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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETf , 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından ve birleşime 
ara verilse de çoğunluk olması muhtemel görülmedi
ğinden; 

28 Mart 1978 Sah günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 15.27'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili tstanbul 

Mahmut Şevket Doğan Recep Özel 
Divan Üyesi 

Adana 
İsmail Hakkı Öztorun 

No. : 38 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

24 . 3 . 1978 Cuma 

Tasarılar 
1. — 6785 sayılı İmar Kanununun 39 ncu madde

sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. (1/118) 
(Bayındırlık, İmar, Ulatşırma ve Turizm Komisyonu
na) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sos
yalist Cumhuriyeti arasında imzalanan Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı. (1/119) (Dışişleri Komisyonuna) 

3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 
sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin 3 ve 
4 ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı. (1/120) (Plan ve Adalet komisyonlarına) 

4. — Türkiye'de tüketilen sıvı akaryakıt ve doğal 
gazların boru hatları ile taşınması, depolanması ve. da
ğıtılmasına ait tesislerin ihale esasına dair kanun tasa
rısı. (1/121) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyon
larına) 

Teklifler 
1. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 15 ar

kadaşının, Kastamonu Karadeniz Üniversitesi kanun 
teklifi. (2/536) (Mili Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

2. — Ankara Milletvekili H. Turgut Toker ile 2 ar
kadaşının, 20.2.1968 tarih ve 1005 numaralı Kanunun 
1 ve 2 nci maddelerinde değişiklik yapılması ve Kore 
Gazilerine aylık bağlanmasına ilişkin 27.4.1976 tarih 
ve 1985 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/537) (Milli Sa
vunma ve Plan komisyonlarına) 

Tezkereler 
1. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın yasa

ma dokunulmazlığının kaldrulmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi. (3/260) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

2. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
Nuri Bozyel ile İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/261) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Kondisyona) 

3. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı
rıman yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi. (3/262) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından kurulu Karma" Komisyona) 

C. Senatosundan Dönen İsler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

Öztürk'ün, Süleyman Özel'in özel affına ilişkin ka
nun teklifi. (2/288) (Adalet Komisyonuna) 

2. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Nuri 
Sayın'ın özel affına ilişkin kanun teklifi. (2/348) 
(Adalet Komisyonuna) 

Sözlü Sorular 
1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diyanet 

İşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 
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2. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurtarıl
mış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/60) 

Yazılı Sorular 

1. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, Kay
seri YSE Müdürlüğüne ilişkin Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanından yazılı soru önergesi. (7/208) 

Tasarı 

1. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 saydı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı. (1/122) (Karma Komisyona) (Dö
nem 4; 1/140) 

Teklifler 

1. — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanununda bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun 
teklifi. (2/538) (Karma Komisyona) (Dönem : 4; 2/4) 

Teklifler 

1. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, sağlık perso
nelinin tam süre çalışma esaslanna dair kanun tek
lifi. (2/540) (Plan ve Sağlık ve Sosyal İşler komis
yonlarına) 

2. — C. Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Özgüneş 
ile Zonguldak Milletvekili Avni Gürsoy'un, 22.1.1976 
tarihli, 1934 numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kitaplığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme-

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Ter
cüman Gazetesi yazarının Denizcilik Bankası Deniz 
Nakliyatı TAŞ'nde çalıştığı iddiasına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/209) 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaFın, 
Tercüman Gazetesi yazarının Marmara Zeytin Ta
rım Satış Kooperatifinde çalıştığı iddiasına ilişkin 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi. (7/210) 

2. — 193 saydı Gelir Yergisi Kanununun 47 nci 
maddesinin 2 nci bendi ile 48 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi. (2/539) (Karma Komis
yona) (Dönem: 4; 2/44) 

Genel Görüşme 
1. — Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Başkan-

vekili H. Turgut Toker ve 11 arkadaşının, Hüküme
tin ekonomik politikası ve hayat pahalılığı konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/5) 

sine ilişkin kanun teklifi. (2/541) (Anayasa Komis
yonuna) 

Tezkereler 
1. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu'nun, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/263) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

2. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm ya
sama dokunulmazlığının kaldınlmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/264) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

No. : 39 
27 . 3 . 1978 Pazartesi 

No. : 40 
28 . 3 . 1978 Sah 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılına saati : 15.00 

> • » ' BAŞKAN : Başkanvekili M. Şevket Doğan. 

DÎVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütahya), İrfan Binay (Çanakkale) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 124 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin, salonda bulunduklarını yük
sek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere 

başlıyoruz. 

IV. —BAŞKANLIĞIN GEN EL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —- İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'in, 
TARİŞ'in kütlü pamuk alımıyla ilgili Ticaret Bakan
lığının tutumu hakkındaki gündem dışı konuşması ve 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler in cevabı. 

BAŞKAN — Efendim, fazlaca arkadaşımız gün
dem dışı söz istemişlerdir. Ancak, bu sözler, bugün 
konuşulacak olan gündemle ilgili olduğu için kendile
rine söz veremiyorum. 

Ancak, İzmir Milletvekili Sayın Erol Yeşilpınar, 
TARİŞ'in, kütlü pamuk alımları hakkında Ticaret 
Bakanlığının tutumu üzerinde gündem dışı söz iste
mektedir. 

Bununla ilgili olarak, Sayın Yeşilpınar, buyurun 
efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

TARİŞ, Hükümetin aldığı bir kararla, 2834 sayılı 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 
17 nci maddesinin «Ç» bendi ve Birlikler Anasözleş-
mesinin 46 ncı maddesinin «C» bendi gereğince ya
pılmakta olan kütlü pamuk alımlarına ait tarihi 17 
Mart 1978'e kadar uzatmış ve bu tarihe kadar kütlü 
pamuk alımlarına devam edilmiştir. 

Pamuk toplama mevsiminin üzerinden tam 4,5 ay 
geçmişti; üretici çiftçinin elinde bir kilo dahi kütlü 
pamuk bulunmamaktaydı. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin pamuk ikrazatına ait ödeme 
vadesi, Ege'nin bazı yörelerinde 30 Kasım, bazı yö-
relerindeyse 31 Aralıktır. Borcuna sadık şerefli pa

muk üreticisi, bu kuruluşlardan aldığı borcunu öde
mek için, zaten ürününü daha o zaman TARİŞ'e ver
miş veya TARİŞ dışı alıcılara satmıştır. Mart ayı 
içindeyse, gerçek üreticinin elinde satılacak pamuk 
yoktur ve kalmamıştır. 

Alınan ve tatbik mevkiine konulan bu temdit ka
rarı, yalnızca pamuk toplama mevsiminde üreticiden 
pamuğunu avans karşılığı düşük fiyatla satın almış 
olan bir avuç vurguncuya, bir avuç tefeciye, üreticiyi 
ezen bir avuç istifçiye ve üreticiden aldıkları pamu
ğu, enerji bunalımı nedeniyle bugüne kadar çırçırla-
yamamış olan bir avuç çırçır fabrikatörüne yaramış
tır. 

Bu kişiler, ortak dışı işlemlerden yararlanarak,~~el-
lerindeki kütlü pamuğu, çiftçi belgesi aranmış olsa 
dahi, çeşitli kişiler üzerine göstererek TARİŞ'e sat
mışlar ve milyonlar kazanmışlardır. 

İkinci bir husus da şudur : Kütlü pamuk, top
landıktan sonra bir ay içinde çırçırlanmazsa, 'içindeki 
pamuk çekirdeği çatlar, çekirdeğin yağı, mahlıca ya
ni, pamuk elyafına geçmeye başlar ve elyafı sarartır. 
Bu da, pamuk elyafının kalitesinin bozulmasına ve 
standardının düşmesine neden olur. 

Toplama mevsimi üzerinden 4,5 ay geçmiş olan, 
4,5 ay geçmesine rağmen de çırçırlanmamış olan ve 
TARİŞ'çe satınalınan kütlü pamuklar bu durumda
dır, standartları düşüktür, pazarlama imkânları sınır
lıdır ve ileride TARİŞ bünyesinde derin mali yaralar 
açacaktır. 
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1 Martla 17 Mart tarihleri arasında kooperatîfler-
ce alınan kütlü. pamuklara art muhasebenin ayrı tu
tulmasını ve doğacak menfi fiyat farkının, yarii zara
rın, bu kararı ajanlarca tazmin edilmesini, Devlete 
vergi ödeyen vatandaşlarımız adına arz ve teklif et
mekteyim. 

Değerli milletvekilleri, sizlere örneğim verdiğim bu 
tutum ve davranış, kooperatifler kanalıyla Devlet kay
naklarım da kuManarak, fert zengin etmektir. Devletin 
ve kooperatiflerin mali kaynaklarım aracıya, tefeci
ye, vurguncuya ve istffçiye aktarmaktır. 

Halen TARİŞ elinde, 1974'lerden gelen önemli pa
muk stokları bulunmaktadır. Buna rağmen, alınarak, 
tatbik mevkiine konulan ve gerçek pamuk üreticisine 
değil de, üretici dışı çıkar çevrelerine yarayan bu ha-
tah, hatalı olduğu kadar da partizanlığa ve savurgan
lığa dönük karar, şaşkınlık vericidir. Bu karar ile ki
me hizmet edildiği, tüm gerçekleriyle apaçık ortada
dır. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında, «Hü
kümetin aldığı bir kararla» ibaresi bulunmaktaydı. 
Sayın Ticaret Bakanı, «Böyle bir karar almadık; ha
berimiz yok» diyemez. Şayet derse, o zaman hukuki 
bir durum ortaya çükar. Çünkü, Devlet adına ortak
tan ya da ortak dışı üreticiden ürün satınahnaya ka
rar verme yetkisi, 2834 sayılı Yasanın 17/Ç ve Birlik
ler Anasözleşmesinin de 46/C maddeleri gereğince 
Bakanlar Kuruluna aittir. Bakanlar Kurulu, çıkardığı 
ürün destekleme kararnameleriyle, birlikleri, ürün 
alımlarında; Ticaret Bakanlığını, bu alımlara ait tüm 
işlemlerin takibinde de denetiminde; Ziraat Bankası
nı da, alımların finansmanında görevli kılar. 

Nefiee olarak denebilir ki, bu gereksiz alımlar için 
şayet Ticaret Bakanlığınca emir verihnediyse, TARİŞ 
Genel Müdürü ve ortakların özgür ve demokratik doğ
rultudaki iradeleri hiçe sayılarak, tayinle.işbaşına geti-
rilea Pamuk 'Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu üye
leri, Ticaret Bakanlığı emri olmadan, dayanaksız bir 
süre uzatımı kararıyla küttü pamuk satınahna yolu
na gittikleri için, 2834 sayılı Yasamn 17/Ç ve Birlik
ler Anamukavelenamesinin 46/C maddelerine aykırı 
davranışla işlem yapmış olmalarından dolayı, hakla
rında derhal soruşturma açılması, aynı yasa ve aynı 

~anasözleşmenin amir hükümleri çerçevesi dahilinde 
yapılacak bu soruşturmanın sonucunda da, işlerine 
son verilmesi gerekmektedir. 

Neredeyse kış aylarını tamamladığımız günlerde 
kütlü pamuk alımlarına tekrar başlanılması kararı 
hakkında şayet Ticaret Bakanlığı emir verdiyse, mali 

sorumluluk ve doğacak mıaîi zarar, Ticaret Bakanı 
Sayın Teoman KöpriBüler'e ait olacaktır. Onun için, 
son alman küttü pamuklara ait muhasebenin, TARİŞ 
bünyesinde ayrı hesaplarda tutulmasını istiyorum. 
Kooperatifçilik konusundaki yazılı hukukun aradığı 
yetki ve sorumlulukların dağılımı ve sınırları açısından 
durum gayet ciddi boyutlara ulaşmıştır. 80 bin üretici 
ortağın maddi ve manevi dayanışması ve katkısıyla 
şekillenen TARİŞ'e ait kaynakların, partizan ve kolla
yıcı davranışlarla, karanlık çıkar çevrelerine ve ona 
buna peşkeş çekilmesinin daima karşısında olacağız. 

Sözlerimi tamamlarken, ulusal Türk kooperatifçi
liği konusunda atılacak her türlü olumlu adımın ya
nında, çarpık atılmış her türlü adımın ise daima kar
şısında yer alacağımızın herkes tarafından bir defa 
ddha bilinmesinde yarar ummaktayız. 

Yüce Meclislin siz değerli üyelerine saygılar suna
rım. <AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Yeşilpınar. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(ArJkara) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Teoman Köp
rülüler, cevap vermek üzere buyurun efendim. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın İzmir Milletvekili, Meclis tatile girmeden 
bu konuyu gündem dışı olarak buraya getirmek isti
yordu. Hatta, o gün kendisiyle bu konuyu görüştüm 
ve TARİŞ'le ilgili olarak yapılan bu önerinin Bakan
lığımıza geÜp gelmediğini, kendi ikazı üzerine araştır
dım ve Bakanlığımıza gelen teklifte, sadece küçük 
üreticiden alınmak kaydıyla - tevsiki böyle yapılmak 
kaydıyla olduğu için - sırf küçük üreticiyi korumak 
için Yönetim Kurulunun ve tabandaki üreticinin tek
lifiyle bu kararı - sırf küçük üreticinin lebine - Ba-
kanuk olarak kabul ettik. 

Şimdi, Sayın İzmir Milletvekiline bir soru daha 
soruyorum,.. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Buna ce
vap vermedin ki. 

TtCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — TARİŞ Genel Müdürünü... <AP sırala
rından gürültüler) 

Bu konuda Saym İzmir Milletvekili, TARİŞ Ge
nel Müdürünü gidip ziyaret etmiş midir? TARİŞ Ge
nel Müdürü, kendisine, sırf küçük üreticinin hakkım 
korumak 'için - kendi devirlerindeki gibi, aracının, te-

— 103 — 



M. Meclisi B : 124 28 . 3 . 1978 O : 1 

fecinin değil - (CHP sıralarından alkışlar) bu kararın 
alındığını ve pamuk fiyatlarının dünyada yükselmesi 
üzerine, küçük üreticiyi korumaya, bu şekildeki alım
larla devam edeceğini açıkladığını Genel Müdürüm 
bana bildirmiştir. 

Değerli milletvekilim, Genel Müdürün bu izaha
tından tatmin olmasına rağmen, 3 hafta önceki gün
dem dışı konuşmasını yapmak için, gecikmiş olarak 
tekrar huzurunuza geldi. 

Gerçeği anlattım. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Sayın Başkan, 
cevap vermek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Yeşilpmar. 
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Efendim, bir 

şey sordular; izin verin de, cevaplayayım. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, gündeme geçiyoruz. 
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Elimde cetvel

ler var; tüccarlar kamyonlarla aldılar, küçük üreticiler 
değil. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika... 
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Kamyonlarla, 

büyük üreticiler ve fabrikatörler de almıştır. 
•AVINI GÜRSOY (Zonguldak) — Yerinden ko

nuşuyor, böyle bir müzakere usulü var mı? 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adalet Partisi Grupu adına, Grup Başkan-
vekili H .Turgut Toker ve 10 milletvekilinin; ülkede 
anarşinin büyük boyutlara ulaştığı, can ve mal gü
venliğinin ortadan kalktığı ve olaylar karşısında so
rumsuz, kararsız ve yetersiz kaldığı iddiasıyla İçiş
leri Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı konusunda görüşme. (11/2) (1) 

(BAŞKAN 
çiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, gündeme ge-

Gündemimizin «Sunuşlar» kısmının 1 nci sırasın
da yer alan, (11/2) esas numaralı, Adalet Partisi Gru
pu adına, Grup Başkanvekili Hayrettin Turgut To
ker ve 10 milletvekilinin, ülkede anarşinin büyük bo
yutlara ulaştığı, can ve mal güvenliğinin ortadan kalk
tığı ve olaylar karşısında sorumsuz, kararsız ve yeter
siz kaldığı iddiasıyla, İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı 
hakkında, Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca Gensoru açılma
sına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayaca
ğı kousunda görüşmelere başlıyoruz. 

Gensoru önergesinin özetini tekrar okutuyorum : 

(1) 11/2 esas numaralı Gensoru önergesinin tam 
metni 22.3.1978 tarihli 122 nci Birleşim tutanağına ek
lidir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkede anarşinin büyük boyutlara ulaşması ve 

can ve mal güvenliğinin kalmaması sebebiyle İçişleri 
Bakam İrfan Özaydınlı hakkında verilen Gensoru 
önergesinden 10 nüsha ile önergeye ait özetten 4 nüs
hası ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile rica ederim. 
AP Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili 
H. Turgut Toker 

ÖZET 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Demokratik geleneklere, siyasi ahlâk kurallarına 
aykırı olarak ve bir oya bir bakanlık verilmek sure
tiyle ve çeşitli tertip, hile ve entrikalarla kurulan bu
günkü Hükümet, anarşiyi derhal ortadan kaldıraca
ğını, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayacağı
nı, ana ve babaların akıttığı göz yaşlarına son verece
ğini, böylece ülkeye barış ve huzur getireceğini taah
hüt ederek, aziz milletimizin ve onun Yüce Meclisi
nin huzuruna çıkmıştır. 

Oysa, Hükümetin kurulduğu 5 Ocak 1978 günün
den bu yana geçen 75 gün zarfında, yurtta anarşi hız
la artarak çok tehlikeli ve vahim boyutlara ulaşmış, 
Devletin varlığını, Anayasanın tanıdığı hür demokra
tik düzeni, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldır
maya yönelen yaygın şiddet hareketleri mahiyetini 
almıştır. 
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Teessürle İfade edelim ki, bugünkü Hükümetin 
görev yaptığı 75 günlük süre içinde 185 vatandaşımız 
hayatını kaybetmiş, 760 vatandaşımız da yaralanmış
tır; ayrıca 104 silahlı soygun olayı olmuştur. 

İşlenen siyasi cinayetlerde hayatım kaybedenler 
arasında 78 öğrenci, 11 güvenlik kuvvetleri mensubu, 
3 öğretmen, 93 çeşitli meslek mensubu vatandaşımız 
bulunmaktadır. 

61 emniyet görevlisi silahla yaralanmış, 32 polis 
merkezine saldırılmış, demiryoluna, karayoluna sa
botajlar yapılmış, gemi, otobüs bombalanmış, Anka
ra'da Orduevinin önünde Danıştay dinamitlenmiş, 
polis, bekçi, astsubay şehit edilmiş, Meclis Başkanı
nın evi kurşunlanmıştır. 

Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu Ankara'
da yapılmış, Devletin veznesi soyulmuştur. 

Ülkedeki anarşi, geceleri âdeta sokağa çıkma ya
sağı koymuştur. 

Vatandaş, kimin tarafından nerede vurulup, nere
de soyulacağının korkusu içinde yaşamaktadır. 

İçişleri Bakam bu elem verici tabloyu alınan yan
sız ve etkin tedbirler sonucu anarşinin son çırpınma
ları tarzında değerlendirmiştir. 

Bu hal, tam anlamıyla bir gaflettir, ciddiyetsizlik
tir. 

İstanbul'da üniversite civarında, 6 gencimizin ha
yatını kaybetmesine ve bir çok gençlerimizin yara
lanmasına sebep olan menfur bombalı saldın, Ümra
niye'de 5 işçimizin halk mahkemesinde yargılanıp 
hunharca katli olayı ile, güvenlik mensuplarına plan
lı şekilde -yapılan silahlı saldırı karşısında, İçişleri Ba
kanının, sorumsuz tutum ve davranışı, duyulan bü
yük üzüntüyü daha da artırmıştır. 

Üniversite çevresi gibi hassas bir yerde yeterli 
güvenlik tedbirleri alınmadığı gibi, olaylardan sonra 
yapılan gösterilerde «Kahrolsun Türkiye», «Bu kan 
denizinin ufkunda kızıl bir güneş doğacaktır» nara
ları atılmış, pankarttan gezdirilmiş, sanıklan takip 
olunmamıştır. 

Ümraniye'de cereyan eden işçi katliamını, İstan
bul valisi, basit bir zabıta vakası; İçişleri Bakanı ise, 
gecekondu tacirlerinin çıkar çatışması olarak nitelen
dirmişlerdir. 

Ancak, basınımızın gösterdiği büyük hassasiyet 
sonucu, valilikçe, 48 saat sonra Ümraniye'de arama 
yaptırılmıştır. 

Son olarak, Ankara, İstanbul ve diğer illerde 
DİSK, TÖB - DER ile bazı dernekler tarafından di
reniş yapılmıştır. 

Çocuk yaşta öğğrenciler okullanndan çıkanlarak 
direnişe katılmaya zorlanmışlardır. 

Ankara'da, İstanbul'da temel hak ve hürriyetler 
ortadan kalkmış, bakanlann bir kısmı da bakanlıkla
rına gidememiştir. 

Elektrik, su kesilmiş, sağlık hizmetleri durmuş, 
güvenlik kuvvetleri ve araçlar taşa tutulmuş, 25 po
lisimiz yaralanmıştır. 

Devlet, âdeta anarşiye teslim olmuştur. 

Kars'ta, .Gaziantep'te olay oldu diye vali değişti
ren İçişleri Bakanı, bütün bu hadiseler karşısında ka
rarsız ve yetersiz kalmıştır. 

İçişleri Bakanı, sanıklar yakalanıyor imajını ver
mek için, masum insanlara işkence yapılmasına göz 
yummuştur. 

Kaçak silahlan değil de, ruhsatlı tabancaları ta
kip etmeyi tercih etmiştir. 

Bakan, yansız görünme özentisi içinde, polis ya
ralayan anarşistleri hastanede ziyaret etmiştir. 

İçişleri Bakanı, Anayasanın 29 ve Dernekler Ka
nununun 45 nci maddesinde gösterilen yetkilerini kul
lanmamış, böylece., Devlet otoritesinin sarsılmasına 
sebep olmuştur. 

İçişleri Bakanının bu tutumu partizanlığı, şahsi, 
keyfi ve yetersiz idarenin acı ve elim örneklerinden 
birisidir. 

