eksik mücadele ödemlerinin Anayasal 
sınırlar çerçevesliınde ve yasalarla tamamlanması hu
susundaki kesin kararlılık olduğunu unutmamak la
zım gelir. Sayın Demire! Hükümetini baştan beri böy
le bir kararlılık içinde görmekten memnuniyet duyu
yoruz ve bu kararlılığım gerektirdiği 'faaliyetleri bir 
an önce uygulamalarda görmek işitiyoruz. 

Sayın üyeler, ülkemizi ve ulusumuzu tehdit edem 
iç ve dış tehlikelerim çok geniş boyutlara ulaştığı bir 
dönemde birbirimize daha çok yaklaşmamız, safları
mızı daha çok sıklaşitırmamız gerekirken, bugün bu 
görünümden oldukça uzak olduğumuzu kabul etmeli 
ve 'durumu düzeltmek için hepimiz gayret etmeliyiz. 

Siyasal parti liderlerimiz, ülkenin her yönden bü
tünlüğünü korumada ve anarşiyle mücadelede, teş
hislerde görüş 'birliğime varmalı ve aralarında daya
nışma 'sağlamalıdırlar. IBumu, tekrar tekrar söylüyo

ruz. Parlamentomuzun da aynı tutum içine girmesin-
>de büyük faydalar vardır. Vatan için tehlike işaret
leri 'belirdiği zamanlarda onu, yani vatanı selamete 
çıkarmaktan başka hiçbir mülahazanın değeri kal
maz. Bunu, birçok defalar ispat etmiş bir milletin ço
cukları olarak birliğimizi içeriye ve dışarıya bir kere 
daha 'göstermeliyiz. Başbakan olarak Sayın Demire!' 
den vakit geçirmeden bu konudaki niyetlerini gerçek
leştirmesini bekliyoruz. 

Sayın 'Başkan, Türkiye 'Büyük 'Millet Meclisinim 
değerli üyeleri, siyasal partilerimizle Parlamentodaki 
tüm gruplarımız anarşi ve 'bölücülüğe karşı mücadele
de görüş'î erlinde bir birlik ve aralarımda bir dayanış
ma ortamı sağladıkları ve yasaların verdiği bütün yet
kiler tam olarak uygulandığı takdirde, olaylara daha 
kolaylıkta ' egemen olumacağının inancı içimde sözle
rim© son verirken, Sayın Başkan ve değerli üyelere 
Grubumuzun içten saygılarını sunarım. (Alkışlar) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykara. 
Milli Selâmıelt Partisi Grubu adıma Sayın Oğuz-

han Asiltürk, 'buyurum efendim. Sayın Asiltürk; gö
rüşme »üreniz 20 dakikadır. 

MSP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASlLTÜRK 
(Ankara Milletvekili) — Muhterem Başkan, değerli 
arkadaşlarım; Milli Selâmet Partisi Grubu adına gö
rüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir yıldan beri Türkiye örfi idareyle idare edil

mektedir. Örfi idareler, aslında, önemli hadiseler 
karşısında devletin bazı anayasal kuruluşlardan isti
fade ederek, alacağı tedbirlere zaman kazanmak ba
kımından, isminden de anlaşılacağı üzere, «sıkıyö
netim» kelimesinin de ifade ettiği üzere, bazı zor
layıcı, bazı normal, demokratik sistem içerisinde 
kullanılmayan imkânları da kullanarak huzur ve 
asayişin temininde birer vasıtadırlar. Ancak, örfi 
idarelerin devamlı olması düşünülemez. Aksi halde, 
idarelerin isimlerinin demokratik olarak isimlendiril
mesi imkânı münakaşa konusu haline gelir. Bu ba
kımdan, örfi idarelerimizin bir yıla yakın bir süre
dir tatbikatta yaptığı işleri sivil idarelerin, bu zaman
dan istifade ederek, düzenlenen yeni imkânlarla 
üzerlerine alması gerekir; yani örfi idarelerin de
vamlı olmaması, geçici olarak örfi idarelerden ya
rarlanıldıktan sonra bu zaman zarfında istenilen dü
zenlemelerin, istenilen . imkânların getirilerek örfi 
idarelerden normal idarelere geçişin sağlanması ge
rekir. Ümit ediyoruz ki, yeni hükümet bu mevzudaki 
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çalışmalarına daha da hız verecek kısa bir süre son
ra memleketimiz normal idare şekliyle idare edilir 
hale gelecektir. Bunu temenni ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ancak bunun için bir plan 
yapılması gerekir. Burada, Millet Meclisinde sadece 
meselelerin tenkidiyle vakit geçirilmesinin uygun ol
madığı kanaatindeyim. Ancak bunun yanında bazı 
meselelerde yol gösterici, ışık tutucu tatbikatlara ye
ni ufuklar açıcı tekliflerin de olmasının daha uygun 
olduğu görüşündeyim. Bu bakımdan değerli arkadaş
larım, Hükümete bir plan hazırlaması gerektiğini, bu 
plan çerçevesinde örfi idareden kısa zamanda nor
mal idareye geçişi gerektirmesi icap ettiğini huzur
larınızda hatırlatmayı bir vazife sayıyorum. Örfi ida
reye ihtiyaç olmasının sebebi, anarşik hadiselerin 
ulaştığı boyutlardır. Anarşik hadiselerin sadece üze
rine birtakım polisiye tedbirlerle, hatta ordunun 
mevcut gücüyle gitmenin dahi netice vermediği geç
miş tatbikatlarda görülmüştür. Örfi idarenin ilan 
edildiği andan bugüne kadar hadiseler azalmamış, 
artmıştır; örfi idarenin gayretlerine rağmen artmış
tır. Bunu Milli Selâmet Partisi olarak ifade ettiğimiz 
zaman, aslında meselenin bir bataklığın kurutulması 
meselesi olduğunu, bataklığın kurutulması yerine, 
bataklıktan çıkan sivrisineklerin üzerine giderek her 
birimizin elimize birer tane sineklik almak ve siv
risinekleri birer birer öldürmek şeklinde tatbikatın 
faydalı olmayacağını, bunun asıl bataklığın kanal
larının kurutulması halinde neticeye ulaşılacağını be
lirtiyoruz. Bunu defaatle ifade etmiştik. Hatta, mem
nuniyetle ifade edeyim ki, Sayın Başbakan da yap
tığı basın toplantısında bu kelimelere değindi. An
cak arzu ve ümidimiz odur ki, bataklığın teşhisin
de de aynı görüş ve aynı inançları paylaşmış olalım. 
Ümit ediyorum kıi, Sayın Başbakan da, bu bataklı
ğın bir materyalizm bataklığı olduğunu, bu mater
yalizm bataklığında yetişen evlatlarımızın, gönülleri
ne hiç bir manevi değer koymadığımız evlatlarımız'in, 
bomboş kalamayacağı için de onların gönüllerine, 
boş bıraktığımız zihinlerine, fikirlerine birtakım ya
bancı, birtakım zararlı, milletimizin kendi değerle
riyle alakası olmayan fikirlerin aşılandığını, bunun 
neticesinde çeşitli gruplar halinde fikir mücadelesini 
bırakarak, ellerine silahları alıp, hatta birbirlerinıi 
hiç tanımayan insanların, birbirlerini rahatça öldü
recek noktalara itildiklerini görüyoruz. 

Bu materyalizm bataklığı kurutulmadan, aldığı
mız çeşitli tedbirlere rağmen görüyoruz ki, anarşi 
gittikçe daha fazla artmakta, azalmamaktadır. 

Bu bakımdan, - Sayın Hükümetten samimiyetle ta
lep ettiğimiz şey şudur : 

Hadiseleri çıkaran insanlar için acil tedbirler, el
bette kanuni tedbirler gereklidir. Ancak, bu batak
lığın, kökü kurutulmadan, evlatlarımız ahlaklı, raa-
neviyatlı, yetiştirilmeden, bir durakta otobüs veya 
dolmuş bekleyen, hiç tanımadığı insanlara otoma
tik silahla hangi zihniyette olursa olsun ateş açacak 
kadar, insanlıktan uzak kimseleri yetiştiren bu ma
nevi değer yoksunluğuyla bu meseleleri halletmemiz 
mümkün değildir. 

Bu bakımdan tedbirler çok yönlüdür. Polisiye 
tedbirler vardır, iktisadi tedbirler vardır; bunun ya
nında önemli olan ahlaki ve manevi değerlere bağlı 
insanları yetiştirecek maarifte alacağımız tedbirler 
vardır. Bu tedbirler yerine getirilmeden meselenin 
köküne inilmesi mümkün değildir. Yapılan tayinle
rin bu meselede çok önemli rolü vardır. Şu anda Hü
kümet valileri, emniyet müdürlerini değiştirmiştir. 
Objektif olarak iyi niyetle meseleye bakan bir ar
kadaşınız olarak neticenin iyi olmasını arzu etmekte 
ve beklemekteyim. Ancak, neticenin iyi olmasının 
şartları vardır. Tayin edilen bu değerli arkadaşları
mız eğer kanun hakimiyetini esas alarak kanunların 
eşit tatbikatını yapmayı kendileri için kaçınılmaz gö
rev sayarlarsa anarşinin önlenmesinde önemli adım
lar atılabilir. Ancak, geçmişte olduğu gibi, sadece 
bir zihniyetin himaye edildiği intibaını vererek me
seleye yaklaşılırsa, ki, bunun böyle olacağını peşinen 
söylemek imkânı yoktur, ümitle aksini elbette arzu 
ederek bekliyoruz; ama hadiselere böyle yaklaşılırsa, 
hadiselerin önlenmesi mümkün değildir. Eline silah 
alarak adam öldürenin sağcısı solcusu yoktur. Cani
nin karşısına mutlaka çıkmak gerekir. Bu bakımdan, 
kendi kardeşimiz dahi olsa, dine, bombayı, dinami
ti, silahı alarak, adını dahi duymadığımız, ömründe 
hiç bir zaman karşılaşmadığı grupların üzerine ateş 
kusan insanların üzerine cesaretle gitmek mecburiye
timiz vardır. Bunun böyle olup olmayacağını zaman 
gösterecektir. 

Değerli arkadaşlarım, örfi idarenin yapması ge
reken önemli bir husus da, örfi idare her ne kadar 
Hükümetin buraya getirdiği ve çerçevesini tayin et
tiği hususlarda görevli ise de, örfi idare ordu adına 
iş yaptığı hususunda kamuoyuna genel bir görünüm 
vermektedir. Yani örfi idare yaptığı bütün tatbika
tında şerefli ordumuzun, sınırlarınım kahramanca 
bekleyen Silahlı Kuvvetlerimizin adına da hareket 
etmektedir. Bu bakımdan, dağılması, lüzumsuz hadi-
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setere girmesi, anarşik hadiseleri bırakıp da bir kur
ban derisinin peşinde koşacak hale gelmesi, ordu
muzu da yıpratır, örfi idare müessesesini de yıpra
tır. 

Değerli arkadaşlarım, geçmiş tatbikatta, kestiği 
kurbanın derisini filan kuruma vermedi de filan ca
mi derneğine verdi diye örfi idare tatbikatına maruz 
insanlar olmuştur. Bunun ne örfi idare tatbikatını 
yapan değerli komutanlarımıza faydası vardır, ne bu 
tatbikat ordu adına yapıldığı için doğru bir tatbikat
tır.- Yarın o komutanımızın emriyle bu kestiği kur
banın derisini filan kuruma vermeyip de cami der
neğine veren kardeşimiz, filan cephede o komutanın 
emriyle ölüme gidecek. E, sen burada, inandığı bir 
şeyde, kendi mülkiyet haklarına ve insanlık hakları
na saygılı olman gereken bir mevzuda, gelir onun 
elinden kendi malını, kurban derisini almaya, üste
lik örfi idareyi de vasıta kılarak teşebbüs edersen, 
bu sadece yıpranmaya sebeptir, bu sadece gönülleri
mizde, kendisine hiç bir leke gelmeyeceğine, gelme
mesi lazım geldiğine inandığımız şerefli Silahlı Kuv
vetlerimiz adına da yapılmaması gereken bir husus
tur. 

Bunları tesadüfen, huzurlarınızda arz etmiyorum. 
Bakınız iki tane misal vereyim. 

Bir tanesi, bir kazamızda, kazamızın ismini de 
söyleyeyim; Yıldızeli'de îrnam - Hatip Okulu Mü
dürü, Yıldızeli'deki müftü ve diğer bir vatandaşımız, 
kurban derisi topladı diye örfi idare mahkemesine 
götürülerek yargılanmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bunun kimseye bir faydası 
yoktur. Elkoymak, sahip olmak; önlemek gerekir. 
Aynı şekilde, daha ilerisini söyleyeyim. 

Aynı şekilde, daha ilerisini söyleyeyim. Yine Si
vas'ın bir köyünden, Hanlı köyünden üç tane inanan 
insan, Kurban Bayramında, başlarına damlayan ca
milerinin çatısını tamir etmek için para topladıkla
rından dolayı örfi idare mahkemesine gitmişlerdir. 
Kim hâkim olacak? Örfi idare aslında Sayın Başba
kanın emrindedir, örfi idare Sayın Başbakana bağlı
dır. Ümitle temenni ediyoruz ki, bu kabil yanlış tat
bikatlara Sayın Başbakan vaziyet ederler ve zaten 
inanıyorum ki, samimi olarak ifade edeyim ki, örfi 
idarenin başındaki komutanlar da böyle bir yanlış 
tatbikatın yapılmasını arzu etmezler. Böylece elbirli
ği ile bu yanlış tatbikatlar önlenir. 

Değerli arkadaşlarım, örfi ddare tatbikatında kar
şımıza çıkan bir diğer önemli husus, mesela; bir yer
de duvara herhangi bir şekilde bu tabiri yazan insan 

t bugün örfi idareye gitmektedir: «Allah en büyük
tür» 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz, şu topluluk, şu 
Parlamentonun altında olan topluluktan bir kişi çı
kar da, «hayır, bu yanlıştır» diyebilir rmi? Hepimizin 
inandığı şey budur; ama bunu duvara bir çocuk yaz
dığı zaman, tatbikatta o çocuğun örfi idare mahke-

| meşine gittiğini görüyoruz. Neden dolayı böyle olu
yor? Bu, örfi idare ile ilgili gönderilen, Bakanlar Ku
rulunun kararı ile gönderilen Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gönderilen örfi idarenin sınırlarını tespit 
eden husus bu çerçeveyi çizmektedir. 

Şu anda yaptığımız teklifin oylanmayacağını bili
yorum. Örfi idare hakkında Hükümet teklifi oyla
nır; ancak bundan sonra bu teklifin, biraz sonra arz 
edeceğim sınırlar içerisinde getirilmesi halinde böyle 
bir tatbikata imkân verilmez. 

Değerli arkadaşlarım, «fikir, inanç ve vicdan 
hürriyetine her türlü müdahaleden uzak kalarak, ka
nunların bu konudaki hükümlerini ihlal edici fiiller 
hariç tutulmak ve sulh ceza maddeleri dışındaki fiil 
ve suçlarla ilgili olmamak kaydı ile» diye bir kayıt 
koyduğumuz takdirde bunu önleriz. Örfi idarenin 
kapsamına girmeyen hususlar suç olmaktan çıksın 
denmiyor; ilgili mahkemelere yine bunlar gider, ama 
ordunun böyle, dini inancından dolayı duvara bir 
slogan yazan kimseyi de muhatap alarak, onun üze
rine gittiği yanlış intibaı da böylece ortadan kaldırıl-

1 mış olur. Umuyorum ki, bundan sonraki gelen Hü
kümet teklifinde buna dikkat edilir. 

Değerli arkadaşlarım; bu hususla ilgili olarak, 
anarşi mevzuunda alınacak tedbirlerle ilgili birkaç 
cümleyi de söylemeden geçemeyeceğim. 

Anarşinin silahlı, bombalı, insan hayatına kaste
den, toplulukların üzerine hunharca silahım, bomba
sını yönelten kişilere karşı şiddetli bir mücadele açıl
ması halinde, belirli ölçüde kontrol altına alınmama
sı mümkün değildir. Ancak, anarşik hadiselerle mü
cadele edelim derken, eğer inanan insanların, bir 

I fikre inanmış, evinde oturup da kitap okuyan insan
ların da üzerine gidecek olursak, bu anarşinin ön
lenmesine yaramaz; aksine anarşiyle beraber, onun 
destekçisi olması gereken büyük halk topluluğunun, 
milletimizin gönlünde önemli ölçüde reaksiyon uyan
dıracak hadiseler meydana gelir. Bu bakımdan he
deflerimizi mutlaka tiyi seçmemiz lazım. Anarşiyle 
mücadelede, bunların, silahlı, bombalı, dinamitli ey-

I lemlere yöneltilmesi lazımdır. Bunun dışında, şimdi 
I tatbikatını görüyoruz, bir din adamının 15 günde 
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bir evi aranıyor. Sebep nedir? Örfi idarenin kapsamı 
olarak tayin edilen husus iyi tayin edilmediği için, 
örfi idareyi, uğraşması, gerekenin dışında birtakım 
işlerle uğraştırmak temayülü - evvelden beri, şu an
da mevcut olduğunu ifade edemem - şimdiye kadar 
geçmiş birkaç aylık dönemde bu temayül belirdiği 
için bu hadiseler oluyor. Önlemenin yolu vardır, bu
nu mutlaka önlemek mecburiyetinde olduğumuzu 
bir kere daha ifade ediyorum. 