Arz ettiğim sebeplerle, Anayasanın 89 ncu mad
desi uyannca İçişleri Bakanı hakkında Gensoru açıl
masına karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. 

Edirne 
llhami Ertem 

Kocaeli 
Adem A. Sanoğlu 

İzmir 
Erol H. Yeşilpınar 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şeref oğlu 

Samsun 
1. Etem Ezgü 

Manisa 
Yahya Uslu 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Aydın 
Behiç Tozkoparan 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınamayacağı konusundaki görüşmelerde, Anayasa
da belirtilen sıraya göre, önerge sahibi, siyasi parti 
gruplan adına birer üye ile, ilgili sayın bakan konu
şacaklardır. 

Konuşma süreleri, İçtüzüğün 61 nci maddesi uya
rınca, Hükümet ve siyasi parti gruplan adına 20'şer 
dakika, önergedeki imza sahiplerinden biri için 10 da
kikadır. 

— 105 — 



M. Meclisi B i 124 28 . 3 . 1978 O : 1 

Ancak, görüşmelere başlamadan evvel, dinleyici
lerle ilgili olarak bir uyarıda bulunacağım: İçtüzüğü
müzün 145 nei maddesinde, «Dinleyiciler, birieşimin 
devamı süresince, kendilerine ayrılan yerlerde sükû
net içinde oturmak zorundadırlar. Dinleyiciler, gö
rüşmelerde, kabul veya ret yönünde söz, alkış yahut 
her hangi bir hareketle kendi düşüncelerini ortaya 
koyamazlar. Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzeni
ni korumakla görevli olanlar tarafından hemen dışarı 
çıkarılırlar» denmektedir. 

Sayın dinleyicilerin bu hususa riayet etmelerini 
rica ediyorum. 

Önerge sahibi olarak, Sayın Mehmet Şerefoğlu, 
buyurunuz efendim. 

Sayın Şerefoğlu, konuşma süreniz 10 dakikadır. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bugünkü Hükümet, işbaşına gelir gelmez tedhiş 
olaylarının derhal duracağım iddia etmiştir ve böyle
ce, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayacağım, 
akan gözyaşlarına son vereceğini, ülkede huzur ve 
barış getireceğini taahhüt ederek işbaşına gelmiştir. 

Bugün, Hükümetin kuruluşundan bu yana 83 gün. 
geçmiştir. Bu süre içinde, şiddet hareketleri, duraca
ğına, daha da azgınlaşmıştır; çok tehlikeli bir tırma
nışla, tüm ülkeyi endişe verici bir anarşik ortama 
sürüklemiştir. Anayasanın tanıdığı hak ve hürriyet
ler, hür demokratik nizam ve Devletin varlığını teh
dit eden ve tehlikeye düşüren boyutlara ulaşmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, teessürle ifade edelim ki, 
bu geçen 83 gün zarfında 191 vatandaşımız, tedhiş 
olaylarından, hayatlarını kaybetmiş, 860'e yakın va
tandaşımız yaralanmış, 100'ü aşan silahlı soygun ola
yı olmuştur. İşlenen bu siyasi cinayetlerde hayatını 
kaybedenler arasında öğrenciler, güvenlik kuvvetleri 
mensubu, öğretmenler ve bir de savcı vardır. Yine bu 

/ arada, 61 emniyet görevlisi silahla yaralanmış, 31 po
lis karakoluna saldın yapılmıştır. Demiryoluna, ka
rayoluna Sabotajlar yapılmış, siyasi parti binaları 
bombalanmıştır. Orduevinin önündeki Danıştay bom
balanmıştır. Polis, bekçi, astsubay şehit edilmiş, Mec
lis Başkanının evi kurşunlanmış; Elazığ'da, Gazian-
tep'de dükkânlar yağma edilmiş ve yakılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ülkede, vatandaş, artık bir
birinden, komşusundan korkar hale gelmiştir. Kimin 
kim tarafından» nerede ve ne zaman soyulacağı ve 
öldürüleceği belli değildir. Bunun korkusu... 

BAŞKAN — Sayın hatip, bar dakika efendim... 
Ayakta bulunan sayın üyeler, çok rica ediyorum, 

lütfen yerlerinize oturursanız, sayın hatibi daha bü
yük bir ciddiyet içinde dinlemiş oluruz. Lütfen... Ri
ca ediyorum efendim, rica ediyorum... 

Buyurun sayın hatip. 
MEHMET ŞEREFOĞLU (Devamla) — Kimin, 

kim tarafından, nerede ve ne zaman soyulacağı ve 
öldürüleceği belli değildir. Bunun korkusu, tüm va
tandaşların içine düşmüştür. Korkusuz yaşamak, ül
kemizde, vatandaş için artık bir lütuf ve nimet sayı* 
lir hale gelmiştir. Kan, kan, her gün kan lekesi bü
yümektedir. Geçen hafta içinde sadece İstanbul'da 
15 ölü ve 50 yaralı vardır. 

Bütün bu olanlar ve bu hazin ve elim tablo kar
şısında İçişleri Bakam çaresizlik ve şaşkınlık içinde
dir. Olaylar ne kadar vahamet arz ederse etsin, Sayın 
İçişleri Bakam, yansız ve etkin tedbirler alındığından 
bahsetmekte ve olayları, anarşinin son çırpınışları 
olarak göstermeye çalışmaktadır. 

Bu tanımlama, hu zihniyet ve bu tutum, gerçek
ten tam bir ciddiyetsizliğin, gafletin ifadesi olmakta
dır. Esasen, Bakandan, başka bir tavır beklemek de 
imkânsızdır. Zira, şiddet eylemlerinin başında ve her 
safhasında, Sayın Bakanın mensup'olduğu Cumhuri
yet Halk Partisi hami olarak görülmektedir. (AP sı
ralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar). 

İlk peşrev hareketleri olan işgal ve boykotu al
kışlayan, Cumhuriyet Halk Partisidir. 

«Toprak işleyenin, su kullananın», «Toprak işgal
leri devrimci eylemdir» diyen ve işgalleri teşvik «den, 
yasaları bir kenara ite», Camhöriyet Halk Partisi
dir, 

«Kanunların üstünde doğa kanunları vardır» di
yen, hukuku ve nizamı reddeden, Cumhuriyet Halk 
Partisidir. 

Anarşinin tohumunu eken odur, yangın çıkaran 
odur, «yanıyoruz» diye feryat eden^ yine odur. (AP. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Anarşiden şi
kâyet eden Cumhuriyet Halk Partisi, hukuk içinde 
alınan her tedbire karşı çıkmış, «hayır» demiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, bugün de tedhişçilere 
hami rolü oynamakta, hedef saptırmaya gayret et
mekte, masum insanların üzerine yürümektedir. 

Değerli arkadaşlarım, geçenlerde gazetelerde hep 
beraber okuduk; İstanbul Üniversitesi Rektörü, öğ
retimin emniyet altına alınabilmesi için 450 polis ge
rektiğini söylüyor. İşte bu noktaya, bir zamanlar, 
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özerkliğine halel getirir iddiasıyla tek polisin dahi 
üniversiteye giremeyeceği tartışmasından gelinmiş
tir. 

Cumhuriyet Halk Partisi düzen yıkıcılarla bera
berdir. 

Daha pek yakın bir tarihte Bütçe Komisyonun
da, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri ve sena
törlerin konuşmaları ortadadır. Cumhuriyet Senato
sunda anarşiyle ilgili bir görüşmede, Cumhuriyet 
Halk Partili bir senatör şöyle diyor : «Bu gençler her 
şeyi daha iyi anlıyor. Düzen yıkılıncaya kadar, yani 
bu düzen yıkılıncaya kadar vuruşma devam edecek
tir» diyor, muhterem arkadaşlarım, 

Bu sebepledir ki, önce, İçişleri Bakam, tedhiş 
olaylarına doğru ve isabetli bir teşhis koyamamak
ta, gerçek temele inmekten çekinmektedir. Bir ya
nıltıcı ve yanlış teşhisin mahkûmudur. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve onun İçişleri Bakam, 
palazlandırarak tırmandırdığı sol terörü unutmuş gi
bidir. Banka soygunları, polis kulübelerine silahlı 
saldırı ve polislerin kurşunlanması, Orta Doğu Tek
nik Üniversitesinde öğrencinin askerle yaptığı savaş, 
adam kaçırma, bir yabancı başkonsolosun kaçırılma
sı ve öldürülmesi, 3 İngiliz'in öldürülmesi, bir orge
nerale yapılan suikast, Nurhak Dağlan olayı ve bir 
muhtarın öldürülmesi, camiye, Kültür Sarayına ya
pılan sabotaj, uçak kaçırma olayları sanki Türkiye' 
de cereyan etmemiştir. 

3 Mayıs 1977 tarihini taşıyan bir gazetede yayın
lanmış olan, DEV-GENÇ, DEV-GENÇ'ten türemiş 
Türk Halk Kurtuluş Partisi, Türk Halk Kurtuluş 
Cephesi, Türk Halk Kurtuluş Ordusu ve TİKKO gi
bi, Leninist, Marksist ve Maoist ihtilalci kuruluşlar
dan sanki haberleri yoktur. 

Türkiye'de sanki bir Mustafa Kuseyri olayı ol
mamıştır. Sanki, bir sandık cinayeti olmamıştır, ri
vayetten ibarettir ve sanki... 

İSMET ATALAY (Kars) — Bunlar ne zaman ol
muş? 

MEHMET (ŞEREFOĞLU (Devamla) — ... ve 
sanki, bir 15 -. 16 Haziran olayı ve 1 Mayıs olayı 
cereyan etmemiştir. 

«KontrgeriMa» derken, dolaylı da olsa, gerillanın 
varlığım ve faaliyetlerini kabul eden, bizdeki kapıla
rın, tokmakları çevrilince kolayca açılacağından bah
sederken, Vietnam tipi ihtilalcilerin varlığım ve faa
liyetlerini kabul ve itiraf eden, sanki kendileri değil, 
başkalarıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, anarşiyi, Devletin yıp
ranması pahasına da olsa, hükümet olabilmek için 
araç olarak kullanmıştır. Bu sebeple de, anarşiyi hi
maye etmiştir. Akan gözyaşlarını ikbal basamağı uğ
runa istismar etmiştir. Kamuoyunun tepkisi karşısın
da, tek yanh ve taraflı, şikâyetçi bir tavır almak zo-
runluğunda kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, yanlışların doğrulara er 
geç teslim olacağı gerçeğine rağmen, Cumhuriyet 
Halk Partisi yanlışta direnmektedir. Kendilerini şart-
landırmışlardır. Oysaki, tedhiş olaylarına Devletin 
koyduğu teşhis açık ve seçiktir. Mahkeme kararları, 
Milli Güvenlik Kurulu tebliğleri, Anayasa değişikli
ği gerekçeleri, üniversite rektörlerinin müşterek görü
şü, Sayın Danıştay Başkanının beyanı ortada iken, 
hâlâ Cumhuriyet Halk Partisi tedhişçiyi himaye et
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Şeref oğlu, 2 dakikanız kaldı 
efendim. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Devamla) — Devleti 
zaaf içinde gösterebilmek için, devlet güçlerini yıp
ratabilmek için, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 
her şey yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, en büyük cinayet, Devleti 
yıkmaya teşebbüs edenlere karşı alman tedbirlere, 
Devlete, yasa ve devlet güçlerime faşist ve hatta cani 
diye saldırmaktır. İşte, tedhişi körükleyen anarşik or
tamı yaratan bu düşünce ve tavırdır; bu, affedilmez 
sorumluluktur. Tedhişçinin rahat ve serbest hareke
tini temin için, yaptığının yanına kâr kalması için, 
bütün faturaları önceki hükümet üzerine çıkartmak, 
hükümeti katil olarak ilan etmiş olmak, işlenmiş en 
büyük cinayettir. 

Sayın milletvekilleri, İstanbul'da üniversite önün
de cereyan eden ve 6 gencimizin hayatına mal olan 
ve 40'tan fazla gencimizin yaralandığı bombah ve 
makineli tüfekli bir saldın olmuştur. Yine İstanbul' -
da, Ümraniye'de 5 işçimiz «Halk Mahkemesin» de 
yargılanarak, hunharca katledilmişlerdir. İstanbul'da 
polis şeflerine planlı bir şekilde pusu kurulmuş, öl
dürülmek kastıyla, bomba ve silahla saMınlmıştır. 

Sayın İçişleri Bakam, bütün bu vahim olayların 
karşısında sorumsuz bir tutum ve davranış sürdür
müştür. Üniversite gibi hassas bir yerde yeterli gü
venlik tedbirleri alınmamıştır; gençlerin karanın dö
külmesine seyirci kalınıhnıştır. Tertip edilen cenaze 
olayı önünde, «Bu kan denizinin ufkunda kini bir 
güneş doğacaktır» pankartları yer almış; «Kahrolsun 
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Türkiye; halklara özgürlük, kurtuluşa kadar savaş» 
diye naralar atılmıştır. 

Herhangi bir tahkikat ve takibat yapılmamıştır. 
Hükümet tepkisi ise, sadece, teşekkür olmuştur. 

Ümraniye'de cereyan eden işçi katliamı hakkında, 
istanbul Valisi, «Basit bir zabıta vakasıdır» demiş; 
İçişleri Bakanı ise, olayları gecekondu tacirlerinin çı
kar çatışması olarak nitelendirmiştir. 

Nedense, böylesine bir cinayet, yine böylesine bir 
gayretle küçültülmeye ve kamuoyundan gizlenmeye 
çalışılmaktadır. Basının tahriki sonucu, ancak 48 saat 
sonra, âdeta randevum bir arama tarama yapılmış
tır. Bu bölgeye giden devlet güvenlik kuvvetlerine de, 
maalesef ateş açılmıştır. 

Ankara, İstanbul ve İzmir'de DİSK ve TÖB -
DER bir direniş yaptı. 

Hükümet, bu hareketi kendisine karşı yapılmış 
görmemektedir. 

Eylemde, üretim durmuştur; sokak ve caddelerde 
barikatlar kurutmuş, belediye otobüsleri yol kesmiş
tir; elektrik, su kesilmiş, sağlık hizmetleri durmuş
tur; küçük çocuklar bazı öğretmenler tarafından ey
leme zorlanmıştır; vatandaş, işine gücüne; görevliler, 
hatta bir kısım bakanlar görev yerlerine gidememiş
tir; özel araba ve taksiler seferden men olunmuştur; 
Sivas Öğrenci Yurdu kurşunlanmıştır; polis taşlan
mıştır; genel bir terör havası estirilmiş, vatandaş hak 
ve hürriyetleri askıya alınmıştır; yasalar ihlal edil
miş, zor ve zorbalık, anarşi, beldeye hâkim olmuş, 
Devleti anarşiye teslim etmişlerdir. Genel görünü
müyle, vatandaşa, rejime ve Devlete karşı bir hare
ket sergilenmiş, prova edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Şerefoğlu, lütfen toparlayı
nız. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkanım. 

Bütün bu olanlara rağmen, hareketi, bu Devlete 
ve rejimin hükümeti olması gereken bugünkü Hükü
met kendisine karşı görmemiş. İşte, bunu anlamak 
mümkün değildir. 

Yapdacağı, günü ve saatıyla iki gün önceden ilan 
edilen bu hareket için hiçbir tedbir alınmamıştır. 

İçişleri Bakanı, yalnız ve etkin tedbir olarak, so
lu memnun etmek için, tedhişçiye prim vermek için, 
tedhişe karşı Devletin başarılı mücadelesini vermiş 
olan emniyet mensuplarını oraya buraya savurarak 
cezalandırmış ve tam husumet cephesi halline gelmiş
tir. 

Yine İçişleri Bakanı, yansız ve etkin tedbirler 
cümlesinden olarak, polise ve ekip şefine pusu ku
ran, bomba ve kurşunla öldürmeye teşebbüs eden, 
45 dakika polisle müsademeden ve gerçekten Devlet
le hesaplaşan tedhişçiyi ziyaret ederek, «Geçmiş ol
sun» demekte; ruhsatsız makineli tüfekler ateş ve 
kan kusarken, ruhsatlı tabancaların peşine takılmak
tadır. Olayların vahameti açıkta... 

Anarşi ve tedhiş kaynaklarına inildiğinden bahse
dilmekte, böylece olayların büyümesi ve vahameti
nin artması dahi, Hükümetçe, başarının işareti ola
rak gösterilmeye çalışılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, İçişleri Bakanı, Anayasanın 
29 ve Dernekler Kanununun 45, Polis Vazife ve Sa
lahiyet Kanununda gösterilen, milli güvenlik ve ka
mu düzeninin korunmasıyla ilgili yetkilerini kullan
mamış, böylece devlet otoritesinin sarsılmasına ve te
lafisi imkânsız zararların husule gelmesine sebep ol
muştur. 

BAŞKAN — Sayın Şerefoğlu, lütfen toparlayın 
efendim. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Devamla) — Toplu
yorum Sayın Başkan. 

İçişleri Bakanımn bu tutum ve davranışı, şahsî, 
keyfi ve yetersiz idarenin acı ve elim örneklerinden 
biridir ve her şeyden önce, siyasi sorumluluğu mu
ciptir. 

Bu sebeple, verdiğimiz Gensoru önergesinin gün
deme alınmasında ve meselelerin enine boyuna gö
rüşülmesinde, ülke ve millet açısından sayılmaz ya
rarlar vardır inancındayız. 

Bu inançla hepinizi, Yüce Heyeti saygıyla selam
lıyorum. (AP ve MHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şerefoğlu. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın İlhami Ertem; 

buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar). 
Sayın Ertem, konuşma süreniz 20 dakikadır efen

dim; buyurun. 

AP GRUPU ADINA İLHAMİ ERTEM (Edir
ne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması
nın 20 dakikayla Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ta
rafından kısıtlandırılmış olması üzücüdür ve Cumhu
riyet Halk Partisinin demokrasi anlayışı, özgürlük 
anlayışının en güzel bir örneğidir. (AP. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar). 

İSMET ATALAY (Kars) — Hükümet de aynı 
şekilde 20 dakikayla sınırlandı. 
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İLHAMt ERTEM (Devamla) — 1 . 7 . 1975 ta
rihinde de, henüz 2,5 aylık hükümetken, Koalisyon 
Hükümeti için bir Gensoru getirilmiştir; ama o za
man Adalet Partisi ve koalisyon grupları, konuşma
ların birer saat olmasını gönül ferahhğıyla kabul et
mişlerdir. Çünkü, biz demokrasiye inanıyoruz, sa
mimiyiz. Her zaman durumumuz bu samimiyet için* 
de olacaktır. îşte, bugün bizleri bu kadar mühim bir 
olayda 20 dakikayla kısıtlamak, söyleyeceklerimizi 
söyletmemek, Cumhuriyet Halk Partisinin demokra
si anlayışının en güzel bir örneğidir. 

Sayın milletvekilleri, Başbakan 28 Şubatta, büt
çenin kabulünden sonra yaptığı teşekkür konuşma
sında, «Hükümetin başlıca görevi iç barıştır. Hükü
met, hiçbir eylem kaynağının üstüne yürümekten ka
çınmayan tutumu ile barışı sağlayacaktır» diyordu. -

3 aylık icraat, iç barışın sağlanamadığını; yur
dun her köşesinde, kardeşliğin yerimi çatışmanın al
dığını gösteriyor. Memleket, hızla, bölünmeye ve iç 
kavgaya sürükleniyor; can ve mal güvenliği her gün 
biraz daha azahyor; haklar ve hürriyetler, korkusuz
ca kullanılamaz hale geliyor. 

Son 5 vahim olay: İstanbul Üniversitesinden çı
kan gençlerin, insanlık dışı katliamı; 

Vazife aşığı, memleket sever, Siyasi Ekipler Ami
ri Uğur Gül'ü öldürmek için alçakça pusu kurulma
sı; 

Ümraniye'de 5 vatandaşın hunharca öldürülme
si; 

DİSK'in tertiplediği yasa dışı direniş; 
Ankara Savcı Yardımcısının öldürülmesi, olayla

rın hangi mertebeye ulaştığının açık görüntüsüdür. 

Yalnızca olaylar nitelik bakımından ağırlaşmıyor, 
nicelik bakımından da büyük farklılık gösteriyor. 

1978 yılında iş başına gelindiğinden bu tarihe ka
dar olan öldürme yakalan, Ecevit iktidan zamanın
da 190'a varmıştır. Halbuki eski iktidar devrinde, 
aynı aylarda bu adet sadece 51'dir. 

1. 7 . 1975 tarihinde Demirci Başkanlığındaki 
Koalisyon Hükümetinin kuruluşundan 2,5 ay sonra, 
CHP Grupu da İçişleri Bakam hakkında bir Gen
soru vermişti. O olaylar, bugünkülerin yanında, nite
lik bakımından birer zabıta vakası görünümündedir. 
Yalnız İstanbul Üniversitesi katliamı dahi, Ecevit 
Hükümetinin başarısızlığını, İçişleri Bakam Sayın İr
fan Özaydınlı'nın yetersizliğini ispata kâfidir. 

I Üniversite gençlerinin silahlı saldırıya uğrayacak-
{ üarı yetkili makamlara ihbar edildiği halde, 16 Mar

ta üniversiteden çıkan gençler, utanç verici vaihşet-
I le bombalı bir saldırıya uğruyor, tmakineli tüfekle 

taranıyor, Bilanço: 7 ölü, 44 yaralı. 
Eİem ve kederle boğulan analar, babalar endlişe-

ye, hüzne, ve ümitsizliğe düşen bütün bir ınemüekeıt, 
bilinen ve beküeniHen bir saldırıda bu aczi güstetfetty', 
İçişleri Bakanına ve Valiye millet nasıl inanacaktır? 
(AP sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

I İçişleri Bakanı ve yetkililer, gençliğin güvenliği 
I için hangi tedbirleıli almışlardır, olayın sorumluları 

kimlerdir?. 
Başbakanın «Biz İktidar olunca anaların, baba-

I ların gözyaşları dinecektir» sözleri henüz kulaklar
dadır. Gencilerin uğradığı bu d m olayı hiçbir ma
zeret haklı göstereımıez. İçişleri Bakanının «Bu olay
lar, birkaç haftada o3muş değildir» denilesi ancak Hü
kümetin aczini ispatlar. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, kalkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefette bulunacak 
her şeyin sorumlusu Adaleli Parilki sayıEacak, Cum
huriyet Halk Partisi, İktidara gelecek yine sorumlu
luk Adalet Partisine yüklenecek; olmaz böyle şey. 
Ne kadar demagojide uâta olursanız olun, millete 
bunu kabul ettiremezsiniz. (AP sıralarından «Bravo» 

I sesleri, alkışlar) 

İstanbul Üniversitesi faciasının sorumlusu Ecevliıt 
I Hükümeti ve onun İçişleri Bakamdır. 