Anarşiyle mücadelenin hedefini iyi, doğru ve 
isabetli tespit etmek mecburiyetimiz vardır. Anarşiyle 
mücadelenin hedefini iyi, doğru ve isabetle tespit-
ettikten sonra, bu mücadeleyi yapacak insanların, 
kanun tatbikatçılarının, mutlaka kanunları eşit tat
bik etmek hususunda dikkat göstermeleri gerekir. 
Bir atasözü vardır, anarşiyle ilgili olarak biz bu ted
bir paketimizi hazırlayıp getirdikten sonra eğer bu
nun istikametini, yönünü ve hedefini iyi tespit et
mezsek bir nevi dişçiye giderek, diş çektirmek iste
yen (iki arkadaştan, aslında, dişi ağrıyanın değil, öbü
rünün dişini çektiktensonra diş tabibinin «Ben, doğ
ru dişi çektim ama, adam yanlıştı» demesi gibi, doğ
ru tedbirleri getirdik ama, bu anarşiyle uğraşmak 
içlin 'gerekli tedbirlerdir ama, yanlış istikamette 
kullandık gibi bizi bir noktaya getirmesi teh
likesi vardır. Bu bakımdan, Yüce Meclisi bir kere 
daha bu hususta aydınlatmayı görev biliyorum. 

Anarşiyle mücadele hususunda tedbir paketi tam 
ve bütün olarak getirilmelidir. Birbirleriyle ahenk 
içerisinde olmalıdır. Bu, ahenk içerisinde birbirleriy
le bütün haldeki tedbir paketi eğer şu anda Millet 
Meclisine verilenlerden ibaretse, Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetinin teklif ettiği, şu andaki 
Adalet Partisi Hükümetinin de kabullenerek getir
diklerinden (ibaretse, bunların anarşiyi önlemekte ye
terli olacağını zannetmiyorum. Anarşinin önlenmesi 
için samimi gayretleri olan bir grubun sözcüsü ola
rak bu uyarıyı yapmayı vazife sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu çerçeve içerisinde, örfi idarenin biran evvel 

sivil idareye geçiş için zaman kazanacağımız bir dev
re olması ümit ve temennisiyle huzurlarınızdan ayrı
lırken, bu defa da yine örfi idarenin uzatılması hu
susunda müspet oy kullanacağımızı arz eder, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. (MSP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
Diğer gruplar adına konuşmak isteyen var mı 

efendim? 

METÎN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Orhan Bir
git konuşacaktır. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Orhan Birgit, buyurun. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Birgit, görüşme süreniz 20 dakikadır efen
dim. 

CHP GRUBU ADİNA ORHAN BİRGİT (İs
tanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

26 Aralık 1978 günü 13 ilimizde ilan edilen ve 
25 Nisan 197.9'dan itibaren kapsamı içine 19 ilimizin 
alındığı sıkıyönetim, birinci yılını doldurmak üzere
dir. 

Birinci yılın - sonunda, Milli Güvenlik Kurulunun 
tavsiye kararına uyarak Sayın Demirel Başkanlığın
daki Adalet Partisi Azınlık Hükümeti, sıkıyönetimin 
aynı illerde 2 ay daha uzatılması istemiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yüce huzuruna gelmiştir. 

Adalet Partisi grupları, 26 Aralık 1978 günü ilk 
. sıkıyönetim kararı görüşülürken, Kahramanmaraş 

olaylarının tüm ulusumuz üzerinde oluşturduğu ağır 
havayı da gözönünde tutarak, sıkıyönetime olumlu 
oy kullanmış, daha sonraki uzatma önerilerinin ikin
cisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincilerinde sıkıyö
netime karşı çıkmıştır. 

Sayın Ecevit Hükümetinin istifasından sonra, 
24 Ekim 1979'da yapılan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi birleşiminde ise, Hükümet sorumluluğunu 
yüklenme hazırlıkları içinde bulunan Adalet Partisi 
Grubunun oyları sıkıyönetim için de yeniden olum
lu olmuştur. 

Geçtiğimiz dönemde sıkıyönetim görüşmeleriyle 
ilgili olarak huzurunuza gelen Sayın Adalet Partisi 
sözcülerinin tümü bugünkü Bakanlar Kurulunda gö
rev almıştır. 6 uzatma görüşmeslinin üç günde Ada
let Partisi Grubunun görüşlerini açıklayan Sayın 
Ucuzal, Adalet Bakanıdır; ikisinde sözcülük yapan 
Sayın Toker, İmar ve îskân Bakanıdır; 1 görüşme
nin sözcüsü ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
olan Sayın Kıratlıoğlu'dur. 

Şayet konuşma sürem el verseydi, bugün Hükü
met sıralarında oturan o günkü değerli muhalefet 
sözcülerinin bu görüşmelerde neler söylediğini tek 
tek yinelemek isterdim. Hem kapsam olarak, hem 
gerekçe olarak görüşmekte olduğumuzun birer ör
neği olan 6 Bakanlar Kurulu kararı karşısında bu 
arkadaşlarımız nasıl bir üslup içinde konuşmuşlar; 
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bunu hem kendilerinin, hem bizlerin hafızalarımızda 
canlanmasında yarar görürdüm. 

Şunun için yarar görürdüm değerli arkadaşlarım: 
Bugünün iktidar partisi, o günün anamuhalefet par
tisi olarak izlenen bu tutum nasıl gerilim artırıcı ol
muştur ülkemizde, toplumun değişik kesimlerine 
barış çağrısında bulunmak yerine, onları birbirıine 
karşı nasıl kışkırtıcı bir tutum izlemiştir ve terörcü-
ler karşısında canla başla uğraş veren o günün hükü
metinin ısrarla gayri meşru gösterilmesiyle ne umul-
muştur, ne amaçlanmıştır? Bunlar özellikle bugün 
bir kez daha hatırlanmış olsun isterdim. 

Ancak, Sayın Ucuzal'ın da 26 Aralık 1978 günü 
söylediği gibi, «Böylesine büyük bir meseleyi 20 da
kikaya sığdırmak» zorundayız. O halde, sözlerime 
kendileri gibi, anarşi olayları nedeniyle yaşamlarını 
yitiren insanlarımızın bugünkü Hükümetin 40'ncı 
gününde hangi sayıya ulaştığını tartışma konusu ve 
bir siyasal polemik aracı yaparak başlamamaîıyım 
ben; aksine, hangi siyasal inançta, hangi soy, din ve 
mezhepte olurlarsa olsunlar tüm terör kurbanlarının 
anısını Cumhuriyet Halk Partisi Ortak Grubu adma 
saygıyla anarak başlamalıyım konuşmama. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri ve alkışiar) 

Sayın Ucuzal gibi, katillerin cezaevlerinden kaçı
rıldığını, profesörlerin ve gazetecilerin de içinde bu
lunduğu. 200 insanımızın 39 günde öldürüldüğünü, 
kahvehanelerin bombalandığını, polisin polisi vurdu
ğunu söylesem de bu olaylardan dolayı Bakanlar 
Kuruluna dönüp ülke ve millete karşı kendilerini 
açık hıyanet içerisinde göstermemeliyim. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Bugün koltuk komşusu bulunan Sayın Ahmet 
Karahan'ın kendisine bu tür üslubu nedeniyle «Ucuz 
adam» diye haykırdığını, Sayın Günay Yalın'ın aynı 
birleşimde «Katiller» diye bağırdığını o günkü tuta
naklardan bugünkü tutanaklara geçirtmekteki ama
cımın şu anda hangisinin haklı olduğu tartışmasını 
aralarında yapmaları istemine dayandığını vurgula 
malıyım. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar) < 

25 Şubat 1979 birleşiminde Sayın Toker, «Bu 
' Hükümet döneminde profesörler, güvenlik mensup
ları, askerler, siyasal parti temsilcileri, gazeteciler öl
dürülmüşlerdir. Vatandaşı onarılmaz endişelere so
kan bu olayların hiç birisinin faili bugüne kadar bu
lunamamıştır. Her olayın sonunda Hükümetin be
yanı şu ibare ile ifade edilebilir; maktul derdest, ka
til hali firarda» diyordu. 

Bugün ben, bu sözleri kelime kelime yinelesem, 
o birleşimin tutanağında olduğu gibi, Adalet Parti-
sdndeki değerli arkadaşlarımın oturduğu sıralardan 
«bravo» sesleri ve alkışlar yükselir mi? 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin gene sıkıyö-
netimfin uzatılmasıyla ilgili birleşiımıinde Sayın Ada-" 
let Partisi sözcüsü, «Akaryakıt kıtlığından dolayı nak-
ledemediği çürüyen meyve ve sebzesini üretici göz
yaşları içinde bakarken, köylü mazotsuzluıktan inim 
inilm inlerken, mazot almak için her yerde traktör 
kuyrukları kilometreleri bulurken» diye anarşik or
tamla yakıt yokluğu arasında köprü kurmıak isti
yordu. 

20 Haziran 1979 günü bu konuşmayı bu kürsü
den yapan sözcü, günümüzün Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanıdır ve işte Adalet Partisi yanlısı bir bü
yük İstanbul gazetesinin dünkü, yani 18 Aralık 1979 
günlü sayısının birinci sayfasında; günde 5 saati 
aşan elektrik kesintisi ve fuel - oil yokluğundan üre
time bir hafta ara verilen bir faibrikaımızfda komünist
lerin eyleme kalkıştığı yazılmaktadır. 

Şehirlerarası otobüsler, kent içi otobüsler, ülke
nin bir çok yerinde yalkıtsızlıktan işlememektedir. Sa
yın Başbakanın deyimiyle, nihayet Anayasa çizgisi
ne çekilmiş bulunan TRT bile, yakıt yokluğundan 
okullarda öğrenime ara verildiğini dün akşamki ha-ı ber bültenlerinde söylemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizin sorunları ağırdır 
I ve görülüyor ki her geçen gün dafha da ağırlaşmak-
; tadır. Bu ağırlaşan ve boyutları büyüyen sorunlar 
i arasında, kuşkusuz en önemli güncel konumuz olan 

anarşi, ülkesini ve ulusunu seven her sağduyu sahibi
ni düşündürmektedir. 

Dünün anamulhalefet partisi, sözlerimin başında 
da vurguladığını gibi, anarşi olgusunu dünün hükü
metine karşı acımasız bir suçlama, (hatta bir siyasal 
iftira aracı olarak kullanmıştır, 

Sayın Demirel'in bu konudaki sayısız sözleri ar
şivlerdedir. îşte 1 Nisan 1979 günü İstanbul'da Emin
önü İlçesinde birtakım zalbıta olaylarını sayarak söy-

î lediği basın toplantısından; «Açıkça iddia ediyorum 
ki bu Hükümet anarşinin hamisi olarak hükümet ol
muştur. Kasten onlara dokunmaz, faulleri bulmaz». 

I 40 gündür işbaşında bulunan bu hükümet döne
minde yakalanmayan eylemciler için aynı ağır itha
mı başkaları da size yöneltirlerse Sayın Başbakan, 
siz, evet siz ne diyeceksiniz?.. 

' Mısır Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı ele alarak 
i bu teröristler kaçarsa «Polis ve bekçinin katili bu 
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Hükümet olur» sözü, hem de hamdolsun, gerçekleş
meyen varsayımdan hareket ederek, Sayın Başbakan 
size aittir. 

' İşte Mehmet Ali Ağca... Kapatıldığı cezaevinden 
örgütlü bir şebeke tarafından 'kaçırılmış ve hâlâ ya-
kalanmaımıştır. (CHP sıralarından alkışlar) Mahke
mede eylemi tek başına işlemediğini, asıl eylemciyi 
son duruşmada açıklayacağını söylüyordu Ağca. Sizin 
mantığınıza göre Rahmetli ve Azüz Ipekçi'nin katili 
kimdir Sayın Barbakan?.. (AP sıralarından «Siz siz» 
sesleri) 

6 Temmuz 1979 günü Sayın Demire!, zamanın 
îçişleri Bakanını silah kaçakçılığı ile ilgili bir de
meci nedeni ile açıklatma yapmaya çağırmış ve «Ba
kan bu açıklamayı yerine getirmez ise bizim o za
man söyleyeceğimiz var» demiştiniz. Bugün silah ka
çakçılığı konusunda hajnigü noktadasınız?.. Özellikle 
Demokratik Parti Sayın Başkanvekilinin basın top
lantısında ileri sürdüğü iddialarla ilgili olarak, Ada
let Bakanlığınca savcıları harekete geçirici bir işlem 

.yapılmış mıdır?.. 
Ecevit Hükümetinin ülkemizdeki anarşi kaynak

larına karşı açtığı savaşta dünün muhalefet lideri
nin tabii siyasal çıkarlarını amaçlayarak ileri sürdü
ğü gibi, terörün ve terörcülerin koruyucusu olmadığı
nın kanıtları, sadece sağdan ve soldan yakalanan, hü-' 
küm giyen kimseler değildir. 

Sayın Demirel'in de dün katıldığı ve tabii Hükü
met üvelerinıin çoğunlukta olduğu Milli Güvenlik Ku
rulu bildirisinde, olayların bütünü ile önlenemediğinin 
bildirilmesiyle de bu olgu vurgulanmaktadır. Demek 
ki, olayların 'beli bir kısmı son 20 ayda önlenmiştir. 
Bütünü önlenmemiştir. 

Nerede idi o Hükümet, anarşinin hajmisi, faili 
aslisi?.. Ve niçin o bildiriye imza attınız?.. 

Jeopolitik konumu, sosyal ve ekonomik koşullan, 
yılların sakat eğitim politikası içinde ellerinde birer 

. diploma bulunan genç işsizlerimiz ile, hızlı bir şe
kilde kırsallılktan kentliliğe giden bir ülkede anar
şiyi 20' ayda kökünden kazımak elbette olanaksız
dı. Bu olgulara bir de, polisimizlin yıllar yılı araç 
ve gereç açısından olduğu kadar teknik bilimler ba
kımından da geride bırakıldığının eiklenmesi unutul
mamalıdır. Aslında bu gerçeği Sayın Demirel de, 
pak çalbulk bir şekilde ve bilinçli olarak unutmuş gö
rünmesine rağmen, Ecevit Hükümetinin kurulmasın
dan 16 gün sonra, yani 21 Ocak 19'78'de toplanan 
Adalet Partisi Temsilciler Meclisinde, «Hükümet gi
dince anarşinin gitmediği görülmüştür. Ben burada 
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I anarşinin Hükümet gidince durmayacağını söylemek 
I 'istiyorum. Anarşinin bir dünya ve devlet meselesi 
I olduğunu söyledim. Geçen 2 hafta bizi teyit etmiş-
I tir. Aylar ve yıllar da teyit edecektir» demişti. 
I Sayın Demirel'in bu sözlerine bakıp, hatta 40 
I günlük örtülü cepihe kışkırtmacılığının örneklerine 
I bakıp karamsar olamayız değerli arkadaşlarım. Tür-
I kiye terörü yenecektir, Türküye terörü yenmelidir, 
I hem de en kısa zamanda iktidarıyla muhalefetiyle 

yenmeliyiz terörü. 
I Sayın üyeler, terörü yenmenin başlıca koşulu, 
I özgürlükçü demokrasiye inanmış olanaktır ve özgür-
I lükçü demokrasi kavramında anlaşmaktır. Özgürlük-
I çü demokraside sadece birden fazla parti yoktur; 

sağda ve solda, her düşüncenin siyasal olarak örgüt-
I lenmesi, sandık yoluyla iktidara gelmeslinin ve aynı 

yol ile iktidardan ayrılmasının doğal karşılanması 
vardır. İşadamlarının, toprak sahiıplerîninki gibi, 
emekçilerin de örgütlenme özgürlüğüne saygı göster-

I mdk vardır. Özgürlükçü demokraside, düzene yönel-
I m iş tüm şiddet eylemlerinin üzerine yansız olarak 

gitmek de terörü yenmenin bir başlka ve vazgeçilmez 
koşuludur. 

Sayın Demirel, 24 Aralık 1978 günü yaptıkları 
basın toplantısında bir soruyu şöyle yanıtlıyordu: 
«Bana sağcılar ve milliyetçiler cinayet işliyor dedir
temezsiniz. Böyle bir şey demiyorum, sadece cinayet 

I işleyenlerin yakasına yapışın.» 
Geçenlerde de Hükümet Başkanı olarak aynı yön

deki bir yeni soruyu, «ıBütün cinayetleri kınıyoruz» 
I diye yanıtladı. 
} Sayın Başbakan, polis sadece cinayet işleyenle

rin değil, cinayet işleten, işletmeye hazırlanan, işle
tecek olanların da üzerine, bunlar kim olursa olsun, 
yürümez ve örgütleri yüzeye çıkartmaz ise terörü 

I önlemek mümkün olmaz, 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı bölgesindeki 
Ülkücü Gençlik Derneklerini Mart 1979' da kapat
mıştır. Birkaç gün önce yapılan bir genel arama so
nunda bu lokallerin mühürlerinin sökülmüş olduğu, 
hukuk diliyle fek edilmiş olduğu saptandı. Çev
redekiler bu işlemin son 20 gün öncelerinde yapıldı
ğının gözlemlendiğini söylemektedirler. ÜGD lo
kallerinde sadece silahlar, mermiler, patlayıcı mad
deler değil, birtakım yeni hazırlıkların buliguları da 
bulunduğunu Sıkıyönetim açıklamıştır. İstanbul Baro
sunun Sayın Başkanı Orhan Apaydın'da bu bulgular 
arasında kendi fotoğrafının ve bürosu ile evinin ad-

I reslerinin bulunduğunu öğrenmiştir. 
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«Bana sağcılar ve milliyetçiler cinayet işliyor 
dedirtemezsiniz. Bütün cinayetleri (kınarız» Mantığın 
sahibine kalsa, İstanbul Baro Başkanı gibi siyasal dü
şüncesi Ülkücü Gençlik Derneği ile talban tabana zıt 
bir insanın fotoğrafı Sıkıyönetim Ikararı dle mühürle
nen kapıyı açanlarca bu lokale konulmuş, adresi dos
yalanmış, silahlar sıralanmış da olsa bunda hiçbir 
şey aramaya, hiçbir art niyet-aramaya gerek yoktur. 