AKIN SlMAV (İzmir) — 1 Mayısın sorumlusu 
kim? 

İLHAMI ERTEM (DevamSa) — Türk Devletini 
I yıkmak isteyen anarşistlerden bir intihar hücresi 
I Tunceli'den gelip, İstanbul'un en işlek yerinde yiğit-
I çe vazife gören Siyaısı Ekipler Amiri Uğur Gür'ü 
| öîdiirmek içlin pusu kuruyor, makineli tüfeğini he-
I defe ateşliyor, kendilerimi korumasını başarabilen 

polislerimiz, bu alçakça katliamdan hayatlarım kur-
I tarabiliyorlar. 

Sonra? Sonrası çok üzücü; İçlişBeri Bakanı, bu 
I anarşistlere geçmiş olsun ziyareti yapıyro. (AP sıtfa-
I {arından «Yuh!.» sesleri) 

AKIN SİMAV (tzmiir) — Yalanım kuyruklusu, 
I ah kuyruk acısı ah; yalanın kuyruklusu. 

BAŞKAN — Rliea ediyorum arkadaşlar, lütfen 
sükûnetle dinleyelim, rica ediyorum lütfen. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Bunu... 
I Sayın Başkam, bunlan lütfen... 
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BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum efendim, lüt
fen, lütfen. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Durum, kamu
oyunda tepkliyfe karşılanınca, Bakan tevilde bulunu
yor; her satırı gaf dolu olan bir tevil. Telaşa kapıl-/ 
dığı için büyük 'bir hataya dla düşüyor; «Anarşistin 
İfade verip vermeyeceğini anlamak istedim» diyor. 
!Ne yazık kî9 Sayın Özaydınh'ıun ziyaretinden altı - ye
di saat önee sanığın savcılıkça ifadesi . alknanıştır. 
TİKKO'cuSar, Uğur Gür*ü öMürnıek işitiyor; İçişleri 
Balkanı da onu hizmet dışı bırakmak istiyor. Bir İç

işleri Bakamı /için ne hazin bir düşümce birliğidlir bu. 
Anarşistler ölüm pususu kuruyor: Bakan da, nıezi-
yetferinden faydalanılmayacak bîr yere naklediyor. 
Arkadaşlarına ölüm . pususu kuranları ziyaret eden, 
memleket için hayatını fedia etmekten çekinmeyen 
değerleri kara listeye alabilen bir İçicileri Bakanına, 
Emniyet camiası nasıl güvenir, nasıl saygı duyar? 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ümraniye cinayeti bir başka içler acısı olaydır. 
Beş vatandaşımız Ümraniye'de gecekondu yapmak
tadırlar. Evlerine başkalarının yerleştiğini öğrenince 
beş arkadaş, 15 Mart Çarşamba günü durumu anla
mak için Ümraniye'ye güderler. Gidiş o gidiş, bir da
ha dönmezler. Ailelerinin Ümraniye ve Üsküdar ka-
rakolarına başvurmaları netice vermez; Cuma günü 
de cesetleri bulunur. Hunharca, insanlığa yakışmaz 
işkence ile öMürüldükleri anlaşılır. İçişleri Baklanı 
file-vali, bu yüzkarası olayı küçültmeye, mahiyetini 
değiştirmeye çalışırlar; işçilerin milliyetçi 'bir kuru
luşla ilişkileri olmadığını ısrarla tekrarlar. İfjgfiSerli ol
sa ne olacak? Acaba, devrimdi demekferfin suçlu ol-
duklaruna bir kailine olur diye ini gayret göstermiş
lerdir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

İçişleri Bakanı olaya, «Gecekondu tacirlerinin çı
kar çatışması», Vaîi ise «Adi bir zabıta vakasıdır» 
demektedir. Ama sonra da 1 ©CO, polis, 250 jandar
ma, 11 panzer, 75 motorlu vasıta ile operasyona ge
çerler, ama 48 saat gecikmeyle ve dört bini aşkın nü
fustan ancak 500 kişi kaldıktan, evlerinde hemen he
men hepsi boşaltıldıktan sonra. Bu gecikme nasıl izah 
edlllefhlir Suçluların kaçması, suç araçlarının başka 
yere taşışnabiîmesi ile mi? 

Gerçek şudur ki, Cumhuriyet Halk Partisi ikti
dardadır. 5 şehidin ailesi günlerce Hükümetten yar
dım istemiş, hiçbir ilgi görmemiştir. Bu masum va
tandaşlarımız Devleti var sanarak, anarşistlerin emir
lerini dinlememıiştir; bu sebepten de vahşice öl

dürülmüşlerdir. İçişleri Bakanı ve vali devlet otori
tesini tesis edememiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 20 Mart Pa
zartesi günü Ankara DİSK ve TÖB -DER tarafın
dan işgal edilmiştir. Bu, Ankara'nın başkent olalı be
ri ilk defa anarşiye ve kanunsuzluğa teslim edişidir. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) Yoları ve kavşak
ları belediye otobüsleri, belediye kamyonları, öğ
renciler kapatmış; sular, elektrikler kesilmiş; öğren
ci yurtları, nakil vasıtaları, vatandaşlar anarşistlerin 
saldırısına uğramışlardır. (Gürültüler) 

Hastalar, doktorlar hastanelere; bakanlar bakan
lıklarına gidenıeınüştir. Polise, «olaylara karışmama» 
emri verildiğinden, polisler taşlanmış, 25 polis yara
lanmıştır. O gün Ankara'da devlet yoktur DİSK'in 
ve TÖB - DER'in militanları vardır. Eğer daha fecî 
olaylar olmadıysa sebep, eylemin deneme olarak 
tertiplönmesindendir. İşte Ecevit iktidarının halkımı
za sağladığı insan hakları ve özgürlük. Bu, vatanda
şın silahlı, hırslı, gözü dönmüş anarşistlerle her tür
lü güvenSikten mahrum olarak başbaşa bırakılıp, ka
derine terkedilmesüdir. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

DİSK ve TÖB - DER'in, yasalara aykın bu dire
nişi, radyo ve televizyon İle ilan edilmiştir. Hükü
met müdahale edip neden yasaları hâkim kılmıa-
mıştır. Çünkü, Sayın EcevJtfin onlara ödeyeceği di
yet vardır. Başbakanın sonradan olayı kınaması zo
raki] bir tutum değilse, İçişleri Bakanımdan soruyo
ruz: Ankara Valisi, Emniyet Genel Müdürü, Anka
ra Belediye Başkanı, DİSK ve TÖB - DER Genel 
Başkanlarıyla eyleme katılan öğretmenler hakkın-
*da ne işlem yapılmıştır? Laf değil somıuıi örnekler is
tiyoruz. 

İçişleri Bakanı Anayasanın 29 ncu, Dernekler Ka
nununun 45 nci maddelerine dayanarak, m i güven
liği ve kamu düzenini bozan TÖB - DER'i neden 
hâlâ faaliyetten men etmiyor? (AP sıralarından «Di
yet, diyet» sesleri) 

Sayın milletvekilleri; Ecevit, iktidarı önceden an
gaje olduğu derneklere teslim eıtm>!ştir. Bunları Mec
lis Araştırmaları halinde, Meclis kürsüsünden mil
lete duyuracağız. Aziz milletimliz, kimlerin nerelere 
getirildiklerini niteliklerin!! gördükten sonra, Devlet 
işgalciliğinin kimler tarafından, nasıl yapıldığını öğ
renecektir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

İçişleri Bakanı 63 valiyi değiştirmiştir. 47'si yeni-
daı valiliğe atanmıştır. Bütün vilayetlerin emniyet 
müdürleri yerberinden alınmıştır. Bu, Cumhuriyet ta-
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rihinıin e» büyük idareci kıyımıdır. Duvarları, sokak
ları dolduran «Tek yol devrini», «Kurtuluşa kadar 
savaş», «Her yıl 15 - 16 Haziran yolunda güçleniyo
ruz», «Kızıldere olaylarının intikamsın alacağız» slo
ganları, hür demokratik re|iınıi, özgürlüğü imi, yok
sa Marksist, Lenıinist kızıl diktanın şiddet ve terörle 
gerçekleştirilme özlemini mi anlatıyor? (AP sırala
rından «Bravo» sesleri) 

istanbul'da cenaze merasimlinde «Bu kan denizi
nin ufkundan kızıl güneş doğacaktır» pankartı taşı
nıyor. Bu tablo televizyonda gösteriliyor. İçişleri Ba
kanından hiçbir tepki gelmiyor. Aksine, «Olay obııa-
4ı» diye beyanat veriyor. İçişleri Bakanı, anarşinin 
tırmanışı karşısında Hükümetin ve kendisinin başa-
rısızîığını saklamak için çirkin bir zabıta metodu olan 
sahte failler kulaııma usulünü uygulayarak, vatan
daşa işkence yapıyor. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Eeevit İktidarında anarşi ve bölücülük faaliyet
leri o noktaya varmıştır ki, Başbakanın, Cumhuriyet 
savcılarının, hâkimlerin önünde vatanın parçalanma-
sı sloganları söylenebiliyor; cenaze törenleri bu gös
teriler için kullanılabiliyor. Bir Başbakan Yardımcı
sı gerçeği ifadte ederek, «Anarşi durmamıştır, sağda
ki siîaıhh eyleırıBer gibi, sol uçtaki silahlı eylemler de 
bölücü örgütlerin saBdırganhkîan da durmamıştır. 
Bu örgütlerin Hükümet değ'şikKği değil, rejim deği
şikliğidir istekleri. Yıkmak istedikleri Türkiye Cum
huriyeti Devlelfckflir» diyebiliyor. 

BAŞKAN — Sayın Ertem lütfen toparlayın, bir 
dakikanız kaldı efendim. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Sayın milletve
killeri; Eeevit flktlidarı, devleti, hür deımokraA re-
|îmıe ve Türk DcykılıMn bütünlüğüne inammayıp, 
onu parçalamayı amaçlayan, devlet kuruluşlarına 
«kontrgertilla, kışkırtıcı ajan» flliye iftira eden dernek
lere işgal ettirdiği; devlet kadrolarında ehliyetli de
ğil, sol mintanlığı tercih ederek, Türk tarühiclîn en 
'büyük kadrolaşmasını ve en adaletsiz memur tasfıi-
yesin'i yaptığı; birleşDiricll değil, bölücü oîduğu için 
üzüSerek arz ediyorum ki, huzursuzluk devam ediê  
çektir. 

Örmeklerini verdiğim düşünce, tutum ve icraatıy
la Sayın İrfan Özaydmh emniyet ve asayişi sağlaya
maz, iç barışı gerçekleştiremez, anarşi kaynaklanına 
inemez, anarşiye güç veren ortamı kaldıramaz. 

Gensoru önergesimi kabul buyurun kü, Sayın Ece-
viffn geçmişteki ve bugünkü çelişkilerimi, tutarsız-
lıklamnı, İçişleri Bakanının oma» uygulamasıyla 

anarşinin nasıl tırmandığım misalleriyle izah etmek 
imkânım buiahm. Olaylara doğru teşhis konarak, 
gençlerin, emniyet görevlMerinin ve vatandaşların 
akan kanları dindirilsin. Memleket bir iç kavgaya 
sürüklenmesin. Türk Devletini bölmek isteyen akım
lar kurutrulstm. Hür demokratla rejim, haklar ve hür
riyetler içinde büyük, müreffeh ve mutlu Türkiye'yi 
yaratmaya devam etsin. 

Yüce Meclise Adalet Partüsinin derin saygıları
nı sunarım. (AP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Ertem. 
Diğer siyasi parti grupları adına söz almak İste

yen sayın üye?.» (CHP sıralarından, «Yok» sesleri) 
Yok mu efendim?» 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Var efendim, 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Saym So-
muncuoğüu konuşacak. 

BAŞKAN — Mifityetçi Hareket Parfei Grupu 
adına Sayın Sadli Somfuncuoğhı, buyurun efendim. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Somuncuoğlu, konuşma süreniz 20 dlakıika-
dır efendim, buyurun. 

MHP GRUPU ADINA SADİ SOMUNCUOĞLU 
(Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İçişleri 
Bakam Sayın İrfan Özaydmh hakkında verilen Gen
soru önergesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisinin 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, «Anarşiyi bıçak keser gibi 
önleyeceğiz» iddiasıyla işbaşına gelen Eeevit iktidarı, 
bu konuda tam bir başarısızlığa düşmüştür. Bu dö
nemde anarşi; kitle katliamları, iskenceK vahşet tab
loları, halk komiteleriyle ihtilal provaları yapacak bir 
duruma gelmiştir. 

Yine bu dönemin anarşi bilançosu tetkik edildiği 
zaman, önlemek, veya yerinde saymak şöyle dursun, 
baş döndürücü bir şekilde cinayetlerin, sabotajlara* 
ve açıkça devleti hedef alan saldırıların arttığı görül
mektedir. Niçin üç ay içerisinde bu Hükümet ve İçiş
leri Bakanı anarşi karşısında çöküverdi? Bu mağlubi
yetin sebebi nedir? Her hastalığın tedavisinde olduğu 
gibi, anarşide de neticeye varmak için teşhisin doğru 
olması gerekir. 

Solcu CHP yöneticileri başından beri bu konuda 
yanlış teşhis koymuşlardır ve iktidar olunca da bu 
yanlıştan ne Hükümet, ne de İçişleri Bakanı kendini 
kurtaramadı. Bütün dünyada aynı anda başlayan 
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devlete ve rejime yönelik tedhiş hareketlerinin kay
nağı bütün dünyaca malum olduğu halde, bizim Cum
huriyet Halk Partisinin yöneticileri tarafından bir tür
lü tespit edilemedi. 

Ülkemizdeki bölücü ve komünist hareketler, çok 
sayıdaki dış kaynaklardan beslenerek anarşiyi sürdü
rüyorlar. Emperyalizmin saldırısına uğramıştık, ama 
CHP yöneticileri işin başında ekonomik ve sosyal re
formlar yapılmadığı için, gençlik duyarlılık gösteriyor, 
gençleri anlamak lazım gibi yorumlarla kamuoyu 
oluşturdular. Daha sonra «masum» dedikleri anar
şistler, bölücü, yıkıcı komünist eylemlerle ortaya çı
kınca «sağ - sol çatışması» dediler. «Komandoların 
saldırısı durursa, anarşi önlenir» dediler. En son ola
rak da; anarşiyi, can güvenliği ve eğitim özgürlüğün
den kurtulma, olarak tarif ettiler. Halbuki, çok sayı
daki yabancı kaynaktan beslenen bölücü ve komünist 
anarşinin birçok neticelerinden biri de bu idi. Can gü
venliği ve eğitim özgürlüğü sebep değil, neticelerden 
biri idi. Nitekim geçen hafta öldürülen savcının cena
ze töreninde söylenen sözler, Türkiye'nin bir bölgesin
de tam bağımsız devlet kurulması ihaneti bunun ne
resine sığabilir 

İstanbul'da üniversite katliamı üzerine yapılan yü
rüyüşte taşınan ve söylenen, «Kahrolsun Türkiye» 
«Halklara özgürlük», «Bu kan denizinin ufkundan 
kızıl güneş doğacaktır», «Doğudaki milli zulme son» 
gibi yüzbinlerce defa söylenmiş, sokaklara, gazetelere 
ve kitaplara yazılmış ihanet belgelerini, can güvenli
ği ve eğitim özgürlüğüyle izah etmek mümkün mü? 

Ümraniye misalinde olduğu gibi, kurtarılmış böl
gelerdeki komünist düzen neyin nesiydi? Taraflar şa-
şırtmacasıyla pek çok iyi niyetli kimseyi yanıltmasını 
bilenler, «devlet tarafsız olmalı» adı altında devlet yı
kıcılığına karşı devletin tepki göstermesini önleyenler, 
hep bu yanlış teşhisin gereğini yapıyorlardı. Halbuki, 
tarafın biri, emperyalist merkezlere dayanan bölücü 
ve komünist saldırı; öbürüyse devlet, kurulu demokra
tik nizam ve ülkenin bütünlüğüydü. 

Böyle bir karşılaşmada devlet taraftır. Devletine, 
vatanına ve rejimine bağlı herkesin alacağı yer bel
liydi. Bu gerçeğe rağmen tarafsızlık şaşırtmacasıyla, 
basit mantık oyunlarıyla devleri bugüne kadar tedbir 
alamaz hale getirenler, anarşinin koruyucusu ve bes
leyicisi olmuşlardır. 

İşte anarşi denilen hastalığa böylesine yanlış teş
his koyan bugünkü iktidar tedbir diye ne getirmişse, 
yangına sıkılmış benzin tesiri yaptı. Sanıyorlardı ki, 

anarşinin bir tarafı dedikleri milliyetçiler susturulur-
sa; öbür taraf, yine bölücüler ve komünistler kendi
leriyle dost olan bir solcu parti iktidardadır, diye
cekler; önemli devlet görevleri almakla yetinecek ve 
susacaklardı. 

iktidar gerçekten, Milli Eğitimi TÖB4>ER'e, Em
niyeti POL-DER'e, çalışma hayatını DİSK'e, öteki 
Devlet hizmetlerini ide diğer «der» lere verme yoluna 
girdi, ama silahlı bölücü ve komünist teşkilatlar dur
madı, hesap yanlış çıktı. 

Bu İktidar ve İçJişlerii Bakanı yanlış ve tehlikeli 
teşhise göre üç aydır tedbirler alıyor; ama anarşi de 
alabildiğine alevleniyor. İlk günlerde idi, «Anarşinin 
kaynağımı bulduk, öğrenci yurtlarıdır, kurutuyoruz» 
dediler ve üst üste verilen beyanatların arkasından 
akın üstüne akın tazelediler. Ne oldu? Kaynaktan ne 
çıktı? Denize atlıyoruz deyip, kayalara çarpmaktan 
başka ne bulundu? Bu manzarayı gören bölücü ve ko
münist ve bunlarla yandaş olan silahlı eylemciler 
ne yaptılar? İBütçe konuşmaları sırasında, özellikle 
Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı bütçelerinin görüş
meleri sırasında ısrarla söylemiştik: «Siz böyle yan
lışlarla meşgul olurken bölücüler ve komünistler bun
dan cüret bulacaklar, hazırlıklarım yeni duruma göre 
ayarlayacaklar ve kendinizi büyük bir yangının için
de bulacaksınız» demiştik. Öyle de oldu. Blir ilki ay 
içinde işgal edilen topraklara «gecekondu» adı altın
da bölücü ve komünist yerleştirilmeleriinin olduğu, 
oralarda Türkiye Cumhuriyetinin yerine, komünist 
halk komitelerinin kurulduğu ve idareyi ele aldığı 
gizlenmeyecek kadar açığa çıktı. |Gazete sayfalarında 
buna ait iç sızlatan fotoğraflar, röportajlar yayınla
nıyor. Kurtarılmış bölgeler bütün şehirlere yayılıyor. 
Isparta^dan Gaziantep'e, Elazığ'dan Karabük'e kadar 
başta Ankara ve İslanlbul olmak üzere Devîet'e rağ
men başka bir irade ortaya çıkıyordu. Anarşinin kay
nağı şu veya bu mekândan önce, insanların kafasın-
daydı, taşıdıkları fikirlerinin vazgeçilmez bir sonu
cuydu. Birtakım insanlar yabancı ideolojilerin saldı
rısı sonunda sapıklığa düşmüşlerdi. Devleti, demok
rasiyi yıkmayı, vatanı bölmeyi amaç edinenler, bir 
düşüncenin gereği olarak bunları yapıyorlardı. Bu 
düşünce, Komünizm ve onun kışkırttığı bölücülükten 
başka blir şey değildi. «Bizim kitaplarla ilgimiz yok» 
diyerek, devlet sorumluluğu almış ktaseleriuı kanun 
ölçülerinden ayrılmaması gerektiğini unutanlar, 
memleket insanlarının o «ilgimiz yok» dedâlkleri kitap
larla zehirlendikten sonra, silaha sarılarak, vatan 
bölücülüğüne çıkacaklarını ve her vahşeti işleyebiile-
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çeklerini riiçin anlayamıyorlardır? Bu kitaplarda bom
banın nasıl yapılacağından, Türkiye'nin niçin bölü
neceğine, «Parlamenter Faşizm» dedikleri çok par
tili demokratik rejimin nasıl yıkılacağına kadar her 
şey öğretiliyordu. Buna inananlar elbette gereğini ya
pacaklardı. Yanlış teşhis, burada da anarşiye ge
çit veriyor, kaynak hazırlıyordu. 

Aldıktan yanlış tedbir burada da bitmedi İktidar, 
Parti polisleriyle emniyet müdürlüklerini, karakolları, 
işkencehaneler haline getirdi. Hiçbir şeyden habersiz, 
masum insanların geceyanları evlerinden, yurtların
dan götürerek veya bu durumdaki arkadaşlarına yi
yecek götürenleri de hemen içeri alarak yapılan iş
kenceler sonunda, sakat kalan, istikbalini kaybeden 
çok sayıda gençler vardır. Millet Meclisine delille
riyle, doktor raporlarıyla, işkence görenlerin ifade
leriyle sunulan Araştırma önergesi, Cumhuriyet Halk 
Partili milletvekilleri Meclisten kaçtıkları için, henüz 
kabul edilmedi. Eğer cesaretleri varsa ve suçların 
tespitinden korkmuyorlarsa, bu önergeyi kabul et
meleri gerekir. Yüzlerce, haltta binlerce, işkence gö
ren genci ve sorumlularını ortaya çıkaralım. 