Allah esirgesin Sayın Apaydın bir saldırıya uğ
ramış ve yaşamım yitirmiş olursa o zaman ailesine 
ve başkanı bulunduğu meslek kuruluşuna «Caniler' 
kınıyoruz» diyen bir telgraf gönderileıbiliir. Tabii bu 
aşamada TRT bültenleri ve basınımız sadece iyi duy
gularla ve halisane öyle bir telgrafı göndereceğin^ 
inandığım Sayın Demirel'in değil, Sajyın Türkeş'in de 
aynı tonda bir mesajını yayınlayacaktır. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Niğde Milletvekili) 
— Sayın EceVit'in de. 

ORHAN BıÎRGİT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım.,. (MHP sıralarından «Tertip» sesi) Tertip... 

ÜGD Lokali Aksaray'da Milliyetçi Hareket Par
tisi binasının bulunduğu apartmandadır. Sıkıyönetime 
saygılı iseniz, yasalara saygılı iseniz niçin g&dip de 
Devlete talbanca 'ile yardımcı güçler yetiştirmeye kal
kışıyor ve bunu savunuyorsunuz da «Buranın müfoü-
rü fekkedilmiştir» diye polise haber vermiyorsunuz 
tertip diyenler?.. 

Sayın Başbakanın bu tutumu, Başbakanlığa 50 met
re uzaklıktaki .Milli Eğitim Bakanlığının koridorla
rından başlayarak, Başkentte Devlet dairelerinin ve 
mahallelerinin bir çoğunda solcu avının son günlerin 
olayları a,rasında yer almasına da maalesef ve belki 
de kendisi istemeyerek yardımcı olmaktadır. 

Bilinen bazı gazetelerde ülkücü ya da bozikurtlar, 
gün ve yer saptanarak okullarda cihada çağrılmakta
dır. Sayın Başbakanın hu çağrılar karşısında valiler, 
emniyet müdürleri ve ıriHli eğitim müdürleri toplan
tısında somut direktifler verip vermediği meçhuiümüz-
dür. 

Gazetelere yansıyan, «Olup bitenlere seyirci kal
mayın, okulda, işyerinde, Devlet idaresinde sükûnu 
sağlayın» gibi közlerdir ve kuşkusuz önemlice söz
lerdir. Yalnız, bu toplantıda Mili Eğitim Bakanımız 
da hazır bulunmuştur. Başbakan bu direktifleri ve
riri sn, acaba, «Ben huzuru komandolarla sağlatıyo
rum. Direnmeye kalkışan olursa da Bakanlığımda 
kurulmuş özel karakolda kendilerine unutamayacak
ları derslerin verilmesini de yerine getiriyorum. Siz 
hiç kaygılanmayın. Bütün milli eğitim müdürleri de 
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ı benlim Bakanlık binaımdaki uygulamaya bakıp, ayak 
I uyduracaklar» mı demiştir?.. 
I Neydi Sayın Talât Asal'm ünlü Tariş raporun-
I da, Sayın Seyfi Oztünk'ün «ibitli yorgan» hikâyesin-
I deki cephe dönemi sergüzeştlerinin kaynağı değerli 
I Jktidar grubu arkadaşlarım?.. 
I Devletin meşru güçlerini ve onların demokratik 
I hulkulk devletlinin yasaları içinde yürüttüğü uğraşıyı 
[ beğenmeyerek, yerlerine başka, gönüllü, dünden, ön-
I çeki günden gönüllü güçlerin (konduğunu vurgulamak 

ve bunları devlet kadrolarında beslemek... 
Bu hata yeniden işlemeye başlamıştır. Bu konuda 

I direnç gösteren bazı Adalet Partili sorumlulara ise, 
I Hüikümet üzerinde, özellikle Sayın Başbakan üzerinde 
I etkili bir büyük İstanbul gazetesinin yazarı tehditler 
I savurmakta, yol göstermektedir. 18 Aralık tarihi sa-
I yısında bu gazetenin iç sayfaların sağ köşesinde yer 
I alan, MHP tandanslı, AP görünümlü gazetenin MHP 
I tandanslı yazarı bakın ne diyor... 

BAŞKAN — Sayın Birgit 2 dakikanız kaldı efen
dim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Hay hay efen-
I dim. 

«Hükümet olmanın icaibı da Milliyetçi Hareket 
Partisinin beyaz oylarını aimalktı, aklık: değil mü? Oy
lara «evet» de, boylara «hayır» mı demeyi akıl eden 

I yok mu?» 

Değerli Adalet Partisi Grubunun önüne Hüküme
tin 40 ncı gününde sunulan 17 beyaz oyun fatura
sının karşılığında, sıkıyönetim yasaklarına meydan 
okuyarak, mühürleri 'kırılan lokallerde bulunan si
lahlar ve o silahların çevrileceği hedeflerin kanı, uma
rız ki, olmasın; ama, bu 17 beyaz oyun karşılığının 
Hükümeti iyiden iıyüye etkilendirdiği görülmektedir. 
Sağ odaklar karşısındaki tutumdan cesaret alanların 
Seydişehir gibi, Kastamonu, Tokat, Kayseri gilbi hat
ta Başkentin seçilmiş mahallelerinde yürüttüğü ey
lemler ile, Sayın Barbakanın valilere «görev isti
yorum, mazeret kabul etmem» sözleri arasındaki çe
lişki büyüktür. Özellikle Kayseri'de teröristlerle ilgili 

I isimleri ve tanıkları değerlendirmemıeyi özel marifet 
sayan, Anamuhalefet Partisi Parlamento heyetine ma
kamının kapısını açmayacak kadar çağ dışına çıkmış 
bir vekil valnin tüm hu olanaklardan sonra asaleten 
atanması, kararnamesinin altındaki imzalara, «onur ge
tirmeyecektir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Kurtarılmış bölge rezaletinin yurdun uzak ve üc
ra bölgelerine değil, yazık ki Başkente de egemen ol
duğunu Sayın Hükümet Başkanına haber vermek iste-
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riım. Bizim evimize de gündeliğe gelen bir işçi ka
dının oturduğu Dikmen, sanırım Başbakanlığa ve 
Türkiye Büyüık Millet Meclisine sadece bir kaç (ki
lometre uzaklıktadır. Bir aydır her gece evleri kur
şunlanmakta, bulundukları binayı terk etmezlerse baş
larına gelmedik iş kaltmayacağı haberleri ulaştırıl
maktadır. Bu nedenle aile, birisi emzikli 4 küçük çocuk 
ile her geceyi bir başka yakınının yanında geçirmek
ten bunalmıştır. 

Karakolun kadrosunun yeni değiştiği ve orada ken
dilerine muhatap olan görevlilerin, şikâyetçilere, dik
katinize sunarım değerli arkadaşlarım, «Siz de Milli
yetçi Hareket Partisine kaydolun, evinizde Ecevit'in 
fotoğrafı varsa indirin» yanıtını verdiklerini söyledi
ler. 

tşte size bir kısım yurttaşlarımızın girilmesi iste
nilmeyen mahalle, Sayın Başlbalkan; hem de Başkentte. 

, Değerli senatör ve milletvekilleri, tüm bu olum
suz koşullara rağmen, Hükümeti ve Sıkıyönetim ku
rumlarını ayırarak bu görüşmelerin sonunda, Cumhu
riyet Halk Partisi gruplarının, Sıkıyönetimin 19 ili
mizde 2 ay daha uzatılmasına olumlu oy vereceğini 
bildirmek istiyorum. Sıkıyönetimin kendi özel yasası 
gereği Sayın Başbakana bağlı olduğunu bilerek ve 
bundan dolayı herhangi bir kuşku, hatta bir komp
leks duymayarajk vereceğiz bu oyları. Çünkü, biliyo
ruz ki, Sıkıyönetim, Türk Silahlı Kuvvetlerimizce üst
lenilmesi gereken bir yasal kuruluştur. Türk Silahlı 
Kuvvetleri ise, kaynağını halikımızdan alan, dünyanın 
en eski ve en köklü ordusudur. Anayasamıza, Ata
türk ökelerine, Atatürk milliyetçiliğine, özgürlükçü 
demokrasiye olan bağlılığını her zaman saptamıştır. 
Sıkıyönetimin bugünlkü komutanları da, adalet kuru
luşları da son bir yıllık uygulamada bu yolda göğüs 
kabartıcı örnekler veren bir görev anlayışı içinde kal
mışlardır. Bir ayrıcalık olsun diye değil, somut bir 
örnek olması için, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı
nın, Mehmet Ali Ağca'nın kaçırılışı ile ilgili olarak 
yaptığı açıklamayı çağımızda bir çok devlet ya da 
siyaset adamının, her sabah göreve başlarken ve her 
akşam görevden ayrılırken okuması gerekecek bir de
ğerli yapıt olarak gördüğümü de söylemek istiyorum. 

Güvenoyu vermediğimiz bugünlkü Hükümetin, 17 be
yaz oy nedeniyle sıkıyönetimi terörcülerden ya da te
rörü hazırlayan odaklardan sadece birisine karşı ko-
şullandırabileceğine inanmıyoruz. Üstelik sıkıyönetim
siz bir Î980 Türkiye'sinde, partizanlığı belgeli bir çok 
yöneticinin bu yolda neler yapabileceğini bildiğimiz 
için evet diyoruz sıkıyönetime. 

— 20 

Hepinize saygılar sunuyorum ve 1980 yılı içinde te
rörü yenme konusunda olumlu ve büyük aşamalar ka
zanmış bir ülkeye kavuşmuş olmamızı candan diliyo
rum değerli arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Cahit Dalokay, 

buyurunuz. 
Sayın Dalokay, görüşme .süreniz 20 dakikadır. 
AP GRUBU ADINA CAHİT DALOKAY (C. Se

natosu Elazığ Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli• üyeleri; aradan bir yıl 
geçmaaine rağmen acısını hâlâ unutamadığımız Kah-
ramıanmaraş olayları dolayısıyla zamanın Hükümeti 
tarafından yurdun muhtelif alilerinde 2 ay sür© ile 
ulamına mecbur kalınan Sıkıyönetimin 6 ncı defa uza- . 
tılması için, Demliröl Hükümetlince Yüce Parlamentoya 
getirilen teklif vesilesiyle Adalet Partisi gruplarının 
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bu
lunuyorum. Hepinizi saygı ile selamlıyoruım. 

Muhterem senatörler, muhterem miilletvekillerli; 
devlisi bir miil'letün en büyük eseridir. Büyük Türk 
Milleti ise, tarihte 17 devielt kurmuş ve bunların 
1'6'sı yikıömııştır. Bunların berlbirlinıJn teşekkülüne ise 
bir cesaret, bir fazilet ve bir 'kuruluş iradesi öncülük 
ekmiştir. Bunların yıkılışına da vatanseverliğin zayıf
laması, ahlak, adalet, imsaıf mefhumlarının tereddiye 
uğradığı kötü politikalarla, kendi içindeki gaflet, da
lalet ve hiyametlerin dış güçlerle de birilikte hareket
leri sebep olmuştur. 

Değerli üyeler, sıkıntı ve buhranları yaşamak ve 
bunları atlatmak, milletlerin kaderinde vardır. Mıil-
letçe bunlar beraber yaşanmış, birlikte aşılmış veya 
bu buhranlara mağlup olunmuştur. Asil mıssıalıe bu 
buhranların içinden çıkmak için gerekli tedbirleri al
mak, bunları tekrar yaşamamanın şuuruna varmak
tır. Bugün, Büyük Atatürk'ün öncülüğünde aziz mıil 
leîlimlizün tek yürek, tek gönül, tek bilek hallimde bir
leşerek verdiği milli mücadele sonucu, Misakı- Milli 
hudutlarımız içinde kurmuş olduğumuz ve ayyılldızlı 
şartlı bayrağımız . altında yaşadığımız Türkiye Cum
huriyet Devletinin hudutları içinde yaşıyoruz. 

Değerli üyeler; zamanımızda dünya milletlerinin 
yansından fazlasının hasretini çektiği, asrımızın en 
muteber devlet idaresi olan hür parlamenter demok
ratik rejim, zaman zaman geçirilen sıkıntılara ve bu
gün içinde bulunduğumuz buhranlara rağmen, ülke
mizde çok şükür bütün müesseseleriyle cari ve ge
çerlidir. Ne var ki, bugün ülkemizde yurt çapında 
sürdürülmek istenen bir fitne mevcuttur. Hailen çere-
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yan eden anarşik olaylar, terör ve bütün huzursuzluk- ı 
iarın hedefi, Türk vatandaşını bazdirerdk, hürriyetçi | 
demokrasiden ümidini kestirmek, Türikiye'yi komünist I 
ve totaliter bir idarenin taii'alkkümü altına aknalk ve 
de parçalamaktır. Hedef, doğrudan doğruya re
jime, Devlete ve ülkenin bütünlüğüne kasıttır. Türkü- I 
ye'de huzursuzluğun kökünde siyasii, ideolojik sebep- I 
lertin yattığıı artılk bugün bütün çıplalklığıyla ortaya I 
çıkmıştır. Bunun için kullanılan vasıta da anarşidir, 
terördür. Bu vasıta, can ve mail güvenliğiini ihlal ot- I 
rnek, çalışma barışını bozmalk, öğrenim ve -öğretim I 
•hürriyetini yolk etmek üzere, sokağı, işyerini, üriver- I 
site ve okulllan faaliyet sahası olarak seçmiştir. Bü
tün bunlar, Büyük Atatürk'ün deyimiyle, «Dahili ve 
harici bedhahların» organize ettiği bir fesadım esleri
dir. Bu huzursuzluklar, bazı kimse ve çervelerce iddia 
edildiği gibi Türkiye'nin henüz halledilmemiş ilkltisaıdL I 
ve sosyal meselelerinden değil, rejim Ve devlet kav- I 
gasınıdan doğmaktadır. j 

Muhterem üyeler, Türkiye'yi huzursuz kalan olay
lara 1971 - 1974 yılları arasımda DeViet taraflından 
tam ve doğru bir teşhis konmuş Cumhuriyeti yikıp 
yerine komünist bir dikta rejimi kurmak amacıyla iş
lenen suçların failleri, buruların teşvik ve tahrikçileri I 
yakalanmış, örgütleri 'dağıtılmış ve cezaevlerine sokul
muşlardı. Ancaik, 1974'de çikaırıian zamansız ve yer
siz «Af Kanunu», Anayasa Mahkemesinin milli vıic- I 
dam ve Yüce Meclislerin iradelerini de aşan müdaha-
lesii ile sınırsız hale getirilmiş ve bu suçlular cezaev
lerinden salıverilirni'şlerdir. Böylece anarşi yeniden ye- I 
sermiş, Türkiye'nin huzuruna musallat olan mihrak- I 
lar bu kere açılkça bölücülüğü ve mezhep kışkırtıcı
lığını da vasıta ve hedef kılaralk faaliyetlerine bu se- I 
fer çok daha cüretkâr bir şekilde devam eitımek fır- I 
satımı bulmuşlardır. 

Sayın üyeler, «Anarşinin kökünü 'kazıyacağız, ana- I 
İarın gözyaşlarını dindireceğiz» diye büyük bir iddia I 
ile işbaşına gelen son Sayın EceVit Hükümetinin 22 
aylık döneminde ise, ülke çök daha vaihim Ve buhranlı I 
bir ortama sürüklenmiş, alkil almaz olaylara sahne 
olmuştu. Fitne ve fesat erbabı vatan ve milat düş- I 
mam kişiler, legal ve illegal kuruluş ve örgütler, dev
let kesesinden beslenen yandaş demekler aynı zaman- I 
da himaye ve teşvik görerek: otorite bokluğu ve hü- I 
ikümetin acz ve teslimiyeti karşisırtda söz sahibi olmuş, I 
âdeta devlete hâkim kıbnmıştır. Bu dönemde milleti I 
millet yapan manevi ve moral değerler bilerek büyük 
bir tahribata uğramış, rengini aziz şehitlerimizin ka- I 
miradan adan şanlı bayrağtmızı ve bir ölüm - kalım sa- | 
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vaşmdan doğan İstiklâl Marşımızı reddetmeye ve ye
rine enternasyonal marşım okumaya cüret eden bed
bahtlar doğmuştur. 