ıSayuh milletvekilleri, bu iktidarın başı ve İçişleri 
Bakanı anarşiyi önlemek için başka tedbirler de bul
dular; ama samimi olmadıkları hemen anlaşıldı. 
Bölgesinde olay çıkan yönetici hemen görevden alı
nacaktı; (Kars ve Gaziantep valileri* de bu tedbire 
uyularak hemen alındılar; ama kanlı bir arena halin-
ıne gelen İstanbul'da vali yerinde oturuyordu. Üni
versitede katliam oluyor, başkomiser Uğur Gür ve ar
kadaşları pusuya düşürülerek kurşunlanıyor; Ümra
niye vahşeti meydana geliyor; anarşistler vapurlara, 
otobüslere eîkoyuyor; lise ve ortaokullar silahla zorla 
boşaltılıyor; kısacası Devletin yerine, anarşist hüküm 
yürütüyor; bu kentin valisi de, bütün bunları bir ke
nara bırakmış, Ümraniye canavarlığım basit bir za
bıta vakası olarak göstermek suretiyle komünist vah
şetimi önleme gayretine düşüyordu. 

İstanbul'un, cümle anarşistleri cenazeleri almış
lar, DİSK, TÖB-DER başrolde tabii, «Kahrolsun 
Türkiye» ve malum İhanet dolu sloganlar söyleyerek 
sokak sokak yürüyorlar J 

MUSTAFA GAZALCI (DenizM) — Yalan söy
lüyorsun, yalan. TÖB-DER öyle şey yapmaz. 

SADİ SOMNCUOĞLU (Devamla) — Bu ihanet 
dolu sloganları televizyondan bütün Türkiye sey
retti ama; vicdanları ve gözleri kararmış olanlar bunu 
elbette göremeyeceklerdir. (AP ve MHP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Bütün bunlardan sonra da, Sayın Başbakan İstan
bul Valisini tebrik ediyor; anarşistlere teşekkürlerini 
bildiriyordu. 

GÜNDÜZ ONAT '(Kırklareli) — Ayıp, ayıp, Ah
laksız adam! 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Dâvamla) — Bunca 
ihanetten, bunca cinayetten.. (CHP «sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar. 
ZEKİ KARAGÖZLÜ (Manisa) — Ona rica et 

biraz da. Ayıptır.. 
BAŞKAN — Beyefendi, grup sözcünüz konuşa

cak; o itibarla istical göstermeyin, rlica ediyorum 
efendim. 

Rica ediyorum, ben burada sayın hatibin söz hür
riyetini köstekleyemem, rica ediyorum. 

Sayın Grup sözcüsü konuşacaklar, cevap lütfede
cekler, lütfen. . 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bütün 
bunlardan sonra da Sayın Başbakan İstanbul 
Valisini tebrik ediyor, anarşistlere teşekkürlerini bil
diriyordu: «Yürüyüş olaysız geçmiş.» Bunca ihanet
ten, bunca cinayetten ve bunca kanunsuzluktan son
ra olaysız geçtiği söylenebilen bir yürüyüş, olay sa
yıldığı için tebrik, öyle mi? Devleti işgale kalkanlara 
bu teşekkür ne kadar güç katmıştır; bunu takdirleri
nize terk ediyorum. 

Buna karşılık hâlâ Başbakan tarafından kınanma
yan Ümraniye vahşetini ve pusuya düşürülerek yara
lanan Uğur Gür ve arkadaşlarının bir kenara itilmiş 
halini de yüksek Vicdanlarınıza arz ediyorum. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sizin de vicdanlarını
za. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Hani 
bölgesinde olay çıkan yönetici alınacaktı. Tedbir ne 
oldu? Bölücü ve komünistlere bu kadar müsamaha
kâr davranan İstanbul Valisi, aynı günlerde bir poli
sin öldürülmesi üzerine 400 öğrencinin kaldığı Ata
türk Öğrenci Yurdunu polisle işgal ediyor. 

AHMET HAMDİ ÇELEBİ (Ankara) — Devleti 
işgal eden sizler değil miydiniz? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamdı) — Gece sa
baha kadar 400 gence işkence yapıhyor; kolu, dişi 
kırılanı, hastaneye düşeni oluyor. Sonunda 3 genç, 
isimleriyle polis katili olarak kamuoyuna açıklanıyor. 
Ama mahkeme bu suçu işlemediklerine, bugün ilk 
duruşmasında karar veriyor. Milliyetçi gençlere kar
şı güdülen bu hasmane ve işkenceli baskıyla İstanbul 
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Valisi Ankara'daki soku CHP iktidarına ayak uydur
maya çalışıyordu. 

Sayın üyeler, Ankara Valisinin durumuna gelin
ce; o daha da yürekler acısı. TÖB - DER ye DİSK 
île öteki DER'Ier dairelerin kapılarını tutuyor, gö
revlileri içeri sokmuyor. Mahallelerde kurulan halk 
komiteleri, kendi sorumlu oldukları bölgelerde vazi
yete el koyuyorlar. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Siz de bu
nun için savcıyı öldürüyorsunuz. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sokak
lar, caddeler, devletin resmi arabalarıyla kapatılı
yor. Ankara'da hüküm, Ankara'da söz, anarşiste ge
çiyor. Devlet yok oluyor; ama bütün bunları seyre
den Ankara Valisi hâlâ yerindedir. Patlamaların, ci
nayetlerin başşehri Ankara'da, olay çıkmamış sayıl
malı ki, Vali Bey koltuğunda oturuyor. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sıra Ankara Va
lisine mi geldi, onu da mı öldüreceksiniz? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Ülkücü 
Memurlar Derneği, Ülkücü İşçiler Derneği zorlama, 
uydurma ve yalan gerekçelerle kapatılıyor; ama baş
şehri ele geçiren anarşistlerin mihrakı TÖB - DER 
ve DİSK kapatılmıyor. Bu nasıl tarafsızlık? (MHP 
sıralarından «Bravo» sesleri) Kanunlar böylesine ta
raflı işlerse, anarşi nasıl önlenir? 

Sayın Başbakan, Ankara'yı mahalle komiteleriyle 
ele geçirme provası yapan DİSK ve TÖB - DER'e 
hitaben çok sitemkâr bir konuşma yaptı; «Faşizme 
fırsat veriyorsunuz» dedi. Yani, devleti işgal ettikleri 
ve kanunları çiğnedikleri için değil, faşizme fırsat ve
rebilecekleri için ikaz etti. 

Seçimlerde sandık güvenliğini, kendini devlet kuv
veti; yerine koyarak sağlayan DİSK ve TÖB - DER'e 
borcunu inkâr eden Sayın Ecevit, aslında yakayı ele 
vermiştir. 

Sayın milletvekilleri, geçenlerde bu vahşetler dizi
sini unutturmak için mi, yoksa başka bir sebeple mi 
Ankara'da bir savcı öldürüldü. (CHP sıralarından 
«Ya.. Ya~» sesleri) 

kanı, Vali ve öteki görevliler bir suskunluktur gidi
yor; konuşmuyorlar. Bu korku ve gafletle azgınlaşan 
bölücülüğün ve komünizmin önüne nasıl geçeceksi
niz? 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Çoğunu siz 
yapıyorsunuz. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Hareket 
Partisi mi geçecek? Ülkücüler mi geçecek? 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Elbette 
Hareket Partisi geçecektir. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, savcının öldürülmesi olayı, mahkeme
lerin hedef alındığı intibaını vermektedir. Bundan 
bir süre önce eski İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi 
Savcısı Hâkim Albay Naci Gür karanlık bir şekilde 
öldürüldü. Hiçbir yöneticinin ilgi göstermediği bu 
olaydan sonra yakalanan «Acilci» denilen komünist 
çetelerin üzerinden, sıkıyönetimde görev alanların 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Siz yaptınız. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Cenazeyi 

alışılmış usul gereğince anarşist kuruluşlar omuzladı. 
Türk Devletinin parçalanması ve bir bölgesinde tam 
bağımsız bir devlet kurulması dahil, her türlü haince 
sloganlar bu cenaze töreninde bağrıldı. Bunu da dev
lete, demokrasiye ve vatanın bütünlüğüne bağlı oldu
ğunu söyleyen herkes dinledi. Başbakan, İçişleri Ba-
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Savcının öldürülmesi üzerine katili ismiyle hemen 
buluverip kamuoyuna açıklayanlar, meşhur Kuseyri 
olayında da böyle yapmışlardı; ama katil de, kendile
rinin 10 yıldan beri savunduğu bir komünist çıkmış 
ve mahkeme kararı ile cezaya çarptırılmıştı. 

Şimdi de, savcının öldürülmesinde aynı senaryo
yu sahneye koymaya kalktılar; ama cüretleri, akılları 
ve çaplan bu senaryoyu oynamaya yetmedi. Katil di
ye ismi açıklanan genç, CHP sözcüleri tarafından 
ele alındı, onun taşıdığı fikri sıfatla bütün Türkiye' 
deki milliyetçiler, Milliyetçi Hareket Partisi ve kuru
luşlar mahkûm edilmeye çalışıldı; ama yanlışın ve 
yalanın sonu yoktu, bunun da sonu gelmedi. Bir bı
yık farkı ile - Allah'ın lütfuna şükürler olsun - bu 
gencin masum olduğu anlaşıldı. Yoksa, ömür boyu 
sürecek bir adli hatayı siyasetçiler mahkemelere işle-
tebileceklerdi. CHP sözcüleri, telaş içinde beyanat 
üzerine beyanat veriyorlar; savcının, Ankara'yı ele 
geçirme provası yapan TÖB - DER ve DİSK hak
kındaki tahkikatı yürüttüğünü gizlemek için her tür
lü gürültüyü koparıyorlar... 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Yalan söylü
yorsun, Başsavcının açıklaması var. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Ama 
merhum savcının oğlu, sadece Ankara baskılarında 
silinen, başta Milliyet Gazetesi olmak üzere, basın 
yoluyla, babasının böyle bir tahkikatı yürüttüğünü ve 
sorumluları isim isim ortaya çıkarttığım açıkladı. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Tuh!... Yalancı, 
sahtekâr. 
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öldürüleceğine dair bir puan çıktı. Diyarbakır'da bir 
hâkim öttürüldü, Kayseri'de Develi İlçesinde CHP 
ilçe binasında silahla yakalanan iki kişiyi, suçüstü 
duruşması sonunda cezalandıran hâkimin, aynı gece 
otomobili bombalandı. Çeşitli bölgelerde savcılar ve 
hâkimler baskı altında görev yapmaya çalışıyorlar. 

Bu iktidar, adalet dağıtan, mülkün temeli yargı
da görev almış savcı ve hâkimlerin can güvenliğini 
sağlamaktan da aciz görünmektedir. Bu solcu iktidar 
göreve başladıktan sonra, büyük şehirlerin sokakları, 
alışılanın ve bilinenin ötesinde, savaş, kan, ölüm ve 
ihanet dolu sözlerle kirletildi. Meclis Başkanının evi 
kurşunlandı, Danıştay bombalandı. Bu iktidarla kit
le halinde katliamlar başladı, insanlık tarihinde eşine 
az rastlanır vahşetler başladı. 

Tedbirler bahanesi ile masum insanlara, karakol
larda önceden hazırlanan «katillik» belgelerini imza
latmak için akıl almaz işkenceler yapıldı; ama anar
şi, vatan bölücülüğü durmadı; aksine, bütün hızı ile, 
cüretle arttı. Çünkü gerçek kaynağa değil, uydurma 
ve avutma kaynağa gidiliyordu. 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, lütfen tamam
layın efendim, 1 dakikanız kaldı. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Anarşist
lere yemek ısmarlamakla, okulları kapatmakla, yalan 
haberler yayınlatmakla, işkence ile suni katiller icat 
etmekle, Milli Eğitimi TÖB - DER'e; Emniyeti, Türk 
polisinin şerefli tarihinde bir leke gibi duran POL -
DER'e; çalışma hayatımızı DİSK'e; devletin yöneti
mini de öteki DER'lere vermekle anarşinin önlenece
ğini sananlar yanıktılar. Bağımsız Türkiye'nin okul
larında İstiklal Marşının, Atatürk'ün Gençliğe Hita
besinin ve Türk büyüklerinin fotoğraflarının asılma
sını anarşi unsuru sayanlar iflasa uğradı. Şimdi okul
larda, İstiklal Marşı yerine enternasyonali söyleyen
ler var. Atatürk yerine Lenin'i, Fatih yerine Mao'yu 
benimseyenler çoğalıyor. Demek ki, anarşist dernek
lerle Devleti, anarşistle anarşiyi önlemek mümkün ol
muyormuş. 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, lütfen tamam
layınız. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Yanlı ve 
aciz İktidarın tedbirleri bundan ibarettir ve hepsi de 
geri teperek iflas etmiştir. Yeni tedbirleri yoktur. 
Çünkü, anarşinin kaynağı, bölücülüğün kaynağı yan
daşlarına yan bakmaları mümkün değildir, ellerinde 
değildir. Bütün ikazlarımıza rağmen, İçişleri Baka
nı, bölücü ve komünist kaynaklı anarşiye doğru teş-
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I his koymadığı için, tam bir mağlubiyete düşmüştür. 
Parti devleti, parti polisi, dipçik, işkence ve zulüm 

I anlayışı ile anarşi önlenemezdi. Çünkü, bu anlayış 
I devletin anlayışı değil, anarşistin anlayışı olabilirdi. 

Devletin, iBcesi ve milleti ile bütünlüğünü, Hür demok
ratik rejimi ciddi şekille... 

HASAN CERİT (Adana) — 24 dakika oldu Sa
yın Başkan. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın Sayın Somuncu
oğlu, lütfen. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — ... tehdit 
I eden bölücülük ve komünizm yayıhyor. (CHP sıra-
I larından gürültüler) 

HASAN CERİT (Adana) — Konuşturmaya de
vam edin Sayın Başkan, nasıl olsa gecikti. 

I BAŞKAN — Hayır efendim, müdahaleleriniz bu 
kadar geciktirdi. 

I Somuncuoğlu, lütfen toparlayın. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bu ba-
I kundan, Gensoru önergesinin kabulü doğrultusunda 
I oy kullanacağız. 
I Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Yüce Mec

lise saygüar sunarım. (MHP ve AP sıraalnndan al-
I kışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncu-
I oğhı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Saym Bay-
I ram Turan Çetin, buyurun efendim. (CHP sıraların

dan alkışlar) 
I Sayın Çetin, konuşma süreniz 20 dakikadır efen-
I dim. 

CHP GRUPU ADINA BAYRAM TURAN ÇE-
I TİN (Bolu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Yüce Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
saygı ile selamlıyorum. 

I Sayın İçişleri Bakam hakkında Gensoru açılma-
I sıyla ilgili önerge konusunda, Cumhuriyet Halk Par-
I tisinin görüşünü arz edeceğim. 
I önerge, bugünkü Cumhuriyet Hükümetinin : 

1. Anarşiyi ortadan kaldıracağını vaat ettiğini 
I söylüyor. Demek ki, kendilerinin bu Hükümete, anar-
I sinin doruğuna ulaşmış bir Türkiye devrettiğini ka

bul ediyor. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

2. Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlaya-
j cağını vaat ettiğini söylüyor. Demek ki, kendilerinin 

bu Hükümete, can ve mal güvenliğinden yoksun bir 
Türkiye devrettiğini kabulleniyor. (CHP sıralarından 

I alkışlar) 
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3. Ana ve babaların akıttığı gözyaşlarına son ve
receğini vaat ettiğini söylüyor. Demek ki, kendileri
nin bu Hükümete, ana ve babaların sadece 75 gün 
değil, yıllarca evlat acısı çektiği, kan ve gözyaşlarıy
la sulanan bir Türkiye devrettiğini kabul ediyor. 

4. Ülkeye barış ve huzur getireceğini vaat etti
ğini söylüyor. Demek ki, kendilerinin bu Hükümete, 
barış ve huzurdan yoksun bir Türkiye devrettiğini 
kabul ve itiraf ediyor. 

Değerli arkadaşlaran, görüyorsunuz ki bu öner
ge, Türk milletinin gözyaşı, kalp ağrısı, sızan teri, acı
sı ve sancısı ile inleyen, çalkalanan bir Türkiye dev
rettiklerinin, kendileri tarafından ileri sürülen kanıtı, 
kabul ve itiraf belgesidir. 

Bu siyasa] kadroyu tümü ile kusurlu görmek de 
doğru değildir. Ancak, insanca ve hakça olmayan bo
zuk bir düzenle, ülkemizin ve ulusumuzun gelişmiş 
ülkelerin Sömürü alanı haline gelmesi, büyük halk 
'kitlelerinin ezilmesi ve Sömürülmesi pahasına ve mut
la bir azınlık yaratmak uğruna, yıllardır uygulanan 
yanlış politikaların Türk Devletini, Türk yurdunu, 
Türk ulusunu bugün hangi boyutlarda bir tehdit ve 
tehlike ile karşı karşıya getirdiğini gören, anlayan 
Millet Meclisimizdeki her partiden değerli arkadaş
larımı ve bütün yurttaşlarımı kendi vicdanlarında, 
kendi iç dünyalarında önyargıdan uzak bir hesaplaş
maya çağırıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partili arkadaşları
mın verdiği Gensoru önergesinin içeriğini, sebep - so
nuç bğıntısıyla açıklamak gerekir. Türkiye'nin 10 yıl
dır su yüzüne çıkan bunalımı, geri bırakılmış, ekono
mik ve siyasal açıdan bağımlı hale getirilmiş bir ülke 
oîmaktan doğmaktadır. Nedenleri ne olursa olsun, 
poîlMSs açıdan olduğu kadar, hukuk açısından da bu
günkü bunalımın başlıca sorumlusu Sayın Demire! ve 
onun hükümetleridir. Çünkü, Demire! hükümetleri 
devlet yönetiminde ciddiyet kaygısı taşımamış, kişisel 
ve siyasal çıkarlar uğruna devleti peşkeş çekmiş, «Dün-
dündü, bugün 'bugündür» diyen sofist bir mantık ve 
Makyaveîîst bir tutumla devletin bütün manevi ve 
nhîaki temellerini Ve devlet kavramım yıkmıştır. ((CÜHIP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Örneğin, Anayasa hükümleri, yürütme organını 
da bağlayan temel hukuk kuralları olduğu ve yürütme 
organı, mahkeme kararlarına, onları değiştirmeden ve 
geciktirmeden aynen uymak zorunda bulunduğu hal
de, Yüksek İdare Mahkemesi kararlarına uymayarak, 
milletin egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara 
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göre, yetkili organları eliyle kullanmasını önlemiş, 
Anayasanın üstünlüğünü, bağlayıcılığını ve millet adı
na bağımsız maihkemelerce kullanılacak yargı yetki
sini tanımamış, kendini yargı organı yerine koyarak, 
kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kul-
ilanmıştır. Devletin dayandığı temel hukuk düzeninin 
Demire! hükümetleri tarafından yıkılmasıyla, Türki
ye'de küçük bir mutlu azınlık dışında, geniş halk kit
lelerinin; işçilerin, köylülerin, esnafların, öğretmenle
rin, diğer memurların, emeklilerin, öğrencilerin, yük
sek yargıçların ve nihayet hacı adaylarının dahi, yü
rüyüş ve direnme süreci başlamıştır. 

Değeri! arkadaşlarım, bugün söz konusu olan Gen
soru önergesinde imzası bulunan bazı değerli arka
daşlarım, Devletin genel idare ve genel gidişini düzen
lemekten sorumlu bakanlar olarak, en az 10 yıl ev
vel başlayan bu tophı direniş tablosunun seyircileriy
diler, onlar bu manzarayı seyrederken, nüfusu ve ih
tiyaçları gittikçe artan Türkiye'nin ekonomisi, bilim
sel, teknik ve toplumsal kurumları, bu ihtiyaçlara ce
vap verecek boyutlarda gelişmiyordu. Türkiye, milli 
gelir dağılımı bakımından, dünya gözünde en adalet
siz gelir dağılımına sahne olan ülkelerden biriydi. Bu 
te'hîfkeli gidişe karşı, halkımızda siyasal bilinçlenme 
ve toplumsal Vicdan anlayışı geliştikçe, uluslararası 
ekonomik sömürü çevreleri, Türkiye'de özgürlükçü 
demokrasiden başka bir yönetim biçimi tezgâhlamak 
yolunu seçmişlerdi. 

îşte bu aşamada, Türkiye için en büyük talihsizlik, 
Demire! hükümetlerinin, «bu Anayasa ile devlet yö-
netlüemez» fikrimi devamlı surette işlemesi ve özgür
lükçü demokrasimizi biçimsellikten, sandıksaî Olmak
tan kurtaran, ona halk özlemlerini karşılayacak sos
yal ve ekonomik içerik kazandıran Anayasamızın bu 
niteliğine ağırlık vererek, onu, toplumsal ve siyasal 
tepkileri azaltacak, devlet içinde ve dışında oluşan 
anarşiyi ve tehdişi önleyecek biçimde uygulamaktan 
ısrarla kaçınmış olmasıdır. Böyle bir Anayasaya sır
tını dönen Demire! hükümetleri, aslında bir çoğu ma
sum iken bugün anarşi ve tedhişin aracı haline getiril
miş Türk gençlerini, özgürlükçü demokrasiyi yok et
meyi amaçlayan hırs ve kaprisleri, akıl ve mantıkla
rını aşan ve yurt dışından da beslenen aşırı sağ ve 
aşın sol mihrakların ağına düşürmüş olmanın yükü 
ve sorumluluğu altındadır. 