1 Mayıs Bahar Bayramınım bir komünist bayramı 
olarak- kutlandığı ve Moslkova'num Kızıl Meydanına 
dönüştürülerek Marıkslı, Leninli, Bngelsli portreler ve 
bölücü, y&ıcı döviz ve pankatlarıın taşındığı Taksim 
Meydanımda sınıf, ırk, dil ve mezhep ayrılıkları yara
tılıp, büyük bir fesadım, fitnenin sergilendiğine bu dö-
memıde şahit olmuşuzdur. 

Bir öğretmen kuruluşunun Başkentte icra edilen 
genel kongresi münasebetiyle, «Asıimülasıyomou eğiti
me son» diyen panolar teşhiri ile ülke ve millet bü
tünlüğüne ve milli birliğe tecavüz edilmiş «Çin'ci 
mi, Moskova'cı mı olalım» diye miffleltllıamrası komü-
mizimin her şekli ve renginin açık ve pervasız tartış
ması yapılabilmiştir. Bu dönemde, milli hudutlarımız 
içinde birtakım «Kurtarılmış bölgeler» ihdasına kal-
knşıilmış, öyleki, Cumhuriyet tarihimizle ilik defa Sayın 
Cumhurbaşkanı 30 Ağustos 1979'da kurtarılmış böl
geler vücuda getirildiğimden bahsdtoek lüzumunu his
setmiştir. 

- «Hamallar Derneği» denen bir dermek Ardahan' 
da devletin yerini almış, devletin, yapıll'am zulme ve 
haksızlığa seyirci kalması yüzünden buradan göç baş
lamıştır. Kars İlimiz onu taikip etmiş ve terör bu ser
hat İlimizi kasıp kavuşmuştur. 

TURGUT ARTAÇ (Kars Miİlatvelkidİ) — Yalan, 
yalan. 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — Gidip görme
liydiniz yalan olup olmadığını. Gitmedİnûz Kars'a, gi
dip görseydiniz; panzerlerim muhafazasında muhale
fet lideri ınutkunu atabildi ancaik. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars Milletvekili) — Bravo, 
bravo Dalokay. 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — Milli hudut
larımızı aşarak yurdumuzun içine giren yabancı uy
ruklu ve silahlı topluluklar birbirleriyle Hükümatlin 
gözüönümde uzum süre çarpışmış ve Devletin hüküm
ranlığı ihlal Sunmuştur. 

Bu dönemide, burada tafsilatına girilemeyecek ka
bını derin derin taşıdığımız, baışıta Kahramanmaraş ol
mak üzere, Sivas, Malaıtya, Elazığ gibi Merimizde 
vatanldaşlar birbirine düşürülmüş, kitlesel çarpışma
lar olmuş, kardeş kam dökülmüştür. 

Bu dönemde, burada tafsilatına girilmeyecek ka
dar çdk ve çeşitli olaylar cereyan etmiş, anarşi, terör 
ve bölücülük son derece cüret kazanmış, tecavüzler, 
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cinayetler, soygun ve sabotajlar gittikçe artıp yaygın-
laşarak, Devlete meydan okuyan boyutlara ulaşmıştır. 

MEVLÜT ÖNAL (Haltay Miletvekili) — Bugün 
nasıl? 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — Biraz hefclayim, 
sabredin biz 22 ay salbretltik. 

Muhterem üyeler, işte bu ortam içinde 14 Ektim 
seçimlerine gelinmiştir. Bu seçimlerde millet iradesi 
bütün haşmetiyle tecelli etaıişitir. Millet, rejimine, 
Devlat'ine, bayrağına, İstiklal Marşına, Atatürk Cum
huriyetine, vatan ve millet bütünlüğünle sahip çılkırnış, 
anarşiye, teröre, kana ve bölücülüğe hayır demiştir. 
Komünizmin ve heriürlü totaliter idarenin kar
şısında açık tavrını almış, yukarıda bir bölümlü ile 
izahına çalıştığımız bütün olup bitenlerin sorumlusu 
olan zamanın hükümetine hayır demiş ve ül'keıniin 
kurtuluşu istikametindeki işaretini vererek siyaşii ter
cihini yapmıştır. 

•Bu sıeçimlerle millet, anarşfetlarin oyunun anlaşıl
dığına işaret etmiş ve Devlet kendisini korusun de
miştir. 

Devletlin kendisıini koruması için 'de, yasama, yü
rütme ve yargı organları ve bütün Anayasal kuruluş
ların harekete geçmesi ve tedbir alınmasını ehamımliyaL-
le istemiş ve buna işaret etmiştir. 

Bu sebepledir ki, milletin huzurunda ülkenin içlin
de bulunduğu şartlar açıkça değerlendirilmiş, başıta 
Anayasa ve kanun dışı eylemlerle, Türik Devletlinin ül
kesi ve milletiyl/e bölünmez bütünllüğünü zedeleyen, 
dil, ırk, sınıf ve mezhep ayrılığına dayanarak, nitelik
leri Anayasamızla belirtilen Türkiye Cumhuriyetini 
ortadan kaldırmaya matuf faaliyetlerle müessir se
kide mücadele edilmesıi kesin zaruretinin ildralld için 
de Türkiye'yi salaha ve aydınlığa çıkaracak tedbirleri' 
almak ve bu yolda icraatta bu'lunımialk üzeıre Sayı? 
Demire! Hükümeti kurulmuştur. Ancak görülüyor ki, 
rnliili kademin arzusunu ve tercihini anlamayanlar veya 
ahlamak istemeyenler ve bundan rahatsız olanlar var
dır. 

Değerli üyeler, bundan evvelki Hükümet, bugün 
milletimize, Devletimize musallat olan anarşi, terör, 
yıkıcılık, ve bölücülüğe karşı koyamamış; bu yolda 
doğru tedbirler alamamış ve yanlışlara dayanan gü
venlik politikası iflas etmiştir. İşte bu iflastır ki, Tür 
kiye'yi sıkıyönetiımısıiz idare edilemez hale gjatirmiişıtlir. 
Halen terörü, kanı sürdürmek isteyenler menfur ga
yelerinle ulaşmak yolunda garez ve kinle eylem ve ci
nayetlerine devam etmek istemektedirler. 

İşte bu sebeplerle içlinde bulunduğumuz şartların 
ağırlığını ve bunun gerektirdiği sorumluluğu tama
mıyla müdrik bulunan ve ülkenin fevkalade hal için
le olduğunu ve bu hususun Milli Güvenlik Kurulu 
öildirileriyle de açıklandığını gözönünde tutan Cum
huriyet Hükümeti, programlımda en başta gelen mesele 
olarak elle aldığı can ve mal güvenliğini, huzur ve sü
kûnu, kanun ve nizam hâkıirnıiyatiini sağlamak içlin, 
Türkiye'nin dahili ve harici düşmanlarınla karşı Dev-
letM ve M'iisak-ı Mi'iiıi ile hudutları çizilmiş Türk va
tanını korumak ve kollamakla görevli Türk Slahlı 
Kuvvetlerimizin sıkıyönetim görevine 19 iltiımlzde 2 
ay süre ile daha devamını zaruri görmüş bülunımalk-
tadır. 

Türkiye Büyük Millet M adlisi Grubumuz, Hükü
metin bu haklı talaKni bütün içtenliği ile de:te)kleımök-
te, millatimizin ve Devletinıizün en büyük teminatı 
rürk Silahlı Kuvvetlerimizin 'bu ulvi görevinde mut
laka başarılı olabilmesini temiinen getirilecek her türlü 
yasa! tedbiri de sonuna kadar desteklemeye aızûmli vs 
kararlı bulunmaktadır. 

Muhterem üyeler, şüphesiz Türkiye'nin devamlı 
olarak sıkıyönetimle idaresini kimse arzu etmez, ede
mez. Ancak, sıkıyönetimlere ihtiyaç duyulmaması için 
anarşiye, teröre ve bölücülüğe karşı müessir müca
dele tedbirlerinin alınması ve geliştirilmesi yolunda 
bütün siyasi partilerin, anayasal müessese ve teşek
küllerin anlaşması şart ve elzemdir. Bu asgari müş
terekte birleşmek de milli bir vazifedir. 

Bu sebeple, Sayın Hükümet Başkanının, Anaya
saya bağlı herkesi ve her teşekkülü bu milli göreve 
lavet etmiş olmasını büyük bir memnuniyetle karşı-
'adığımızı da ifade etmek isterim. 

Bundan önceki iktidar bidayette anarşiyi önle-
iîk için mevcut kanunların kifayetinden bahseder

i n , acı gerçekler ve bazı haklı ikazlarla karşılaştık-
an sonradır ki, yeni tedbirlere ve bunları işletecek ve 
atbikine imkân verecek kanunlara ihtiyaç bulundu

ğunu söylemiştir. Bugün işbaşında bulunan Hükümet 
de aynı ihtiyacı ileri sürmektedir. 

Bundan önceki Hükümet, daha geçen yıl bu ta
sarıları Parlamentoya sunmuştu. Sayın Ecevit bu ta
sarıları sunarken, Şiddeti, kanlı cinayetleri durdur
mak ve demokrasiyi korumak içlin bunlar zorunlu
dur.» diyofdu. Fakat şayanı hayrettir ki, süregelen 
kanlı şiddet eylemlerini önlemek ve Türkiye Cum
huriyeti Devletini korumak için çıkarılması lüzumlu 
kanunlar, onları teklif edenler tarafından, hükümet-

— 22 — 
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ten ayrıldıktan sonra siyasi taktik ve manevralara 
konu yapılmak istenmektedir . 

Daha 3-5 ay önce söz konusu tedbir tasarılarını 
savunan ve bunların kanunlaşmaması dolayısıyla baş
kalarını suçlayanların, şimdi bu tasarıları destekleme
mek için bahaneler aramaları, engellemeye kalkışma
ları aklın alacağı ve izanın kabul edeceği bir iş de
ğildir. 

Kendi Başbakanlığı sırasında Sayın Ecevit, «İhti
sas mahkemeleri» kurulması zaruretini savunmuştur. 
O tarihte partisinin içindeki bir grup ile Cumhuriyet 
Halk Partisi dışındaki bazı mihraklar söz birliği ya
parak bu mahkemelerin kurulmalarına karşı çıkmış
lardır. Bugün de bu kabil yasa tasarılarına ve Devlet 
Güvenlik Mhkemelerine karşı çıkılmaktadır. Oysa ki, 
1971 yılında Anayasanın 50'den fazla maddesinde 
yapılan tadilat Cumhuriyet Halk Partisi gruplarının 
sayın üyelerinin teklife imza koymaları ve bizzat Ge
nel Başkan ve CHP'li parlamenterlerin de kabul oy
larıyla gerçekleşmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi her vakit Anayasanın 
136 ncı maddesinin tadili teklifinde bulunmak hakkı
na sahiptir; ama Anayasanın 136 ncı maddesiyle ku
rulması öngörülen Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
amir hükmüne karşı çıkılmasını hukuk ve Anayasa 
nizamıyla bağdaştırmak mümkün değildir. 

Burada Sayın Cumhuriyet Halk Partisi yönetici
lerine milli bekamızın teminatı olacak anayasal bu 
hükmün gerçekleştirilmesi yolunda asgari manada 
imza ve oylarına sahip çıkmaları gereğini, milli men
faatlerimize ve bütünlüğümüze yönelen anarşi ve te
rörün önlenmesi için Cumhuriyet Hükümetine yar
dımcı olmaları lüzumunu bir kere daha halisane ha
tırlatmak isterim. 

Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefetteki tutum 
ve davranışlarının ne olacağı, gruplarında, «Demirel 
Hükümetine acımasız, muhalefet yapılması» önerisi 
üzerine Grubu adına konuşan Sayın Başkanvekilinin 
de partisinin tutumunun bu olacağı yolundaki beya
nıyla açıklık kazanmıştır. 

Hiç kimsenin Cumhuriyet Halk Partisinden yu
muşak bir muhalefet beklemeye hakkı yoktur, tabia
tıyla talebi de yoktur. Muhalefet anlayışları acımasız 
olabilir; ama yıkıcı olmamalıdır. 

Sayın Demirel bunu çok iyi bildiği için, Hüküme
tin kurulmasından önce Cumhuriyet Halk Partisi 
Sayın Genel Başkanıyla yaptığı temasta sadece anarşi 
ile mücadele konusunda kendilerine zorluk çıkarma
malarını telkin etmişti. 

Değerli üyeler, anarşi «dur» demekle durmayaca
ğına göre, bu Hükümet anarşiyi durdurmak, ülkede 
kanun ve nizam hâkimiyetini kurmak için, elbette 
birtakım yasal yollara ve tedbirlere başvuracaktır. 

Şimdi anarşi, terör ve bölücülükle, vatan ve mil
let düşmanlarıyla mücadeleye karar vermiş bu Hü
kümetin, her getirdiği tedbir birtakım politik çıkarlar 
uğruna ve «özgürlükler, demokratik haklar elden 
gidiyor» diye engellenmeye çalışılırsa, bütün bu olup 
bitenler nasıl son bulacak, anarşi nasıl duracak, nasıl 
önlenecektir? 

Şüphesiz hürriyetlere «evet» demokrasiye «evet» 
ama, Devletin ve rejimin temeline dinamit koymaya, 
Türk vatanının bölünmesine parçalanmasına «hayır» 
diyoruz ve hayır demeye de ilelebet devam edeceğiz. 

Burada şu hususa da işaret etmek isterim ki, dev
let otoritesinin bulunmadığı yerde hürriyetlerden 
bahsetmek mümkün değildir. Bu bakımdan anarşist
lere; vatan, millet ve Devlet düşmanlarına son ve 
kati darbenin indirilmesinde şu tercih ortaya çıkmak
tadır : 

Vatan ve milletin bütünlüğü, huzur ve sükûn, mal 
ve can güvenliği mi, ve bütün bunları sağlayacak güç
lü devlet mi, yoksa, sorumsuz, şuursuzca kullanılan 
hudutsuz hürriyet mi? 

Tabiatıyla birincisidir. 
Vatan ve milletin bütünlüğü, huzur sükûnu sağ

lamak için, Türkiye Cumihurüye'fci Devletine demok
ratik güç kazandırmak ve sağlıklı bir otorilte sağla
mak için, Hükümötin gerekli bülilün kalnurai tedbirle
re başvurması zaruretine inandığımızı burada açık
lıkla belintm'ek isterim. 

Çare budur, bunu yapmaya mecburuz. 
Hükümetin bu yoldaki azimli ve kararlı tutumu

nu da memnuniyetle ve takdirle karşılıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem üye

leri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü teminat altına alacalk, Türkiyemizi tam bir 
güven, huzur ve sükûna kavuşturacak her türlü ana
yasal ve kanuni tedbirlerin sonuna kadar savunucu
su olmak, şu mukaddes kürsüde ettiğimiz yeminin 
gereğidir. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimize, Ana
yasamıza sonuna kadar bağlı olmak görevimizin ve 
şeref borcumuzun gereği olarak Adalet Partisi Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Grubunun, sıkıyönetimin 
19 ilde 2 ay daha uzatılmasına kabul oyu kullana
cağını ve gözbebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
bu şerefli görevi ifası sırasında onun her zaman ol
duğu gibi başarılı olması için Hükümetçe getirilecek 
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bütün tasarılara da destek olacağımızı, beyan eder, 
Yüce Heyetinize en derin saygılarımı sunarım. (AP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalokay. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir, 
Şahısları adına Sayın Turhan Feyzioğlu. 
Sayın Feyzioğlu, görüşme süreniz 10 dakikadır; 

buyurun efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Hiçbir dönemde anarşinin yıkıcı, bölücü örgüt
lerin hedefi, işbaşında bulunan şu veya bu iktidar 
olmamıştır. Dün böyle değildi, bugün de böyle de
ğildir. Her dönemde yıkılmak istenen Türk demok
rasisi idi, Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bütün
lüğü idi, hür Türkiye Cumhuriyeti idi. Bugün de 
böyledir. Bu sebeple sadece siyasi iktidarın değişmesi 
anarşiyi durdurmaya, zaman zaman hayal edilmiş ol
duğu gibi yetemezdi. Dün yetmemiştir, bugün de yet
meyecektir. 

Yapılması gereken işler vardır. Yapılması gereken 
işlerin bir kısmını bana ayrılan 10 dakikalık süre için
de ve 15 madde halinde, satırbaşları şeklinde özetle
meye çalışacağım. 

1. Her türlü ırkçılığı ve bölücülüğü reddeden, 
Atatürkçü, birleştirici, toplayıcı, Anayasamıza uygun, 
Türk milliyetçiliğini hâkim kılmak; bu anlayışla sım
sıkı sarılmak. 

2< Şiddet eylemlerine girişen, yasa dışı eylemler 
sürdüren örgüt ve derneklerin hepsini, istisnasız hep
sini dağıtmak. Bu gibi örgüt ve dernek yöneticileri, 
hakkında cezai takibatı önemle sürdürmek. 

3, Başta polis teşkilatı ve milli eğitim olmak 
üzere devlet teşkilatını siyasi amaçlı derneklerin ve 
Örgütlerin baskı ve tasalludundan kurtarmak. 

Sadece şu son 1 hafta içinde cereyan eden olay
lar ve ortaya çıkarılan gerçekler, yani Devlet görev
lilerinden bazılarının en kanlı en insafsız cinayetler
de oynadıkları rollerle ilgili olarak ortaya çıkan ger
çekler, bu söylediğimi teyide yeter. 