Değerli arkada şiarını, cepheleşme hareketiyle bir
likte, küçücük çocuklara kadar pek çok yurttaşın ca
nını, malını, haklarını ve özgürlüklerini tehdit altında 
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bırakanlar; örgütlenmiş birtakım kuruluşları Devlete 
yardımcı ilan edip Devletin içine yerleştiren ve gü
venlik kuvvetlerini onlara teslim edenler; devlet hiz
metlerine girmede ve yükselmede liyakat ve ehliyet, 
Anayasa ye yasalara bağlılık, tarafsızlık ve amire kar
şı sorumluluk ilkelerini çiğneyerek, partizanlığı tari
himizde görülmemiş boyutlara ulaştıranlar; yüksek 
yargı organlarının kararlarına meydan okuyarak sö
mürü çevrelerinin sözcülerinden gelen talimatlarla va
lileri görevlerinden alanlar; saldırganlara cesaret ve
rip kanat gererek zorbalığı resmileştirenler; demokra
tik rejimi yıllarca tehdit ve tehlike altında bırakarak 
işlediğini kaybettirenler... (AP sıralarından gürültüler) 
hukuk ve ahlak ölçülerini yıkanlar, milli ve manevi 
değerleri tahrip edenler; her iktidara gelişinde bunalı
mı artırarak özgürlükçü demokrasi özlemi çeken yurt
taşlarımızın bu demokrasiye inancını yitirmesine ne
den olanla (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, AP sı
ralarından gürültüler), her türlü kanunsuzluğa yasal-
lık, her türlü ahlaksızlığa doğallık kazandıranlar (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri), inançsızlığın, teşkilat
lanmış çıkarcılığın temsilcisi haline gelenler; her türlü 
kanunsuzluğa cüret, yıkıcılığa cesaret verenler; toplu
mumuzda hırsızlığa, rüşvete karşı bağışıklık yaratan
lar (CHP sıralarından «Bravo» sesleri), cepheleşmeyi, 
çabuk üreyen bir mikrop gibi bütün anayasal kuru
luşlar içine sokup, halkın ulusal ve toplumsal daya
nışma duygularını yıkanlar; okul, kışla ve camileri, 
iktidar nimetlerini paylaşma hırsına alet edenler; 
gönülleri insan sevgisiyle dolu Olması gereken eli ki
taplı Türk gençliğini parçalayıp, eli silahlı ve kana 
bulanmış gençlik haline getirenler; birbirlerinin genç
lik örgütlerini anarşinin mihrakları diye suçlayanlar; 
bir mutlu azınlık dışında bütün halkımızı, Cumhur
başkanından başlayarak, bir ümitsizlik ve şikâyetçi 
kafilesine katanlar; anarşi ve tedhişin hükümetin bo
yunu aşacak ölçüye vardığım defalarca itiraf ederek 
Türkiye'yi bir iç kargaşa ortamına sürükleyenler; geç
mişte ektikleri tohumların sorumluluğunu 75 günlük 
Hükümetin İçişleri Bakanına yüklemeye çalışıyorlar. 
Bu tutum ciddi değildir. 

önergede değinilen 20 Mart direnişi karşısında 
Hükümetin tutum ve davranışı ve olayları değerlendir
me biçimi, Sayın Başbakanın dilinden kamuoyuna 
en çarpıcı ve ödünsüz biçimde açıklanmıştır. Her yurt
taşın bu açıklamayı bir kere daha okumasında sayısız 
yararlar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, insan haklarına, Anayasanın 
başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayanan milli, 
demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Tür

kiye Cumhuriyetinin bu nitelikleri, Cephe hükümet
leri döneminde temelden sarsılmış, kamu yönetiminde, 
içişlerinde, eğitimde, devlet yaşamının her alanında 
devlet olmanın ciddiyet ve vakarı ortadan kaldırılmış
tır. 

Devletin yeniden kurulması ise, onu yıkmak ka
dar kolay değildir. Türk milletinin bütün fertlerini, 
kaderde, kıvançta, tasada ortak, bölünmez bir bütün 
halinde milli şuur ve ülküler etrafında toplayan ve 
milletimizi dünya milletleri ailesinin eşit haklara sa
rıp şerefli bir üyesi olarak milli birlik ruhu içinde dai
ma yüceltmeyi amaç bilen Türk milliyetçiliği... 

MUHAMMET KELEECt (Amasya) — Türk mil
liyetçiliğini mahkemeye verdiniz. Türk milliyetçiîiğini 
mahkemeye verenler bunları söyleyemezler. 

_ BAYRAM TURAN ÇETİN (Devamla) — ...Hız 
ve îSlıam alacağımız bir kaynak olma niteliğinden so
yutlanmış, amaandan saptınbnış, kişisel ve siyasal 
çıkarların halkımızı cepheleştirip, birbirine kırdırma
nın örtüsü haline getirilmiştir. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yurdumuzun dağında, bayırında) ovasında, kö-
, yünde, kasabasında, şehrinde, bacası tüten her oca-
i ğındak'i yurttaşın ve yurt dışındaki soydaşının kade

rine, kıvancına, tasasına ortak olan, milliyetçiliğin 
sadece lafını değil; Kıbrıs'ta, Ege'de, haşhaşta miHi-
yetçiîiğin gereklerini yerine getiren gerçek milliyetçi 
bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisinin, milliyet-
çfliğin Cephe hükümetleri elinde yozlaştırıhnasından 
duyduğu elem büyüktür. 

Değerli arkadaşlarım, biz, vaat ve taahhütlerimize 
bağlıyız. Olaylar oluyor; ama eskisinden farklı olarak 
failleri büyük ölçüde yakalanıyor. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu manzaranın çaresi de, Çöküntüye denk bir süre 
ister. Türkiye'nin dirlik ve düzenini, devletin ülkesi ve 
maietiyîe bütünlüğünü, rejimin esenliğini sağlamada 
her türlü duygusallığı ve iktidardan ayrılmanın hırçın
lığını bir yana bırakarak, aynı yurdun, aynı ulusun ev
latları olmanın sorumluluğunda, dayanışma duygu ve 
düşüncesinde birleşelim. Şartlanmış kafaları ve peşin 
hükümleri bırakıp, halkın özlemlerine cevap verebile
cek bir Siyaset anlayışında, partilerin ve liderlerin bir
leşmesi zorunludur. Özgürlükçü demokratik rejimi 
korumak, muhalefet ve iktidar çatışmalarının üstüne 
çıkmış bir vatan borcudur. 

Değerli arkadaşlarım, artık herkesin açıkça kabul 
etmesi gereken gerçek şudur : Devletin; Anayasa ile 
belirlenen hukuksal, ekonomik, siyasal, toplumsal te-
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mel düzenlerine, devlet içinden ve dışından sokulan 
anarşiye mutlaka egemen olması gerekmektedir ve 
mutlaka egemen olacaktır. 

Türk Devletinin bağımsızlığını, yurdumuzun ve 
ulusumuzun bütünlüğünü korumak isteyen herkes, 
ulusumuzun kayıtsız şartsız egemenliğine, demokra
tik ve laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalmak iste
yen herkes; kişisel çıkardan önce balkımızın mutlu
luğu için çalışmak duygusu ulusal ve toplumsal so-
rum^ıîıık düzeyine ulaşmış herkes, Atatürk devrimle
riyle o devrimlerin bilincine dayalı Türküye Oumhu-
riyeti Anayasasının kesin surette yasaklamış okluğu 
komünizme de, faşizme de, pantürkizme de, siyasal 
sınır ve milliyet tanımayan irticaya, ümmetçiliğe ve 
panislamizme de esir ve angaje olmayan herkes; ama 
herkes, devletine ve onun demokratik kurallar içinde
ki otoritesine ve etkinliğine destek olmalıdır. ^CHP 
aralarından «Bravo» «esleri, alkışlar) 

Bu duygularla sorumluluğu saptırma amacı güden 
ve ciddi olmayan önerge ile Yüce Meclisi işgal etme
mek için önergenin reddini diler, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Yüce Meclise saygılar sunanın. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
ÜVfflH Selamet Partisi Grupu adına Sayın Korkut 

özal, buyurun efendim. 
Sayın Özal, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

MSP GRUPU ADINA KORKUT ÖZAL (Erzu
rum) — Muhterem Başkan ,Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Bugün burada çok önemli bir konu konuşuyoruz. 
Biraz evvel yapılan konuşmalarda da ortaya çıktığı 
gibi, memleketi, rejimi, ülkenin bütünlüğünü tehdit 
eden bir konuyu, birbirimizi suçlayarak halletmemiz 
mümkün değildir; bilakis meseleyi daha darboğazla
ra itmeye yardımcı oluruz. 

Bu bakımdan, milletin reyini alarak buraya gel
miş bütün milletvekilleri olarak, Yüce Heyete, mille
tin bize verdiği görevin sorumluluğu içinde meseleye 
eğilmenin ne kadar önemli bir görev olduğunu hatır
latmak mecburiyetim hissediyoruz. 

Bu merci, Türkiye'de anarşi meselesinin çözülme
si gereken ea yüksek meradır. Bu merciin dışında, 
anarşiyi çözecek başka merci yoktur. Bugün ortaya 
çıkan bir gerçek vardır; Cumhuriyet Halk Partisinin 
üç aylık iktidarı, bizzat Halk Partisini destekleyen 
milletvekillerinin, bizzat Halk Partisinin kadrolarının 
dahi endişe duyacağı bir boyuta ulaşmaktadır. 
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I MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — O sizin fik-
I riniz. 
I KORKUT ÖZAL (Devamla) — «Bunu sen yap-
I madın, ben yaptım» ile halletmeniz mümkün değildir. 
I Bunu, bir sen - ben kavgası ile halletmeye yönelirsek, 
I korkuyorum ki içinden hiçbirimizin çıkamayacağı bir 
I durum ortaya çıkacaktır. Bu bakımdan biz, Milli Se-
I lamet Partisi olarak, meselenin sen - ben kavgasının 
I üstünde, temel gerçekleriyle ve acaba bu yurdu teh-
I dit eden sorun nasıl çözülmelidir, gibi ortaya kona-
I cak şekilde münakaşasını zaruri gördük; konuşmamı 
1 zı bu çerçevede götüreceğiz. 

I Gensoru, bu Yüce Meclisin en önemli meselelerin-
I den biridir. Gensoru müessesesi ile biz, Türkiye'deki 
I bütün kamu yönetimini denetler ve yön veririz. Bu-
I gün burada bir gensoru önergesi görüşülüyor; anarşi 
I konusunda Hükümetin tutumu tartışılıyor. Eğer bu 
I gensoruyu gündeme alma kararı verirsek ne yapaca-
I ğız? Bunu enine, boyuna görüşebileceğiz. Eğer bu 
I gensoruyu gündeme almazsak ne yapacağız? Alma-
] yanlara hitap ederek söylüyorum; bugüne kadar ah-
j nan neticelerden memnun olduğunuzu, bunların doğ-
I ru şeyler olduğunu bir daha tasdik edeceksiniz. 

I NECCAR TÜRKCAN (îzmir) — Biz, onların kö-
I künü kazıyacağız Sayın Özal. 
I KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bu bakımdan, 
I peşinen söylüyorum; bunun- gündeme alınması, mese-
I leyi incelemek için büyük bir fırsattır;- almazsanız bu 
I fırsatı kaçırırsınız ve Yüce Meclisin elindeki bir dene-
I tim mekanizmasını kullanamaz hale gelirsiniz. Alır-
I sak ne olur. Beğenirseniz güvenoyu verirsiniz, beğen-
1 mezseniz güvenoyu vermezsiniz; ama müzakereden 
1 alıkoymak, bence, bütün partilerin savunduğu özgiir-
1 lüge ve demokratik yönetime ters düşer. 
I Bu konuyu konuşalım mı, konuşmayalım mı?.. 
I Karar budur. Biz diyoruz ki, bu konuyu konuşalım ve 
I bu konuyu çok iyi konuşalım; birbirimizi suçlamadan 
I konuşalım, kendi kabahatlerimizi başkalarının hata-
J lanyla örtmeye çalışmayalım. 

I Bu bakımdan muhterem kardeşlerim, şurada size, 
I bu meselenin içine girmiş ve bu meselenin içinde bir 
1 süre sorumluluk taşımış bir kimse olarak, meselenin 
1 anaboyutları üzerinde birkaç önemli noktayı işaret-
I lerinize ve kararlarınıza getireceğiz. 

j Cumhuriyet Halis Partisi, bundan üç ay evvel ikti-
[ dara gelirken burada konuşmalar oldu. Bu komışnıa-
I larda anatema anarşiydi ve isteyelim veya isteme-
j yetim; konuşulan şuydu: «İktidara gelirsek anaların 
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gözyaşı dinecektir. İktidara gelirsek her şey yoluna 
girecektir.» Bunlar söylendi. Söyleyenlerin ne mak
satla söylediğini bilemem; fakat söylendi ve büyük 
bir Türk kamuoyu buna inandı, Aradan üç ay geçti; 
şimdi gelin manzarayı seyredelim. 

Hadise büyümüştür, hadise derinleşmiştir» hadise 
yön değiştirmiştir ve en üzücü tarafı, sorumlu kimse
ler bu hadisenin teşhisinde hâlâ büyük ölçüde yanıl
makta bu işin bitmek üzere olduğu, son çarpışmalar 
olduğu gibi fevkalade tehlikeli bir beyanı, uyutucu bir 
şekilde kamuoyuna tekrarlamaktadırlar. Bu bakım
dan, konuşmaya mecburuz bunları. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sen «iki ayda 
önleyeceğim» diyordun. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Biz, iki ayda ön-
leyip önlemeyeceğimizin hesabım verdik, şimdi hesa
bı siz vereceksiniz. (MSP ve AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, CHP sıralarından gürültüler) 

2. Bu temel kaynağın tahrik ettiği yeraltı örgüt
leri vardır. Bu örgütlerin üstünde de, Devletin gü
venlik kuvvetlerini, Devletin enerjisini meşgul etmek 
için icat edilmiş talebe hareketleri vardır. Talebe 
hareketleri bugün kamuoyunun ve güvenlik kuvvet
lerinin bütün gücüyle eğildiği noktadır; fülka't ©sil 
tehlike orada değildir. Asıl tehlike, bu gibi hareket
lerle Devleti meşgul edip, yeraltından Türkiye'nin 
bütünlüğüne, gücüne, varlığına kasteden, daha derin 
mihraklar vardır. Üzüntüyle ifade ediyorum, bugün 
hepimiz, kamuoyu, hâlâ talebe hareketleri üzerinde 
ağırhk koyuyoruz, 

lÜlke acze düşürülmek isîeiMîie'k'tedGr, rejim çık
maza düşürülmek istenmektedir, Devlet yıkumaya gi
dilmektedir. Araç nedir? Dengesizliklerdir. Türkiye' 
de pek çok dengesizlikler vardır; sosyal dengesizlik
ler. vardır, iktisadi dengeaizfikler varda-, kUHürel den
gesizlikler vardır, itikadı farklılaşmalar vardır, siya-
say farklılaşmalar vardır, jeopofitfk farklılaşmalar 
vardır. 

Anarşi ve terör, diğer üfceterde, bizde olduğu 
gibi imtihan vermiştir. Amerika'da ve Batı Avrupa' 
da anarşik ve terörist hareketler bandan yedi sekiz 
sene evvel doruğuna varmışken, büyük ölçüde kont
rol altına alınabilmiştir. Münferit hadiselerin dışında, 

dışarıda terör kalmamıştır; ama Türkiye'de tersine, 
derinleşmekte ve yayılmaktadır. Bütün mületveküfe-
rini bunun üzerine eğilmeye ve düşünmeye se&k 
etmek istiyorum. Acaba Türkiye niye devamh olarak 
yaydan, derinleşen bir anarşi içinde iken, dışarıda 
banlar münferit terörist hadiselere inhisar etmiştir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayenizde. 
KORKUT ÖZAL ^Devamla) — Benim veya senin 

sayende değil, sizlerin, Ibu sözü söyleyen arkadaşımın 
gafletindedir veya maksatlı davranışındadır. (MSP sı-
ralarmdan alkışlar) 

NURETTN KARSU -(Erzincan) — Seısk sayende. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bugün Türki
ye'de terörist hareketlere karşı hukuki tedbirler, asa
yiş tedbirleri atmamamıştir. 1971'den sonra ahnan 
hukuki tedbirlerin hepsi de iptal edilmiştir. Devlet te-
rürist haceketiere karşı acizdir. Aciz olduğunu şimdi 
biraz sonra göreceğiz. 

İkincisi; anarşiye karşı, Türk toplumunun bünye
sinde bir karşı reaksiyon çıkmışta*; Bugün mesele artık, 
.Türk toplumunun tabanına kadar inen bir sağ-sof 
çatışması haline bürünmüştür. Anarşiyi derinleştiren 
budur. 

Üçüncüsü; farklılaşmalar ve dengesizlikler tah
min edilmemiştir. Buyurun, Halk Partisi Hükümeti
nin son yaptığı iki icraata işaret ediyorum: «Denge
ye getireceğiz, Türkiye'yi kurtaracağız, Türkiye'deki 
ekonomik farkhlaşmaları önleyeceğiz,» diye... 

Türkiye'nin geri katmış bölgelerinde, bizim hükü
metimiz zamanında ulaşım ücretleri düşüktü. Niye?.. 
Fakir kamus bölgelerin Ankara ve İstanbul'a olan 
mesafesini öbürleriyle dengelemek içm. Hükümetin 
ile aldığı kararlardan biri, Diyarbakır'a, Van'a, Do-
ğu'ya, o fakir bölgelere giden yolcuların biletlerine 
öbürlerinin iki misli zam yapmasıdır. Buyurun, bu
nunla mı farklılaşmayı önleyeceksiniz? Aklığınız bir
takım sosyal kararlarla mı bunu önleyeceksiniz? Ha
ya*. Bu balomdan, HaK Partia iktidarının, btt sosyal 
dengesizlikleri giderme gayretleri değil, bunları artır
ma kararlan vardır. Devalüasyon karan, bugün Tür
kiye'nin ekonomisinde - alınış şekliyle söylüyorum -
fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapar bir şe
kilde alınmıştır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayenizde. 
KORKUT* ÖZAL (Devamfa) — İMF ile olan 

bağlantı da ttâytedlir. Ve (ben bunun bir gün Halk Par
tisinin ibünyes&Kİe de tbir büyök seran çıka?acağı»3 
inananlardanım. Çünkü bana, benim inandığım Halk 

Anarşi mihrakları Türkiye'de bugün konuşulan
dan derindir. Türkiye'de 3 tane anarşi mihrakı vardır. 

1. Dış kaynaklar ve bugün Türkiye'nin bütünlü
ğüne, Türkiye'nin güçlenmesine karşı dış çevreler var
dır. Temel kaynak budur. 
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Partisinin bünyesinde razı olacak bir kadro yoktur. Ama 
bugün bunları bu sözlerle örtemezsiniz. Türkiye'deki 
dengesizlikleri bozan kararlan sizler de veriyorsu
nuz ve en son, şurada da görüldüğü gM, bu koınuşan 
kimseye atılan laflardan da görüldüğü gibi, partiler 
bu meseleyi bir amaç değil, bir araç haline sokmuş
lardır. Anarşiyi durdurmak onların amacı değildir, 
anarşiyi alet edip, başka amaçlara ulaşmak istemek
tedirler. (AP, MHP ve MSP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Eğer görüşme açılsaydı, eğer sayın Halk Partisi 
Grupu idarecileri cesaretle göğüsleselerdi, burada 
sizlere birtakım hususları anlatma imkânım bula
caktık; ama Üzüntüyle ifade ediyorum, bizim göster
diğimiz cesareti sizler gösterememişsinizdir ve bir gün 
(zabıtlar için söylüyorum, uyarı için söylüyorum) bu 
cesareti gösteremediğinizin üzüntüsünü hayatınız bo
yunca duyacaksınız. (CHP sıralarından gürültüler) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Dört sene 
bakanlık yaptın, dört sene bunun hesabım verecek
sin^ 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen sayın arkadaşlar; müdahale 

suretiyle bir neticeye varamayız. Rica ediyorum, sü
kûnetle dinleyelim. 

Sayın Karsu, rica ediyorum efendim, çok rica edi
yorum. 

Sayın hatip, devam buyurun efendim. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bugün Türkiye' 
de olanlardan, her şeyden, Halk Partisini sorumlu 
tutan Mr zihniyette değiliz. Olanlar, Türkiye'nin ta
rihi tekâmülü içinde belki asırlara dayanan köklere 
sahiptir; ama son üç aydır olanlardan Halk Partisi 
sorumludur, fatura ona çıkacaktır. Son üç ayda olan
lardan, başkasına fatura kesemezsiniz. Son üç ayda 
olanların faturasını başkasına keserseniz, bunu kim
senin ciddiyetle karşılaması mümkün değildir. 

CHP iktidara geldikten sonra ortaya çıkanları bir 
değerlendirelim. 

önce CHP'nin zorlukları vardır, çaresizlikleri 
vardır, yani bunu CHP aşamaz. Nedir bu çaresiz
likleri? Muhalefette iken sorumsuz beyanlar yapmış
tır. Meseleyi hemen, gelince düzelteceğini, basit bir 
mesele olduğunu, anaların göz yaşlarının derhal di
neceğim, Türkiye'deki ekonomik sorunların süratle 
halledileceğini, dış politika ilişkilerimizin derhal yo
luna gireceğini sorumsuzca beyan etmiştir. Yani bu
na ben dışardan gazel okumak diyorum; fakat işin 

kürsüsüne çıkınca anlamıştır ki bu, dışardan gazel-
okumaya benzemez. 

İkincisi; seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisini 
destekleyen gruplar vardır. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Akıncılar 
da sizi destekliyor. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Ben demiyorum 
ki, Halk Partisi bunlarla özdeşleşmiştir; fakat son 
hareketlerde de görüldü ki, bu gruplar Halk Par
tisinden ödün istemektedirler. Halk Partisini kendi
leriyle bir yerde birleşmiş görmek işiyorlar. Bunla
rın aşın umutlan vardır, bunların aşın bekleyişleri 
vardır. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Akıncıla
ra kamplan siz açtınız. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Ve en büyük 
şanssızlık, Halk Partisi haşin, reaksiyoner ve eyyanı-
perest bir bürokrasiye sahip çıkmak mecburiyetin
de kalmıştır. Çünkü, başka bürokrasisi yoktur ve 
nihayet Halk. Partisi iktidarda tecrübesizdir. Bir mi
sal vereyim iktidar tecrübesizliğine: Anarşik meselele
rin temelinde güçlü istihbarat yatar... 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Meclise 
ne zaman geldin? 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — ... ve bu Meclis
te bizim koydurduğumuz 67 milyon liralık»-istihbarat 
ödeneğini, yine sayın Halk Partili milletvekilleri çı-
karttırmışlardır. Devlet tecrübesine sahip bir kadro 
herhalde istihbaratın anarşiyle boğuşmada ne kadar 
önemli bir unsur okluğunu bilir ve belki bunu artır
maya giderler. 

Halk Partisi bazı hatalar yapmıştır, şunlan şöy
lece sayalım... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — 60 günde. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — 60 günde değil 

bir günde yapılacak hatalar vardır. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sen dört sene 

yaptın. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Devletin bütün 
kadroları (A) sından (Z) sine kadar laçka edilmiştir. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Bütün so
rumluluğu size ait. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bütün vidalar 
sökülürse, dört senede değil, dört ayda değil... (CHP 
sıralanndan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen, lütfen, rica 
ediyorum. 
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KORKUT ÖZAL (Devamla) — ...iki ayda bütün 
bu tayinler nasıl yapılmıştır biliyor musunuz muh
terem milletvekilleri?.. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — 8 bin yerine 
20 bin kişi aklın, anarşiyi kendin yarattın. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Kimin nereye 
gediği bilinmeden yapılmıştır ve bunun örneğini ve
riyorum: Yapılmış olan bir valiler tayininin bizzat 
Halk Partisi Grupunu ne kadar karıştırdığım bilenler
denim. O kadar hesapsız yapılmıştır ki, bizzat ken
dileri dahi bu helvadan memnun olmamışlardır. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Partizan
ca yapılmadı. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — İkincisi; Halk 
Partisinin alt kademeleri meseleye tek yanlı yaklaş
maktadırlar. Kraldan ziyade kral taraftarları vardır. 
Özellikle bürokraside ondan yana bir iktidar gelince, 
öbür iktidar gelince ondan yana olanların oyununa 
düşürülmüştür. Bazı kanatlara aşırı ödün verme 
mecburiyetleri çıkmıştır. Misal mi istiyorsunuz; gi
din bugün sokakları gezin -Türkiye'nin bugün Baş
kenti Ankara'dır- bundan dört ay evvel sokaklarda 
bir tane afiş, bir tane yazı bulamazken, bugün sol. 
slogandan, hatta yabancı /döle yazılmış sloganlar
dan sokaklarda geçilmiyor.' Bu, ödün vermek değil 
de nedir?.. (MSP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Halk Partisinin bir hatası... 
FERHAT ARSLANTAS (îzmir) — Doğru söy

lemiyorsunuz, eskiden de vardı. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Hayır, sokakları 
temiz teslim ettik. (CHP sıralarından, «Vardı, vardı» 
sesleri) Meseleyi küçümsemiştü\ Birkaç tane tayinle, 
birkaç tane tamimle bu meselenin halledileceği kanaa
tindedir; mesele bu kadar küçük değildir. 

FERHAT ARSLANTAS (İzmir) — Doğru söyle
miyorsun, eskiden de vardı. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Somut örnekler 
veriyorum muhterem Büyük Millet Meclisi üyelerine. 
Rakamları konuşturuyorum, herkes ihtilafta. Anarşik 
hadiselerde ölenlerin rakamını vereceğim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Geçmişin so
rumlususun, konuşma. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — 1977 yılının ilk üç 
ayında yalnız anarşik hadiselerde ölenlerin sayısı 
51'dir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Daha evvel?.. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — 1977 yılının son 
üç ayında, yani bu iktidar gelmeden evvelki son üç 
ayda ölenlerin sayısı 48'dir. 1978Mn ilk Uç ayında ölen
lerin sayısı 140'a yaklaşmıştır. 

İSMET ATALAY (Kars) — Burada böyle konuş
mak için siz öMürtürüyorsunuz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — O halde siz 
öMürtürüyorsunuz. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, bunlar res
mi rakamlardır, tek tek taranmıştır. 

İSMET ATALAY (Kars) — Siz yapıyorsunuz o 
zsman. (CHP sıralarından gürültüler) 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Şimdi bunu... 
Muhterem Başkan... (Başkanın tokmağı vurması) 
Muhterem Başkan, ben... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın hatip siz devam buyurun efen
dim. Siz lütfen devam buyurun; rica ediyorum. 

Sayın arkadaşlar sükunetle dinleyelim, rica ediyo
rum; rica ediyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Aslında sa
vunmasını yapıyorsunuz Saym Başkan. 

BAŞKAN — Saym Karsu, yani böyle müdahale 
ile elinize ne geçiyor, anlamıyorum ki. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Aslında onun 
savunmasını yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum kardeşim yani, lü
zumu yok bu tarzda müdahalenin. 

Saym hatip siz devam buyurun. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Peki Saym Baş

kan. 
Rakam budur; dört misline çıkmıştır anarşi, hiçbir 

şeyle izah edemezsiniz. 
İkincisi : Bir örnek veriyorum tutumunuz hakkın

da. Saym İçişleri Bakam ne dedi? «Ruhsat verilmiş 
silahları toplatacağım» dedi. Soruyorum, silahlı hare
ketlerde bir tane ruhsatlı araç kullanılıyor mu? (AP 
ve MSP sıralarından alkışlar) Bütün araçların hepsi 
ruhsatsızdır. Çünkü anarşiye giden adam ruhsatlı si
lahla adam vurmaz. 

Şimdi ne yapıldı biliyor musunuz? Kendini koru
ma durumunda olanların silahlarım aklık, kendim ko
ruma durumunda olmayan, adam öldürenlerle uğra
şamıyoruz. Nasrettin Hocanın hikâyesini hatırlatı
yor. 

BAŞKAN — Sayın Özal, iki dakikanız var efen
dim. Ona göre rica edeceğim, lütfen. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Sağ olun efen
dim. 
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Nasrettin Hoca bodrumda yüzüğünü kaybetmiş, 
sokakta arıyormuş. Sormuşlar, Hoca niye arıyorsun?. 
Ee orası karanlık, burası aydınlık demiş. (MSP sıra
larından alkışlar) Bizim ruhsatlı silahlan toplamamız 
da aynen buna benziyor. Ruhsatlı silahlarla cürüm 
işlenmiyor: Anarşik hadiselerin hepsi kaçak silahlar
la yapılıyor. Gidin onu önleyin. Vatandaşın kendini 
korumasının önüne geçerseniz ne yapacaktır? Silah-
lanacaktır. 

Duvar yazıları... Hiçbir yere gidemezsiniz Siya
sal Bilgiler Fakültesinin etrafına bir gidin şimdi gö
rün. Üç ay tertemiz olan o çevre, şimdi slogandan ge
çilmiyor. Bu mudur anarşiyi durdurma, bu mu yansız 
hareket etme? 

Bugün anarşistler evlere gidiyor (haberiniz olsun) 
ve diyorlar ki: «Biz devrimciyiz, bize haraç verecek
sin arkadaş.» Emniyete bir sürü ihbar yapılıyor. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sen onu, Ülkü Ocakla
rıyla karıştırdın, eski ortağınla karıştırdın. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Eğer yanlışsa niye 
karşı çıkmadınız, doğruysa bugün niye yapıyorsunuz 
sualini sorarım. Eğer bu doğruysa destekleyin. 

Yöneticilere verilen gözdağına geliyorum. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sayın üyeler... Lütfen, rica 
ediyorum. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Muhterem Mıl-
letvekilleri, yöneticilere gözdağı verdi Sayın Bakan
lık ve Hükümet : «Anarşiyi önlemeyenleri derhal ala
cağım merkeze.» Biraz evvel söylendi, şu İstanbul'da 
olan hadise ibret vericidir. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Besinci 
baskı oldu. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Üniversitenin 
açılacağı ıbir günde ve bir sürü ihbarlara rağmen bu
rada kanlı bir katliam oluyor ve ben soruyorum; 
Kars'taki zavallı valinin kabahati neydi de, aldınız 
da; İstanbul'da bu kadar ikan gövdeyi götürürken hiç 
mi kusurlu yönetici yoktu? Sual şudur : Tedbir alın
mışsa güçsüzsünüz. Demek ki, tedbir alamıyorsunuz. 
Eğer tedbir alınmamışsa niye yöneticileri orada tutu
yorsunuz? Bunu sormak lazım. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

Ümraniye... Misali verildi, Ümraniye'de olanlar 
İbret vericidir. Bir zaman Halk Partisi Ümraniye'ye 
sahip çıktı, «Dokunmayın» dedi,. «Kendi kendine bü
yüsün.» Buyurun. 

20 Mart... 20 Martta olan hadiseler Türkiye'de, 
özellikle Ankara'da... İşte gerçek anarşi dediğimiz 
budur, öbürleri belki asayişin iyice bozulmasıdır, 
ama Devletin gücünün ilk defa Türkiye'de sıfıra tü
kendiği nokta 20 Marttır. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri) Sokaklar tamamen devlet otoritesinin dışına 
çıkmıştır ve devlet kuvvetleri taşlanmıştır, devletin 
bakanı, valisi tecavüze uğramıştır. 

BAŞKAN — Sayın Özal lütfen toparlayın efen
dim, rica ediyorum. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Tamamlıyorum 
Sayın Başkan. Daha 20 dakika yeni oldn, saat tutu
yorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Ve çok da ke

sildi. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo

rum, lütfen. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Yani, şimdi özet 

olarak Halk Partisinin durumunu ben şöyle görüyo
rum : Hani aşağıda bir gürültü olmuş, «git oğlum 
bak bakalım pıtırdı var,» aşağı gitmiş, «baba» demiş 
bir hırsız tuttum...» 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Hikâyelerle bu 
iş olmaz Sayın özal. Hikâyelerle uyuttunuz zaten bu 
milleti. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — ... «Getir» demiş, 
«gelmiyor» demiş, «bırak gitsin,» «gitmiyor» demiş, 
«sen gel yukarı,» «beni de bırakmıyor demiş. Şimdi 
Halk Partisinin bu anarşi durumunda vaziyeti budur. 
Ne bırakabiliyor, ne getirebiliyor, ne çözebiliyor. 
(AP ve MSP sıralarından alkışlar) 

Muhterem kardeşlerim sözlerimi toparlıyorum. 
Şimdi, birbirimizi suçlamayalım. (CHP sıralarından 
«Süresi doldu» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, İhtan yaptım, 
bağlıyor efendim. Rica ederim. Rica ederim müda
haleye lüzum yok. Ne lüzum var? 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim saatime 
bakıyorum ve toparlıyorum; sonuna geldik. 

BAŞKAN — Sayın özal lütfen toparlayın efen
dim. Rica ediyorum. Tamam efendim, buyurun siz. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Beyler, dinlemek
ten kaçarsanız ıbir gün dinleme fırsatı bile bulamaz
sınız onu size söyleyeyim. Dinleyin, konuşalım ki bu
rada meseleleri halledelim. Dinlemeden kaçmayın, 
konuşmadan kaçmayın, demokrasiyi çalıştıralım. Biz 
yürekten gelen tenkitleri yapıyoruz. Ne dedik, her 

— 122 — 



M. Meclisi B : 124 2 8 . 3 , 1978 O : 1 

şeyden mesai] değilsiniz, ama sem üç ayın faturası 
üzerinizdedir. 20 Mart faturası üzerinizdedir. İstan
bul'daki katliamların faturası üzerinizdedir. Hiç ka
bahatli aramayın. Şimdi memleket bir anarşik orta
mın içinde» gittikçe zor noktalara gidiyor. Gerçeği 
görelim sayın milletvekilleri. Hangi partiye, hangi dü
şünceye sahip olursak olalım bir gerçek vardır, Tür
kiye iyi yöne gitmiyor. Bu anarşik ortamda ne siyasi 
meselelerin, ne iktisadi meselelerin çözülmesi olanağı 
yoktur. Eğer bu anarşi devam ederse değil Hükümet, 
ona güç veren partiler de ayakta duramaz. Gerçeği 
görelim, şurada laf atarak mesele halledeceğimizi 
zannetmeyelim. 

BAŞKAN — Sayın özal toparlayın efendim. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Onun için biz di

yoruz ki, son merci burasıdır. Bu meselenin en iyi 
konuşulacak yeri burasıdır. Biz demiyoruz ki, size, 
size güvensizlik vereHm. Gelin şunu konuşalım. Bun
dan daha zor, bundan daha mühim bir meselemiz yok. 
Kabul edin Gensoru önergesini, konuşanın. Eğer tat
min olmazsanız, Hükümetin Sayın Bakanına güven
oyu verirsiniz; beğenirsiniz vermezsiniz. Bütün mese
le kararınızdadır. Ama bunu konuşmaktan kaçarsa
nız, tarihi mesuliyetinizin altında bir gün ezikliğinizi 
göreceksiniz. 

Biz, MiHi Selâmet Partisi olarak, bu önergenin 
gündeme alınmasını tarihi bir görev görüyoruz ve re
yimizi o yönde kullanacağız. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (AP, MHP ve 
MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özaL 
Hükümet adına, İçişleri Bakam Sayın özaydınb, 

buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar, AP Bı
rakırından sıra kapaklarına vurmalar) 

Sayın özaydınh, konuşma süreniz 20 dakikadır, 
buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Balı
kesir) — Saym Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına, Grup 
Başkanvekili Saym Turgut Toker ve 10 sayın millet
vekili tarafından Verilen ve ülkede anarşinin gittikçe 
büyük boyutlara ulaştığı iddiasını kapsayan Gensoru 
önergesini ve bununla ilgili olarak saym konuşmacı
ların görüşlerini cevaplandırmak üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla 
selamlarım. (CHP şualarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığıma yönelik iddiala
rı yanıtlamadan önce, yüklendiğimiz hizmetlerin han
gi görüşle yürütüldüğünün bilinmesi, gerek ahnan so

nuçlar hakkında doğru yargıya varılması, gerekse 
anarşi ortamının nedenlerinin doğru değerlendirilme
si yönlerinden yararlı olacağı kamsıyla, şu hususları 
özellikle belirtmek isterim : 

Hükümetler gelir geçer; fakat hizmet devam eder. 
Hizmetin devamlılığı, devletin varlığını sürdürmesi yö
nünden kabul edilmesi zorunlu bir ilkedir. Ancak, bu, 
geçmiş dönemlerin sorumluluklarım yüklenme anla
mına alınmamalıdır. Hizmetin devamlılığı ilkesini bü
tün içtenliğimle benimserim. Yalnız, geçmiş yönetim
ler döneminde meydana getirilen anarşi ortamının, 
2,5 aylık bir uygulamaya yükleme gayretlerim samimi 
bulmak mümkün değildir. Bugün henüz durmamış 
olan anarşik olayların tohumları geçmişte ekilmiştir. 
(CHP' sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Onları siz 
ektiniz, siz. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vanda) — «Cephecilik» anlayışıyla işbaşına gelen yö
netimin yanlı tutum ve uygulaması, sosyal adaletsiz
lik, bu tohumların yeşermesine, filizlenmesine ve ge
lişmesine en uygun ortamı hazırlamıştır. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Saym milletvekilleri, bugünkü olayları değerlen
dirirken, Hükümetimizin görevi devraldığı günlerde
ki genel durumu gözden uzak tutamayız. O zamanki 
genel durum neydi? Yılların birikimi, okullarda öğ
rencileri adeta düşman kardeşler durumuna getirmiş, 
bölücülük faaliyetleri, mezhep çatışmaları, kışkırtma
lar Devletin varlığını tehdit eder boyutlara ulaşmış-

, tır. (AP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler, CHP sıralarından «Bravo» sesleri) Politika 
maalesef camiye kadar girmiş, hatta güvenlik kuvvet
lerine kadar girmiş ve büyük yıkımını yapmıştır. Po
litikanın ötesinde, şiddet eylemleri ise ortaokullara 
kadar girmiştir. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Sayeniz
de, sayenizde. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Cumhuriyetimizin temel ilkelerini ydnp, yok 
etmeyi amaçlayan silahlı eylemler ise 1977 yılında 
devamlı bir tırmanma göstermiştir. Bu tırmanışın baş
lıca nedenlerinden biri de, terörist eylemleri durdur
ma ve karşı gelmede Devlet kuvvetlerinden ayn ola
rak, yasal olmayan bazı güçlerle karşı koyma uygu
lamasıdır. Anarşik olayların bugünkü boyutlara ulaş
masında bunun katkısı büyüktür. 
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MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Kim on-' 
Iar, kim? 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Devlet dışı güç kullanma yöntemi, tarafla-
rm birbirlerine güvensizliğini artırmış ve kutuplaşma
lar daha da katılaşmıştır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Anarşistlere «yav
rum» dedin mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De-
vamla) — Türkiye Cumhuriyeti Devletini tehdit eden 
olayların üzerine demokratik hukuk kuralları içinde. 
yansız bir biçimde davranan Devlet güçleriyle gidil
medikçe sonuç alınamayacağı gerçeği bir türlü kabul 
edilmemiştir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sayın arkadaşlar, rica ediyo
rum, lütfen, rica ediyorum, sakin olunuz. 

İSMET ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, kö
pekleri susturun. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Bu arada, Devlet içinde devlet olma hevesi 
ve Devleti kısa yoldan elde etme çabası yanında da, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmezliğine, mil
letin bütünlüğüne yönelik silahlı eylemciler de... (AP 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Sen orada 
kukla mısın? Sustursana onları. 

BAŞKAN — Nezaketini takın beyefendi. Ben ih
tarımı yapıyorum. Rica ederim, o lafını iade ediyo
rum sana. O tarzda bana hitap edemezsin. (CHP sı
ralarından gürültüler) Rica ederim sayın arkadaşım, 
bana o şekilde hitap edemezsin. O kadar. 

Lütfen sayın arkadaşlar sükunetle dinleyiniz. Sa
yın Bakan devam ediniz. Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Bu arada devlet içinde devlet olma hevesi 
ve devleti kısa yoldan elde etme çabası yanında, dik
katinizi çekerim sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhu
riyeti Devletinin bölünmezliğine ve milletin bütün
lüğüne yönelik silahlı eylemciler de daha aktif ve et
kin çalışmaya başlamışlardır. 

Bütün bunların sonucu olarak, sağlıklı demokra
sinin başlıca koşulu sayılan farklı düşünce ve inanç
lar, hoşgörülen uzak bir biçimde katılaşmış, ülkede 
eğitim ve öğretim özgürlüğü kalmamış, her an patla
maya ve çatışmaya hazır gruplaşmalar ve bölünmeler 
meydana gelmiştir. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Sayeniz
de. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — İstenen tek şey vardır; asayişsizlik, huzur- , 
suzluk, daha açık bir ifadeyle kardeş kavgasının mey
dana gelmesine müsait bir ortam. İşte Hükümetimiz 
böyle bir ortamda işbaşına gelmiştir. (AP sıralarından" 
gürültüler) 

özet olarak, kısa hatlarıyla belirtmeye çalıştığım 
bu anarşik tablonun müsebbibi olan bir yönetimin 
temsilcilerinin, yıllardan beri ülke ve ulus yararlanna 
ters düşen bir cephecilik anlayışıyla hükümet eden
lerin hazırladıkları ve hızla tırmanmasına engel ola
madıkları anarşiyi, sanki biz görev başına geldikten 
sonra başlamış gibi gösterme çabalan, insaf ölçüle
riyle bağdaştırılacak bir durum da değildir. 

ADEM ALİ SARIOĞIU (Kocaeli) — POL - DER 
sizden mi? (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın üyeler, rica 
ediyorum. Lütfen sükunetle dinleyelim. Çok rica edi
yorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Hele kendi yandaşlarını, destekçilerini, 
şiddet eylemlerinden alıkoyamayanların, onları suçüs
tü yakalandıklarında bile savunmaya, kayırmaya kal
kışanların, bu konuda bizi eleştirmeleri asla insafla 
bağdaşamaz. (AP sıralarından gürültüler) 

Sayın üyeler, önergede yer alan ve göreve başla
dığımızdan bu yana meydana geldiği ileri sürülen 
anarşik olaylarla ilgili rakamlara da değişik değişik 
açılardan bakılmaktadır. Anarşik olaylar sonucu mey
dana gelen ölüm ve yaralanmalarla ilgili olarak öner
gede olduğu gibi bazı basında da zaman zaman, açık
ladığımız bilgi ve sayılardan farklı iddialar ileri sü
rülmektedir. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Söyledik
lerin hariç. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Bu değişik iddia ve eleştiriler, özel bir mak
sada dayanmıyorsa, olayların niteükleri itibarıyla 
yanlış değerlendirilmesini ve «asayişe müessir olaylar» 
diye nitelendirdiğimiz genel asayiş olaylarıyla, «anar
şik olaylar» adını verdiğimiz ideolojik ve siyasal ne
denlere dayalı, aslında rejimin temel yapısına yönelik 
olayların birbirine karıştırılmasından ileri gelmekte
dir. 

Hemen belirteyim ki, anarşik olayların ve özel
likle ölü sayısının yüksek ya da az gösterilmesi, bu
gün içinde bulunduğumuz bunalımlı durumdan çık
mamıza en küçük bir katkıda bulunamaz; hiçbk kim
seye veya kuruluşa da asla yarar sağlayamaz. 
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ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Üzülüyor 
musunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — İşte devlet arşivlerine geçen anarşik olayla
ra ilişkin istatistiki bilgileri tekrar Bakan olarak siz
lere sunuyorum sayın üyeler : 

Hizmeti devraldığımız 5 Ocak 1978 tarihinden, 27 
Mart 1978 tarihine kadar ölümle sonuçlanan siyasal 
ve ideolojik nitelikte 90 olay cereyan etmiştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — 100'ü buldu 100U 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De

vamla) — Bu olaylar sırasında sağ kanattan 30, sol 
kanattan 56 ve eğilimi bilinmeyen ya da tarafsız 16 
kişi olmak üzere ceman 105 kişi ölmüştür. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Yazıklar 
olsun bir de Bakansın, anarşiye karışan kim olursa 
olsun. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Meydana gelen bu ölüm olaylarının 48'nin 
faili tespit edilmiş, 97 kişi tutuklanmış, 32 kişi gözal
tına alınmıştır. Tutuklananların ve gözaltına alınan
ların yarıya yakını sol ideolojik görüntülü ise, en az 
o kadarı da Ülkü Ocaklı veya sağ görüntülü kişiler
dir. Faillerin 41'i firar etmiş, 42 olayın faili ise meç
hul kalmıştır. 