4. Silah kaçakçılığına karşı tedbirleri tamamla
mak. 

Ülke çapında kaçak silah toplanmasına girişilme-
iidir özellikle şehirlerimizde anarşi yuvası bölgeler 
d'dik didik aranmalıdır. Kaçak silah ticaretinin ve 
ruhsatsız silah taşımanın cezası daha etkili hale geti
rilmelidir. Kaçakçılığın içteki ve dıştaki köklerine 
linmök, çoğu zaman başka yolsuzluklarla, hırsızlıklarla, 
iç içe yürütülmekte olan silah kaçakçılığının kökleri

ni kurutmak hayati Önem taşımaktadır. Bu konuda 
Türk Devletiyle değil; ama kaçakçılarla sıkı ve resmi 
işbirliği halinde olan hiçbir devleti dost sayamayaca
ğımızı açık açık belirtmek ve girişilen milletlerarası 
müzakerelerde bunu temel unsurlardan biri haline 
getirmek. 

Kanunlara saygılı ve canları tehlikede yurtaşlar 
silah alabilmek için, ruhsatlı silah alabilmek için bin-
bir güçlük çekerken, eşikiyanın elinde gitgide artan 
miktarlarda, gitgide daha etkili silahlar vardır. 

5. Siyasi Partiler Kanunumuz, ırk ve mezhep 
ayrılıklarım kışkırtan veya bunları oy toplamak için 
basamak ve istismar konusu yapan siyasi partilere 
karşı en ağır müeyyideleri getirmiştir. Daha ağır 
kanun hükmü düşünemezsiniz. Dernekler Kanunu 
da bu konuda çok açık hükümler taşımaktadır. Bu 
hükümler ve Siyasi Partiler Kanunuyla Dernekler 
Kanununun bu maddeleri kâğıt üstünde bıralkılma-
malı, ciddiyetle uygulanmalı ve uygulatılmalıdır. 

6. iç kavga kışkırtıcıları, Devletten aylık alarak 
Devlet aleyhine çalışmalarına imkân veren görevler
den, Devlet yönetiminden mutlaka uzaklaştırılmalı
dır. 

7. Güvenlilk kuvvetleri ve güvenlik kuvvetleri
mizin, millete ve Cumhuriyete sadık fedakâr men
supları gerekli maddi ve manevi teminata kavuştu
rulmalıdır. Siyasa uçlara mensup olmayan ve görevi
ni kanunlara, saygılı olarak yapan güvenlOk kuvvet
leri mensupları, dernekler ve örgütler tarafından 
ezilmıEimeli. Devlet zabıtası, sıilah, teçhizat, eğitim ve 
moral yönünden durmadan güçlendirilrnelidlir. 

8. Memleketlin geleceği olan aziz evlatlarımızı, 
gençlerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin 
maddi imkânları, geçim darlıklarını ortadan kaldı
racak sosyal haklan yeterli düzeye getirilirken, bu
nun yanı sıra bu şerefli mesleğin aziz mensuplarının 
siyasi örgütlenin baskısından, özellikle şiddet kışkır
tıcısı, Devlete ve hür Cumhuriyete dliişmaın militan
ların tasallutundan kurtarılmaları şarttır. 

9. Bizce partizanlık, devleti ve idareyi çöker-
tsn ve maalesef yıllar geçtikçe, bir süreden beni, yıl
lar geçtikçe daha da kökleşen, yaygınlaşan bir has
talık halimi almıştır. Bu nedenle, partizanlık, bize 
gö's - yanılabiliriz, bize göre partizanlık - anarşinin' 
kaynaklarından biridir. Devlet görevlerine alınma
larda, terfilerde, parti ve do nr& üyeliği veya sernpa-
tizanlığı değil, ehliyet esas olmalıdır. Devlet görevli
lerinin Türk Devletine ve Cumhuriyete sadakati ön 
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plana geçmeli, bir partiye veya derneğe sadakat glibi 
ölçüler tercih nedeni olmamalıdır. 

10. Her gün milyonlarca yurttaşa, milyonlarca 
öğrenciye, milyonlarca mümine hitap eden TRT'nin, 
milli eğitimlin ve Diyanet -İşleri Teşkilatımızın son 
derecede etkili olan bütün imkânları, milletimizi bö
lüp, birbirine düşürmek isteyen akım ve faaliyetlerin 
etkisiz hale getirilmesi için seferber edilmelidir. 

Yurttaşlar arasında karşılıklı sevgi ve hoşgörüye 
dayanan medeni ilişkilerin, iç barışın, milli bütün
lüğün pekiştirilmesi yolunda TRT'nin, milli eğitimlin, 
Diyaınat İşlerinin bütün imkânlarından sonuna kadiar 
yarar'lanmaya mecburuz. 

Yasa dışı eylemleri veya örgütleri savunmanın 
ve korumamın, kışkırtmanın, kanlı şiddeti beslediği 
unutulmamalı; kamu oyunu etkileyen araçların bu 
yola sapması mutlaka önlenmelidir. 

11. 3 çocuk babası, bir güvenlik görevlisini bi
lerek öldüren, silahlı milyonluk soygun yapan, gizli 
örgüt mensubu bir kişinin, bugün aradan birkaç yıl 
geçmeden aramızda serbestçe dolaşmakta olması ak
la sığar bir durum değildir ve dünya başımda hiçbir 
alkil başında toplum böyle bir gafkıt, böyle bir hata 
işlemem1 ştJİr. Nedamet gatirmaden, bu tipteki suçlu
ları affetmiş olan hiçbir toplum gösteremezsiniz. 

1974'de çıkarılan affın, zamansız' affın, yıllarca 
süren çabalarla kökü iyice kazınmış olan anarşiyi 
hortlattığı, yıkıcı örgütleoin dirilmesine ve şiddetin 
artmasına yol açtığı artık inkâr edilemez bir gerçek
tir. Rakamlar; 1974'de 3 ile başlamış ve bugün yılda 
lOOO'i aşmıştır. 1974'ten beri değişen iktidarlara rağ
men anarşinin durmadan ve hızla tırmanmaya de
vam etmesi, bizi, gelecekte benzeri bir hatayı tek
rarlamaktan kesinlikle alıkoymalı ve bugüne kadar 
alınabilmiş tedbirlerin yetersizliğini sergilediği için 
daha etkili, çok yönlü tedbirler almaya hepimizi sevk 
•etmelidir. 

Sosyal, ekonomik alanda, kültür alanında alına
cak tedbirler yanında, şiddeti yenecek kanuni ted
bir ve müeyyidelerin hiçbirini ihmal edebilecek nok
tada değiliz. 

12. Türk milli eğitimine hâkim kılmamız gere
ken temel ilkeler, bugün bile bu kürsüde tartışıldı. 
Bize" göre, Anayasamızda ve Milli Eğitim Temel 
Kanununun, milli eğitimin amaçlarını çok açık şe
kilde belirten hükümlerinde, izlenecek yol -gösteril -
mistir. 

Cumhuriyetin, Anayasanın ve Atatürk'çülüğün 
temel ilkelerinden ayrılan, bunlara taban tabana zıt 

olan ideolojilerle kafaları şartlandırmaya çalışmak, 
milletimizi huzura, beraberliğe götüremez; daha teh
likeli böiünmela.e ve iç çatışmalara sülükler inan
cındayız. 

13. Sıkıyönetimin, şiddeti ve anarşi örgütlerini 
yenme mücadelesini daha etkili şekilde sürdürebil
mesi için hiçbir destek esirgenmem elidir. Sıkiyöne-

| timde görev alan ve bazen 24 saat, bazen daha uzun 
süre yemeden, içmeden tıraş olmaya vaikıit bulama
dan çalışan görevlilere ödenen tazminatların mik
tarı gülünçtür; günlük 1 5 - 2 0 lira gibi miktarlar... 
Sanıyorum, .albaylar için 30 - 40 lira, generallıer için 
40 - 50 lira, teğmen ve yüzbaşılar için 1 5 - 2 0 lira 
arasındadır; bu tazminatlar yeterli düzeıye getirilme
lidir. Bu küçük bir noktadır; çok daha önemlisi, va
tansever çabalarında sıkıyönetim sorumküarımn en
gellenmemesi, vazife ve hizmet şevklerinin kırılma
ması çok. büyük önem taşımaktadır. 

14. Devlet teşkilatında olsun, memuriyette ol
sun, eğitim kurumlarında olsun, tamamıyla işlemez 
hale gelen disiplin yönetmelikleri, disiplin kuralları 
yeniden işlerlik kazanmalı; bunları uygulayacak olan 
disiplin kurulları da işlerliğe kavuşturulmaiıdır. Di
siplinsiz ne idare olur, ne de eğitim okur. 

15. Bundan önceki iktidarın da, Sayın Ecevit 
Hükümetinin de anarşiyi ve şiddeti önlemek için 
zorunlu gördüğü ve imzalayıp tasarı halinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunduğu, bugünkü Hü
kümetin de savunduğu, sahip çıktığı kanunları ge
cikmeden çıkarabiimemiz lazımdır. Sıkıyönetimden 
sonra da anarşinin hortlaması için ve Türkiye'nin 
sürekli sık sık başvurulan ve uzun süren sıkıyönetim
lere devamlı surette muhtaç olmaması için, şiddete 
yönelmiş suçlara karşı, Devlete ve rejime karşı işle
nen suçlara karşı etkiyle ve süratle görev yapacak, 
ihtisas sahibi ve tamamıyla bağımsız hâkimlerinin 
seçiminde hiçbir gölge düşürücü unsur bırakılmamış 
olan mahkemeler kurulmalıdır. 

Şiddeti yenmek, bugün iktidarı ve muhalefetiyle, 
Anayasa kuruluşlarıyla Devletimizin bütün unsurla
rının ortak milli görevi halini almıştır. 

Bu mahkemeler için bir şey söyleyeyim; «İhtisas 
Mahkemesi.» dedim; adı önemli değil; adını, Devlet 
Güvenlik Mahkemesi koyunuz, İhtisas Mahkemesi 
koyunuz; görevi, rejime karşı, Devlete karşı Anaya
sada belirtilen suçları işleyenleri takip etmektir ve 
hâkimleri bağımsız olmalıdır. Bu şartlarda anlaştık
tan sonra, adı önemli değildir. Bir kelime tartışması, 
bu davayı karanlığa ve gecikmeye sürüklememelidir. 
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Şiddetli yenmek, bugün iktidarı ve muhalefetiyle, 
bütün Anayasa kuruluşlarıyla, artık, Devleti teşkil 
eden bütün unsurların ortak görevi olmuştur dedim. 
Bu konunun ihmale tahammülü kalmamışıtır; göre
vin daha fazla gecikmeye tamammüİü kalmamıştır. 
Birçok ülke; bazıları yakınımızda olan (Lübnan gi
bi), bazıları uzağımızda olan (Karnboçya, Pakistan 
gibi), daha Uzaıkdoğuda olan birtakımı ülkeler, bizde 
şimdi görülmekte olan şiddet olaylarından, adam öl
dürmelerden, toplu cinayetlerden çdk daha az sayıda 
ve çok daha hafif belirtilerin ardından son derecede 
karnin ve devöatıi çökarticıi ve devilıdüin bağıımsıızilıığiinıı yi-
'tinmıesliırus yol açıaın iç ısıajvaşjllaıra ısıahıne olmıuşitur. Türki
ye'nin artık bu tırmanışa talhaımmüliü o'taadığı bilinci 
içıinıde d elle vermeye ımedburuz; demıokrıasliıyii yaşatmıaık 
'için hepimliz öl, ele vermeye mecburuz. İktisadi alanda, 
dış tehditler alanında yeteri kadar sorunumuz var. 
Bir de Türkiye'de birbirimizi yiyerek, iç savaş orta
mını (körükleyerek bu diş tehlikeleri ve iktisadi güç
lükleri dalha da tırmandırmanın akla sığar tarafı yok
tur. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, süreniz doluyor 
efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bitiriyo-
rum efendimi; bir, ilki cümlem kaldı, affedersiniz. 

Bu dava, hiçbir parti hesabına, hiçbir oy hesabı
na, hiçbir sandalye hesabına, hiçbir partizan taktiğe 
feda edilemeyecek kadar hayati bir milli dava halini 
almıştır. Bir defa daha bu zorunlu hatırlatmayı bir 
vicdani görev saydım. 

Anayasa çerçevesinde, kanunlar çerçevesinde 
anarşiye ve şiddete karşı görev yapan bütün devlet 
sorumlularına, hükümet sorumlularına, idare sorum
lularına, Sıkıyönetim sorumlularına başarılar diliyor 
ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
Şahsı adına Sayın Orhan Birıgit. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Söz istemiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konuşmuyor. 
Hükümet adına Sayın İçişleri Bakanı, buyurun 

efendim. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, görüşme sü

reniz yirmi dakikadır efendim, buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(C. Senatosu İsparta' Üyesi) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlar, sözlerime, konuşmacılardan en 
son konuşan Sayın Turhan Feyzioğlu arkadaşıımızın 
konuşmasına temas ederek girmek işitiyorum,. 

wSayın Turhan Feyzioğlu'nun belikittiğıi bütün hu
suslara bütün kalbimizle iştirak ediyoruz ve kendisi
ni teyidem 11 nci maddede saydığı ıbir hususa ben 
de değinmek isterim. 

«Üç çocuk babası güvenlik kuvveti menısuıbumu 
öldüren kişiler hâlâ aramızda dolaşıyor» diyor. Evet, 
maalesef son araştırmalara göre, bir süreden beri, 
yapılan cinayetlerin içerisinde fail olarak, gerek ya
kalanmış, gerekse kimlikleri tespit edilmiş failler ola
rak 1974 senesinde aftan istifade ederek çıkan veya 
ondan sonra hapishanelerden kaçan kişiler bulun
maktadır; bunu hassaten belirtmek isterim. 

ADNAN KESKİN (Denizli Milletvekili) — 
Açıkla da öğrenelim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Zamanı gelir, açıklanır hepsi, acele et
meyin. Bazı meseleler vardır ki, memleketin menfa
atinedir, açıklanamaz. Nitekim, biraz sonra bir mese
leye dalha geleceğim; Sayın Birgıit ddkundu, bugün 
açıklayacak durumda değilim. (CHP sıralarından 
«açıkla, açıkla» sesleri.) 

Her şey rastgele açıklanamaz, zamanı gelince açık
lanır. Eğer, memlekete zarar verecek bir husus var
sa, ben, mesul Bakan olarak bunu asla açıklamam. 
Bu nokta bugün zarar verecek durumdadır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan Milletvekili) — 
İşe ne zaman başladınız?.. Hapishaneden kaçırmayla 
başladıniiz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, şimdiye kadar 
hapishanelerden kaçmış - iki sene içerisinde, 1978 -
1979 seneleri içerisinde kaçmış -- 3 0156 kişi var. Halen 
'bunların pek çoğu yakalanamamıştır ve 2 500 ölü
mün 2 OOO'inin faili halen meçhuldür. Karşınızda bu
lunan Hükümet 25 Kasım günü güvenoıyu aldı, henüz 
24 günlüktür; bütün meseleleri... 

NURETTİN KARSU (Erzincan Milletvekili) — 
Ne zaman başladınız, işe ne zaman başladınız? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Davamla) — Başladık beyefendi, başladık, hiç me
rak etme. Ancak sizin yerleştirdiğiniz mihrakları 
ve sizin yerleştirdiğiniz partizanları temizlemekle 
meşgulüz daha. (CHP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Keskin, lütfen oturduğunuz 
yerden müdahale etmeyiniz. 

Devam ediniz Sayın Bakan. 
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İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, polemik yap
mak istemiyorum, beni zorlamayın, beni zorlamayın 
lütfen. Şurada bir dosya var, isterseniz başından so
nuna kadar açıklayayım. (CHP sıradarımdan «açıkla, 
açıkla» sesleri.) Yarın açıklayacağım, söz veriyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan Milletvekili) — 
Niye açıklamıyorsun? Şimdi açıkla, burada açıkla. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Hayır, gereği var da onun için. 

VELİ YILDIZ (İçel Milletvekili) — Silah kaçak
çılarını, eroin kaçakçılarını, hepsimi açıkla. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Şimdi, Senatoda konuşuldu; onun için 
açıklayacağım, cevap vermek için açıklayacağım. 
(CHP sıralarından gürültüler) Evet, evet... 

METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Evet, 
başk?, Sayın Balkan?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Muhterem arkdaşlar, Ağca, 25 Kasım
da kaçmıştır; bu Hükümetin güvenoyu aldığı gün kaç
mıştır. Bu kaçışta - Hükümetin kusuru varmış g'ibı 
göstermek bence insafsızlık olur. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara Milletvekili) — Siz 
kaçırttınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Bugün bu kişimin arkasına Hükümeti
miz özel tim koymuştur. 

METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Öyle 
'bir şey söylenmedi Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) —Söylediniz canım. 

Muhterem arkadaşlar, sıkıyönetim 19 ilde 2 ay 
daha uzatılması için burada konuşan partili ve şahsı 
adına konuşan bütün arkadaşlarımın- uzatılmasında 
hemfikir olduklarını, müspet oy vereceklerini belirt
meleri ve bu uzatmanın tasvip görmesi ferahlatıcıdır 
ve sıkıyönetime güç ve kuvvet vericidir. Onun için 
bütün üyelere, sıkıyönetimde vazife gören güvenlik 
kuvvetleri adına teşekkür ederim. 

METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Baş
ka?.. Devam ediniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Zorluyorsunuz polemiğe girmeye; ama 
girmeyeceğim. 

Sıkıyönetimin muvaffak olması için yasal imkân
lar huzurumuza gelmiştir. Sizden rica ediyoruz; bu 
yasal imkânları süratle çıkarınız ve sıkıyönetimin güç
lerini güçlendirelim, onlara değerli silahlar vermiş 
olalım, 

I Terör ve anarşiyi önlemekte Hükümetimiz karar= 
i lıdır ve bu hususta her şeyi yapacaktır. Sıkıyöneti

min başarılı olması şarttır. Sıkıyönetimin başarılı ol
ması için de sıkı yönetimlin kuvvetlenmesi ve neticeye 
varması için düşünülecek her imkân ve /asıta sağla
nacak ve güvenlik kuvvetlerimin emrine verilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, şuna bilhassa emin olma
nızı rica ediyorum ki, Hükümetiniz tarafından... 

TURGUT ARTAÇ (Kars Milletvekili) — Emin el
lerdeyiz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Teşekkür ederim; lütfettiniz. 

Hükümetimiz tarafından kanunlar eşit olarak tat
bik edilecektir ve yapılan her şey sadece Devlet için, 
Türk Devletinin bölünmez bütünlüğü ve bekası için 
yapılacaktır; bundan emin olun. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarımdan alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son söz olarak Sayım Sadık Batum, buyurun efen

dim, 
Sayın Batum, görüşme süreniz 10 dakikadır efen-

dim1 

MEHMET SITKI SADTK BATUM (C. Senatosu 
îstanlbul Üyesi) — Oldu Sayın Başkanım. 

Sokakta, 22 aylık Ecevit dönemimin 2 500'e ya
kın ölüsü ve burada 27 günlük Demirci Hükümetinin 
sayıma tabi tutulan 50'yi aşkın ölüsü. 22 aylık Ecevit 
dönemlimin bir ayı ile Sayım Demıirel'in aynı döneme 
gelen bir ayı arasında ölü farkı ve sayımı ve ondam 
sonra burada Büyük Mi Höt Meclîsimde örfi idare ko
nuşmaları... (CHP sıralarımdan «Sıkıyönetim» sesleri.) 
Örfi idare konuşmaları... 

Arkadaşlar, sokaklarda ölü sayısı devam ettiği 
sürece ve siyasi partiler ölü saymaya devam ettiği sü-

; rece, bir üstyapı olan örfi idareden pek o kadar çare 
beklememek lazım. Ölüleri sayarak hükümet olmak ya 
da ölülere bakarak hükümet olmak (CHP sıraların
dan ^Bravo'» sesleri, alkışlar.) bırakılmadığı takdirde, 
b;r üstyapı tedbiri bulunan örfi idareden çare ara
mak biraz zor olur. 

Arkadaşlar, örfi idare, bir üstyapı kurumudur. 
Onun tutarlı, bütün siyasi partilerin aynı gözle baka
cağı bir altyapıya oluşturulmadığı takdirde, Türkiye' 
de ölü saymaya devam ederiz. O yönden, anarşinin 
kökenine, anarşimin kökeninden daha fazla anarşinin 
sebeplerine bütün siyasi partilerin, grubu olsun olma
sın Türkiye'deki bütün siyasi partilerin birlikte bir 
teşhis ayniyetiyle yaklaşmış olması lazım gelir. Gör
mezin fil tarifi gibi, hepimiz tuttuğumuz yeri sahih 
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zannederek bir anarşi tarifine gidersek, ölü sayma- I 
sında devam ederiz arkadaşlar. 

Bu, sadece Türkiye'ye has bir olay olmamıştır ve 
bu^ün TürkyeV© olan olayla, daha evvelce dış ülke
lerde bulunan olayların bir uzantısı olarak sayılma
mak lâzım gelir. 

1968 yılında FransaMa üniversite gençliğinin ma
sum isteği olarak ortaya çıkan anarşi, pek kısa bir 
zamanda büyük boyutlara ulaşmış, o masum istekte-
'ki teşhis yanigrsıdrr ki, Republie'te, Mendes Frânce, 
Mardhais, Mitterand gibi ünlülerin de önder olduğu 
bir milyon Fransız Paris sokaklarında yürümüştür. 
Deva silaha dönüşmüş, Kartiyelatin (Quartier Latin) 
de adamlar öldürülmüş, Şarbon işgal edilmiş, Odeon 
Tiyatrosu işgal edilmiş ve anarşi Fransa'da doruğa 
ulaştığı zaman batmışlar ki - Fransız Komünist Par
tisi da başta olmak üzere - bu bir işçi hareketi değil, 
bu bir rejim hareketidr; bu, Fransız demokrasisin© 
uzanmış bir rei'im hareketidir. Arkadaşlar, Fransız 
Komünist Partisi Genel Sekreteri Georges Marchais 
bütün Fransız Komünist Partisini ilzam edici beya
natını burada bir iki satırla hatırlamak lazım gelir. 
"B'i hareketler» diyor, bunu anlamamışsanız Türfci-
v-'rHki hareketleri anlamanıza imkân yok. Bırakınız 
çiva î parti, şu veya bu şayi, sokakta ölen ölülerin 
kanların hesabını vermek mecburiyetindeyiz. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Biraz daha cid
di, b'raz dalha tutarlı konuşacağız; şu veya bu değil. 

Arkadaşlar, Fransız Komünist Partisi Genel Sek
reteri, !̂Bu hareket, işçi hareketine ihanettir. Bu ha
reket umutsuzluklardan çare arayan, umutsuzları ken
dine güç etmek isteyen b'rtakım belirli olmayan ki
şilerin hareketidir.» demiştir. 

ORHAN YAĞCI (Bilecik Milletvekili) — Türki
ye'ye gel, Türkiye'ye. I 

MEHMET SITKI SADIK BATUM (Devamla) 
— Ş;md' Türkiye'ye geliyoruz... Olayları at bir kere... 
Türkiye'de devamlı, bu olay, bir siyasi partinin ikti
darda olması ya da bir siyasi partinin iktidarda ol
maması olarak bakılmıştır ve ölüleri sayarak veya ölü
lere bakarak iktidarda kalmayı veya iktidarda olma
yı amaç edinmiştir. Şayet anarşiye Hükümet boyu
tunda endaze durursak veyahut da hükümetler boyun- j 
da ölçümle çare bulmaya kalkarsak, sokaklardaki ölü
lerin hesabını vermek imkânımız olmaz. Anarşi, hü- 1 
kümetleri aşkın, demokrasiye, devlete uzanmış bir 
afettir; ama buna rağmen, bakıyoruz, şayet sözleri
miz Halk Partisine yakın olursa doğrudur; Halk Par- j 
tisine yakın olmaz, Adalet Partisine yakın olursa | 
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doğru değil. Bütün siyasi partilerin belirli iktisadü 
prensiplerden soyutlanmış olarak anarşiye bir afet, 
bir düşman olarak yaklaşmak mecburiyetindeyiz; 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) kökü ne
reden gelirse gelsin. (CHP sıralarından «iBravo» sesle
ri, aklışlar.) 

Arkadaşlar, bakıyoruz Türkiye'ye, sokaklarda 
adam öldürülüyor. Yere ceset düşmeden evvel hepi
miz başına üşüşüyoruz; acaba kimden, acaba kim
den? Ölülerde hüviyet sormak usulünü bırakmadığı
mız takdirde, ölülerde hüviyet sorarak anarşiye yak
laştığımız takdirde, daha fazla ölüler beklemek mec
buriyetindeyiz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

Ölen sağda ise sağdakiler, solda ise soMakiler 
ölüye sahip çıkarak törenler düzenlemek, değil ya
samda, ölümünün başında bile beraber olamazsak, 
ölümün başında b'le beraber alamayıp da bunu siya
si inançlarımızın istismarı konusu yaparsak, daha ölü
ler beklemek mecburiyetindeyiz. 

Ölülerde hüviyet sormak, demin söylediğini, umut-
nuzlardan b;r ordu kurmak fikrine eşdeğer mahiyette
dir. Umutsuzlardan bir ordu kurarak hareket ötmeye 
gittiğimiz zaman, umut olarak ortaya çıkmış çok ki
klerin de pek kısa zamanda umutsuzluğa düştüğü ger-
ooği Türkiye'de sergilenmiştir. 

Arkadaşlarım, o yönden, üstyapıyı birlikte oluş
turmak mecburiyetindeyiz. Adalet Partisinin Hükü
met Programında ve bütün sözcülerinin sözlerinde, 
"'Buna bir Hükümet boyutunda endaze tutulamaz; 
bu bir devlet sorunudur» denmiştir. Bu olguya birlik
te, hükümeti aşkın. Devletin yanında çare bulmak ve 
bir safta olmak mecburiyetindeyiz. 

Ölülerin başında beraber olduğumuz zaman, her 
alanda, sağda da olsa, saikla da olsa, cenazesinin ba
şında beraber olduğumuz zaman bununla savaşım çok 
cîalha kolaylaşacaktır. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar) 

Arkadaşlar, Halk Partisinin bu türlü olaya yak
laşımına biz, iyi niyetin tezahürü olarak bakmak is
tiyoruz; ama Halik Partisi sözcüleri, sadece solda öl
müş adamların cenazesi arkasında oltur veya sayımı
nı yapar da... 

ORHAN BÎRGIT (İstanbul Milletvekilli) — Hiç
bir zaman olmadı. 

MEHMET SITKI SADIK BATUM (Devamla) — 
... Sağda ölenlerin cenazesinin arkasında olmaz, sa
yımını yapmazsa ve bunu bir hükümet sorunu yapa
rak, konuşmamın başımda söylediğim gibi, Basbaka-
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na dönüp, «Senin zamanında şu dilimde şu kadar ölü 
vardı, şu zamanda şu kadar» sayıma giderse ve sa
yım edebiyatıyla ölüleri sayarak tekrar toparlanmak 
lüzumunu hissederse çok yanlış hareket etmiş olur. 

BAŞKAN — Sayın Baıtum, lütfen bağlayın efen
dim. 

MEHMET SITKI SADIK BATUM (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Arkadaşjllar, gene bık tek cürnîle ile olaya yaklaş: 

mak işitiyorum. Anarşiiyi veyahut da kam basamak 
yaparaik hiç kimse iktidar olamamıştır. Hani, misal 
verdim Fransız olaylarını; Fransız Parlamentosu ka
patıldığı zaman, Fransız Komünist Partisi olayların 
dışımda olduğunu vurguladığı halde, bir ay sonra ya
pılan seçimlilerde Komünist Partisi yarı yarıya, Sos
yalist Parti yarı yarıya oy kaybetmiştik1. 

Tünk demokrasisinin Cumhuriyet Halk Partisine 
ihtiyacı vardır. Kuvvetli bir Cumhuriyet Halk Par
tisi, muhalefette anarşiye ölüler sayarak yardımcı ol
maya kalkarsa, 14 Ekimi gördük, feci neticeler do
ğar, Cumhuriyet Halik Partisinin zayıflamasını biz 
Adalleıt Partililer olarak demokrasi yönünden demok
rasimin bir zaafı görürüz. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batum. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Başbakanlık tezkeresini okutup, oylarınıza suna

cağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ttgi : 22.10.1979 tarihli ve 188-2/07227 sayılı 
yazımız. 

26 .12 • 1978 tarihli ve 7/16947, 24. 4 .1979 tarih
li ve 7/17408 sayılı Balkanlar Kurulu kararlarıyla ilan 
edilen ve son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisli
min 24.10.1979 tarihli ve 567 sayılı kararıyla 2 ay 
süre il© uzatiilimıası onaylammış bulunan sıkıyönetimin 
Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 
Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, 
Sivas, Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, Hakkâri, Mar
din, Siirt ve Tunceli illerimde, kanun dışı eylemılere 
karşı alınan ve alınacak olan tedbirleri sürdürerek, 
yurtta huzur ve güveni yeniden ve tam olarak sağla
mak amacıyla (26 .12 .1979 Çarşamba günü saat 
07.00'den geçerli olarak) Anayasanın 124 ncü mad
desine göre yeniden 2 ay süre ille uzatılmasının, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulması, Bakanlar Ku
rulunca 18.12.1979 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğimin yapıilmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkerede belirti
len, 19 illde, evvelce ilan edilmiş bulunan sıkıyöneti
mim 2 ay süre ile uzatılmasına ili skin Bakanlar Ku
rulu kararını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaıbul edûtaişıtir. 

Cumhuriyet Senatosu 1/3 yenileme ve milletvekil
leri ara seçimleri sonucu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisli Soiruşturmıa Hazırlık Komisyonlarındaki ve İçtü
zük, Geçici Karma Komisyonundaki kuvvet oranları 
ve üye dağılımı değişmiştir. 

Bu nedenle, gerekli işlemlerin tamamlanması için, 
siyasi parti gruplarına, Başkanlığımızca yazılan tez
kereler henüz cevapiamdırılâmadığımdıan, çalışma sü
releri başkan, sözcü ve kâtip seçimlilerini yapamadan 
sona ermiş bulunan Soruşturma Hazırlık Komisyon
larına yeniden süre istememiz mümkün olamadığın
dan, bu komisyonlar çalışamaz duruma gelmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimin en önemli göre
vi olan denetim görevimi aksatmamak için, siyasi par
ti gruplarımızın azami hassasiyet göstererek, çok 
acele, bu duruma çözüm bulmalarını rica etmekte
yim.-

3. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe ve 15 ar
kadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun, 
Anayasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın 
esaslarından uzaklaştırdığı iddiasıyla eski Başbakan 
Bülent Ecevit hakkında kurulmuş bulunan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna yeniden 30 gün süre ve
rilmesine dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi, (9/38, 

1 3/204), 
(BAŞKAN — Çakışma süreleri sona eren 9/38 ve 

9/221 esas muımıarah, Soruş turma Hazır l ık Koımlisyom-
lanmııın gtörev sürelerinim uzıatıılrnıasıınıa daiir tezkere
ler vardır ; oku tup oylarımızla suınıacıa'ğım. 

ı ' ' • 

Türkiye 'Büyliik Millet Meclisi Blirleşûk Toplamlısı 
(Başkanlığıma 

İçel Milletvekili îbınaıhim G ö k t e p e ve 15 arkada
şımın Tüırtkr'ıyis R a d y o ve Telev.'zıyoım Kurumlumu Ana
yasa ve 359 sayılı Kanunum tayim etltı'ğli yayım esas
larımdan uzaklaştırdığı ve b u eyleminim T ü r k Ceza 
Kanununum 240 meı maıddeslime uyduğu iddiası öle Baş
b a k a n Bülent Ecevit hakkımda Anıaıyasanım 90ı mcı,' 

j Türkiye 'Büyük Millet Mecltsii ıBüdıeşik Toplamlısı İç
tüzüğünün 12 mcıi maddeleri uyarımca b i r MıecFs So
ruşturması açılımıasuna üFşklim önerisini' hnpelamıek üze
re ıkurulmuş bulunan Soruişıtıuırrnıa Haz^nlck Komis
yonumun çalışma süresi 26.10.1979 ıtaırûh&nde soma er-
armiışıtüır». 
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Dosya üzerimdeki müzakereleri menüz tamamlanıma-
mıış olduğumdan, yenliden, ıkıanar tarihlinden 'itibaren 
30 güln uzatılması hususum]. emik ye müsaadelerinize 
arz ederim. 

Saygılaıraımila. 
9/38 No.lıu 'Sonuşjimrtmıa Hazırlık 

Komıisyonju Başkamı Yerline Sözdü 
Adana Sianıaiiörlü 

Kemâl SaıuûbrıahıJmıoğiu 

/BAŞKAN — Kaibul edenler... Kaibul 'etmeyenler.. 
Kalbıul edtilmıişıtık. 

4. — Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, ay
çiçeği taban fiyatı tespitinde sîyasel nedenlerle üretici 
ve tüketici aleyhinde hareket, ederek, görevini kötüye 
kullandıkları iddiasıyla Ticaret eski Bakanı Teoman 
Köprülüler ile Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Or
han Alp haklarında Kurulmuş bulunan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna yeniden 30 gün süre verilme
sine dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi (9/221, 
3/205) 

BAŞKAN — Bık Ibiaşlkıa önerge yar, okutuyorum: 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisli Bürieşük 
Tfap'Jaınitıısii Başkanlığınla 

Tdkkdağ Mfiıfetıyeikliii Nihain İllgüm'ün, ayçiçeği ta
ban fiyata tıespiiltünıde sliyasal mıedenlarlö üreticii ye tü
ketildi aıleyıhliınıe hanelkıet ederek görevlerini kötüye 
'kuLİlamdıkları ve ibıu eylemlerimin Türk Ceza Karaunıu'-
nun 228 ye 240 ncı >madd'3İerime uyduğu iddiası ile 
Ticaret Bskii Bıalkaınıı Teoman Köprülüler lile Sanayi: 
ve Teknoloji eski Bakanı Oriıain Alp haklarında 'bir 
soruştiurmıa açılmasına liliişikliln ömergesinli ünıcıalemek' 
üzere Tüiifkı'ye Büyük Ml'foıt -Meclisli Binlöş'k Toplamr 
tısıınıın 14.6,1978 tarihli 8 midi Bklıaşûmpnide kıurulmuş 
bulunıan Sbruşjtıummıa Hazırlık Komlisyönumıun çaüıışıma 
slüresli 26.10,.r979 tarihlimde sona ermliş bulunmaktadır. 