Yine bu tarihler arasında güvenlik kuvvetlerine 
mukavemet, saldırı ile sonuçlanan 27 olay meydana 
gelmiştir. Olaylar sırasında yedi güvenlik mensubu 
hayatlarım kaybetmiş, 40 güvenlik mensubu yaralan
mış, olaylarla ilgili olarak 65 kişi gözaltına alınmış, 
bunlardan 24'ü tutuklanmıştır. 

Cereyan eden olaylar sırasında 940 kişi yaralan
mıştır. Aynı tarihler arasında asayişe müessir ideolo
jik olmayan polis ve jandarma bölgelerinde meydana 
gelen olay ve ölüm adedi ise şöyledir : 678 olayda 
603 yurttaşımız ölmüştür. Bunlardan 327 jandarma, 
276'sı polis bölgesindedir. 1 064 suçludan 972'si tu
tuklanmıştır. 1977 genel rakamları ise bundan daha 
az değil, bundan biraz fazladır. Basın toplantısında 
haftalık vasatiyi sizlere arz etmiştim. 

Saygıdeğer üyeler, burada bir hususu özellikle dik
katlerinize sunmak istiyorum. Olaylarda hayatlarım 
kaybedenlerin yaş ortalaması 22 civanndadır, çoğun
luğunu öğrenci teşkil etmektedir. Anne ve babalara 
evlat acısı çektiren, gözyaşı döktüren, hayatlarının he
nüz baharında ölen bu gençler, acaba neden heyecan
larını kontrol edememektedirler, huzursuzluk sadece 
gençlik kesiminde midir? Şu kutsal çatı altında ulus 
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adına görev yapan bizler, gençlerimize nasıl örnek 
oluyoruz? İnsafla değerlendirdiğimizde görüyoruz ki, 
akan her damla kanda... 

CELAL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan konuşurken devamlı olarak laf atıyor
lar, lütfen müdahale edin. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bizim tarafa 
bakıyor. «Oturun, susun» diyorsun öbür tarafa rica 
edip «lütfen» diyorsun. 

BAŞKAN — O tarafa da yaptım Sayın Karsu, 
senden talimat alacak değilim. 

Sayın Bakan devam buyurun. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ne zaman ha

tırlatmada bulundun? 
BAŞKAN — Tamam Sayın Karsu, tamam. 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sayın Baş

kan, «siz» demesini öğrenin, asgari nezaket kaidesi-
dir bu. 

BAŞKAN — Beyefendi, «sen» demeyi de bilirim 
«siz» demeyi de bilirim. İcabına göre «sen» de diye
bilirim. O kadar. (CHP sıralarından şiddetli gürül
tüler) 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — «Sen» 
diyemezsin. 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim. (Gürültü
ler) 

Sayın arkadaşlar, bir bardak suda fırtına kopar
maya çalışmayalım. Sayın Karsu ile kadim bir arka
daşlığım vardır. O, ikimiz arasındadır. Rica ediyo
rum. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — «Sen» di
yemezsin ama. 

BAŞKAN — Rica ediyorum beyefendi. 
Buyurun Sayın Bakan, buyurun. (CHP sıraların

dan gürültüler) 

HASAN CERİT (Adana) — Milletin kürsüsünden 
hitap ediyorsun. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Devam edebilir miyim efendim? (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Karsu, bu konuda kendisini 
savunacak kabiliyet ve ehliyete sahiptir. Niye bu ka
dar... (Gürültüler) 

Rica ederim, rica ederim. 
Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De

vamla) — Şu kutsal çatı altında, ulus adına görev ya
pan bizler, gençlerimize nasıl örnek oluyoruz? İbretle 
düşünmemiz lazım, ibretle. İnsafla değerlendirmemiz 
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halinde görürüz ki, akan her kanda biz milletve
killerinin de kusuru vardır. Artık bunu kabul etmenin 
zamanı gelmiş, hatta geçmiştir de. (AP sıralarından 
şiddetli gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

Sayın milletvekilleri, hiç kuşkusuz bugün en önem
li sorun, ülkemizin, anarşi ortamından kurtarılarak 
esenliğe kavuşturulmasıdır. (AP sıralarından şiddetli 
gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum arka
daşlar, hepsi zapta geçiyor, sakin dinleyiniz rica edi
yorum. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Katil. (AP sırala
rından «Hoşça kal» sesleri) 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Göreve başladığımızdan bu yana, bir ta
raftan sarsılmış olan devlet itibarını ve otoritesini ye
niden kurmak, öte yandan ideolojik olayların üzerine 
kararlılıkla giderek, gerçek nedenlerini bulmak, tüm 
hak ve özgürlüklerin kullanılmasına işlerlik kazandır
mak başlıca uğraşımız olmuştur. 

Bu konuda bugüne kadar uyguladığımız ve bun
dan sonra da uygulayacağımız ilkeleri kısaca arz et
mek isterim. 

Yasalar, herkese, her düşünceye ve her eyleme tam 
bir tarafsızlık ve etkinlikle uygulanmaktadır. Ülke
nin ve ulusun bütünlüğüne, Anayasal demokratik re
jimimize yönelik eyleme kalkışanlar, hangi görüşe sa
hip olurlarsa olsunlar karşılarında daima devletin güç
lerini bulmuşlardır ve bulacaklardır. 

İç güvenlik kuvvetlerine politika sokulmaması üze
rinde ciddiyetle ve müsamahasız olarak duruyoruz. 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen Bakanın konuş
masını engellemeyelim .Çok rica ediyorum lütfen, 
Rica ediyorum. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — 20 Mart' 
tan bahset sen. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Devlet-. Geleceğim efendim, patlamayınız, 
geleceğim, patlama. (AP sıralaından şiddetli gürültü
ler, ayağa kalkmalar, sıra kapaklarını vurmalar) 

Devlet kuruluşlarında dağınık bulunan istihbara
ta en etkin şekilde işlerlik kazandırmaya yönelik ça
lışmalara ağırlık verilmesi için emir ve komuta... (AP 
sıralarından şiddetli gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika.. Bir dakika.. 
(AP ve CHP sn-aJanndan gürültüler, ayağa kalkma
lar) 

Bir dakika sayın arkadaşlarım, bir dakika. 
Biraz evvel benim burada bir sayın arkadaşıma«sen» 

tarzında hitabımı yakışıksız görmüşlerdi. Koskoca İç
işleri Bakanlığını işgal eden bir Saym Bakanın... (CHP 
sıralarından şiddetli gürültüler) 

İSMET ATALAY (Kars) — Konuşma tarzını be
ğendin mi Sayın Başkan? (CHP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum... (Gürültüler) 
Rica ederim, «Patlamayınız» tarzındaki beyanı 

çoy yakışıksız buldum. Sayın Bakan, bunu söylenme
miş kabul ediyorum, rica ederim. Sözünüzü tavzih 
edin rica ediyorum efendim. (CHP sıralarından şid
detli gürültüler, «tarafsız değilsin» sesleri) 

Rica ederim, rica ederim. Bu, benimle Sayın Ba
kan arasındadır, siz karışamazsınız sayın üyeler. (Gü
rültüler) 

Rica ederim Sayın Bakan siz lütfen... (AP ve CHP 
sıraları arasında karşılıklı tartışmalar) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sen işgal 
ediyorsun orayı. Eşkiyasın sen. Tarafsız değilsin... 
(CHP ve AP sıralarından karşılıklı gürültüler ve kür
sü önünde birikmeler) 

BAŞKAN — Saym Aksoy... 
Sayın Baltan... 
İSMET ATALAY (Kars) — Tarafsız değilsin sen. 

(Gürültüler) 
BAŞKAN — Ben azami gayret gösteriyorum ta

rafsızlık içinde idare etmek için. Rica ederim, rica 
ederim». 

Sayın Bakan, o sözünü tavzih edecektir, rica ede
rim oturun yerlerinize. Lütfen, rica ediyorum, lütfen... 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Tarafsızlığı
mızı belli ettiniz... 

BAŞKAN'— Lütfen Saym Aksoy, oturunuz yeri
nize. (Kürsü önünde toplanmalar ve gürültüler) 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, ortaya 
koyduğun manzarayı beğendin mi?.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen rica ediyo
rum, yerinize oturunuz. 

Sayın idareci üyeler, lütfen... (Gürültüler) 
Sayın Bakan, o sözü ben söylenmemiş kabul edi

yorum... 
Rica ediyorum lütfen, lütfen... (CHP sıralarından 

gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Sayın üyeler, burada şahsıma söylenen bü
tün ağır ithamlara bugüne kadar metanetle cevap 
vermedim. Bugün de, şu anda söylediğim söz için, 
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bugünkü ortamı dikkate alarak özür diliyorum efen
dim. (AP ve CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Durum aydınlanmıştır. Teşekkül ede
rim Sayın Bakan. (CHP sıralarından gürültüler ve aya
ğa kalkmalar) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Siz de lütfen «iş
gal» kelimesini geri alın efendim. (CHP sıralarından 
«o sözü geri al» sesleri, gürültüler) 

ETEM EKEN (Çorum) — Siz de özür dileyin. 
(CHP sıralarından gürültüler, kürsü önüne yürüme
ler) 

BAŞKAN — Sayın Birgit, ne gereği var efendim 
özür dilememin? Ben hareketlerimde özür dilenecek 
hiç bir durum yaratmadım. Rica ediyorum... 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Siz de orayı işgal 
ediyorsunuz. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan devam edin efendim. 
(AP milletvekillerinin Genel Kurul Salonunu terk et
meye başlamaları) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Siz de oraya ya
kışır konuşun, özür dileyin (CHP sıralarından ayağa 
kalkmalar, kürsü önüne yürümeler) 

BAŞKAN — Sayın Birgit, rica ediyorum, rica edi
yorum Sayın Birgit. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Bakan orayı iş
gal etmiyor, İçişleri Bakanı işgal etmiyor; siz orayı 
işgal ediyorsunuz. (CHP sıralarından gürültüler, kür
sü önünde toplanmalar) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum sa
yın arkadaşlar. 

İçişleri Bakanlığında bulunan... (Sakarya Millet
vekili Güngör Hun ile Tunceli Milletvekili Ali Hay
dar Veziroğlu'nun yumruklaşmaları; AP ve CHP mil
letvekillerinin birbirlerinin üzerine yürümeleri ve çan
taların atılması) 

Rica ederim... (Başkanın tokmağı vurması) 
İdareci Üyeler, İdareci Üyeler... (Gürültüler) 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bakan orayı işgal 

etmiyor. Sizin... 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
Sayın Birgit, olur mu böyle şey hiç? Yerinde bu

lunan... (Başkanm tokmağı sürekli vurması) 
SAFFET URAL (Bursa) — Terk et orayı sahte

kâr. Eşkıya. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Terk et orayı, 
Meclisi yönetemiyorsun. (CHP sıralarından gürültü
ler, AP ve CHP sıraları arasında kavgalar) 

BAŞKAN — Nasıl yönetemiyorum?.. (CHP sıra
larından Başkana bağırmalar ve gürültüler) 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Hoşuna gitti mi? 
Parti kongresi mi sandın burayı? Defol oradan, Mec
lisi yönetemiyorsun. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Aciz, aciz. Terk 
et orayı. (Başkanm tokmağı vurması) 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Lüzumsuz 
müdahalelerle Meclisi tahrik ediyorsun. Kürsü hürri
yeti vardır, sen taraflı hareket ediyorsun. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Hoşuna gitti mi? 
Çekil oradan. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, oturumu... 

HASAN CERİT (Adana) — Beğendin mi yaptı
ğını? (CHP sıralarından şiddetli gürültiUer ve kürsü 
önünde milletvekillerinin yumruklaşmaları) 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim... (AP ve 
CHP milletvekillerinin yumruklaşmaları, gürültüler) 

Sayın arkadaşlar, Birleşime 15 dakika ara veriyo
rum. (Saat 18.05'te toplanılmak üzere Birleşime ara ve
riyorum. 

Rica ederim, rica ederim arkadaşlar. 

Kapanma saati : 17.50 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma sat? ti : 18.05 

BAŞKAN : Başkanveküi M. Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERt : Nizamettin Çoban (Kütahya), İrfan Binay (Çanakkale) 
• 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 124 ncü Birleşimin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 

Sayın Başkan, Millet Meclisi salonuna sivil koruma 
polisleri sokulmuş, milletvekilleri tehdit altında tutul
muştur. Bu itibarla söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba

lıkesir) — Kaç dakikam var? 
BAŞKAN — Efendim, 5 dakikanız var. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba

lıkesir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
IBugün ülkemizde henüz anarşik olaylar bitmemiş

tir; ama uyguladığımız bu ilkeler doğrultusundaki ça
lışmalarımız sonunda, faili meçhul olaylar azaltılmış, 
suç işleyenlerin yakalanması oranında büyük artış 
olmuş, böylece devletin varlığı tartışılır olmaktan çı
karılmaya çalışılmıştır. 

Bugün kamuoyunda, suç işleyen kim olursa ol
sun, hangi örgüte bağlı bulunursa bulunsun, karşıla
rında mutlaka Devletin yasal güçlerini bulacağı ve 
kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edileceği 
inanç ve görüşü yerleşmeye başlamıştır. Bu, devlet 
otorite ve itibarının yeniden kurulmuş olması yönün
den önemli bir aşama sayılmalıdır. 

Yıllardır milliyetçi olduklarını ve güvenlik kuv
vetlerine yardım ettiklerini söyleyenlerden, katil zan
lıları çıktığını, kuruluş amaçlarını aşan, dernek yoluy
la ve bilinçli olarak devlet dairelerinde «Oba» al
tında örgüt kuranlar bulunduğunu da kısaca özetle
mek İsterim. 

Kıbrıslı öğrencinin ölümünün faili olarak yakala
nan, Zeytinburnunda ele geçen ve konuşmamın başın
da adedini bildirdiğim tutuklamalar arasında, Ülkü 
ocaklarına kayıtlılarının bulunması ve bunların adet
lerinin çoğalması nedenlerini iyi değerlendirmemiz 
gerekir. Bunlar faaliyetlerine bizim Hükümetimiz dö
neminde başlamamışlardır; fakat yanlı yönetim, ka
til zanlılarının bile bile okullara gitmelerine, yurtlar
da barınmalarına göz yumabilmiştir. Görevi devir 

aldığımız günden itibaren, devlet kuruluşlarında mev
cut istihbarat bilgileri değerlendirilerek, bu olayların 
üzerine kararlılıkla gidilmiş, gerçekler ortaya çıkarıl
maya başlanmıştır. 

Yanlarında patlayıcı maddeler bulunanlar, ateşli 
silah taşıyanlar, makineli tüfekle yakalananları burada 
tekrar etmiyorum. 

Silahlı eylemler yanında bir de, devlet dairelerini 
adeta işgal edercesine sadece komünist ve faşist ül
kelerde bulunan devlet içinde devlet olmaya hevesli 
kuruluşlara da rastlanmış, bunlar tarafından persone
lin siyasi tutumları hakkında istihbarat elde edilmeye 
çalışıldığı saptanmıştır. 

Faaliyetlerine el konulan Ülkücü Memurlar Der
neği «Ülküm» ün birçok devlet dairelerinde «oba 
başları» bulundurması, bir hukuk devletiyle nasıl bağ-
daştınlabilir? Hükümetimiz, devlet içinde devlet ol
ma hevesine kapılanların gerçek çehrelerini ortaya 
çıkarmıştır, öte yandanda, rejimimiz ve devletimizin 
geleceği bakımından büyük bir tehlike arz eden, ger
çek anlamıyla bir buzul dağı görünümünde olan ba
zı silahlı aşırı Sol fraksiyonlarla da, komünist, Ieriinst 
veya maOist eğilimliler arasında silahlı eylem için 
hücre örgütlenmesine girişenlerle de mücadeleyi et
kin biçimde sürdürmüş ve sürdürmeye de devam et
mektedir. 

Bu meyanda «Türk Halk Kurtuluş Ordusu, Acil
ciler» adı verilen yasa dışı örgütün Ankara, İstan
bul, İzmir, Bursa ve Havza'daki elemanları ele ge
çirilmiştir. 

Banka soygunlarında, güvenlik kuvvetlerimize kar
şı girişilen menfur tecavüzlere devamlı adı karışan 
«TİK'KO» ya bağlı hücre elemanlarından bazıları ele 
geçirilmiş ve bunlardan önemli ip uçları ele geçiril
miştir. 

Saym üyeler, hukuk devleti kurallarım kendi 
amaçları doğrultusunda kullanmak isteyenler, devle
tin ve milletin bütünlüğüne ve bölünmezliğine yöne
lik silahlı eylemlere katılanlar, halkımızın hakkı olan 
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huzuru ve barışı çok görenler, hangi eğilimde olur
larsa olsunlar, artık bilmelidirler ki, devletin tüm 
güçlerini karşılarına çıkaracak azimli ve kararlı bir 
Cumhuriyet Hükümeti vardır. 

Sayın üyeler, şimdi de çok kısa olarak, Gensoru 
önergesinde temas edilen İstanbul Üniversitesi olayına 
temas etmek İstiyorum. 

Görev anlayışımın gereği olarak, İstanbul Üniver
sitesinde meydana gelen insanlık dışı olayı öğrenir öğ
renmez, olayı yerinde incelemek üzere İstanbul'a git
tim. Üniversite ilgilileriyle yaptığım temas, gecenin geç 
saatlerine kadar devam etmiştir. Bu vahşet olayı, ön
ceden tasarlanmış, planlanmış, uygulanmış bir durum
daydı. Kullanılan patlayıcı madde, ilk defa görülen, 
özel olarak yapılmış, öldürücü gücü yüksek bir mad
dedir. Patlama noktasının seçimi de, ustalıkla ve ha
ince seçilmiştir. Şöyle ki: 

Patlayıcı madde içine çelik ince teller yerleştiril
miştir. Ameliyattan çıkan doktorlarımızın bana bildir
diklerine göre; vücudun dış kısmında ince bir delik ve 
kan akıntısı olmasına rağmen, vücudun içerisinde bü
yük kanamalara neden olan tahribat yapmıştır. Bu 
tahribatı yapan, patlayıcı madde içine veya etrafına 
sarılmış çelik tellerdir. 

Patlama noktasının seçimi ise daha korkunçtur. 
İnsan boyu yüksekliğinde patlama olmuş, bunun so
nucu da ölüm olayları daha çok şok tesiriyle meydana 
gelmiş, beyin parçalanması neticesinde olmuştur ve 
ağır kanamalardan meydana gelmiştir. Olay, bu nite
liği ile korkunçtur, iğrençtir, insanlık dışı bir tertiptir. 

Tertipçiler ve katillerin yakalanıp adalete teslim 
edilmesi için her çaba gösterilmektedir. Korkunç ve 
elim olayın kurbanları olan yaralıları hastanelerde zi
yaret etmeyi görev sayarak hem doktorlardan yerinde 
bilgi aldım ve hem de yaralı gençlerimize geçmiş ol
sun dedim. 

Sayın üyeler, 35 sene fiilen devlet hizmetinde bu
lunmuş bir insan olarak, acılı ve buhranlı anlarda da
hi görevin gereklerine göre hareket etmenin bilinci 
içerisindeyim. Onun içindir ki, polislerimize kurşun sı
kanların odasına ziyaret için değil, görev duygusuyla 
girdim ve orada aldığım bilgilerden sonradır ki, dok
torların da tasvibiyîe sorgularına zaman kaybedilme
den başlatılmış, nitekim soygun olayları, adam öldür
me olayının failleri tespit edilebibniştir. (AP sıraların
dan «Yalan söyleme» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayın, lüt
fen toparlayın efendim. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Sayın Bakana «Ya
lan söyleme» diyorlar, onlara bir şey demiyorsun, Ba
kana hitap ediyorsun. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De

vamla)— Sayın üyeler, ölüm olayım istismar ederek, 
«Kurtuluşa kadar savaş» naraları atanlara da bura
dan tekrar ve inançla ifade ediyorum ki; büyük yanıl
gı içerisindedirler. Azınlıkta olan bunlar, her zaman 
ve her yerde devlet güçlerini karşılarında bulacaklar
dır. Karanlık emellerine asla ve asla ulaşamayacak
lardır. (CHP sıralarından alkışlar) şiddet eylemlerine 
insanca duygularla tepki gösterenleri kendi karanlık 
savaşlarına asla alet edemeyeceklerdir. 

Toplumumuzda iç barışın korunmasına tahammül 
edemeyenlere fırsat ve imkân verilmeyecektir. Hal
kımıza barış içinde yaşamayı çok görenler, demokra
tik hukuk kuralları içinde izlenmekte, yakalanmakta 
ve kısa zamanda adalete teslim edilmektedirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergede sö
zü edilen, Ümraniye'deki tüyler ürpertici menfur 
katliam olayı da, niteliği yönünden ayrı bir görünüm 
vermekteedir. Bu alayın altında sosyal ve ekonomik 
nedenler, yaşamlarını sürdürme zorunluğu içinde çi-

Sayın üyeler, burada yüksek müsaadelerinizle şu 
hususa da dikkatinizi çekmek isterim: Türk polisi, 
Cumhuriyetin kuruluşundan beri kendisine verilen 
her görevi şerefle yapmış ve her zaman onurunu, tüm 
güçlüklere karşı korumasını bilmiştir. Bugün de ülke
mizin içinde bulunduğu koşulların bütün ağırlığını, 
hayatı pahasına tehlikelere karşı durarak, kendi can 
güvenliğini ve. aile yaşantısını hiçe sayarak üstlenenler 
büyük çoğunluktadır. Etkisi altında kaldıkları ideolo
jiler nedeniyle, görevlerini gereğince yapamayanlar 
da hızla ayıklanmaktadır. 