Çumhuniyelt Senatosu üçıfâbk ve MiilleıtıvekliM ara
seçimleri nedenliyle çaıkşrrialaraını henüz tamaımlayaıma-
mış olan komlisyiomuımuza karar tanÜhindeın (itibaren 
yenliden 30, gün süre verilmıesıinıi arz ederdim. 

Sayıgıltanmla. 
9/221 'No.lu Storuşıtuırima 'Hazırlık 

Komıisyono Sözcüsü 
tamik Senatörlü 
Nurhan Artemüz 

BAŞKAN — Kaibul ödemler... Kıafeut döneyienler.. 
Kaibul edilmiişıtlk. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay ve 3 arkadaşının; Tarım ve El Sanatları 
Üretim Sanayi ve Ticaret Şirketinin yağ dağıtımında 
aracılık yapmak suretiyle haksız kazanç sağlamasına 
gözyumarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı 
maddelerine' uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent 
Ecevit ve Ticaret eski Bakanı Teoman Köprülüler 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 ncî maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/288) 

'BAŞKAN — Gümdamom/'a'ın Başkanlık Di vananın 
sunuşları kıstmıının'3 möü sırasında yaralan 9/288 Esas 
Nuımıarıalı, Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesıi Cahült 
Dalokay ve 3 arkadaşımın; Tarım ve El Sanatları 
Ürerini Sanayi ve Ticaret Şürket'imı'n yağ dağıtımında 
aracılık yapmak suretiyle haksız kazanç sağlamasıma 
göz yumarak göravlıarinli kötüye kullandıkllan ve bu 
eylemlerimin Türk Caza Kanıumunıun 228 ve 240ı ncı 
maddelerine uyduğu iddiası ile, eskfi Başbakan Bülent 
Ecavdlt vs Tioarıat esikıi Balkanı Teoman Köprülüler 
haklarında Anayasanın 90 ncı, Türtkfiye Büyük Mülkıt 
Mödlsıi BklaşLik Toplanltısı İçtüzüğünün 12 neli madde
leri: uyarımca 'bik Meclis somşitorması açılmasına Mis
kim ömergıasıimi okutuyorum!: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Geçen 22 aylık dönemde darlık, yokluk ve neti

cede uzun kuyruklara sebep olan ve böylece vatan
daşı son derece üzüntü ve ıstıraba boğan meseleler
den en önemli bir tanesi de, milletin parası ile dahi 
bir kaşığına muhtaç hale getirildiği yemeklik yağ me
selesi olduğu yüksek malumlarıdır. 

Uzun süre; yemeklik yağ tahsis tevzi ve satışları 
ile ilgili teşekkül ve müesseselerin bir takım usulsüz, 
haksız ve insafsız ve bir o kadar da çıkar sağlayıcı 
mahiyette çeşitli icrat ve faliyetler içine girmiş olduk
ları hususundaki yaygın söylenti, ileri sürülen iddia
lar ve yer yer ortaya çıkan vakıalar kamuoyunu ya
kından ilgıilenldken ve doğrudan etkileyen bir mesele 
olmuş ve bu durum yağ sıkıntısıyla kıvranan vatan
daşın büyük üzüntü ve haklı infialini doğurmuştur. 

Bir süredir bazı paravan şirketlerin, özellikle der
nek ve kooperatiflerin,, zaruri tüketim maddelerîrii 
•ele geçirip partizanca, keyfî ve çıkarcı bir şekilde tev
zi ve satışını yaptıkları da şüyu bulan hadiseler ara-
sındadıri 

Bu gibi kuruluşlar ve kooperatiflerin seçimle gel
miş yönetim kurullarının Bakanlık tarafından görey-
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den el çektirilip yerlerine tayinle yeni üyeler getirile
rek bunların kanunsuz bir şekilde işgal edilmiş olduk
larını bu suretle de anatüketim maddelerinin vatan
daşa intikal ettirilirken partizanlığa ve çıkarcılığa 
alet edildiğini, karaborsanın yaratılmasına sebebiyet 
verildiğini türlü vesilelerle Meclis 'kürsülerinden ifa
de ve tenkit ve gereken ikazlarda bulunmuş, tedbir
lerini istemiştik. Nitekim Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının görüşülmesi sırasında, Cumhuriyet 
Senatosu kürsüsünden TARÎŞ ve benzeri kooperatif
lerin istihsal ettikleri malların tüketiciye intikalinde 
aracılık yapan bazı kuruluşların bu matlardan piya
sada sıkıntısı çekilenlerini karaborsaya sürmek sure
tiyle, vatandaşları sömürdüğüı soyduğu vakıalarına 
ehemmiyetle işaret etmiştik. 

Yağ konusundaki sıkıntı sürmekte ve yeni Hükü
met tarafından sıkıntının giderilmesi için acil tedbir
ler alınması yoluna gidilmekte iken. bu kere Hürriyet 
Gazetesinin 17 Kasım 1979 tarihli nüshasının 1 nci 
sayfasında manşet olarak aynı konuda bundan evvel
ki söylenti ve iddiaları teyit edici mahiyette «Yağ da
ğıtımında paravan bir şirket ortaya çıktı» başlığı al
tında bir haber neşredilmiş, bunu müteakiben basın 
organlarında konu ile ilgili türlü haber ve yorumlar 
yer almış ve çeşitli çevrelerde geniş yankılar yapmış
tır. 

Bu habere göre; aralarında CHP Genel Başkanı 
Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in kız kardeşi Ha-
cer Asude Aral'ın, CHP Eski Kadın Kolları Genel 
Başkanı Güler Gürpınar'ın, Ecevıit Hükümeti tarafın
dan Anadolu Aiansı Genel Müdürlüğüne ve TRT 
Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilen Aytekin Yıldız'ın 
eşi ve Köylü Derneği- Üyesi Canan Yıldız'ın, CHP nin 
şoför kadrosunda -çalışan ve aynı zamanda Rahşan 
Ecevit'in şoförlüğünü de yapan Kiper Koraman'ın 
da bulunduğu «Tarım ve Bt Sanatları Üretim Sana
yii ve Ticaret Anonim Şirketi» kurulmuştur. Şirket 
13 Temmuz 1979 günlü Ticaret Gazetes^inin 189 ncu 
sayfasında 41813 sicil numarası ile tescil edilmiştir. 
Şirket ticari İkametgâh olarak Ankara'da Kavaklıde
re Göreme sokak 6/6 numaralı yeri bevan etmiştir. 

Bu adres aslında Rahşan Ecevit'in Genel Başkanı 
olduğu «Köylü Derneği» nin Genel Merkezidir. 

Gazetede yer alan haberde, TARKO'nun Köylü 
Derneği Şubeleri mensuplarına bedelini peşin alma
dan yağ verdiği ve bu yağların «Kövlü Derneği Tü
ketim Kooperatifi» eliyle satışa çıkarıldığı belirtil
mektedir. 

Satıştan sağlanan paraların; Kövlü Derneği Tüke
tim Kooperatifi tarafından TARKO'ya ödenmesi ge

rekirken, bunun yerine şirketin tş Bankası Farabi so
kağındaki şubesinde bulunan 701/235 - 1 numaralı 
hesabına yatırıldığı ve sonradan şirketin bu hesaptan 
çektiği paralarla TARKO'ya ödeme yaptığı iddia edil
mektedir. 

Bu iddialı haberle birlikte îstanbul Gaziosmanpa
şa'da Köy - Der Bostancık Tüketim Kooperatifinden, 
Hıdırlık Tüketim Kooperatinden, Sincan Köy - Der'-
den önemli meblağların mezkûr şirketin hesabına 
gönderildiği belirtilmekte ve reddi, tevil ve inkârı 
mümkün görülemeyecek şekilde yer, isim, tarih ve 
numaralarıyla bir takım fotokopiler yayınlanıp bir
çok belge ve bilgiler açıklıkla ortaya konulmaktadır. 

Bütün bunlardan anlaşıldığına göre; Şirket koru-
niarak, Şirket adına menfaat sağlanmıştır. Bu da me
selenin basit bir olay olmayıp işin bir takım entrika
ları bünyesinde topladığını göstermektedir. 

Söz konusu şirket ve methaldar olduğu olaylarla 
ilgili bulunanlar zamanın Hükümet Başkanı ve kamu 
kuruluşlarında görevli kişilerin yakınları ile CHP'ne 
mensup bazı kimselerdir. 

Basında yer alan neşriyat üzerine, zamanın Başba
kanı Bülent Ecevit eşinin ve arkadaşlarının Şirketle 
ilgili faaltyetlerini kâr amacıyla değil, toplumsal 
amaçlarla yapmış ve yapmakta olduklarını, kendileri 
her hangi bir kâr sağlamak şöyle dursun maddi 
«özveride» bulunmuş olduklarını ileri sürmekte ise de, 
kendisine yöneltilen bir soru üzerine,, bu durumda 
bir şev söyleyemeyecek ve « . . . eğer bu iddialar 
doğru 'ise . . . » şeklindeki beyanı da gösteriyor ki bu 
işte usulsüzlük, yolsuzluk, görev ve nüfuz suiistimali 
bulunduğu hususunu açıkça ret ve cerh edememek
tedir. 

Vakıa odur ki sermave ile kurulan b:;r anonim şir
ketin kâr gayesi taşımadığı düşünülemez. «Sosyal 
amaçlı» şirket kurmak «bir şirkette kâr dağıtma va
şağı koymak» iddiaları mevcut kanuni mevzuat mu
vacehesinde söz konusu olamaz. Ecevit'in konu ile il
gili beyanları ve şirket vetkiÜ'lerinin gazetede yer alan 
ifade ve izahları, yapılan yolsuz ve usulsüz iş ve iş
lemlerin tevil ve inkârından başka bir anlam taşımaz. 
Zira şirketler kâr gayesi taşır, kâr mefhumu şirketin 
tarifinde sakindir. Bu sebepledir ki, söz konusu şir
ketin hissedarları muayyen miktarda hisse senetlerine 
sahip bulunmamaktadırlar. Esasen Ticaret Sicilinde 
kayıtlı bu şirketin isim ve unvanı içinde yer alan 
«. . Ticaret . . » kelimesi - şüphesiz şirketin diğer ga
yeleri yanında - faliyet'ni sürdürebilmesi için kâr 
sağlama gayesini de taşıdığı izahtan varestedir. 
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Binaenaleyh; basında safahatı teferruatı ile açık
landığı üzere anılan şirketin, darlığı çekilen ve kara
borsaya intikal eden önemli bir tüketim maddesi ye
mekli yağın Ticaret Bakanlığına bağlı TARKO'dan 
tüketici vatandaşa intikal ve satışında methaldar ol
ması dolayısıyla hadisede bir yolsuzluk, aynı zaman
da görev ve nüfuz suiistimalinin bulunduğu anlaşıl
maktadır. 

Yukarıda arz ve izah olunan hadise ve gerekçe
siyle ortaya konulan vakıalar karşısında; eski Başba
kan Bülent Ecevit ve Ticaret eski Bakanı Teoman 
Köprülüler hakkında Türk Ceza Kanununun 228 ve 
240 net maddelerine uyan hareketleri sebebiyle, Ana
yasanın 90 ncı ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddesi gereğince Meclis Soruşturması 
açılmasını arz ve teklif ederiz. 

20 Kasım 1979 
Elâ/ığ Senatörü Sivas Senatörü 
Cahit DaJokay Tahsin Tür kay 

t/mir Senatörü Kütahya Senatörü 
Münir Daldal Mehmet Emin Alanyalı 

'BAŞKAN — Okunan öneme hakemdi Anaya
sanın. 90 ncı ve Tıîrk've rçüvük Mi'llet Me^'Sİ birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü ma^d^; ır^rmc'a 
bir Meclis Soruşturması açılmamın o^evr n'nn ol
madığını incelemekle görevli Türkiye Riivfitr Mi11^ 
Meclisi Sorutturma Hazırlık Komisvonunun 16 üve-
den oluşmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kornisvomın çalışma süresin'm üve secimi taribin-
den başlamak üzere hesap edilmesini oylarmrza sunu-
yoram : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

, İlgililerin yazılı görüşlerini • üye secimi talihinden 
itibaren 15 gün içimde Komisyona vermelerini oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul. ed;lmişitir. 

6. — Balıkesir Milletvekili Nuri Bozyel'in; 2172 
numaralı Devletçe İşletilecek Madenler hakkındaki 
Kanunun uygulaması ile ilgili işlemi eri durdurarak 
görevmi kötüve kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uvduğu idd'asıvla 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Esat Kıratlıoğlu 
hakkında Anavamnın 90 ncı,, ,TRMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına . ilişkin önergesi. 
(9/289) 

I BAŞKAN — Gündemimizin «Sunuşlar» kısmının 
4 ncü sırasında yer alan 9/289 sıra sayılı,, Balıkesir 
Milletvekili Nuri Bozyel'in 2172 numaralı Devletçe 

. İşletilecek Madenler hakkındaki Kanunun uygulama
sıyla ilgili işlemleri durdurarak görevini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu hakkında Anayasanın 
90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

19 Kasım 1979 tarihli TRT radyo ve televizyon 
haber bültenleriyle 20 Kasım 1979 tarihli bazı gaze
telerde yer alan bir habere göre, Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu, Bakanlığının ilgili 
üniteleri ve Maden Dairesi Başkanlığına gönderdiği 
bir genelge ile «14 Ekim 1978 tarihinde yürürlüğe 
giren 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler hak
kında Kanun gereğince yapılmakta olan bütün mua
melelerin ikinci bir emre kadar durdurulmasını» iste-

' mistir. 

2172 sayılı Devletçe İsletilecek Madenler hakkın
da Kanun, «Belirli bö1gelerde belirli c;ns madenle
rin Devletçe aranmasına ve işlenil menine, bu maden
lerle ilgili olarak daha önce gerçek kişilerle özel hu
kuk tüzelkişilerine verilmiş arama ruhsatnameleri ve 
işletme haklarının geri alınmasına» Bakanlar Kuru
lunca karar verildikten sonra işlemeye başlayan bir 
hukuki mekanizma getirmiştir. Anılan Kanunun yü
rütülmesi Bakanlar Kurulunun görevi olmakla bir-

. likte, söz konusu mekanizmanın işleyişinde, başka bir 

deyişle Bakanlar Kurulunca verilecek kararın uygu
lanmasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
çeşitli aşamalarda yapacağı' işlemler önemli bir yer 
tutmaktadır, 

2172 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden son
ra çeşitli /bölgelerdeki bor tuzları, maden kömün'i ve 
asfaltitlerl'e demelerin Devletçe aranması ve işle
tilmesi, bu madenlerle ilgili olarak daha önce gerçek 
k;ş'lerle özel hukuk tüzelkişilerine verilmiş arama 
ruhsatnameleri ve işletme haklarının geri alınması 
Bakanlar Kurulunun 31 . 10 . 1978 tarih ve 7/16681, 
7/16682, 7/16699 sayılı kararlarına konu olrnuştur. 
17 Kasım 1978 tarih ve 16462 sayılı Resm-̂  Gazetede 

i yayımlanan bu kararlar gereğince yapılan işlemlerden 
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bir bölümünün tamamlandığı,, bir bölümünün de ta
mamlanmaya yakm bir aşamaya geldiği bilinmektedir. 

Şimdi bu işlemlerden devam etmelkte 'olanların dur
durulması, 'doğrudan doğruya 2172 sayılı Kanunun yü
rütülmesinin ve anılan Bakanlar Kurulu kararlarının 
uygulanmasının durdurulması demektir. Oysa hiçbir 
Bakan, yürütülmesi Bakamlar Kuruluna verilmiş bir 
kanunun yürütülmesini ve ona dayanılarak çıkarıl
mış Balkanlar Kurulu kararlarının uygulanmasını bir 
genelge ile durdurmak yetkisine salhip değildir. Ana
yasamıza göre yürütme, yasama ve yargı gibi bir yet
ki değil, kanunlar çerçevesinde yerine getirilecek bir 
görevdir. O yüzden Enerji ve Tabii Kaymaklar Baka
nı Esat Kıratlıoğİu, 2172 sayılı Kanun gereğince ya
pılmakta olan işlemleri durduran genelgesi ile kayna
ğını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullan
mış ve böylece Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desinde yazılı memuriyet görevini kötüye kullanma 
suçunu işlemiştir. 

Bu nedenle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Esat Kıratlıoğİu hakkında Anayasamızın 90 ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzü

ğünün 12 nci maddesi uyarınca «Meclis Soruşturması» 
açılmasını arz ederim. 

Saygıyla, 
28 .. 11 . 1979 

Balıkesir Milletvekili 
Nuri Bozyel 

'BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 14 ncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılıp açılmamasının gerekli ol
duğu hakkında inceleme yapmak üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonu
nun kurulmasını ve bunun 16 üyeden oluşmasını oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgililerin yazılı görüşlerini üye seçimi tarihinden 
itibaren 15 gün içinde Komisyona bildirmeleri husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edimiştir. 

III. — SEÇİMLER 

/. — Soruşturma Hazırlık Komisyonlarında açık 
bulunan üyeliklere siyasi parti gruplarınca gösterilen 
adayların seçimi. 