Bu kadar ağır ve tehlikeli görevi, büyük çoğunlu
ğuyla severek yerine getiren polis örgütümüz men
suplarına, yarına güvenle bakması ve çoluk çocuğu
nun geelceği ile, geçim endişesini bertaraf etmek için, 
yeni bazı sosyal haklar getirmeyi planlamakta ve bu 
konudaki çalışma ve çabalarımızı sürdürmeekteyiz. 

örneğin: 
Şehit düşen meslek mensuplarının çalıştığı süre ne 

olursa olsun, ailesi ve çocuklarına maaş bağlanması; 
Tüm örgüt mertsuplarının sosyal güvenliklerinin 

yeterli düzeye çıkarılması; 
Tayin bedellerinin artırılması ve lojman bedeli 

ödenmesi gibi öncelikle ele aldığımız çalışmalarımız 
da mevcuttur. 
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le çeken bir kısım vatandaşın yıllardır süregelen Amal 
edilişleri ve kendi çaresizlikleriyle başbaşa bırakılmış 
olmaları ve onların bu durumu istismar etme çabaları 
yatmaktadır. (AP sıralarından gürültüler) 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Hâlâ aynı söz-
ler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayın. Sa
yın Bakan, rica ediyorum efendim, rica ediyorum, 
lütfen toparlayın... 

Sonuna gelmiş bulunuyoruz, rica ediyorum Sayın 
Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI ( le 
vamla) — Hay hay efendim. 

Sözlerimi bitirirken şunlara da değinmeden geçe
meyeceğim: 

Hükümetimiz, asayişsizliğin ve özellikle anarşik 
olayların sürekli olarak arttığı bir dönemde, ulusu
muzun büyük özlemini duyduğu, tüm demokratik 
hak ve özgürlüklerin esenlik ve güvenlik içinde kul
lanılabildiği bir ortamı sağlama amacı ile göreve baş
lamıştır. Bu görevi yerine getirirken, uygulamada şu 
3 ana ilkeden ayrılmadık ve ayrılmayacağız: 

1. Devletin bağımsızlığına, milletin bölünmezli
ğine ve bütünlüğüne yönelik silahlı eylemleri Ye bu 
eylemler nereden ve hangi yönden gelirse gelsin, yan
sız ve kararh bir tutumla ve devletin bütün yasal güç
leriyle etkisiz hale getirmek; 

2.. Olayların kökenine inerek, en kısa zamanda 
kaynaklarının tespit edilip, kurutulmasını sağlamak; 

3. Yeni olayların çıkmaması için, demokratik 
hukuk kuralları içinde gerekli önlemleri almak ve uy
gulamak. 

Ülkede iç barışın, huzur ve güven ortamının ku
rulmasını içlerine sindiremeyenlere arz ediyorum ki, 
yurtta dirlik ve düzenin bozulmasından yarar uman
lara bu emellerini gerçekleştirme olanağı asla verilme
yecektir. Sonu dikta rejimi olan komünizmin de, fa
şizmin de karşısındayız ve daima karşısında olacağız. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hepinize saygılar sunarım. 
Takdir Yüce Meclisindir. (CHP sıralarından «Bra

vo.» sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim. 

Efendim, Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkanvekili Sayın Hayrettin Turgut Toker, Meclis 
salonuna emniyet mensuplarının girdiği kanaatiyle söz 
istemiştir. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Kanaatiyle değil, müşahede ettim. 

BAŞKAN — Evet, emniyet mensuplarının girdiği
ni bizzat müşahede etmişler, arkadaşlarıyla birlikte ve 
Söz istemiştir. 

Ancak, bu durum ben oturumu kapadıktan sonra 
(AP sıralarından «Hayır» sesleri) vukua geldiği için, 
oturumla ilgili bulunmadığından dolayı söz vermi
yorum efendim. 

Bir de, Tunceli Milletvekili Sayın Hüseyin Erkan-
îı, Meclis Başkanlığına gönderdiği önergesinde, «AP 
Grup sözcüsünün, Komiser Uğur Gür'ün hayatına, 
Tunceli'de oluşturulan ölüm hücresince kastedildiği 
ifadesi gerçeklere aykırıdır; bu konuda söz istiyorum» 
diyor. 

Bunun, İçtüzüğün 70 nci maddesiyle, «Açıklama 
hakkı» ve «Sataşma» dediğimiz hususla ilgisi yok. O 
itibarla değerli arkadaşlarım, Sayın Hüseyin Erkanlı 
arkadaşımıza da söz vermiyorum. 

Böylece, İçişleri Bakanı İrfan özaydınh hakkında
ki Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayaca
ğı konusunda görüşmeler tamamlanmıştır. 

Ancak, şu anda Başkanlığımıza bir önerge gelmiş
tir. 

«Yüksek Başkanlığa 
Gensoru önergesinin gündeme alınıp, alınmayaca

ğı hususunun ad okunmak suretiyle açık oylama ile 
yapılmasını arz ve teklif ederiz.» deniyor. 

Sayın Zeki Çeliker?.. Burada. 
Sayın Ali Elverdi?.. Burada. 
Sayın İlhan Ersoy?.. Burada. 
Sayın Ömer Barutçu?.. Burada. 
Sayın Mustafa Kemal Aykurt?. Burada. 
Sayın Mustafa Başoğhı?.. Burada. 
Sayın Mahir Abhım?.. Burada. 
Sayın Adem Alî Sanoğlu?.. Burada. 
Sayın Cavit Erdemir?.. Burada. 
Sayın Kemal Cevher?.. Burada. 
Sayın Recep özel?.. Burada. 
Sayın Nihat Kaya?.. Burada. 
Sayın Kemal Şensoy?.. Burada. 
Sayın Behiç Tozkoparan?.. Burada 
Sayın Hasan Ekinci?.. Burada. 
Sayın Timuçin Turan?.. Burada. 
Sayın Mustafa Dağıstanlı?.. Burada. 
Bir önerge daha vardır efendim; 

«Yüksek Başkanlığa 
Gensorunun gündeme alınıp alınmaması oylama

sının açık oylama olarak ad okunmak suretiyle ya
pılmasını dileriz.» 
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Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Altan Öymen, Sayın 
Ertoz Vahit Suiçmez, Sayın Ferhat Arslantaş, Sayın 
Sami Gökmen, Sayın Abdurrahman Oğultürk, Sayın 
Altan Tuna* Sayın Ahmet Çobanoğlu, Saym Durmuş 
Âli Çalık, Sayın Ahşan Canpolat, Sayın Doğan Onur, 
Sayın Şükrü Bütün, Sayın Veli Zeren, Sayın Hüseyin 
Kaleli, Sayın Avni Gürsoy, Sayın Yücel Akıncı, Sa
yın Hasan Ali Dağlı arkadaşlarımız da açık oylama is
temişlerdir. 

Oylamanın açık oy biçiminde yapılmasına dair her 
iki önergeyi okudum ve imza sahiplerini aradık. 

O itibarla, açık oylamanın, adı okunan sayın mil
letvekillerinin ayağa kalkarak yüksek sesle «Kabul», 
«ret» veya «Çekinser» kelimelerinden birini belirtme
si suretiyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

Şimdi, sayın üyeler, her iki önerge de aynı mahi
yettedir. Birinci önerge diğerine takaddüm ettiği için, 
bu önergede isimleri bulunan arkadaşlardan oylama
ya başlıyoruz. 

Ancak, şu anda aldığımız bir önerge vardır. Kon
ya Milletvekili Sayın Mustafa Kubilay îmer; rahat
sız olduğu için öncelikle oylamaya alınmasını rica edi
yor. 

Şimdi Sayın arkadaşlarım.. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 

Adana'dan başlayın herhangi bir karışıklık olmasın. 

BAŞKAN — Şimdi sayın arkadaşlarım, birinci 
önergeyi işleme koyuyorum; diğerini de zapta geçme
si için okudum. O itibarla birinci önergeden başlıyo
ruz. Bunda bir mesele yok. 

(önerge sahiplerinden başlanarak oylar toplantı) 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Saym Başkan, saat 

7 oldu. 
BAŞKAN — Efendim, olmayan arkadaşlarımız 

tekrarlanmıştır. 
Bir dakika efendim. 
Efendim, şimdi oturumun sayımın bitimine kadar 

devamı hususunu oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Bu ismini okuduğum arkadaşlar arasında sonra
dan gelen var mı? 

Lütfen isimlerini not ettirsinler. 
Teşekkür ederim. 
Efendim oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — içişleri Bakanı irfan Özaydmh hak

kındaki Gensorunun gündeme alınıp alınmayacağı 
konusunun oylama sonucu : 

Oy -Sayısı : 417 
Kabul : 193 
Ret : 224 

Bu sonuca göre, Gensoru önergesinin gündeme 
alınması reddedilmiştir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Yarın, 29 Mart 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te 
yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısından sonra toplanmak ve gündemde yer alan 
konuları sırasıyla görüşmek üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Saygılarımla. 

Kapanma saati: 19.09 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Yozgat 
Sağlık Koleji Müdürüne ilişkin sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın yazılı cevabı. 
(7/197) 

3.3. 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Sayın Mete Tan tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delalet Duyurulmasını saygı ile ri
ca ederim. 

Sivas Milletvekili 
Ali Gürbüz 

1. önceki hükümetler zamanında görevinden 
alınıp Van'a tayin edilen Yozgat Sağlık Koleji Mü
dürü İsmet ŞengüTün, bakan olur olmaz tayinini tek
rar Yozgat'a çıkartmanızın gerekçeleri nelerdir? 

2. Yozgat Sağlık Koleji Müdürü İsmet Şengül 
kolejde okuyan ebe ve hemşire adayı kız öğrencilere 
sarkıntılık etmiş midir? Kız öğrencilerin bu duruma 
tepki göstermesi üzerine okul müdürünün kız öğren
cilere «Bu düzenin metresleri» gibi çok ağır bir ta
bir kullandığı ifade edilmektedir. Bu hususlar doğru 
mudur? 

3. Yozgat Sağlık Koleji Müdürü olan bu kimse
yi hâlâ aynı görevde tutmaya devam edecek misi
niz? 

4< Bu müdürün ebe Ve hemşire adayı kız öğren
ciler hakkında kullandığı iğrenç ifadeyi nasıl karşılı
yorsunuz? 

TC 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 27 . 3 . 1978 
Bakara 
635 

Konu : Sivas Milletvekili 
Sayın Ali Gürbüz'ün ya
zılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 Mart 1978 tarih ve Kanunlar Müdürlü

ğü 7/197 = 1459/7860 sayılı yazınız. 

Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün Yozgat Sağlık 
Koleji Müdürüne ilişkin yazılı soru önergesine ceva
bım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Mete Tan 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakam 
Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün yazılı soru önergesi

ne cevap 
Soru 1. önceki hükümetler zamanında görevin

den alınıp Van'a tayin edilen Yozgat Sağlık Koleji 
Müdürü İsmet Şengül'ün, bakan olur olmaz tayinini 
tekrar Yozgat'a çıkartmanızın gerekçeleri nelerdir? 

Cevap 1. Yozgat Sağlık Koleji Müdürü İsmet 
Şengül'ün Yozgat iline verilmesi eski görevine iadesi 
şeklinde olmamış tayinle mutazarrır olma durumunu 
düzeltmek gayesiyle yapılmıştır. 

Soru 2. Yozgat Sağlık Koleji Müdürü İsmet 
Şengül Kolejde okuyan ebe ve hemşire adayı kız öğ
rencilere sarkıntılık etmiş midir? Kız öğrencilerin bu 
duruma tepki göstermesi üzerine okul müdürünün 
kız öğrencilere «Bu düzenin metresleri» gibi çok ağır 
bir tabir kullandığı ifade edilmektedir. Bu hususlar 
doğru mudur? 

Cevap 2. 27 . 6 . 1977 tarihinde yaptırılan mü
fettiş tahkikatında : Müdür İsmet Şengül'ün kız öğ
rencilere sarkıntılık ettiğine dair bir durumun saptan" 
mamış olduğu ancak 3 ncü sınıf öğrencilerinden bi
riyle sözlü olduğuna dair bazı sözler sarf ettiği ve sı
nıfta gürültü yapan öğrencileri genel ev kadınlarıyla 
kıyas ettiği yolunda yakışıksız ifadeler vardır. 

Soru 3. Yozgat Sağlık Koleji Müdürü olan bu 
kimseyi hâlâ aynı görevde tutmaya devam edecek mi
siniz? 

Cevap 3. Yukarıda özet olarak verilen müfettiş 
raporu üzerine 1 . 3 .1978 tarihinde vekâleten ifa et
tiği kolej müdürlüğü görevi üzerinden alınmıştır. 

Soru 4. Bu müdürün ebe ve hemşire adayı kız 
öğrenciler hakkında kullandığı iğrenç ifadeyi nasıl 
karşılıyorsunuz? 

Cevap 4. Bu nedenle idari görevinden alınmış ve 
disiplin kuruluna da verilmiştir. 
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İçişleri Bakanı İrfan Özay dinli Hakkındaki (11/2) Esas Numaracı Gensorunun Gündeme Alınıp Alı ınıaması 
Konusunda V r̂Men Oyların Sonucu 

(Güqdetqe Alınması Reddedilmiştiil.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 417 
Kalbul edenler : il 93 

Reddedenler : 224 
Çekimserler : — 

Geçersiz oylar : — 
Oya katılmayanlar : 31 

Açıfk üyelikler : 2 
(Kabul Edenler) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Özutku 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü Yılmaz 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
A'bidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Ali Elverdi 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
İrfan B'inay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Musıtafa Kemal Bîberoğlu 
Ahmet Çimbek 
Mehmet Irmak 
Asflan Topçulbaşı 

DENlZLl 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Santar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
İl ham i Ertem 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmell Atillâ Ocak 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Al{ Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Turan Kocal 
Recep Özel 
Osman Özer 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı 
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İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Seyithanoğlu 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mehmet Doğan 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

ADANA 
Mehmet Can. 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 

KONYA 
Şener Battal 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kulhiilay İmer 
İhsan Kalbaidaıyı 
NecaJti Kalaycıoğllu 
Aydın Miendenes 

KÜTAHYA 
A'hmdt Mahir Abiuım 
HülseySîD Cavilt Endiemir 
İİlhaın Ersoy 
Ali İrfan Hazinedar 

MALATYA 
Mdhimıet Recali Kuttan 

MANİSA 
Sümer Oral 
Önjol Şalkar 
Faik Türtün 
Yahya Uslu 
Halil Yurteeven 

MARDİN 
Fehim Adak 
Abdülkadir Timurağaoğlu 

MUĞLA 
Ahjmıdt Buldandı 
Zeyyat Mandalikııoi 

NEVŞEHİR 
İbrahlim Ethem Boz 
Esat KiiratlııoğUiu 

Güneş öngüt 
Mete Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 

NİĞDE 
Hüseyin Çelilk 
H. Avni Kavunmacıoğiu 
Saıdi Somunouıoğlu 

ORDU 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
İ. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Abdülkadir Kaya 

SİVAS 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan İlgün 

A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustafa Kılıç 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahman Oğultürk 
Selahattin Öcal 
Altan Öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

TOKAT 
Faruk Demirtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 

Muslih Görenıtaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 

Hüseyin Erdal 
ö . Lütfü Erzurumluoğlu 
Ali Fuat Eyütooğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Mutlu Menderes 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınh 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

(Reddedenler) 
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BİNGÖL 
Hasan Celalettin Bzman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karabörklü 

BURDUR 
Cemal Aktağ 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esalt Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Bahattlin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Saibrti Öznal 
Cavittin Yenal 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 

Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Süleyman Şimşek 
Y. Ziya Ural 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel * 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin Kaleli 
Farulk Sülkan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizarnıettıiln Çolban 

MALATYA 
Lüitifi Doğan 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan 
Ali Kırca 
Mustafa Şemüflk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zekâ KairagıözHü 
Eriklin Topkaya 
Hasan Zengikı 

MARDİN 
Şarafettin Elçi 
Metih Mu&aoğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Sarmi Gökmen 
Hasan Fehmi İlten 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yülkjsekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 

ORDU 
Temel Ateş 
Ertuğrul' Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
İlyas Kılıç 
t. Etem Kıhçoğlu 
Muzaffer Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 
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SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâett!in Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

ADANA 
Hasan Aksay 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
İhsan Karaçam 

BALIKESİR 
Cemalettin lııkaya 

BlTLÎS 
Muhyetitin Mutlu 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

DİYARBAKIR 
Mahmult Kepolu (1.) 

M. Meclisi B : 124 

Ömer Kahraman 
TOKAT 

Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

28 . 3 . 1978 0 : 2 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

(Oya Katılmayanlar) 

ERZURUM 
Nevzat "Kösoğlu 

(GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Özkaya 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İÇEL 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
İsmail Hakkı Tekinel 
Abdullah Tomba 
Halûk Ülman (İ.) 

(Açık Üy 

Aydın 
Manlisa 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 

KARS 
Abdülkerim Doğru 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğajnj (Bşk.V.) 

KOCAELİ 
Kenan Akman 

KONYA 
Tahir Büyükkörükçü 

MARDİN 
Ahmöt TOrik 

elikler) 

1 
1 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Sallih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevi't 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 

MUŞ 
Kaisüm Emre 
M, Eimin Seydagiil 

NİĞDE 
Burhan Ecetmiş 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 

SİVAS 
Ali Gürbüz 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 

TRABZON 
Lütfi GÖktaş 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaiş (Başka,n) 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

124 NCÜ BİRLEŞİM 

28 , 3 . 1978 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Adalet Partisi Grupu adına, Grup Başkan* 

vekili H. Turgut Toker ve 10 milletvekilinin; ülkede 
anarşinin büyük boyutlara ulaştığı, can ve mal gü
venliğinin ortadan kalktığı ve olaylar karşısında so
rumsuz, kararsız ve yetersiz kaldığı iddiasıyla içiş
leri Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı konusunda görüşme. (11/2) 

2. — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
3. — Meclis Araştırması önergesi. ...-—• 
4. — Genel Görüşme önergesi. 
5. — Millet Meclisi Başkanlığının milletvekille

rine izin verilmesine ilişkin tezkeresi. 

6. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergeleri 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 10 
arkadaşının, gözaltına alınan bazı kişilere işkence 
yapıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/18) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Urfa Milletvekili Salih Özcan ve 9 arkada

şının, Doğu ve Güneydoğu 'bölgelerinim sorunları 

konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü-t 
günün 100 ve 101 noi maddeleri uyarınca bir Genei 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/4) 

2. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 arı 
kadaşımın, Ege tütün piyasasında üreticinin zarara 
uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/19) 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, İstan* 

bul Milletvekili Sadettin Bilgiç'in bir bankayı zarara: 
uğrattığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/47) (*) 

2. — Çorum Milletvekili Şükrü Bütün'ün, 1.8.1977 
günü Mecliste olay çıkaran dinleyicilere ilişkin Baş-* 
bakandan sözlü soru önergesi. (6/48) (*) 

3. — Trabzon Milletvekili Ertoz Vahit Suiçmez* 
in, 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlık çalış* 
malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/49) (*) 

4. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Ay* 
valık •• Vakıflar Kampına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/50) (*) 

5. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın, din gö
revlilerinin hafta tatili sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/51) (*) 

6. — Sivas Milletvekili Azimet KÖylüoğlu'nun, 
Milli Güvenlik Kurulunun toplanmayış nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/52) (*) 

7. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, zam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/53) (*) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do-
ğan'ın, yargıç ye savcıların can güvenliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/54) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca şpzlü so* 
rüya çevrilmiştin . . 



9. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın, Van 
depremi felaketzedeleri için açılan yardım kampanya
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/55) (*) 

10. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Cia i Kontr - Gerilla ve Türkiye adlı kitapta bahse
dilen Kontr - Gerilla örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/56) (*) 

11. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın, yurt 
dışına gönderilen din görevlilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/57) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

20. — Niğde Milletvekili Sadi Somunçuoğlu'nun* 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi, (6/34) 

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

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

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

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

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

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

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

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

29. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunlariı 
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

30. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya-* 
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men-s 
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka-< 
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X 1. — Kamu yönetiminde ve harcamalarında eti 

kinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek 
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkın
da yetki kanunu tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/97) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

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

3. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21, 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'run, ölüm cezasının 



yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

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

5. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet (Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi: 14.2.1978) 

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

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

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

9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
İS. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28,2,1978) 

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

11.— C. Senatosu Balıkesir eski üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red--
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec-* 
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M, 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 .1978) 

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

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

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

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

X 16. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletler-! 
arası imar ve Kalkınma Bankasına katılmak için 
Hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayıiı Kanu-. 
na ek Mıilletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde 
değişiklik yapılmasına dair Andlaşmasının uygun gö-; 



rülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
imar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Ka
nunla değişik 2 nci maddesini değiştiren 28 . 5 .1970 
tarih ve 1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci madde
leri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair 6850 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/50) (S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi: 3.3.1978) 

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

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

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

20. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
zon İktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin açılışı ve 
bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi ve Milli 
Eğitim ve Plan Komisyonu raporları. (2/140) (S. Sa
yısı : 64) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

21. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının 
çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından de
ğerlendirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı ve Kütahya Milletvekili 
Ahmet Mahir Ablum ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedil-
miş ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulu^ 
nanlann yaşlılık aylıkları hakkında kanun teklifi, 
Kastamonu Milletvekilli Sabri Tığlı'nın, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçileri
mizin emeklilik haklan ile ilgili bir ek madde eklen> 
mesi hakkında kanun teklifi. Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 6 arkadaşımın, Yurt dışında ça
lışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliğe ve ça
lışma sürelerinin değerlendirilmesi hakkında kanuni 
teklifi, Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi ve Afyonkarahisar Millet
vekili Güneş Öngüt'ün Yurt dışında çalışan Türk va
tandaşlarının çalışma sürelerinin değerlendirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
Komisyonu raporları. (1/93, 2/431, 2/437, 2/444, 2/474, 
2/481) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 