BAŞKAN — Gündemimizin «Seçimler» kısmına 
geçiyoruz. 

Soruşturma Hazırlık Komisyonlarında açık bulu
nan üyeliklerden bazılarına siyasi parti grupları aday
lar göstermiştir. Bu adayları okutup ayrı ayrı oyları
nıza sunaaağımy 

«L 9/38 esas numaraliı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunda açık bulunan üyelik için Adalet Partisi 
Grubunca Bursa Milletvekili Sayın Kasım Önadım 
gösterilmiştir.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ı«2. 9/221 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunda açık bulunan üyelik için Milli Selamet 
Partisi Grubunca Erzurum Milletvekili Sayın Korku'. 
Özal aday gösterilmiştir.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«3. 9/222 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunda açık bulunan üyelik için Milli Selamet 

Partisi Grubunca Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi 
Sayın İsmail Arslan aday gösterilimiştir.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«4. 19/223 - 225 esas numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonunda açık bulunan üyelik için Adalet 
Partisi Grubunca Bolu Milletvekili Sayın Avni Akyol 
aday gösterilmiştir.» 

BAŞKAN — Oylarımıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«5, 9/228 - 233 - 260 esas numaralı Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunda açık bulunan üyelik için Mil
li Selamet Partisi Grubunca Cumhuriyet Senatosu 
Siirt Üyesi Sayın tdris Arıkan aday gösterilmiştir.» 

jBAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edimiştir. 

ı«6. 9/229 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunda açılk bulunan üyelik için Adalet Partisi 
Grubunca Aydın Milletvekili Sayın Selalhattih Acar 
aday gösterilmiştir.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edimiştir. 

«7; 9/232 esas numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunda açık bulunan üyelikler için Adalet Par-
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tisi Grubunca Ankara MiîletvekÜM Sayın İsmail Hak
kı Köylüoğlu ile Milli Selamet Partisi Grubunca 
Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi Sayın Saba
hattin Savcı aday gösterilmişlerdir.» 

'BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«8. 2/1 esas numaralı İçtüzük Geçici Karma Ko
misyonunda açık bulunan üyelik için Adalet Partisi 

«V, — MECLÎS SORUŞTURMASI VE Yt 

/. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 ar
kadaşının, memuriyet mevkii ve nüfuzunu kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 228, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla Başbakan Süleyman Demirel, Maliye eski Ba
kanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Bakanı Halil Başol 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ile 
59 numaralı TBMM Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
Raporu ve ekleri. (9/59) (S. Sayısı : 106) 

'BAŞKAN — «Meclis Soruşturmıası ve Yüce Di
vana sevk ile ilgili konular.» kısmının birinci sırasında 
yer alan 9/59 esas numaralı 106 sıra sayılı Soruştur
ma Hazırlık Komisyonu rapora Komisyon başkan, 
sözcü ve kâtip seçimi yapamadığından görüşüleme-
mektedir. 

2. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevini 
kötüye kullandığı ye bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla C. Se-

I Grubunca, Kayseri Milletvekili, Sayın Şevket Doğan 
aday gösterilmiştir.» 

I IBAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden-
I 1er... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Gündemimizin «Seçimler» kısmımın 1 ila 46 sıra-
I larında yer alan Soruşturma Hazırlık Komisyonlarına 
I üye seçimi siyasi parti grupları aday gösterme işlemi 
I tamamlanama'dığından yapılamamaktadır. 

CE DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 

I natosu Çanakkale Üyesi Refet Sezgin hakkında, 
Anayasanın 90, 147 ve TBMM Birleşik Toplantısı içtü
züğünün 12, 13 ncü maddeleri uyarınca Meclis So
ruşturması yapılmasına dair Başbakanlık yazısı ve 

L,,21 numaralı TBMM Soruşturma Hazırlık Komisyo-
1 nu Raporu. (9/21) (S. Sayısı : 99'a 2 nci ek) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Meclis Soruşturması 
I ve Yüce Divana sevk ile ilgili konular» kısmının 

2 nci sırasında yer alan 9/21 esas numaralı 99'a 2 nci 
I ek sıra sayılı Devlet Bakamı bulun'duğu sırada göre-
j virii kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 

Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiası i e 
I Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Refet Sezgin 
I hakkırida Soruşjturrha Hazırlık Komisyonumun rapo-
I runun görüşülmesine başlıyoruz. 
I Komisyon?.. Yok. 
I Görüşme ertelenmiştir. 
I Gündemimizde görüşülecek başka bir konu olma-
I tiığı için birleşimi kapatıyorum. 
I Kapanma Santi : 18.25 

• ı «mmm > M • 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
1 NCİ BİRLEŞİM 

19 . 12 . 1979 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1. — BAŞKANLİK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyar
bakır, Elâzığ, 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 süre ile 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/203) 

2. — Çalışıma süreleri sona eren, soruşturma ha
zırlık komisyonlarına yenliden süre verilmesine iliş
kin, Başkanlık önerileri ile Soruşturma Hazırlık Ko
misyonları Başkanlık tezkereleri. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dallökay ve 3 arkadaşının; Tarım ve El Sanatları 
Üretim Sanayi ve Tidaret Şirketinin, yağ dağıtımında 
aracılık yapmak suretiyle haksız kazanç sağlaması
na gözyumarak görevlerini kötüye kullandıkları ve 
ha eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Bü
lent Ecevit ve Ticaret eski Balkanı Teoman Köprülü
ler haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 ncı maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasınla ilişkin önergesi. 
(9/288) 

4. — Balıkesir Milletvekilli Nuri BozyeFin; 2172 
numaralı Devletçe İşletilecek Madenler hakkındaki 
Kanunun uygulaması ile ilgili işlemleri durdurarak 
görevimi kötüye kullandığı ve bu eylemlimin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Enerji ve Tabii Kaymaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/289) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu ve Halit Evliya'nın; milli bütünlüğümüzü bö
lücü olaylar karşısında görevini ihmal ve kötüye kul
lanarak Kahramanmaraş olaylarına neden olduğu ve 

bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ece
vit hakkında (9/234); Niğde Milletvekili Sadi So-
muncuoğlu ve 2 arkadaşının, milli bütünlüğümüzü 
bölücü olaylar karşısında görevlerini ihmal ve kötü
ye kullanarak Kahramanmaraş olaylarına neden ol
dukları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
141, 142, 163, 230, 240, 311 ve 312 nci maddelerine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent Ecevit, İçiş
leri eski Bakam İrfan Özaydınlı, Milli Eğitim eski 
Bakanı Necdet Uğur, Köy İşleri ve Kooperatifler es
ki Bakanı Ali Topuz ve Adalet eski Bakanı; Mehmet 
Can haklarında (9/235) Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasıma ilişkin öner
gelerimi incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazır
lık Komisyonuma üye seçimi. (9/234, 9/235) 

2. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Tokat 
Milletvekili Faruk Demirtola'nın; Anayasanın bazı 
maddelerini ihlal ederek görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
141, 142 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Bülent Ecevit, Devlet eski Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu, Adalet eski 
Bakanı Mehmet Can ve İçişleri eski Bakanı İrfan 
Özaydınlı haklarında (9/236); Çorum Milletvekili 
Mehmet Irmak'ın, Anayasanın bazı maddelerimi İhı 
lal ederek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 141, 142, 146, 230 
ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Bakanlar 
Kurulu eski üyeleri haklarında (9/246) Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergelerini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna 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 eski Bakanı Tuncay Ma-



tiaracı hakkında Anayasamın 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. (9/237) 

4. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve Si
vas Milletvekili Ali Gürbüz'ün; anarşik olaylar kar
şısında gerekli önlemleri almayarak görevlerini ihmal 
ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 125, 146, 179, 230 ve 240 ncı madde
lerime uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Bülent Ece-
vit, Adalet eslkıi Bakanı Mehmet Can, İç işi eri: eski 
Bakanı irfan Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deten uyarınca bir Medüs Soruştuırmaisı açılmasına 
ilişjkin önergesini incelemek üzere kurulan Sorııştur-
mia Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/238) 

5. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Sivas 
Milletvekili Ali Gürbüz'ün; yaptığı tayin ve nakiller
de partizanca bir tutum izleyerek görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesiine uyduğu iddiasıyla Ticaret esiki Ba
lkanı Teoman Köprülüler hakkında. Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kur ula m So
ruşturma, Hazıtlhik Komisyonuna üye seçimi. (9/239) 

6. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve İstanbul 
Milletvekili Turan Koçal'ın; yaptığı tayin ve nakil
lerde partizanca bir tutum izleyerek görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitilin es
ki Baklanı Necdet Uğur hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/240) 

7. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 7 ar
kadaşının; yetkilerini kötüye kullanarak bir olayda 
görevli emniyet mensuplarının tutuklanmalarına ve 
dövülüp yaralanmalarına sebebiyet vererek görevleri
ni ihmal ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 23ü, 240 ve 30)8 nci maddele
rine uyduğu iddiasıyla, İçişleri eski Bakanı Hasan 
Fehmi Güneş, Adalet eski Bakanı Mehmet Cam ile 
Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mataracı halk
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 

Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Kondisyonuna üye 
seçimi. (9/241) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Os
man Nuri Canpolat ve 2 arkadaşının; mevki ve nü
fuzunu kullanıp yakınlarına menfaat sağlayarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mataracı hak
kında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleş/ilk Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Sokuşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/242) 

9. — Antalya milletvekilleri, İhsan Ataöv ve Galip 
Kaya'nın tapulu araziler üzerindeki turistik tesisleri 
yıktırarak, Hazineyi zarara uğrattıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerime uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent Ece-' 
vit, İçişleri eski Balkanı İrfan Özaydınlı, Turizm1 ve 
Tanıtma eski Bakanı Alev Coşkun, İmar ve iskân 
eski Bakanı Ahmet Karaaslan, Bayındırlık eski Baka
nı Şerafettiın Elçi, Orman eski Bakanı Vecdi İlhan, 
Köy İşleri ve Kooperatifler eski Bakanı Ali Topuz 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesıini in
celemek üzere 'kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/243) 

10. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve Ço
rum Milletvekili Mehmet Irmak'ın; yaptığı tayin ve 
nakillerde partizanca bir tutum izleyerek görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 201, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla Köy İşleri ve Kooperatifler eski Bakanı Ali To
puz hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/244) 

11. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut To-
ker ve 4 arkadaşının; ihracat ürünlerimizin bir kısmı
nı yabancı bankalara rehin ederek ekonomimizi za
rara uğratan tutumlarıyla görevlerini ihmal ve kötü
ye kullandıktan ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Bülent Ecevit, Maliye eski Bakanı Zi
ya Müezzinoğlu, Ticaret eski Bakanı Teoman Köp
rülüler halklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bîrle-



şik Toplantı» İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
sini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimli. (9/245) 

12. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın; em
niyet mensuplarınca sanıklara yapılan işkence ve ka
nunsuz işlemlere göz yumarak görevini ihmal ve kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla İç
işleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş 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. (9/247) 

13. — Gümüşhane Mülletvekileri Turgut Yücel 
ve Mehmet Çatalbaş'ın; Mareşal Çakmak Eğitim 
Enstitüsündelki bir kısım öğrencilerin okuldan uzak
laştırılmalarına sebep olmak suretiyle görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu İddiasıyla 
Milli Eğitim eslki Balkanı Necdet Uğur hakkında Ana
yasanın 9CI ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 noi maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması acıtmasına 'ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/248) 

14. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun; Ma
nisa Akhisar ilçesinde meydana gelen olaylarda ge
rekli önlemleri almayarak görevini ihmal ve kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla içişle
ri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca biir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/249) 

15. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkada
şının; DSİ Geneli Müdürlüğüne ait binalarda siyasi 
amaçlı toplantı ve diğer faaliyetlere gözyumarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Balkanı, Deniz Bayk'al 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/250) 

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının; bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz 
sağlamak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent 
Ecevit ve Adalet eski Bakanı Mehmet Can haklarında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açıllmasına 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 görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent 
Ecevit hakkında 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 Milletvekili Hasan Gürsoy ve 5 ar
kadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık Makamında mey
dana gelen olaydan sonra yasal işlemleri yapmayarak 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id
diasıyla eski Başbakan Bülent Ecevit ve Devlet eski Ba
kanı Lütfi Doğan haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir 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 gözyumarak görevlerini ihmal ve 
kötüye 'kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Kültür eski Bakanı Ahmet Taner Kışları, Yerel 
Yönetim eski Bakanı Mahmut Özdemir ve İçişleri eski 
Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 
9Q 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. (9/254) 

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 eski Başbakan Bülent Ecevit 
ile Köy İşleri ve Kooperatifler eski Bakanı Ali Topuz 

. haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 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 Milletvekilli 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 kulland klan ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent Ecevit ile İçişleri 
eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkim 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 ıkötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel eski Bakanı 
Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarımca 'bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin I 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/258) 

23. —• Muğla Milletvekili Ahmet BuldarüYnın; 
güreş sporuna gereken önemi vermeyerek görevini 
kötüye kullandığı ve bu eylemimin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Yüksel Cakmur hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişiklin önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/259) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın; 
DÎSK'in yasa dışı faaliyetlerine göz yumarak görev
lerimi kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk I 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia- j 
sıyla eski Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri eski Baka- I 
nı Hasan Fehmi Güneş hakkında Anayasanın 90 ncı, I 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad- I 

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 eski 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 ihtiyacı 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 eski Bakanı Deniz Baykal hakkında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 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 Alii Sarıoğlu' 
nun; tutum ve davranışlarıyla Çay - Kur'daki yol
suzluklara neden olarak görevini kötüye kullandığı 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel eski 
Bakanı Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik. Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin 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 uydu
ğu iddiasıyla eski 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 eski 
Bakanı Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün \2 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulajı 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 îçtişileri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meolis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/268) 

31. — istanbul 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 eski- Bakanı Tuncay Mataracı hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/269) 

32. — 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 
eski Bakanı Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/270) 

33. — 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 eski Başba
kan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/271) 

34. — 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 eski Bakam Tun
cay Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/272) 

35. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
izmir 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 eski Başbakan Bülent Ecevit ve içişleri 
eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında. (9/273); 
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 es
ki Başbakan Bülent Ecevit ve içişleri eski Bakanı Ha
san Fehmi Güneş haklarında. (9/284) Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergelerini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/273, 9/284) 

36. — 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 eski Başbakan 
Bülent Ecevit hakkında. (9/274); C. Senatosu Eskişe
hir Üyesi Ömer Ucuzal ve 3 arkadaşının; Devlete ait 
taşıt araçlarını politik gayesine alet ederek görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Baş
bakan Bülent Ecevit hakkında (9/277) Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergelerini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/274, 
9/277) 

37. — 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 eski 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 önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na üye seçimi. (9/275) 

38. — 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 eski Başbakan 
Bülent Ecevit ve İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Gü
neş haklarında (9/276); Muğla Milletvekili Ahmet Bul-
danlı'nın; Mısır Büyükelçiliği baskını olayındaki tu
tum ve davranışlarıyla görevlerini köiüye kullandıkla
rı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent 
Ecevit, İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Dış
işleri eski Bakanı Gündüz Ökçün ve Milli Savunma 
eski Bakanı Neş'et Akmandor haklarında (9/278) Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergelerini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/276, 9/278) 

39. — 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 eski Başbakan Bülent Ecevit ve Sağlık ve Sosyal 
Yârdım eski Bakanı Mete Tan haklarında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/279) 

40. — 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 
eski Başbakan Bülent Ecevit, Sosyal Güvenlik eski Ba
kanı Salih Yıldız ve İşletmeler eski Bakanı Kenan Bu-
lutoğlu haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/280) 

41. — 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 eski Başba
kan Bülent Ecevit ve Sağlık ve Sosyal Yardım eski Ba
kanı Mete Tan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına, ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/281) 

42. — 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 önergesini lincelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. '(9/282) 

43. — 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 eski 'Başbakan Bülent Ecevit, Enerji ve Ta
bii Kaynaklar eski Bakanı Deniz Baykal ve Sanayi 
ve Teknoloji eski Bakanı Orhan Alp haklarında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM İBİrleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca tnr Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üze
re kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/283) 

44. — 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 eski Başbakan Bülent Ecevit ve İçiş
leri eski (Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca 'bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/285) 

45. — 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 eski Başbakan Bülent Ecevit, Ada-
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let eski Bakanı Mehmet Can, İçişleri eski Bakanı Ha
san Fetomi Güneş, Milli Eğitim eski ©akanı Necdet 
Uğur, ve Bayındırlık eski Bakanı Şerafettin Elçi 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. (9/286) 

46. — 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 eski Başbakan 
Bülent Ecevit ve İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi 
Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/287) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GEREĞİNCE 
BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ 

SORULAR 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARI VFJ 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 Cevat Atılgan ve 126 ar
kadaşının, memuriyet mevkii ve nüfuzunu Iköiüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 228, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Başbakan Süleyman Demirel, Maliye eski 
Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Bakanı Halil 
Başol haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ile 
59 numaralı TBMM Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
Raporu ve- ekleri. (9/59) (S. Sayısı : 106) Pağıtma 
tarihi : 11 . 4 . 1977) 

2. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla C. Sena
tosu Çanakkale Üyesi Refet Sezgin hakkında, Ana
yasanın 90, 147 ve TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 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) 
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